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تــمــهـيــد
�آله  وعلى  للعاملني،  رحمة  �ملبعوث  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمُد 

و�سحبه �أجمعني، �أما بعد.

نظامه  �أولويات  من  وجعلها  �هتمام،  �أميا  �لإن�سان  ب�سحة  �لإ�سالم  �هتم  لقد 
حياة  لت�سمل  معانيها  و��ستوعب  ومفاهيمه،  نظرته  و�سعة  ب�سمولية  و�سبغها  و�إر�ساد�ته، 
�لإن�سان بكاملها: ج�سًما وعقاًل وروًحا، ُخلًقا و�سلوًكا، فطرًة و�كت�ساًبا. �إذن ل ي�ستغرب �أن 
يهتم بها نبي �لرحمة �سلى �هلل عليه و�سلم، وهو و�إن مْل ُيْبعث لتعريف �لطّب ول غريه من 
�لأمور �ملعتادة، و�إمنا ُبِعَث لتعليم �ل�سر�ئع، حتى فا�ست و��ستفا�ست �سحيح �سنته �لقولية 
و�لفعلية و�لتقريرية تنبيًها للموؤمنني على هذه �لنعمة، نعمة �ل�سحة، وحثًّا لهم على �تخاذ 
�أر�ده �هلل �سبحانه  جميع �لتد�بري للمحافظة عليها و�لتمتع بها على �لوجه �لأكمل �لذي 
�لأو�ئل  �مل�سلمني  و�أطباء  تاأثر علماء وفقهاء  �أن  ُي�ستغرب  �إذن ل  �ملوؤمنني.  لعباده  وتعالى 
�لتاأليف  يف  �ملبدع  �لإنتاج  وهذ�  �لفذ،  �لكم  هذ�  لنا  فخلَّفو�  �لنافع  �لنبوي  �لإرث  بهذ� 

و�لت�سنيف يف هذ� �مليد�ن. 
�لطب  موؤلفات  �أقدم  �ل�سلمي من  بن حبيب  �مللك  لعبد  �لنبوي«  »�لطب  موؤّلف  وُيعد 
وهو  �لطب«،  يف  »خمت�سر  لكتابه  �لأول  �لق�سم  ميثل  وهو  �إلينا،  و�سلت  �لتي  �لنبوي 
ق  خمطوط حمفوظ باخلز�نة �لعامة للكتب و�لوثائق بالرباط حتت رقم 2640، وقد ُحقِّ
هذ� �ملخطوط وُترجم �إلى �لإ�سبانية يف مدريد عام 1992، وذلك من قبل كل من �لأ�ستاذ 
طريق  عن  وذلك  �إيروي�سط،  خريون  فريناندو  و�لأ�ستاذ  مور�لي�س  دي  �لباريث  كاميلو 
�ملجل�س �لأعلى لالأبحاث �لعلمية ومعهد �لتعاون مع �لعامل �لعربي يف �إ�سبانيا. يتاألف هذ� 
�لكتاب من ق�سمني؛ �لق�سم �لأول ميكن �أن ُيطلق عليه �لطب �لنبوي، حيث �إنه ي�سم طائفة 
من �لأحاديث �لنبوية و�أقو�ل �ل�سحابة و�لتابعني وتقرير�تهم مع �جتهاد�ت �أئمة �لفقه. 
�أما �لق�سم �لثاين من �لكتاب، في�سم �أمزجة �لأطعمة و�لأ�سربة و�لرياحني و�لأزهار وما 

فيها من منافع دو�ئية �أو م�سار.

�أبو مرو�ن عبد �مللك بن حبيب بن �سليمان بن هارون بن  وعبد�مللك بن حبيب هو 
جاهمة بن عبا�س بن مرد��س �ل�سلمي، فقيه وموؤرخ و�أديب وطبيب، ُطليطلي �لأ�سل، من 
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بني �سليم �أو من مو�ليهم. ولد يف �ألبرية )وهي منطقة يف �لأندل�س( يف قرية قورت، وقيل 
بح�سن و�ط. و�سكن قرطبة. ولذ� فهو ُيعرف بالألبريي، وبالقرطبي، وبالأندل�سي. وكان 
مالكي �ملذهب، بل وحافًظا ور�أ�ًسا للفقه �ملالكي، فكان يقال عبد �مللك بن حبيب �ملالكي، 
من رجال �لقرن �لثالث. ولد يف �لأندل�س �سنة174 هـ،  رحل �إلى �مل�سرق �سنة 207 هـ، فحلَّ 
�أدرك  �إنه رمبا  �أن�س، وقيل:  �أ�سحاب مالك بن  �ملنورة، ولقي عدًد� من  وباملدينة  مب�سر 
�ألَّف عبد �مللك  ـي عبد �مللك يف قرطبة عام 238هـ.  �إمام د�ر �لهجرة �أو�خر حياته. ُتوفِّ
بن حبيب كتًبا كثرية قيل �إنها جتاوزت �لألف، وقد �سملت خمتلف �لعلوم كالفقه و�حلديث 

و�لرت�جم و�لتاريخ ف�ساًل عن �لطب. 
�إليها؛ فهو عاملها  ُحقَّ لالأندل�س -حينئذ- �أن تزهو بعاملها �لنابغة، وتفخر بانت�سابه 
وفقيهها يف ع�سره حتى قيل عنه: »عبد �مللك بن حبيب عامل �لأندل�س، ويحيى بن يحيى 
ا »هو �لذي �أعاد جماهل جهلها معاملا،  عاقلها، وعي�سى بن دينار فقيهها«، وقيل عنه �أي�سً
و�أقام فيها للعلوم �سوًقا نافقة، فلو مل يكن من �ملفاخر �لأندل�سية �إل هذ� �حلرب لكفى« )�بن 
خاقان: »مطمح �لأنف�س وم�سرح �لتاأن�س يف ملح �أهل �لأندل�س«؛ �بن �خلطيب: »�لإحاطة يف 

�أخبار غرناطة«(. 
�لنبوي �سبعة وع�سرين ف�ساًل تبد�أ د�ئًما ب »ما جاء يف« فكان  وي�سم كتاب �لطب 
�لف�سل �لأول ما جاء يف �لأمر بالتد�وي و�لعالج، ثم �لثاين ما جاء يف جو�ز عر�س �لبول 
على �لطبيب، وهكذ� يف حمية �ملري�س، ثم �حلجامة وما ُيرجى من نفعها، عالج �حلمى، 
عالج �خلا�سرة، �لإثمد وعالج �لب�سر، عالج �ل�سد�ع، عالج �لفوؤ�د، ثم عالج �لدماميل، 
�لعذرة، عالج �جلذ�م، �لكي و�لبط وقطع �لعروق، معاجلة �مر�أة ميوت ولدها يف بطنها، 
و�لتمريخ  و�لغمز  و�لوجور  و�للدود  بال�سعوط  �لتعالج  �جلر�ح،  مد�و�ة  �لطبيب،  �سمان 
من  و�أ�سباهها  و�ل�سربم  �ل�سنا  من  بامل�سي  �لتعالج  باحلقن،  �لتعالج  و�لتذليع،  و�لكماد 
�لعقاقري، ما ُيكره �لتعالج به من �لدو�ء �خلبيث، ما ُيكره من �لتعالج باملاء �ملر و�حلميم 
وماء �ل�سم�س، �لتعالج باألبان �لأتان ومر�رة �ل�سبع، �لتعالج بالرتياق، ف�سل دهن �لبنف�سج 
على غريه، عالج �لبلغم و�لن�سيان وما يورث �حلفظ، عالج �ل�سدر و�حللق و�لفم، و�أخرًي� 

ما ُي�ست�سفى به للنف�ساء.
�لباطني  و�ل�ست�ساري  �لبارع  �لطبيب  هذ�  ع�سرنا  يف  �لكتاب  لهذ�  ى  ت�سدَّ ولقد 
و�لإ�سالمي  �لنبوي  بالطب  و�ملهتم  �لطب،  مهنة  ممار�سة  باأخالقيات  و�ملهموم  �ملرموق، 
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ومبخطوطاته، ذلك هو  �لدكتور حممد علي �لبار، فقد قام ب�سرحه و�لتعليق عليه، وكان 
ا كتاب �ل�سيوطي »�ملنهج �ل�سوي  كثرًي� ما يرجع فيه �إلى كتب �لطب �لنبوي �لأخرى وخ�سو�سً
�حلديث؛  كتب  من  وغريها  �لأهدل  مقبويل  ح�سن  �لدكتور  قه  حقَّ �لذي  �لروي«  و�ملنهج 
ملعرفة �حلديث �لذي ذكره عبد�مللك، ثم يورد �لأحاديث �لأخرى يف �لباب، ثم يقوم بذكر 
ما قاله �لعلماء و�لأطباء �لقدماء يف �لباب، ثم ي�سرحه �سرًحا طبيًّا حديًثا. وقد جعل كالم 
�ملوؤلف يف �أعلى �ل�سفحة، وما قام به من �ل�سرح و�لتعليق حتته مبا�سرة يف �لهام�س، و�لذي 
قد ي�سل عدة �سفحات يف �مل�ساألة �لو�حدة. وقد �ت�سع �لكتاب من �سفحات قليلة �أقل من 
ع�سرين حتى �سار كتاب �لطب �لنبوي لعبد�مللك بن حبيب �لأندل�سي �لألبريي �لذي �سرحه 
وعلَّق عليه �لدكتور حممد علي �لبار يف طبعته �لأولى 1413 هـ - 1993 مـ، وقامت بن�سره كل 
من د�ر �لقلم للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع بدم�سق و�لد�ر �ل�سامية للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع 

ببريوت، �سار مرجًعا مو�سًعا مفيًد� ملن يريد �أن يتو�سع يف �لبحث بعد ذلك.  
وبعد �نتهاء �لطبعة �لأولى من �لأ�سو�ق، ��سطلع �ملركز �لوطني للطب �لبديل و�لتكميلي 
�لإ�سالمي و�لعربي كاأحد  لتاأ�سيل وتوثيق �لطب  فر �جلليل، �نطالًقا من ر�سالته  �ل�سِّ لهذ� 
على  تزيد  فرتة  وهى  �لآن،  وحتى  �لطبعة  تلك  �سدور  من  �لفرتة  لو�سل  وذلك  مهامه، 
ن�سط  بحثي  و�هتمام  جّمة،  �سريرية  وجتارب  علمية  بحوث  فيها  توفرت  عاما،  �لع�سرين 
وغري م�سبوق يف جمال �لطب �لبديل و�لتكميلي على �لعموم و�لطب �لنبوي على �خل�سو�س. 
هذه �لتحديثات �لعلمية و�لتي قام بها �ملركز �لوطني للطب �لبديل و�لتكميلي، وهذ� �جلهد 
�مل�سنى و�ملت�سل لر�سد كل ما ��ستجد من بحوث و�أدلة وبر�هني علمية بح�سب مو�سوعات 
�لكتاب �ملختلفة، يعترب �إ�سافة علمية ثرة وتو�سًعا كبرًي� للطبعة �لأولى، نرجو �أن يكون قد 
ع يف �مل�ساألة من  ا مرجًعا مفيًد� ملن �أر�د �أن يتو�سَّ ��ستوفى �لكالم عن �مل�ساألة، و�أن يكون �أي�سً

بعد ذلك. 
به  ينفع  و�أن  �لكرمي،  �لقارئ  �هتمام  على  �لكتاب  هذ�  يحوز  �أن  ن�ساأل  �هلل  وختاًما 
ُمعيًنا يف بناء ذخرية معرفية �سحيحة وفهٍم �سديد يف  و�أن يكون  كاتبه وقارئه ونا�سره، 
جمال �لطب �لنبوي ومفاهيمه وم�ساهماته يف تطوير م�سار �لعلوم �ل�سحية و�لطبية يف 

جمتمعاتنا خا�سة وللب�سرية �أجمع.

د. عبداهلل بن حممد البداح
املدير التنفيذي

املركز الوطني للطب البديل والتكميلي
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مقدمة الطبعة الثانية
�حلمد هلل وكفى، و�ل�سالة و�ل�سالم على حبيبه �مل�سطفى و�آله و�سحبه ومن �قتفى 
�لأندل�سي  �لألبريي  بن حبيب  �مللك  عبد  لكتاب  مو�سًعا  �سرًحا  كتبت  قد  كنُت  فاإين  وبعد، 
بعنو�ن  �أيديًنا  بني  هو  و�لذي  �لطب«،  يف  »خمت�سر  بعنو�ن  �ملو�سوم  238هـ،  �سنة  ى  �ملتوفَّ
»�لطب  �لقيم  كتابه  �لعربي �خلطابي �سمن  �لأ�ستاذ حممد  ن�سره  و�لذي  �لنبوي«،  »�لطب 
و�لأطباء يف �لأندل�س �لإ�سالمية« )من �س 90-110( وقد �عتمد �لأ�ستاذ �لعربي �خلطابي 

على ن�سخة موجودة يف خز�نة �لرباط برقم 2640.

ع من �لناحية �حلديثية و�لناحية �لطبّية، فجاء يف 387  وقد و�سعت هذ� �ل�سرح �ملو�سَّ
�سنة  �ل�سامية - بريوت،  و�لد�ر  �لقلم - دم�سق،  د�ر  ن�سرتها  �ملتو�سط،  �لقطع  �سفحة من 

1413هـ/ 1993.

وقد نفد �لكتاب منذ زمن، ومبا �أنني قد كتبته، كما جاء يف �ملقدمة �لأولى �سنة 1411هـ 
�ملو�فق 1990م، فاإن �أموًر� عّدة قد جعلت �إعادة طبعه �أمًر� مطلوًبا وهي: 

نفاد �لطبعة �لأولى من �لأ�سو�ق ومن عند �لنا�سر ل�سنو�ت طو�ل. و�لطلب عليه ل يز�ل 
قائًما.

تكّرم �أخي �حلبيب �لدكتور عبد �هلل بن حممد �لبد�ح، �ملدير �لتنفيذي للمركز �لوطني 
�إن هناك  له:  قلت  وعندما  �لكتاب،  لإعادة طبع  �لتام  با�ستعد�ده  و�لتكميلي  �لبديل  للطب 
�أبحاًثا علمية كثرية وموثَّقة قد ُن�سرت يف هذه �لفرتة عن كثري مما ورد يف �لطب �لنبوي 
ا )متر �لعجوة(، و�لع�سل و�ل�سنا و�ل�سنّوت  مثل �حلجامة و�حلبة �ل�سود�ء و�لتمر وخ�سو�سً
و�ل�سرب و�لثفاء و�لق�سط و�أنو�عه. وما ورد يف عالج �حلمى ومعاجلة �جلر�ح و�لكي و�لطب 
بن  �مللك  عبد  ذكرها  قد  وكلها  �لطب...  و�أخالقيات  كمثال(  )�ل�سو�ك  �لوقائي  �لنبوي 
حبيب يف كتابه »خمت�سر يف �لطب« �لذي ن�سره �لأ�ستاذ حممد �خلطابي يف ع�سرين �سفحة 
د �لأخ �لكرمي ��ستعد�د  �أكَّ فقط من كتابه �لهام »�لطب و�لأطباء يف �لأندل�س �لإ�سالمية«، 
�ملركز �لوطني للطب �لبديل و�لتكميلي، �إ�سافة حتديث موجز لالأبحاث �جلديدة يف جمال 
�لطب �لنبوي و�لعالجي، كما تاأتي يف مو�قعها من �لكتاب. ولقد قام �لأخ �لدكتور عا�سم 
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�لكرمي  لأخي  مدين  و�أنا  مة.  �لقيِّ �لإ�سافات  هذه  باملركزبو�سع  وزمالوؤه  ح�سني  عبد�ملنعم 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد �لبد�ح، ولالأخ �لدكتور عا�سم عبد�ملنعم ح�سني وزمالئهما بهذه 

�ل�سافات �ملهمة.

ل باإذن �هلل  �سيكون هذ� �لكتاب باكورة ملجموعة من �لكتب يف �لطب �لنبوي �لتي �ست�سكِّ
مو�سوعة متكاملة، و�لتي �ستتناول �ملو�سوعات �لتالية:

�أ - �لكتب �لرت�ثية يف �لطب �لنبوي. وقد �نتهيت منها، وهي ت�ستعر�س ما كتب منذ 
�لقرن �لهجري �لثاين �إلى نهاية �لقرن �لعا�سر، ومتتد يف بع�س �ملو��سيع مثل �لعدوى �إلى 
للطب  �لوطني  �ملركز  �سيقوم  و�لذي  �أيدينا،  بني  �لذي  وهو  ع�سر،  �لثالث  �لهجري  �لقرن 

�لبديل و�لتكميلي - م�سكوًر� - بطبعه ون�سره:

ب - �لطب �لنبوي �لعالجي.

ج - �لطب �لنبوي �لوقائي.

د - �أخالقيات �ملهنة �لطبية من �لطب �لنبوي.

وهذ� م�سروع كبري، ولكن همة �أخي �لعزيز �لدكتور عبد �هلل بن حممد �لبد�ح �أكرب 
من كل �ملعوقات. و�أرجو �هلل �أن يتم على يديه �إبر�ز هذه �ملو�سوعة �ملهمة.

ظهرت يف هذه �لفرتة �لزمنية  من عام 1410هـ �إلى 1436هـ )�ملو�فق 1990م �إلى 
2015م(، معلومات و��سعة ن�سبيًّا عن كتاب عبد �مللك بن حبيب، فقد تبنّي �أن كتاب عبد 
�مللك بن حبيب »خمت�سر يف �لطب« هو �خت�سار لكتابه �ملهم »طب �لعرب«، و�لذي نّوه 
�لع�سب   ماهية  يف  �لأزهار  »حديقة  كتابه  يف  �لغ�ّساين  �لقا�سم  �أبو  �لنباتي  �لطبيب  عنه 
ا �لأ�ستاذ حممد �لعربي �خلطابي وقام بتحقيقه. وقد لحظ  و�لعقار«، و�لذي ن�سره �أي�سً
�خلطابي �أن »خمت�سر �لطب« هو نف�سه كتاب » طب �لعرب« بعد حذف �لأ�سانيد ومو��سيع 

متعلقة بالرقية... �لخ. 

وقد قام م�ست�سرقان من �إ�سبانيا بن�سر كتاب »طب �لعرب« كاماًل، وهما �لدكتور دي 
مور�ل�س )de Morales( وجريون )Jeron(، قاما بن�سر كتاب عبد �مللك بن حبيب كاماًل 
ه �لعربي مع تعليقات ومقدمة �سافية باللغة �لإ�سبانية، كما يقول �لدكتور لطف �هلل  بن�سّ
قاري يف مقال مهم له، ن�سرته جملة عامل �لكتب )جملد 25/�لعدد �خلام�س و�ل�ساد�س 
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لالأبحاث  �لإ�سباين  �لأعلى  �ملجل�س  ن�سره  وقد   .)557-553 �س   2004 �أغ�سط�س  مايو- 
�لطبّية، ومعهد �لتعاون مع �لعامل �لعربي مبدريد يف 153 �سفحة.

وقد ذكر �لدكتور عبد �لهادي �لتازي يف كتابه »�لطب �لنبوي بني �مل�سرق و�ملغرب« 
مور�لي�س  دي  �لباريث  كاميلو  �لأ�ستاذ�ن  حمقـّقا  بن�سره  قام  قد  �لعرب«  »طب  كتاب  �أن 
 ،)Fernando Giron Irueste( �إيروي�ست  خريون  وفرناندو   )Camilo Alvarez de Morales(
مدريد  يف  �لعربي  �لعامل  مع  �لتعاون  ومعهد  �لعلمية  لالأبحاث  �لأعلى  �ملجل�س  �إ�سد�ر 
باأ�سبانيا. وقد قّدما له مقّدمة باللغة �لإ�سبانية، وو�سعا لها �لعديد من �لفهار�س �ملهمة، 

ون�سر عام 1992.

وقد تكّرم �لأخ �لعزيز �لدكتور لطف �هلل قاري باإهد�ئي �سورة من هذ� �لكتاب �لقيم 
ا باإر�سال ن�سخة من كتاب »طب �لعرب« �لذي  فجز�ه �هلل عني خري �جلز�ء. ثم قام �أي�سً
قام بتحقيقه �لأ�ستاذ بدر �لعمر�ين �لطنجي، ون�سرته د�ر �بن حزم - بريوت عام 2007. 
وقد �عتمد �ملحقق على ن�سخة وحيدة م�سّورة من مكتبة �سيخه �لعالمة حممد بو خبزة 
�لتطو�ين،  �للو�جري  �أحمد  �ل�سيخ  بخز�نة  �ملحفوظ  �لأ�سل  وهي م�سّورة عن  �حل�سني، 

وعدد لوحاتها ) �سفحاتها ( 254، ويف كل �سفحة 17 �سطًر�.

ا با�سم »خمت�سر  كما ذكر �لأخ �لدكتور لطف �هلل قاري �أن �لكتاب ُطبع يف بريوت �أي�سً
يف �لطب« بتحقيق حممد �أمني �لقناوي، ون�سرته د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت �سنة 1998... 
�لعربي �خلطابي �سمن كتابه »�لطب و�لأطباء يف  ن�سره حممد  �لذي  �لكتاب  وهو نف�سه 
�لأندل�س �لإ�سالمية«... وقد وجدت �أن كتاب »طب �لعرب« هو نف�سه كتاب »خمت�سر يف 

ى �سنة 238هـ. �لطب«، وكالهما لعبد �مللك بن حبيب �لأندل�سي �لألبريي �ملتوفَّ

�أو  بحديث  و�لكتفاء  �لأ�سانيد  بحذف  حبيب(  بن  �مللك  )عبد  �مل�سّنف  قام  وقد 
حديثني يف �لباب... وفيه �أحاديث كثرية �سعيفة، وهو مما ُيوؤخذ عليه، حيث ذكر علماء 

�حلديث �أنه ل يعرف �سحيحه من �سقيمه.

ونرى عبد �مللك بن حبيب يذكر، على �سبيل �ملثال، يف �حلجامة �لعديد من �لأحاديث 
وكر�هتها  تكره،  ومتى  ت�ستحب،  ومتى  ومو��سع �حلجامة،  �لعرب«،  »طب  باأ�سانيدها يف 
دم  دفن  ��ستحباب  ذكر  كما  �لدم(،  )وفقر  �لهز�ل  من  يعانون  ومن  و�لأطفال  لل�سيوخ 
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فقط.... �أحاديث  ثالثة  �سوى  �لطب«  يف  »خمت�سر  كتابه  يف  يذكر  مل  بينما  �حلجامة. 
وهكذ� يف �سائر �ملو��سيع.

و�إذ� مل يجد عبد �مللك بن حبيب حديًثا يف �لباب مثل �لتد�وي باحلقنة )�ل�سرجية( 
�لتعالج  كرها  طالب  �أبي  بن  وعلي  �خلطاب  بن  عمر  و�أن  �ل�سحابة،  عن  بلغه  ما  �أورد 
باحلقنة، و�أنها من فعل �لأعاجم، و�أنها �أ�سبهت عمل قوم لوط، ولكنهما �أباحاها لل�سرورة. 
وكذلك فعل �لتابعون و�لإمام مالك و�بن �ملاج�سون. وهكذ� يف �أنو�ع �ملعاجلات �لتي مل تكن 
معهودة يف زمن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ثم ظهرت يف زمن �ل�سحابة �أو �لتابعني... 
ومن ذلك فح�س �لقارورة )و�ملق�سود به فح�س �لبول(. ومد�و�ة �مر�أة ميوت يف بطنها 
�جلنني... �إلى �آخر �لق�سايا �لطبية �لفقهية �لتي تعّر�س لها عبد �مللك بن حبيب ومل يجد 
فيها حديًثا نبويًّا �سريًحا فرجع �إلى �أقو�ل �ل�سحابة �إن وجدت �أو �أقو�ل �لتابعني �أو �أئمة 

ا �لإمام مالك و�أ�سحابه. �لعلم خ�سو�سً

ويختلف كتاب »خمت�سر يف �لطب« عن كتاب »طب �لعرب« يف �لآتي: 
حذف �لأ�سانيد من �لأحاديث و�لكتفاء بحديث �أو ب�سعة �أحاديث يف �ملو�سوع.- 1

حذف ما جاء من �أحاديث يف �ل�سحر وعالجه و�سحر �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله - 2
و�سلم.

�لقرحة،  �لعني ورقية  و�أنو�عها مثل رقية  �لرقى )جمع رقية(  3 - حذف ما جاء يف 
ورقية �لنملة، و�ملق�سود بها مر�س هرب�س زو�سرت Herpes Zoster، وكانو� ي�سمونها 
غريه  و�سماها  منطقي«،  »حالأ  �ملوحد  �لطبي  �ملعجم  و�سّماها  �لفار�سية،  �لنار 
�آلم حاّدة قد  �لأع�ساب وت�سبقها  بثور تظهر يف جمرى  �لقوباء �ملنطقية. وهي 
ا يف كبار �ل�سّن. كما حتّدث عن رقية �لعقرب و�لأفاعي،  تكون مرّبحة، خ�سو�سً
ورقية �لرعاف، ووجع �ل�سر�س وعرق �لن�سا، ورقية �لفر�س �إذ� �عتـَّل �أو ��ست�سعب. 

وتعويذة �ملعتوه، و�أنهى هذ� �لف�سل و�لكتاب بجامع �لرقى و�ل�سنـّة فيه. 

كتابه  يف  و�لرقية  و�لعني  �ل�سحر  يف  ماجاء  كل  حبيب  بن  �مللك  عبد  حذف  وقد 
»خمت�سر يف �لطب«، و�قت�سر فيه على ق�سمني: 

�أ - �لق�سم �لأول يف مو��سيع عالجية، ومو��سيع فقهية طبية ل يز�ل �لطبيب �مل�سلم 
يحتاج �ليها مثل مو�سوع �سمان �لطبيب، و�إذن �ملري�س �أو وليه، و�إذن ويل �لأمر ملن يريد 
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�أن ي�ستغل بالطب، ومو��سيع �لتد�وي من �حلمى و�ل�سد�ع وذ�ت �جلنب و�لُعذرة )�لتهاب 
�لنباتات،  و�أنو�ع  و�لرتياق  �خلبيث  بالدو�ء  و�ملد�و�ة  �لخ.  �لن�سا...  وعرق  �للوزتني( 

و�لعالجات �ملكروهة �إل حلاجة مثل �لكي و�جلر�حة و�حلقنة �ل�سرجية.. �لخ. 

ا بديًعا يدلُّ على  �س فيه �لنظرية �لطبّية �ليونانية تلخي�سً ب - �لق�سم �لثاين : خلَّ
عمق فهم لهذه �لنظرية. وذلك قبل �أن تنت�سر ترجمات هذه �لنظرية وتطبيقاتها على يد 

�أ�ساطني �لأطباء، مثل �أبي بكر �لر�زي و�لأطباء �لن�سطوريني...

�لعربي   حممد  ذكره  وقد  �لأمر��س«،  يف  »�حل�سبة  كتاب  حبيب  بن  �مللك  ولعبد 
�لرت�جم  موؤلفي  �إن  وقال:  �لإ�سالمية«،  �لأندل�س  و�لأطباء يف  »�لطب  كتابه  �خلطابي يف 
ذكروه، ولكنهم مل يذكرو� �سيًئا عن مو��سيعه. ولكن �لأ�ستاذ عبد �لرحمن �لفا�سي ذكر 
ه: »ونظري كتاب »�أحكام �ل�سوق« كتاب  يف كتابه »خطة �حل�سبة يف �لنظر و�لتدوين« ما ن�سّ
»�حل�سبة يف �لأمر��س« لإمام �لأندل�س عبد �مللك بن حبيب �ل�سلمي ) 238هـ (، وقد �هتم 
�ملوؤلفون �لإفريقيون بالنقل عنه يف مو�سوع �حل�سبة، ومن كتاب �لفا�سي »خطـّة �حل�سبة يف 

�لنظر و�لتدوين«، �إ�سد�ر د�ر �لثقافة �لد�ر �لبي�ساء، 1984)�سفحة 45(.
ا عبد �مللك بن حبيب �ل�سلمي �لألبريي قد قام منذ  وهذ� يدلُّ على �أن �مل�سلمني خ�سو�سً
ر بالكتابة يف �حل�سبة يف �لأمر��س، وبالتايل �حل�سبة على �لأطباء و�ل�سيادلة، وكل  زمن مبكِّ
�لت�سريح  و�إعطائهم  عليهم،  و�لإ�سر�ف  مر�قبتهم  وكيفية  و�ل�سيدلة،  بالطب  ��ستغل  من 

مبز�ولة �ملهنة. 

�لعلماء يف �ملغرب  ر لإخوتنا  �أن يي�سِّ �إلى هذ� �لكتاب �ملهم، وندعو �هلل  ونحن نحتاج 
�لإ�سالمي )مبعناه �لو��سع( �أن يقوم �أحدهم باإ�سد�ر هذ� �لكتاب حمقًقا، وبح�سب علمي 
�سيكون هذ� �أول كتاب يف مو�سوع »�حل�سبة يف �لأمر��س ويف �ملهنة �لطبية«، �إذ مل تعرف 

مثل هذه �لكتب �إل يف �لقرن �ل�ساد�س و�ل�سابع و�لثامن من �لهجرة. 

طبعته  يف  �لألبريي  �لأندل�سي  حبيب  بن  لعبد�مللك  �لنبوي«  »�لطب  كتاب  �لآن  يجيء 
�لثانية وقد �ت�سع كثرًي�، فبعد �أن كان �سفحات قليلة )�أقل من ع�سرين( يف ن�سخته �لأ�سل 
�ل�سروح  من  فيه  و�سعنا  ملا  �لأولى؛  طبعتنا  يف  مو�سًعا  كتاًبا  �أ�سبح  �لطب«،  يف  »خمت�سر 
من �لطب �لقدمي و�حلديث، وهاهي �لطبعة �لثانية �لتي بني يدي �لقاريء �لكرمي بعد �أن 
�أ�ساف �إليها �ملركز �لوطني للطب �لبديل و�لتكميلي ما ��ستجد من حتديثات علمية و�هتمام 
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علمي وبحثي و��سع يف جمال �لطب �لنبوي يف �لفرتة منذ �لطبعة �لأولى وحتى �لآن.

وتي�سرًي� للقارئ �لكرمي، وعلى نف�س خطى �لطبعة �لأولى، جعلت كالم �ملوؤلف يف �أعلى 
�ل�سفحة وكالمي حتته مبا�سرة يف �لهام�س، ثّم تليه مبا�سرًة �لتحديثات �لعلمية للمركز، 

وقد يت�سل �لهام�س عدة �سفحات يف �مل�ساألة �لو�حدة.

ويف �خلتام، �هلل ن�ساأل �أن ينفع بهذه �لطبعة �ملو�سعة، �أ�سعاف ما نفع بالطبعة �ل�سابقة، 
�لكرمي  �لأخ  ا  وخ�سو�سً �جلز�ء،  �ملبارك خري  �جلهد  هذ�  �ساهم يف  من  كل  يجزي  و�أن 
وزمالءهم  ح�سني  عبد�ملنعم  عا�سم  �لدكتور  و�لأخ  �لبد�ح  حممد  بن  �هلل  عبد  �لدكتور 
�لذي  �لدكتور لطف �هلل قاري  �لأخ  �أ�سكر  و�لتكميلي، كما  �لبديل  �لوطني للطب  باملركز 

يعترب �أحد �لرو�د �لقالئل يف متابعة �لرت�ث �لعلمي و�لطبي �لإ�سالمي.

 

د. حممد علي البار     

جدة يف 24 ربيع الأول 1436هـ - 16يناير 2015م     



15

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

مقدمة الطبعة األولى
يقول �مل�سطفي �سلي �هلل عليه و�سلم: » نعمتان مغبون فيهما كثري من �لنا�س �ل�سحة 
و�لفر�غ« )�أخرجه �لبخاري و�لرتمذي و�بن ماجه(. وقال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »��ساألو� 
�لن�سائي(.  �أحد بعد يقني خرًي� من معافاة« )�أخرجه  �أُوتي  �هلل �لعفو و�لعافية، فاإنه ما 
وقال �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه: )ما �ساأل ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم �سيًئا �أحب �إليه 
من �لعافية( )رو�ه �لرتمذي(. وعنه �سلي �هلل عليه و�سلم �أنه قال: »من �أ�سبح معافًى يف 

بدنه، �آمًنا يف �سربه، عنده قوت يومه، فكاأمنا ِحيزت له �لدنيا« )�أخرجه �لرتمذي(.

نعمة  �ملوؤمنني على  بتنبيه  و�سلم  �لإ�سالم �سلى �هلل عليه  نبي  يهتم  �أن  �إذن  فال غرو 
�لذي  �لأكمل  �لوجه  بها على  و�لتمتع  للمحافظة عليها،  �لتد�بري  و�تخاذ جميع  �ل�سحة، 
 : عليه  و�سالمه  �هلل  �سلو�ت  �مل�سطفى  قال  �ملوؤمنني.  لعبادة  وتعالى  �سبحانه  �هلل  �أر�ده 
»�ملوؤمن �لقوي خري و�أحب �إلى �هلل من �ملوؤمن �ل�سعيف. �حر�س على ما ينفعك، و��ستعن 

باهلل ول تعجز« )�أخرجه م�سلم و�أحمد يف م�سنده، و�بن ماجه يف �سننه(.

و�لبدنية  و�لروحية  �لنف�سية  �ل�سحة  على  �ملحافظة  �إلى  تدعو  كلها  �لإ�سالم  وتعاليم 
وتنمّيها وترقّيها �إلى �أق�سى ما ميكن �أن ت�سل �إليه يف هذه �حلياة �لدنيا، ثم لت�سل بها 

مد�ها �لأق�سى يف �حلياة �لأخرى. »و�إن �لد�ر �لآخرة لهي �حليو�ن«.

وتعاليم �لإ�سالم، و�إن بدت بعيدة عن �لطب يف ظاهرها، �إل �أن لها مردوًد� ح�سًنا على 
من  يتقدمها  وما  �ل�سالة  جند  �ملثال  �سبيل  فعلى  و�لبدنية.  و�لروحية  �لنف�سية  �ل�سحة 
�لإن�سان  �لأثر على �سحة  �أعظم  لها  �ل�سو�ك،  و��ستخد�م  و�لو�سوء  و�ل�ستنجاء  �لطهارة 
�أن  ويكفي  و�لبدنية...  �لنف�سية  و�لأ�سقام  �لأمر��س  بدنه، وجتنبه  وطهارة  روحه،  و�سمو 
�لر�كد  �ملاء  و�لتغوط يف  �لتبول  بعدم  عليه  و�سالمه  �هلل  �سلو�ت  �لر�سول  �أمر  �أن  نعرف 
وحتت ظل �ل�سجرة، ويف قارعة �لطريق، ي�ستطيع �أن ينقذ مئات �ملاليني من �لب�سر من 
�لثالث.. وذلك  �لعامل  و�سكان  �مل�سلمون  ب�سورة خا�سة  يعاين منها  فتاكة  وبيلة  �أمر��س 
لإهمالهم �لتقيد تعاليم نبيهم، فهناك خم�سمائة مليون م�سابون بالبلهار�سيا �لتي ميكن 
�لوقاية منها بتنفيذ هذ� �حلديث �ل�سريف و�للتز�م به. وهناك قر�بة �ألف مليون �سخ�س 
فريات و�لإنكل�ستوما، وهوؤلء جميًعا ميكن �أن  م�سابون بالإ�سكار�س )ثعبان �لبطن : �ل�سُ
ذ �لب�سر حديث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بكل دقة. ُينقدو� من هذه �لأمر��س لو نفَّ
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وهناك مئات �ملاليني من �مل�سابني بالزحار �لأميبي و�لزحار و�لبا�سيلي و�جليارديا 
و�لتهاب �لكبد �لفريو�سي من نوع )A(، و�لريقان �لدموي وغريها من �لأمر��س �خلطرية 
و�لي�سرية �لتي تنتقل عرب �لتبول و�لتربز.. وجميعها ميكن �لوقاية منها باللتز�م بحديث 

و�حد من �أحاديث �مل�سطفى �سلو�ت �هلل و�سالمه عليه وعلى �آله.

ثم �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، �أمر بالتد�وي من �لأمر��س �إذ� �أُ�سيب �لإن�سان 
د�ء  �سفاًء، غري  له  �إل و�سع  د�ًء  فاإن �هلل عز وجل مل ي�سع  تد�وو�،  بها قال: »عباد �هلل 
و�حد. قالو�: ما هو؟ قال: �لهرم« )�أخرجه �لإمام �أحمد يف م�سنده، و�لبخاري يف �لأدب 

�ملفرد، و�لرتمذي يف �سننه و�بن ماجه يف �سننه، وقال �لرتمذي: ح�سن �سحيح(.

ويف �ل�سحيحني �لبخاري وم�سلم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: )قال ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم: »ما �أنزل �هلل من د�ء �إل �أنزل له �سفاء«، ويف لفظ: »�إن �هلل مل ينزل 

د�ًء �إل �أنزل له �سفاًء، علمه من علمه وجهله من جهله«.

و�لأحاديث بعد ذلك كثرية يف هذ� �لباب.. وقد �أمر �مل�سطفى �سلو�ت �هلل و�سالمه 
عليه �بن خالته �سعد بن �أبي وقا�س عندما مر�س �أن يطلب �حلارث بن كلدة �لثقفي �لذي 

��سُتِهر بالطب يف زمنه، و�أخربه �أنه مفئود، و�أن عليه �أن ي�ستعمل �لدو�ء �لذي و�سفه له.

عليه  �هلل  �سلي  �هلل  �لر�سول  عن  ورد  ما  وجهابذته  �حلديث  علماء  جمع  كله  لهذ� 
بو� لها يف كتبهم. وقد �هتم هوؤلء �لعلماء �لأجالء  و�سلم من �أحاديث متعلقة بالطب وبوَّ
� مما ورد يف باب �لطب  بالأحاديث �ملتعلقة بفروع �لطب و�لعالجي..وهو جزء ي�سري جدًّ
و�ل�سحة.. ولذ� فاإن �أحاديث �لر�سول متعلقة بال�سحة و�لطب موجودة يف باب �لطهارة 
كتب  �أبو�ب  من  باب  يوجد  يكاد  ول  �إلخ.  و�لقدر...  و�جلهاد  و�لزكاة  و�ل�سوم  و�ل�سالة 
يف  موجود  هو  ما  �أن  �إلى  ننبه  ولذ�  بال�سحة..  متعلقة  مهمة  �أحاديث  وفيه  �إل  �حلديث 
�أمهات كتب �حلديث حتت باب �لطب، �أو ما هو موجود يف كتب �لطب �لنبوي �لعديدة ل 
متثل �إل �لنزر �لي�سري مما ورد عن �مل�سطفي �سلى �هلل عليه و�سلم يف مو�سوع �ل�سحة 

و�لطب. 

�لطب  باب  حتت  كتبهم  يف  �لأجالء  �لعلماء  جمعها  �لتي  �لأحاديث  فاإن  ذلك  ورغم 
لي�ست بالقليلة، فقد �أفرد �لإمام �لبخاري كتاًبا �سمن �سحيحه �سماه كتاب �لطب بلغت 
�أحاديثة مائة وثمانية ع�سر حديًثا، منها مائة حديث مو�سول وثمانية ع�سر حديًثا معلًقا، 
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بالإ�سافة �إلى �ستة ع�سر �أثًر� عن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم. وجمع �لإمام م�سلم كذلك 
�أحاديث �لطب، و�أفرد لها كتاًبا يف �سحيحه. وقد و�فق �لبخاري يف ثمانية منها. وجمعت 
كتب �ل�سنن �لأربعة )�سنن �أبي د�ود و�لرتمذي و�لن�سائي و�بن ماجه( �أحاديث كثرية حتت 
باب �لطب، كما جمعت �مل�سانيد مثل م�سند �لإمام �أحمد و�ملعاجم مثل معجم �لطرب�ين 
�أحاديث كثرية يف  �أبي �سيبة  وم�سنفات �حلديث مثل م�سنف عبد�لرز�ق وم�سنف �بن 

باب �لطب.

وقد �أفرد بع�س �لعلماء ما ورد عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لطب كتاًبا م�ستقالًّ 
�أ�سماه �لطب �لنبوي، كما تناول بع�سهم مو�سوًعا و�حًد� من مو��سيع �لطب �لنبوي مثل 

ا. �لطاعون و�أفرد له موؤلًفا خا�سًّ

و�أول من �أفرد ر�سالة يف حفظ �ل�سحة هو �لإمام علي �لر�سا بن مو�سى �لكاظم بن 
جعفر �ل�سادق بن حممد �لباقر بن علي زين �لعابدين بن �حل�سني �ل�سبط �سهيد كربالء 
�أبي طالب وفاطمة  وريحانة ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم �بن �أمري �ملوؤمنني علي بن 
طلب  على  بناًء  �لر�سا  �لإمام  و�سعها  ر�سالة  وهي  �أجمعني.  عنهم  �هلل  ر�سي  �لزهر�ء 
ور�سالته يف  �لر�سا  علي  �لإمام  بعنو�ن  كتاًبا  و�سعت  وقد  �سنة 200هـ،  �لعبا�سي  �ملاأمون 

�لطب �لنبوي )�لر�سالة �لذهبية()1(.

وثاين من و�سع كتاًبا يف �لطب �لنبوي هو �لفقيه �حلجة �لأديب �للغوي عبد �مللك بن 
كثري  وكان  �سنة 238هـ.  ـي  �ملتوفَّ �ملالكي  �ل�سلمي )مولهم(،  �لألبريي،  �لأندل�سي  حبيب 
ممن كتب يف �لطب �لنبوي من �لباحثني من �أمثال �لدكتور ناظم ن�سيمي يف كتابه »�لطب 
�لنبوي و�لعلم �حلديث« و�لدكتور ح�سن مقبويل �لأهدل يف حتقيقة لكتاب �لإمام �ل�سيوطي 
»�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« )ر�سالة ماج�ستري يف �ل�سنة من �جلامعة 
)ر�سالة  �لعالية  ر�سالته  يف  زبيلة  حممد  بن  �أحمد  و�ل�سيخ  �ملنورة(  باملدينة  �لإ�سالمية 
�ملكرمة(:  مبكة  �لقرى  �أم  جامعة  �لدين  و�أ�سول  �لدعوة  كلية  من  �ل�سنة  يف  ماج�ستري 
»تخريج ودر��سة �أحاديث �لطب �لنبوي يف �لأمهات �ل�ست«، وقد قالو�: �إن هاتني �لر�سالتني 
ا �لر�سالة �لذهبية لالإمام  مفقودتان، و�لو�قع �أنهما موجودتان يف مكتبات كثرية وخ�سو�سً
�للغة  �إلى  ون�سختني مرتجمتني  تركيا،  مكتبات  ن�سخ يف  �أربع  �أح�سيت  وقد  �لر�سا.  علي 
�لعر�ق  ن�سخ يف  �مل�سرية، وعدة  �لكتب  د�ر  ن�سختان يف  وتوجد من �ملخطوط  �لفار�سية. 

)1(    ن�سرته د�ر �ملناهل، بريوت 1412هـ.
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�إير�ن عرثت على طبعتني. وهناك  �أربع طبعات، ويف  و�إير�ن. ثم طبع �لكتاب يف �لعر�ق 
�سروح كثرية قدمية وحديثة للر�سالة �لذهبية بلغت، بح�سب علمي، �ستة ع�سر �سرًحا.

و�أما كتاب عبد�مللك بن حبيب �لذي �أقدمه بني يدي �لقارئ �ليوم فهو موجود يف خز�نة 
�لرباط برقم 2640، و�لذي قام �لأ�ستاذ حممد �لعربي �خلطابي بن�سره يف كتابه �لقيم 
ا  »�لطب و�لأطباء يف �لأندل�س �لإ�سالمية«، �جلزء �لأول �س90 - 110، ولعله موجود �أي�سً
يف مكتبات �إ�سبانيا و�أوربا، فكم يف هذه �ملكتبات من ذخائر وكنوز �سرقها �مل�ستعمرون  من 

�لبالد �لإ�سالمية �لتي �حتلوها.

وميتاز كتاب عبدامللك بن حبيب بامليزات التالية :

�أنه �أول كتاب يف �لطب يوؤلف يف �لأندل�س �لإ�سالمية.. 1
ر�سالة . 2 �سوى  ذلك  �إلى  ي�سبقه  ومل  م�سلم.  يوؤلفه  �لنبوي  �لطب  يف  كتاب  ثاين  �أنه 

�لإمام على �لر�سا �ملعروفة با�سم » �لر�سالة �لذهبية ». وهي ر�سالة موجزة يف حفظ 
�ل�سحة، مل يذكر فيها �لإمام علي �لر�سا �لأحاديث �لنبوية، و�إمنا �أ�سار �إليها �إ�سارة 

نها كالمه ت�سميًنا. خفيفة يدركها �لباحث، و�سمَّ
ميتاز كتاب عبد�مللك بن حبيب بتبويبه يف مو��سيع حمددة، وي�ستدلُّ على كل مو�سوع . 3

من مو��سيعه بحديث �أو �أثر �أو عدة �أحاديث و�آثار.
وقد ق�سم كتابه الفذ اإلى ق�سمني :

�لق�سم �لأول: يف مو��سيع عالجية ومو��سيع فقهية طبية ل يز�ل �لطبيب يحتاج �إليها 
�إلى يومنا هذ� مثل مو�سوع �سمان �لطبيب ومد�و�ة �مر�أة ميوت ولدها يف بطنها، و�ملد�و�ة 
�ل�سرجية،  باحلقنة  و�لتد�وي  )�لقارورة(،  �لبول  وفح�س  و�لرتياق،  �خلبيث  بالدو�ء 

وغريها من �أنو�ع �لعالجات �ملكروهة �إل ل�سرورة �أو حاجة.

يدل على  ر�ئًعا  ا جيًد�  تلخي�سً �ليونانية  �لطبية  �لنظرية  فيه  �س  �لثاين: خلَّ و�لق�سم 
�طالع و��سع، رغم �أن تلك �لنظرية مل تتم ترجمتها ون�سرها على نطاق و��سع �إل يف ع�سر 

�لفيل�سوف �لطبيب �لكيميائي �أبي بكر �لر�زي و�أبي �لن�سر حممد بن طرخان �لفار�بي.

بالنظرية  مبكر  وقت  منذ  �طالع  على  كانو�  �مل�سلمني  علماء  �أن  على  يدل  �أمر  وهو 
�لطبية �ليونانية قبل �أن ُت�ستهر ترجمات بختي�سوع وحنني بن �إ�سحاق ويوحنا بن ما�سوية 

و�أ�سر�بهم من �ل�سريان ون�سارى �لعرب و�ل�سابئة.
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ولعل ذلك كان عن طريق وهب بن منبه وكعب �لأحبار، وهما من كبار �أحبار �ليهود 
�إلى �مل�سلمني  �أ�سلما  يف عهد عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، ونقال فيما نقال  �للذين 

�لنظرية �لطبية �ليونانية.

يف  بطليمو�س  عهد  يف  �ليونانية  �إلى  ترجمتها  متت  قد  �لتور�ة  �أن  �ملعلوم  ومن 
�لإ�سكندرية. وقد ُعرفت تلك �لرتجمة با�سم �لرتجمة �ل�سبعينية، وتاأثر �ليهود تاأثًر� كبرًي� 
بالثقافة �ليونانية يف م�سر وفل�سطني و�سوريا. وبقي خلفاء �لإ�سكندر �ملقدوين يحكمون 
�أن  �سك  ول  �لر�سمية؛  �لتور�ة  هي  �ليونانية  �لتور�ة  و�عتربت  قرون..  عدة  �ملناطق  هذه 
�أحبار يهود كانو� على �طالع على �أعمال جالينو�س و�أبو قر�ط )��سم �أبو قر�ط لي�س فيه 
بنقل  قامو�  فقد  ولذ�   ،)Hippocrates �لتعريب  فعل  بل هو من  يتوهم،  كما  �لأب  لفظ 
هذه �لآر�ء �إلى علماء �مل�سلمني. وقد �سّرح بذلك عبد�مللك بن حبيب يف �لق�سم �لثاين من 

كتابه، ونقل عن وهب بن منبه بالذ�ت.
ميتاز كتاب عبد�مللك بن حبيب مبناق�سة بع�س �لق�سايا �لتي مل يتطرق �إليها من كتب . 4

بعده يف �لطب �لنبوي من �أمثال �ملوفق عبد�للطيف �لبغد�دي، و�لكحال بن طرخان 
�حلموي، و�بن �لقيم، و�لذهبي، و�ل�سيوطي، و�لبعلي، و�مل�ستغفري، و�لتيفا�سي، و�أبو 

نعيم، و�بن �ل�سني.
وهذه الق�سايا هي :

ما جاء يف جو�ز عر�س �لبول على �لطبيب.

قدح �ملاء من �لعني )عملية �ملاء �لأبي�س(.

معاجلة �مر�أة ميوت ولدها، ومد�و�ة �لنف�ساء.

�لتد�وي باحلقن �ل�سرجية.

�لتد�وي باألبان �لأتان ومر�ر�ة �ل�سبع.

بن  عبد�مللك  منهج  �أن  رغم  �خلبيث.  و�لدو�ء  بالرتياق  �لتد�وي  مو�سوع  يف  وتو�سع 
ا عن �لإمام مالك، �إمامه و�سيخه، �أو  حبيب �أن ياأتي باحلديث دون �سنده، و�لأثر وخ�سو�سً

�أحد من �لتابعني �إن مل يجد �سيًئا يف فعل �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم.
ح مدى �طالع �لفقهاء منذ وقت مبكر على . 5 يعترب كتاب عبد�مللك وثيقة مهمة تو�سِّ

�لعلوم �لطبية، وربطهم تلك �لعلوم بالأحاديث �لنبوية و�لق�سايا �لفقية. وهو �هتمام 
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�أو �ملف�سر يطلع على  �أو �ملحدث  �أن �لفقيه  نابع من تعاليم �لإ�سالم ذ�تها. ول �سك 
للفقه و�حلديث  �أثناء در��سته  كثري من �لق�سايا �لطبية، و�لق�سايا �لطبية �لفقهية 
�لق�سايا  هذه  من  كثري  �إلى  ت�سري  �ملطهرة  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  لأن  و�لتف�سري؛ 

�لطبية.
مما يوؤخذ على عبد�مللك بن حبيب عدم معرفته لعلم �حلديث رغم �أنه �أول من �أدخل . 6

علم �حلديث �إلى �لأندل�س.
يكن . 7 ومل  باحلديث،  �لأخذ  على  معتمًد�  �جلمع  كثري  حبيب  �بن  »كان   : �لعويف  قال 

مييزه، ول يدري بالرجال«.
وقال �أحمد بن عبد�لرب: »هو �أول من �أظهر �حلديث بالأندل�س، وكان ل يفهم �سقيمه . 8

من �سحيحه«.
�لكبري . 9 »�لفقية  بقوله:  �حلافظ  تذكرة  يف  �لذهبي  �لإمام  و�سفه  فقد  ذلك  ورغم 

عامل �لأندل�س، و�أبو مرو�ن �ل�سلمي ثم �ملرد��سي �لأندل�سي �لقرطبي.. وكان ر�أ�ًسا يف 
مذهب مالك، وله ت�سانيف م�سهورة، ومل يكن باملتقن للحديث..«

وقد  �ملقدمة،  هذه  بعد  �لكتاب  �أول  يف  حبيب  بن  عبد�مللك  ترجمة  ��ستعر�ست  وقد 
بلغت موؤلفاته �ألف م�سنف، مل يبَق منها �إل نزر ي�سري مثل »�لو��سحة يف �إعر�ب �لقر�آن« 
و »��ستفتاح �لأندل�س« )مطبوع( و »خمت�سر يف �لطب« )�لطب �لنبوي(، وهذ� هو �لكتاب 
�لذي بني يدي �لقارئ، و »تلخي�س يف علم �لفر�ئ�س«، وجملد من كتاب »�لورع«، ون�سخة 

من كتاب »�لتاريخ«.

كتب  �إلى  �أرجع  وكنت  �لطب«.  يف  »خمت�سر  عبد�مللك  لكتاب  �سرح  بو�سع  قمت  وقد 
�لروي«  و�ملنهل  �ل�سوي  »�ملنهج  �ل�سيوطي  �لإمام  كتاب  ا  وخ�سو�سً �لأخرى  �لنبوي  �لطب 
�حلديث  ملعرفة  �حلديث؛  كتب  من  وغريها  �لأهدل  مقبويل  ح�سن  �لدكتور  قه  حقَّ �لذي 
�لذي ذكره عبد�مللك. ثم �أورد �لأحاديث �لأخري يف �لباب، ثم �أقوم بذكر ما قاله �لعلماء 

و�لأطباء �لقدماء يف �لباب، ثم �أ�سرحه طبيًّا علميًّا حديًثا.

�ليونانية يف  �لثاين، وهو ما كتبه عبد�مللك بن حبيب عن �لنظرية  �لق�سم  �أن  ور�أيت 
�لطب، ي�ستحق �أن يكون فى �أول �لكتاب؛ لأهميته، ولدللته على �ملفاهيم �لطبية قي تلك 
�سغرية  ر�سالة  على  ذلك  يف  و�عتمدت  �لنظرية،  هذه  ب�سرح  وقمت  �خلو�يل.  �لع�سور 
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�إلى علم �لطب« تقدمي وحتقيق  �ل�سغري  بعنو�ن »�ملدخل  �لر�زي  �أبي بكر  �لأطباء  ل�سيخ 
د. عبد�للطيف حممد �لعيد )د�ر �لنه�سة، �لقاهرة، 1977(.

مو�سوع  وهو يف  مفرًقا  بن حبيب  ما ذكره عبد�مللك  بع�س  �إلى جمع  ��سطررت  وقد 
و�حد، فجعلته يف ف�سل و�حد؛ ليتم �لكالم عليه دون �نقطاع، وهو قليل على �أية حال.

وجعلت كالم �ملوؤلف يف �أعلى �ل�سفحة وكالمي حتته مبا�سرة يف �لهام�س، وقد يت�سل 
�لهام�س عدة �سفحات يف �مل�ساألة �لو�حدة.

�ملو�سع؛  �لكتاب  �إلى هذ�  �لع�سرين(  )�أقل من  قليلة  �لكتاب من �سفحات  �ت�سع  لهذ� 
�مل�ساألة،  �لكالم عن  ي�ستويف  يكاد  �لقدمي و�حلديث، حتى  �لطب  �ل�سروح من  ملا فيه من 
فال يحتاج معه �إلى غرية، �أو على �لأقل يكون مرجًعا مفيًد� ملن يريد �أن يتو�سع يف �لبحث 

بعد ذلك.

و�هلل �أ�ساأل �أن ينفع به كاتبه وقارئه ونا�سره. وهو ويل �لتوفيق ل رب غريه ول معبود 
�سو�ه.

د. حممد علي البار       

كتب يف جدة )1411/4/10(.      

املوافق )1990/10/28(.      
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ترجمة المصنف
عبدامللك بن حبيب الأندل�سي       
180 – 238هـ / 796 – 853م       

ا�سمه ون�سبه ومولده :
بن  عبا�س  بن  جاهمة  بن  هارون  بن  �سليمان  بن  حبيب  بن  عبد�مللك  مرو�ن  �أبو  هو 
يف  منطقة  )وهي  �ألبرية  يف  ولد  مو�ليهم)1(.  من  �أو  �سليم  بني  من  �ل�سلمي،  مرد��س 
�لأندل�س( يف قرية قورت، وقيل: بح�سن و�ط. و�سكن قرطبة. ولذ� فهو يعرف بالألبريي 

وبالقرطبي وبالأندل�سي. وكان مالكي �ملذهب، فكان يقال: عبد�مللك بن حبيب �ملالكي.

�ل�سعبني  بعد  »ولد   :  )2( تذكرة �حلفاظ  �لذهبي يف  قال  �سنة مولده.  �ختلف يف  وقد 
ومائة«. وذكر ر�سا كحالة يف معجم �ملوؤلفني �أنه ولد �سنة 180هـ. وذكر �لزركلي يف �لأعالم 

�أنه ولد �سنة 174هـ، وقد ولد يف �ألبرية، و�إليها ُين�سب، و�أ�سل �أ�سرته من ُطليطلة.

ن�ساأته وطلبه العلم :
ن�ساأ ك�سائر �لفتيان �لأذكياء يف زمنه، فقر�أ �لقر�آن �لكرمي وحفظه، ودر�س �للغة، و�سمع 
�حلديث، ورو�ه عن �سع�سعة بن �سالم و�لغازي بن قي�س وزياد بن عبد�لرحمن، وزياد بن 
�سطبون. ثم رحل �إلى �مل�سرق لطلب �لعلم و�حلج، وكانت رحلته �سنة 207 �أو 208هـ. فحل 
مب�سر، و�حلرمني �ل�سريفني، وبقي فرتة يف �ملدينة �ملنورة. و�أخذ عن عدد من �أ�سحاب 
مالك بن �أن�س �إمام د�ر �لهجرة، وقيل: �إنه �أدرك �لإمام مالك يف �أخريات حياته. و�أخذ 
�لعلم عن عبد�مللك بن �ملاج�سون و�أ�سد �ل�سنة و�أ�سبغ بن �لفرج، وعبد�لرحمن بن ر�فع 
�ملبارك  بن  و�لإمام عبد�هلل  بن عبد�حلكم  وعبد�هلل  �أوي�س  �أبي  بن  و�إ�سماعيل  �لزبيدي 

و�أ�سد بن مو�سى وغريهم من علماء �لإ�سالم وجهابذته يف ع�سره.

ذكر هذ� �لن�سب ر�سا كحالة يف معجم �ملوؤلفني، د�ر �لرت�ث 181/5. و�أ�ساف �إليه �لعبا�سي. ومل �أَر من   )1(
ذكر هذه �لن�سبة غريه. ول�ست �أدري كيف ن�سبه �إلى بني �لعبا�س وهو �سلمي، و�إما منهم �أو من مو�ليهم 

كما ذكره �لزركلي يف كتابه » �لأعالم«، د�ر �لعلم �لعلم للماليني بريوت )�لطبعة �خلام�سة( 157/4.
554/2 )�لطبعة �لتا�سعة(، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي. �لذهبي : تذكرة �حلفاظ.  )2(
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ظهور علمه وف�سله:
وعال  و��ستهر  بعلم جم،  تذكرة �حلفاظ،  �لذهبي يف  يقول  كما  �لأندل�س،  �إلى  ورجع 
�إن ذ�عت  ما  ولكن  �ألبرية،  بوطنه  �لأندل�س عام 210هـ، فحل  �إلى  وكانت عودته  �سيته. 
�لدولة  حا�سرة  قرطبة،  �إلى  فانتقل  �حلكم،  بن  عبد�لرحمن  �لأمري  طلبه  حتي  �سهرته 
�أ�ستاًذ� لالأمر�ء و�أبنائهم،  �أ بها �ملكانة �لعملية �لرفعية، و�سار  �لأموية يف �لأندل�س. وتبوَّ
وله درو�س عامة كثرية، وتولَّى من�سب �لفتيا. ومل يكن يناف�سه يف تلك �ملكانة �سوى يحيى 
بن يحيى �مل�سمودي �لليثي �ساحب �لإمام مالك و�لقائم على مذهبه يف �لأندل�س �آنذ�ك. 
�لأندل�س  عامل  عبد�مللك  كان  يحيى،  مات  فلما  بينهما  �حتكاك  حدوث  �إلى  ذلك  و�أدى 

�لأوحد ومرجعها �لأول.

تالمذته:
تتلمذ عليه جم غفري من �أهل �لأندل�س. وممن روى عنه وتتلمذ عليه بقي بن خملد، 
وحممد بن و�ساح ويو�سف �ملغامي، ومطرف بن قي�س و�آخرون. وكان �أكرث من يختلف �إليه 

�مللوك و�أبناوؤهم و�أهل �لأدب.

اأقوال العلماء فيه:
مرو�ن  �أبو  �لأندل�س،  عامل  �لكبرية،  »�لفقيه  �حلفاظ:  تذكرة  يف  �لذهبي  عنه  قال   
وله ت�سانيف  ر�أ�ًسا يف مذهب مالك،  �لقرطبي... وكان  �لأندل�سي  �ملرد��سي  ثم  �ل�سلمي 
ا  م�سهور، ومل يكن باملتقن للحديث، ويقنع باملناولة. قال �بن �لفر�سي: كان فقيًها نحويًّ
قيل  ب�سكو�ل:  �بن  قال  �لعلم.  فنون  يف  مت�سرًفا  �لل�سان،  طويل  ن�سابة،  �أخبارًيا  �ساعًر� 
ل�سحنون فقيه �ملغرب: مات �بن حبيب. قال: »مات عامل �لأندل�س، بل و�هلل عامل �لدنيا«.

قال �لعويف يف تاريخه: »كان �بن حبيب كثري �جلمع معتمًد� على �لأخذ باحلديث، ومل 
يكن مييزه، ول يدري بالرجال«.

ل  وكان  بالأندل�س،  �حلديث  �أظهر  من  �أول  »هو  عبد�لرب:  بن  حممد  بن  �أحمد  وقال 
يفهم �سحيحه من �سيقمه، وكان �لذي بينه وبني يحيى بن يحيى �لليثي �سيًئا. وكان كثري 
�ملخالفة ليحي، )وكان كالهما مفتًيا لالأندل�س(، وكان قد قرر معه يف �مل�ساورة و�لنظر 
)�ملق�سود �أن يت�ساور قبل ت�سدر �لفتوي من �أحدهما فال يكون بينهما خالف(. فلما مات 

يحيى �نفرد �بن حبيب برئا�سة �لعلم«.
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ع�سره  علماء  بع�س  مع  �لر�أي  يف  خالفه  �أ�سباب  من  �ملتنوعة  معارفة  كانت  وقد 
ا يحيى بن يحيى، مع �عرت�فهم له بالتبحر يف �لفقه �ملالكي. و�نتقادهم له يف  وخ�سو�سً
رو�يته للحديث �لنبوي، مع �أنه كان �أول من �أدخل علم �حلديث، ون�سره يف �لأندل�س. وقد 
نقل �لقا�سي عيا�س �أن �لفقهاء كانو� يح�سدون عبد�مللك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم 

مل يكونو� يعلمونها.

�لأندل�س  يف  و�لأطباء  �لطب  �لقيم  كتابه  يف  �خلطابي  �لعربي  حممد  يقول  وكما 
ا قربه من �لأمر�ء وذوي �ل�سلطان،  �لإ�سالمية : » ورمبا كان من �أ�سباب �لتحامل عليه �أي�سً
و�ختالف �أبنائهم �إلى جمال�سة �لعلمية، مع �أنه كان من �أهل �لورع و�لدين، منت�سًر� لقول 

مالك ذ�بًّا عنه، فاّتهم لذلك بطول �لل�سان ».

مــوؤلـفـاتــه:
قيل: �إن موؤلفاته بلغت �لألف �أو تزيد، ومل يحفظ لنا �لزمان منها �إل �لنزر �لي�سري، 
مئات  �أحرقو�  �لذين  �ملتع�سبني  �ل�سليبني  لهجمات  تعر�ست  �لأندل�س  �أن  ا  وخ�سو�سً

�ملكتبات ومئات �لآلف من �لكتب.

وقد ذكر حاجي خليفة يف ك�سف �لظنون �أ�سماء بع�س كتبة:

�أبو حامت �سهل بن  �لإمام  �لقدماء  �لقر�آن من  �إعر�ب  : »وممن �سنف يف  ج 123/1 
ـي  ـي �سنة 248هـ و�أبو مرو�ن عبد�مللك بن حبيب �لأندل�سي �ملتوفَّ حممد �ل�سج�ستاين �ملتوفَّ

�سنة 239«.

ويف ج 909/1 : »رغائب �لقر�آن« لأبي مرو�ن عبد�مللك بن حبيب �ل�سلمي �لقرطبي 

ويف ج 1105/2 : »طبقات �لفقهاء«.

ويف ج 1205/2 : »علم غريب �حلديث و�لقر�آن«.

ويف ج 1907/2: »�ملوطاأ.. �سرحه �أبو مرو�ن عبد�مللك بن حبيب �ملالكي«.

ويف ج 1996/2 : »�لو��سحة يف �إعر�ب �لقر�آن«.

مرو�ن  لأبي  �لهدي«  » م�سابيح  كتاب  �ملكنون )490/2(  �إي�ساح  �لبغد�دي يف  وذكر 
عبد�مللك بن حبيب.
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وذكر حاجي خليفة يف ك�سف �لظنون )1905/2( علم طب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
ومن �سنف فيه فقال : »�لطب �لنبوي لأبي نعيم �أحمد بن عبد�هلل �لأ�سبهاين... ولأبي 

�لعبا�س �مل�ستغفري... و�بن �ل�سني... وعبد�مللك بن حبيب«.

ت�سانيفه  »من  فقال:   )1( م�سنفاته  �أ�سماء  �ملوؤلفني  معجم  يف  كحالة  ر�سا  ذكر  وقد 
�لكثرية: »غريب �حلديث« و »حروب �لإ�سالم«، و »طبقات �لفقهاء«، و »�لو��سحة يف �ل�سنن 

و�لفقه«، و »�إعر�ب �لقر�آن«.

وذكر �لزركلي �لكتب �ل�سابقة وز�د عليها)2(: »تف�سري موطاأ مالك« و »طبقات �ملحدثني« 
�لأندل�س«  »��س�ستفتاح  و  »�لورع«  و  �لأخالق«  »مكارم  و  »�لفر�ئ�س«  �لهدي«،  و »م�سابيح 
)مطبوع، وهو قطعة من �أحد كتبه(. و »و�سف �لفردو�س«، و »خمت�سر يف �لطب«، و »�لغاية 

و�لنهاية«.

وقد ذكر حممد �لعربي �خلطابي يف كتابه »�لطب و�لأطباء يف �لأندل�س �لإ�سالمية« )3(ما 
يلي:

�لألف،  جتاوزت  �إنها  قيل:  �لعدد  كثرية  كتًبا  �ألَّف  حبيب  بن  عبد�مللك  �أن  ويظهر   «
وتناولت علوًما خمتلفة كالفقه و�حلديث، و�ل�سري و�ل�سمائل و�لرت�جم و�لتاريخ و�لطب. 
�إنه مل  قيل عنه:  ما  كثرًي�  �لذي  »�لو��سحة«  كتاب  و�لفقه  �ل�سنن  موؤلفاته يف  ��سهر  ومن 
يوؤلَّف مثله، ومل يبَق من هذ�  �لكتاب �سوى قطعة حمفوظة بخز�نة جامع �لقرويني بفا�س.

ومن موؤلفاته �لباقية: »تلخي�س يف علم �لفر�ئ�س« يوجد حمفوًظا يف برلني، وجملد من 
كتاب »�لورع« حمفوظ باملكتبة �لوطنية يف مدريد، ون�سخة خمطوطة من كتاب »�لتاريخ« 

حمفوظة باك�سفورد.

» ومن موؤلفاته �لأخرى �لتي و�سلت �إلينا »خمت�سر يف �لطب« حمفوظ باخلز�نة �لعامة 
للكتب و�لوثائق بالر�بط )فهر�س �ملخطوطات �لعربية، �لرباط 1958، �جلزء �لثاين �س 

322، رقم 2640(«.

ر�سا كحالة: معجم �ملوؤلفني، د�ر �لرت�ث، 181/5.  )1(

�لزركلي : �لأعالم، د�ر �لعلم للماليني، �لطبعة �خلام�سة، بريوت، 157/4.  )2(

حممد �لعربي �خلطابي : �لطب و�لأطباء يف �لأندل�س �لإ�سالمية، د�ر �لغرب �لإ�سالمي، 1988، 86/1، 87.  )3(
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وقد ذكر �لزركلي يف �لأعالم �أن كتاب »و�سف �لفردو�س« خمطوط يف �ملكتبة �لأزهرية، 
ا موجود يف �لرباط. و�أن كتاب »�لغاية و�لنهاية« موجود  و�أن كتاب »خمت�سر يف �لطب« �أي�سً
و�أن خمت�سًر� من  �ل�ساحلة«.  �ملر�أة  »باب ما جاء يف ف�سل  و�أوله:  �لرباط  خمطوط يف 
كتابه �لكبري يف �لتاريخ موجود يف �ملكتبة �لبودليانية يف �أك�سفورد باإجنلرت�. و�أن جزًء� من 

ا مطبوع. كتاب نظم �جلمان قد طبع يف تطو�ن. و�أن كتاب ��ستفتاح �لأندل�س �أي�سً

الكتب الطبية التي األَّفها عبد امللك بن حبيب: 
�لرباط . 1 خز�نة  يف  �ملوجود  �لكتاب  وهو  �لنبوي(  )�لطب  الطب«:  يف  »خمت�سر   

برقم 2640، و�لذي قام �لأ�ستاذ حممد �لعربي �خلطابي بن�سره يف كتابه: »�لطب 
كتاب  ثاين  يعترب  �لكتاب  وهذ�   )110-90/1( �لإ�سالمية«  �لأندل�س  يف  و�لأطباء 
يوؤلفه م�سلم يف �لطّب ومل ي�سبقه يف ذلك �إل �لإمام علي �لر�سا �لذي و�سع ر�سالته 

يف حفظ �ل�سحة �ملعروفة با�سم »�لر�سالة �لذهبية« �سنة 200هـ. 

»�لطب . 2 كتاب  يف  �خلطابي  �لعربي  حممد  �لأ�ستاذ  ذكره  الأمرا�ض:  يف  احل�سبة 
�إنه قد ذكره موؤلفو �لرت�جم، ولكنهم مل  �لإ�سالمية« وقال:  �لأندل�س  و�لأطباء يف 
�لظنون  �سيًئا عن مو��سيعه وف�سوله. ومل يذكره حاجي خليفة يف ك�سف  يذكرو� 
ول �لبغد�دي يف �إي�ساح �ملكنون. كذلك مل يذكره �لذهبي يف تذكرة �حلفاظ، ومل 
يذكره �لذيل على �لتذكرة، ومل يذكره �لزركلي يف �لأعالم ول ر�سا كحالة يف معجم 

�ملوؤلفني. 

ت هذه �لن�سبة فهو �أول كتاب يتحدث عن »�حل�سبة يف �لأمر��س«. و�إذ� �سحَّ

�ل�سرعية  �لأحكام  بخ�سو�س  �حل�سبة  خطة  مز�ويل  �إر�ساد  بها  ُيق�سد  و�حل�سبة 
�ملتعلقة مبهنة �لطب. وقد كان هناك �ملحت�سب �مل�سوؤول عن �ملعامالت �ملالية وعن �لأوز�ن 
و�لأطباء  �لطّب  على  �لرقابة  �أن  و�ملعروف  �لطب.  ممار�سة  وعن  �ل�سنائع...�لخ.  وعن 
و�إعطائهم �لرت�خي�س مل تتم �إل يف عهد �ملقتدر �لعبا�سي يف �لقرن �لر�بع �لهجري. ولكن 
هذ� �لكتاب يدل على �لهتمام باحل�سبة يف فرتة مبكرة )�لقرن �لثاين - �لثالث �لهجري( 

وتطبيقها على �ملمار�سات �لطبية مما مل يكن معروًفا.

ورمبا كان يق�سد �لحت�ساب و�لأجر يف �لأمر��س وما ورد فيها من �أحاديث نبوية حتث 
ر �ملري�س بالأجر �لو�فر من �هلل �سبحانه وتعالى، وتكفري �لذنوب ورفع  على �ل�سرب وتب�سِّ
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»ونظري  ن�سه:  ما  كتابه »خطة �حل�سبة«  �لفا�سي يف  �لرحمن  وقد ذكر عبد  �لدرجات.. 
حبيب  بن  �مللك  عبد  �لأندل�س  لإمام  �لأمر��س،  يف  �حل�سبة  كتاب  �ل�سوق،  �أحكام  كتاب 

�ل�سلمي )ت 238(، وقد �هتم �ملوؤلفون �لأفريقيون بالنقل عنه يف مو�سوع �حل�سبة «)1(. 

كتاب طب العرب: وقد ذكره �لطبيب �لنباتي �أبو �لقا�سم �لغ�ساين يف كتاب »حديقة 
ا بعد حتقيقه �لأ�ستاذ حممد �لعربي  �لأزهار يف ماهية �لع�سب و�لعقار« �لذي ن�سره �أي�سً
�خلطابي، و�لذي يقول عنه: �إن ما ورد فيه من معلومات يطابق ما جاء يف خمت�سر �لطّب، 
ولذ� جعله ��سًما �آخر لكتاب »خمت�سر �لطب« بعد حذف �لأ�سانيد يف �لكتاب �لأ�سلي، و�إن 
ت�سمية �لكتاب بطب �لعرب، ينا�سب مو�سوعه؛ لأنه  يذكر طب �لعرب يف عهد �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم و�ل�سحابة �لتابعني.

الذهبي يروي عنه حديًثا :
باأنه ل يعرف فن �حلديث، ول مييز �سحيحه من  �تُّهم  �أن عبد�مللك بن حبيب  رغم 
تذكرة  كتابه  يف  حديًثا  عنه  يروي  �لذهبي  �لإمام  �لكبري  ث  �ملحدِّ جند  �أننا  �إل  �سقيمه، 
عليه  �هلل  �سلي  �هلل  ر�سول  قال  له  ترجم  �أن  بعد  ب�سنده حديًثا  عنه  روى  فقد  �حلفاظ، 

و�سلم: »ل يحج �أحد عن �أحد �إل ولد عن و�لد«. قال �لذهبي : هذ� منقطع.

وفــاتــه: 
لقد �خُتلف يف وفاة عبد�مللك بن حبيب كما �ختلف يف �سنة مولده. فقد ذكر �لذهبي 
يف تذكرة �حلفاظ ما يلي: » قيل مات يف �آخر �سنة 239. وقال �سعيد بن خملون: مات يف 

ر�بع رم�سان �سنة 238«.

�أنها  على  �سنة 238هـ  �ملوؤلفني  ور�سا كحالة يف معجم  �لأعالم  �لزركلي يف  و�ختار 
�سنة 239«  �ل�سبت 12 ذي �حلجة  يوم  ومات   : �ملقتب�س«  »وجاء يف »جذوة  وفاته:  �سنة 
على   239 �أو   8 �سنة  حبيب  بن  عبد�للملك  »ووفاة   :315 �س  يف  قال  ثم  )�س263(. 

�ختالف فيه«.

عبد �لرحمن �لفا�سي : خطة �حل�سبة يف �لنظر و�لتطبيق و�لتدوين، �إ�سد�ر د�ر �لثقافة، �لد�ر �لبي�ساء   )1(
�ملغرب، �سنة 1984 �سفحة 45. وقد تكرم �لدكتور لطف �هلل قاري باإر�سال �لن�س �ملذكور مع �ل�سفحات 

�خلا�سة بهذ� �ملو�سوع من كتاب �لفا�سي
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�ملالكي،  �لفقه  يف  ر�أ�ًسا  كان  �لأمة،  �أعالم  من  علم  حبيب  بن  عبد�مللك  �أن  �سك  ول 
موؤرًخا و�أديًبا و�ساعًر�، عاملًا بالأن�ساب، و�للغة، و�لعرو�س، و�لنحو، م�سارك يف غريها من 
�لعلوم، مبا يف ذلك علم �لطب وعلم �حلديث، و�إن �نتقده معا�سروه يف علمه للحديث. 
وقالو� لي�س له معرفة بالرجال )�أي رجال �حلديث(، ول مييز �سقيمه من �سحيحه. وهو 
�أمر نلمحه �أثناء در��ستنا لهذ� �لكتاب �لقّيم، و�لذي يعترب بحق �أول كتاب يف �لطب �لنبوي، 
و�إذ� ��ستثنينا ر�سالة �لإمام علي �لر�سا للماأمون �ملعروفة بالر�سالة �لذهبية، وهي ر�سالة 
خمت�سرة يف حفظ �ل�سحة، ولي�ست يف �لطب باأكمله كما هو موجود يف كتاب عبد�مللك 

بن حبيب »خمت�سر يف �لطب«.





الفصل األول
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المدخل إلى فهم كتب الطب القديم 
وكتب الطب النبوي

يتحدث عبدامللك بن حبيب عن النظرية اليونانية يف الطب، وهي نظرية العنا�سر 
الأربعة والأمزجة الأربعة حديث خبري عارف لها.

ول�ست �أدري من �أين ��ستقى عبد�مللك بن حبيب معلوماته تلك عن �لنظرية �لتي كنت 
�أظن �أن �لعرب مل يعرفوها �إل بعد �أن قام �ل�سريان و�لن�سارى من �أمثال يوحنا بن ما�سويه 
وحنني بن �إ�سحاق و�أ�سرة بختي�سوع )بخت : عبد، ي�سوع : ي�سوع �أي: عبد عي�سى(. ومل تقم 
تلك �لرتجمة �إل يف �أيام �ملاأمون �لعبا�سي، ولكنها بقيت مق�سورة على �لنخبة �ملثقفة. ومل 
يتم تد�ول هذه �لكتب على نطاق و��سع، ومل تعرف هذه �لنظريات على م�ستوى عام �إل بعد 
�أن قام �لر�زي و�لفار�بي بتب�سيطها و�سرحها على عامة �ملثقفني، وذلك يف �لقرن �لر�بع 

و�خلام�س �لهجري.

ويبدو �أن هذه �لنظريات قد عرفت منذ وقت مبكر للم�سلمني ولو ب�سورة مبتورة بو��سطة 
�ليهود  �لأحبار ووهب بن منبه، حيث جند هوؤلء  �أ�سلمو� مثل كعب  �لذين  �ليهود  �أحبار 
�أ�سلمو� على �طالع، ولو م�سو�س، على �لنظريات �ليونانية، و�لتي نقلوها بدورهم  �لذين 
�لذين  منبهه  بن  ووهب  �لأحبار  وكعب  �لأول.  �لهجري  �لقرن  وذلك يف  �مل�سلمني...  �إلى 
تروى عنهم هذه �لأمور قد �أ�سلما يف زمن عمر بن �خلطاب ر�سى �هلل عنه.. و�متالأت كتب 
�لتف�سري خا�سة باأقو�لهما و�سروحهما ونظرياتهما �لتي نقالها عن �لتور�ة �ليونانية )�أي 
�لتي كتبت باللغة �ليونانية يف �لإ�سكندرية يف عهد بطليمو�س، و�لتي وعرفت با�سم �لرتجمة 

�ل�سبعينية، و�لتى حوت كثرًي� من علوم �ليونان و�آر�ئهم وفل�سفاتهم وخزعبالتهم(.

ومن هنا ن�ستطيع �أن نفهم مقدرة عبد�مللك حبيب على فهم �لنظرية �لطبية �ليونانية 
و�سرحه لها يف نهاية كتابه �لهام هذ�.

ـي �سنة 203هـ يعرّب عن فهمه �لعميق لهذه �لنظرية  ومن قبله جند �لإمام �لر�سا �ملتوفَّ
و�قتبا�سة منها يف ر�سالته يف حفظ �ل�سحة للماأمون �لعبا�سي، وهي �لر�سالة �لتي عرفت 
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�لر�سا  على  »�لإمام  بعنو�ن  ا  خا�سًّ كتاًبا  لها  �أفردنا  و�لتى  �لذهبية(  )�لر�سالة  با�سم 
ور�سالته يف �لطب �لنبوي: �لر�سالة �لذهبية«.

وخال�سة هذه �لنظرية �أن �هلل �سبحانه وتعالى خلق �لأ�سياء كلها على مر�حل متعددة 
متتابعة، فاأول ما خلق �لبارئ �سبحانه وتعالى هو �لأنو�ر �مل�سيئة، وهي كما يقول �أبو بكر 

�لر�زي يف كتابة )�ملدخل �ل�سغري �إلى علم �لطب( �أول �حلركات وعن�سر �لكائنات.

و�لنور ينق�سم �إلى ق�سمني: ب�سيط ل تدركه �حلو��س خم�سو�س  بالعامل �لعلوى، ومركب 
تدركه �حلو��س وموجود يف �لعامل �ل�سفلي.

ومن �لنور �لعلوى خلق �هلل �لعقل، ومن �لعقل خلق �لنف�س �لناطقة ومن �لناطقة خلق 
�لنف�س �حليو�نية، ومن �حليو�نية خلق �لنف�س �لطبيعية �خلامدة �لتي خلق منها �لطبائع 
�لب�سيطة �لأربع، وهي : �حلر�رة و�لربودة و�لرطوبة و�ليبو�سة. و�زدوج �لربد مع �لرطوبة 
و�زدوجت  �لأر�سية.  و�لعنا�سر  �جل�سمانية  �ملخلوقات  �أول  �ملاء  كان  ولذ�  ماًء.  ف�سار 
�حلر�رة مع �ليبو�سة ف�سارت ناًر�. و�رتفعت �لنار خلفتها ور�سب �ملاء لثقله �سفاًل، ف�سار 
�سبحانه  �لباري  وحّرك  �لهو�ء.  و�لتباعد  �لت�ساد  هذ�  عن  ونتج  وتباعد.  ت�ساد  بينهما 
وتعالى �لهو�ء ف�سار ريًحا. وحرك �لريح حتي تالطمت �أمو�جه و�أرغى زبده، و�سار �لزبد 

ا. طبقات بع�سها فوق بع�س، فجمد بالقدرة و�سار تر�ًبا و�أر�سً

وهكذ� تكونت �لعنا�سر �لأربعة �ملاء و�لنار و�لهو�ء و�لرت�ب من �لطبائع �لأربعة وهي 
�حلر�رة و�ليبو�سة و�لرطوبة و�لربودة.

و�ملاء: رطب بارد ثقيل �سيال، و�لنار حارة ياب�سة خفيفة، و�لهو�ء حار رطب لطيف، 
و�لرت�ب )�لأر�س( بارد ياب�س ثقيل. 

ويف ج�سم �لإن�سان متثيل لهذه �لطبائع �لأربعة، و�لعنا�سر �لأربعة، وهي �لدم و�لبلغم 
ة �حلمر�ء وهو خطاأ( و�ملرة �ل�سود�ء. و�ملرة �ل�سفر�ء )ي�سميها عبد�مللك بن حبيب �مِلرَّ

و�لدم : هو �سكن �لرطوبة و�حلر�رة. ومكانه �لعروق )�لأوعية �لدموية(. ويلحق �لنف�س 
من �أعر��سه قوة �ل�سهوة للن�ساء وكرثة �لدم وغز�رة �ل�سعر ونعومته. وخا�سية طبعه يف 
بكر  �أبو  �لطبيب  يقول  كما  �لدم،  جوهر  من  �هلل  وخلق  و�سهولته.  �له�سم  �سرعة  �ملعدة 
و�لل�سان  و�لع�سالت  و�لكلى  و�ل�سدر  و�لقلب  و�لعروق  و�لع�سب  و�لدم  �للحم  �لر�زي، 

و�للوزتني و�للهاة و�لأنثيني )�خل�سيتني( من جوهر �لدم.
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يف  و�سلطانه  �لغ�سب.  �سريع  �حلركة،  كثري  �ل�سكيمة،  قوي  �لدموي  �لطبع  و�ساحب 
�لندفاع  ويكون  �لدموية،  �لأع�ساء  تكون  حيث  �لباكر،  و�ل�سباب  �لطفولة  �لعمر  مر�حل 

و�لن�ساط وعدم �لرتوي )�إلى �سن 15 �سنة(.

و�ملرة �ل�سفر�ء: حارة ياب�سة نارية تفرز من �حلوي�سلة  Gall bladder وهي ل�سقة 
وخا�سيتها  وياب�س،  ما هو حار  �لبدن  ولها من  �لطعام..  �لكبد على طبخ  لتعني  بالكبد؛ 
�لذكاء  �أعر��سها  �لنف�س من  �لكبد، ويلحق  يف �ملعدة ه�سم �لطعام وطبخه، وكذلك يف 

و�لنباهة و�حلدة و�لطي�س وعدم �لرتوي.

وتظهر غلبة �ملرة �ل�سفرة يف �سن �لرجولة و�لقوة )15- 35(.

و�ملرة �ل�سود�ء : م�سكنها �لطحال و�سلطانها يف �لب�سر. وبها يكون �ل�سمت و�لتفكري 
و�لرتوي و�لثقل و�لإبطاء، ولها يف �ملعدة خا�سية �لدفع و�إم�ساك �لطعام و�نتباه �ل�سهوة. 

ومنها �ملز�ج �ل�سود�وي، وفيه �حلزن و�لنقبا�س و�لكاآبة.

و�سلطانها يف �سن �لكهولة )35 - 55(.

و�لبلغم Phlegm، وهو �سكن �لربودة و�لرطوبة.. وخلق �هلل، كما يقول �لر�زي، �لدماغ 
و�جلهاز �لع�سبي و�لرئة )وكل �جلهاز �لتنف�سي( من �لبلغم. وخا�سيته يف �لعدة: تتقوي 
به ويزيد �لوهج �لكائن عند مر�رة �لأغذية و�لأ�سربة و�لأدوية. ويلحق �لنف�س من �أعر��سه 
�لعجز و�لك�سل و�لفتور و�ل�سكون و�حللم و�للني. و�سلطانه يف �سن �ل�سيخوخة )من �خلام�سة 

و�خلم�سني حتى �أرذل �لعمر(.

وحتتوي �لأطعمة و�لأ�سربة و�لأدوية على هذه �لعنا�سر �لأربعة. وما غلب عليه �حلر�رة 
�، وما غلب عليه �لربودة �ُسمي بارًد�. ولهذ� وجب تعديل �لطعام بحيث يك�سر  �ُسمي حارًّ

�حلار �لبارد، و�لياب�س �لرطب.

و�لطعام كله على �أربعة �أوجه كما يقول عبد�مللك بن حبيب: حلو ومر وحام�س ومالح، 
وفيه �أربعة �أمزجة : �حلر�رة و�لربودة و�ليبو�سة و�لرطوبة.

فاحللو كله حار رطب.

و�ملر كله حار ياب�س.

و�ملالح كله بارد رطب.
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ول بد �إذن من �إعطاء �لطعام �ملنا�سب ليكون بال�سد ملا هو عليه، حتى تعتدل �لأمزجة، 
ولهذ� وجب على �لطبيب �أن يعدل �لطعام بحيث يك�سر �حلار �لبارد و�لعك�س. 

وبحيث ينا�سب كل �سن وكل مرحلة من مر�حل �لعمر، وكل ف�سل من ف�سول �ل�سنة، 
وكل حالة من حالت �ل�سحة �أو �ملر�س.

و�لطبيب �ملاهر هو �لذي يعطي لكل حالة لبو�سها، فطعام �ملري�س غري طعام �ل�سحيح 
�لفطيم، وهكذ� يف ف�سول  �لر�سيع غري طعام  �ل�سقيم وطعام  �لناقة غري طعام  وطعام 

�ل�سنة.

ووظيفة �لدو�ء تعديل �لأمزجة و�إعادتها �إلى �عتد�لها، فالعتد�ل يف �لطبائع �لأربعة 
هو �ل�سحة، وغلبة �أحدها هو �ملر�س، فاإذ� كانت �لغلبة للربودة كانت مد�و�تها باحلر�رة، 
كانت  للرطوبة  �لغلبة  كانت  و�إذ�  باحلر�ة،  مد�و�تها  كانت  للرطوبة  �لغلبة  كانت  و�إذ� 

مد�و�تها بالعقاقري و�لأغذية �لياب�سة. وهكذ�.

�لأربعة  بالطبائع  �ملتعلقة  �لنظرية  بهذه  يعرتف  يعد  مل  �حلديث  �لطب  �أن  ورغم 
كان  مما  بكثري  تعقيًد�  �أكرث  �أ�سبحت  �لأمور  لأن  �لأربعة؛  و�لعنا�سر  �لأربعة  و�لأمزجة 
ر �لأمور تف�سرًي� منطقيًّا،  متوهًما، �إل �أن هذه �لنظرية ظلت ردًحا طوياًل من �لزمن تف�سَّ

و�إن مل يكن و�قعيًّا.

وقد �عتمد هذه �لنظرية �لأطباء �مل�سلمون، وكل من كتب يف �لطب مبا يف ذلك �أولئك 
بن  عبد�مللك  �أمثال  من  �لنبوي  �لطب  يف  كتبو�  �لذين  و�لفقهاء  �ملتحدثني  من  �لأعالم 
�بن  و�لكحال  �لبغد�دي  و�ملوفق  و�ل�سيوطي  و�لذهبي  �لقيم  و�بن  �لر�سا  و�لإمام  حبيب 

�لطرخان �حلمودي.

ولهذ� ينبغي �أن نفرق يف كتب �لطب �لنبوي بني �سيئني خمتلفني متام �لختالف: 

يتطرق  و�سلم. وهذه ل  �لنبي �سلى �هلل عليه  �أحاديث �سحت عن  ورد من  ما  �لأول: 
�إليها �خلطاأ؛ لأنها وحي من �هلل �سبحانه وتعالى لنبيه �سلى �هلل عليه و�سلم، فهو ل يقول 
ا و�سدًقا.)�إن هو �إل وحي يوحى( ولكن ل بد من �لنتباه �إلى �أن كثرًي� مما ورد من  �إل حقًّ
�لأحاديث يف �لطب �إما مو�سوع �أو �سعيف معلول. وهذه �لأحاديث ل تقوم بها حجة ل يف 

دين ول يف طب.
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و�لثاين: �سروح ومفاهيم للموؤلف و�أغلبها يعتمد على �لنظرية �ليونانية يف �لطب و�لتي 
تعتمد على  لأنها  للوقوع يف �خلطاأ؛  قابلة دون ريب  وتو�سيحها وهذه  �أ�سلفنا يف �سرحها 

نظرية �أثبت �لعلم �حلديث خطاأها.

ومما يتميز به كتاب عبد�مللك بن حبيب خلوه من هذه �ل�سروح و�عتماده على �لأحاديث 
و�لآثار فح�سب.. ولكن عيبه �أنه يورد بع�س �لأحاديث �ل�سعيفة �أو �ملو�سوعة. وقد �أو�سحنا 

ذلك يف �سلب �لكتاب.

ثم جعل عبد�مللك بن حبيب �لنظرية �لطبية �ليونانية م�ستقلة يف �أخر كتابه ليو�سح 
�أنه يعرفها، ويدرك �أغو�رها و�أبعادها يف زمن مبكر قبل �نت�سار كتب �لرتجمة... وهو �أمر 
له �أهميته �خلا�سة يف معرفة تاريخ �لطب لدى �مل�سلمني ومدى تاأثرهم بالنظريات �لطبية 

�جلالينو�سية و�لأبوقر�طية )ن�سبة �إلى جالينو�س و�أبوقر�ط(،

ا  وبهذه �لنظرية يختتم عبد�مللك بن حبيب كتابه �لفذ، و�لذي �أو�سح لنا فيه جانًبا مهمًّ
من تاريخ �لطب و�لطب �لنبوي يف مرحلة مبكرة من �لتاريخ �لإ�سالمي �لطبي.

************
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نص كالم عبدالملك بن حبيب
في النظرية الطبية اليونانية

و�لربد  �حلر  من  �لأربعة  �لأخالط  من  و�لريحان  و�لثمار  و�لأ�سربة  كلها  »�لأطعمة 
و�ليب�س و�لرطوبة، فما كان منها مو�فًقا لطبائع �لإن�سان �ُسمي معتدًل، وما جاوز �لعتد�ل 
�إلى  ُن�سب  بالي�سري  �لعتد�ل  جاوز  فما  حدود،  �أربعة  و ُحدَّ  �أجز�ء  �أربعة  ئ  ُجزِّ ذلك  من 
�جلزء �لأول و�حلد �لأول من �حلر�رة �أو �لربودة �أو �لرطوبة �أو �ليبو�سة، وما جاوز ذلك 
ا ُن�سب �إلى �جلزء �لثاين و�حلد �لثاين، وما قوي من ذلك و�أربى ُن�سب  �لي�سري بالقليل �أي�سً
�لقوة و�أ�سر بطبائع �جل�سد حتى يف�سد  �أُفرط يف  �لثالث، وما  �لثالث و�حلد  �إلى �جلزء 

ومير�س ن�سب �إلى �جلزء �لر�بع و�حلد �لر�بع.

فينبغي لالإن�سان �أل ي�سيب من �لأطعمة و�لأ�سربة �إل ما و�فق منها طبائع ج�سده وعدلها 
حتى يكون مز�جها معتدًل، و�أنه �إن بغى عليه �سيء من طبائعه، �أن يلزم �لطعام و�ل�سر�ب 
�لتي هي قو�مه -  فاإن طبائع �جل�سد -  ُبغي عليه من طبائعه،  به ما  ُيك�سر  ب�سده حتى 
�أربعة: �لدم �لبلغم و�مِلّرة �حلمر�ء)1( و�مِلّرة �ل�سود�ء، وهي �إمنا ركبت من �لأخالط �لأربعة 
من �حلر�رة و�لربودة و�لرطوبة و�ليبو�سة، فالدم حار رطب حلو، و�لبلغم بارد رطب مالح، 
بغى  فاإذ�  حام�سة،  ياب�سة  �ل�سود�ء  و�ملرة  مرة،  ياب�سة  حارة  )�سفر�ء(  �حلمر�ء  و�ملرة 
عليه �لدم - وهو حار رطب حلو - لزم من �لطعام و�ل�سر�ب كل بارد ياب�س حام�س، و�إذ� 
بغى عليه �لبلغم - وهو رطب مالح - لزم من �لطعام و�ل�سر�ب كل حار ياب�س، و�إذ� بغت 
عليه �ملرة �حلمر�ء )�ل�سفر�ء( - وهي حارة - ياب�سة مرة - لزم من �لطعام و�ل�سر�ب 
- كل رطب بارد مالح، و�إذ� بغت عليه �ملرة �ل�سود�ء - وهي باردة ياب�سة حام�سة - لزم 
من �لطعام و�ل�سر�ب كل رطب حار... ومن �عتدل مز�جه لزمته �ل�سحة وجانبه �ل�سقم 
باإذن �هلل » و�لطعام و�ل�سر�ب كله على �أربعة �أوجه : حلو ومر وحام�س ومالح، وفيه �أربعة 

يطلق عبد�مللك بن حبيب ��سم �ملرة �حلمر�ء على �ملرة �ل�سفر�ء Bile. وهو خطاأ، ورمبا كان ذلك من   )1(
اخ، �أو من �لرتجمة �لتي بلغت عبد�مللك؛ لأن �لرتجمات �ملعتمدة مل تكن قد ظهرت يف  ت�سحيف �لُن�سَّ

زمنه. و�إمنا ظهرت بعد وفاته بقرن �أو �أكرث من �لزمان. 
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حار  كله  و�ملر  كله حار رطب،  فاحللو  و�لرطوبة،  و�ليبو�سية  و�لربودة  : �حلر�رة  �أمزجة 
ياب�س، و�حلام�س كله بارد ياب�س، و�مللح كله بارد رطب.

ا �سبع ع�سرة �سنة، وكهاًل �سبع ع�سرة  »�إن �لإن�سان يكون غالًما �سبع ع�سرة �سنة، و�سابًّ
�سنة، و�سيًخا �إلى �آخر عمره ؛ فمز�ج �لغالم �لدم وهو حاُرُ ذو �بتالل، و�أخوف �ل�سنة عليه 
�لربيع؛ لأن فيه �سلطان مز�جه، وكذلك �لربيع حار ذو �بتالل فاأن يثور عليه غري �لدم 
و�أخوف  ياب�س،  حار  ومز�جه  )�ل�سفر�ء(  �حلمر�ء  �مِلّرة  �ل�ساب  ومز�ج  عليه،  �آمن  فهو 
�ل�سنة عليه �ل�سيف؛ لأن فيه �سلطان مز�جه، وكذلك �ل�سيف حار ياب�س فاأن تثور عليه 
غري �مِلّرة �حلمر�ء فهو �آمن عليه، ومز�ج �لكهل �ملرة �ل�سود�ء ومز�جه بارد ياب�س و�أخوف 
�ل�سنة عليه �خلريف؛ لأن فيه �سلطان مز�جه، وكذلك �خلريف بارد ياب�س فاأن تثور عليه 
غري �ملرة �ل�سود�ء فهو �آمن عليه، ومز�ج �ل�سيخ �خلام و�لبلغم ومز�جهما بارد ذو �بتالل 
و�أخوف �ل�سّنة عليه �ل�ستاء؛ لأن فيه �سلطان مز�جه، وكذلك �ل�ستاء بارد ذو �بتالل فاأن 

يثور عليه غري �خلام و�لبلغم فهو �آمن عليه.

وكذلك  �بتالل  ذو  و�لقلب حار  �لقلب،  �إلى  �لعروق  �إلى  �لكبد  �لدم  �أن منزل  »و�علم 
ياب�سة..  حارة  و�ملر�رة  �ملر�رة،  )�ل�سفر�ء(  �حلمر�ء  �ملرة  ومنزلة  و�لكبد..  �لعروق 
ومنزلة �ملرة �ل�سود�ء �لطحال وهو بارد ياب�س.. ومنزل �لبلغم �لرئة ومعدنه �لر�أ�س منه 
مهبطة �إلى �ل�سدر �إلى �لرئة، و�لرئة باردة ذ�ت �بتالل، ومنزل �خلام �ملفا�سل، ومنزل 

�لريح �لأمعاء.

»قال عبد �مللك عن وهب بن منبه: ملا خلق �هلل �آدم جعل يف ج�سده ت�سعة �أبو�ب �سبعة 
يف ر�أ�سة و�ثنني يف ج�سده )1(. وجعل عقله يف دماغه، و�سره يف كليتيه، وغ�سبه ورحمته 
يف كبده، وند�مته يف قلبه، ورغبته ونف�سه يف رئته و�سحكه يف طحاله)2(، وفرحه وحزنه 
يف وجهه، وهمومه يف �سدره، و�سهوته يف فرجه وذريته يف �سلبه، وقوته يف منيه، وجعل 
له ع�سرة �أ�سابع يف يده قوة ليديه، وع�سرة �أ�سابع يف رجليه قوة لرجليه، وجعل له بابني 
منهما ي�سمع قلبه، وبابني يب�سر بهما قلبه، وهما نور ج�سده، وجعل له باًبا يعي�س ج�سده 

�لأبو�ب �لتي يف �لر�أ�س هي �لعينان و�لأذنان وفتحتا �ملنخرين و�لفم. و�أما �لتي يف �جل�سد، فهي فتحة   )1(
�ل�سرج وفتحة �لإحليل )جمرى �لبول(، ويف �لأنثى تزد�د فتحة �ملهبل.

يكرث �لقدماء �لزعم باأن �ل�سر يف �لكلية و�لغ�سب و�لرحمة يف �لكبد و�ل�سحك يف �لطحال.. �إلخ.   )2(
وهو كالم ل �أ�سل له..
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منه وجعل له فيه ل�ساًنا يبني كالمه، وحنًكا يجد به طعم كل �سئ ومنخرين يجد بهما ريح 
كل �سيء، وجعل له بابني يخرج منهما ثفل طعامه و�سر�به ؛ وجعل فيه ثالثة مائة و�ستني 
مف�ساًل، وثالثة مائة و�ستني عظًما، وثالثة مائة و�ستني عرًقا �ساكًنا، وثالثة مائة و�ستني 
ا، فلو �سكن عرق من �لناب�سة ما نفعه عي�س، ولو نب�س عرق من �ل�ساكنة ما  عرًقا ناب�سً

نفعه عي�س«. �هـ.

للحروف،  و�لل�سان  لل�سوت،  »�حللق   :)1( عنه  �هلل  ر�سي  طالب  �أبي  بن  علي  وقال 
و�لطحال  و�لقلب  للنف�س،  و�لرئة  و�ملكر،  للر�أي  و�لكليتان  للحزن،  و�لكبد  للعقل،  و�لقلب 

لل�سحك«�هـ.

»قال عبد�مللك: �أ�سل �لعقل �لقلب، وحمله �لدماغ. وقال عمر ر�سي �هلل عنه : »جو�رح 
و�لعينان  جناحان،  و�ليد�ن  يذود�ن،  فالرجالن  فلكها،  و�لقلب  �لقلب،  �أعو�ن  �جل�سد 
لل�سحك  و�لطحال  مدبرتان،  و�لكليتان  تعيان،  و�لأذنان  ترجمان،  و�لل�سان  مرتادتان، 
و�لأنثيان  للعقل،  و�لدماغ  للنف�س،  و�لرئة  و�لرحمة،  و�لغ�سب  للحزن  و�لكبد  و�لفرح، 
للن�سل، و�ل�سدر للهم، و�لأنف لل�سم، و�ل�سفتان للذوق، و�لقلب ملك ذلك كله، فاإذ� طاب 
�مللك طاب جنوده، و�إذ� خبث �مللك خبث جنوده« )2(، فقال له عبد�هلل بن �سالم وكعب 

�لأحبار: »و�هلل يا �أمري �ملوؤمنني، �إنه لهكذ� عندنا فيما قر�أنا من �لكتب«.

�ليبو�سة  من  �أ�سياء:  �أربعة  من  ج�سده  ركب  �آدم  �هلل  خلق  ملا  منبه:  بن  وهب  »وقال 
و�لرطوبة و�حلر�رة و�لربودة، وذلك لأنه خلقة من تر�ب وماء ثم جعل فيه نف�ًسا وروًحا، 
فيبو�سته من قبل �لرت�ب ورطوبته من قبل �ملاء وحر�رته من قبل �لنف�س وبرودته من قبل 
�لروح، ثم خلق �هلل فيه من بعد هذ� �خللق �أربعة �أمزجة هي قو�م ج�سده ومالكه ل يقوم 
�حلمر�ء  و�ملرة  و�لبلغم  �لدم  وهي:  باأقر�نه  �إل  منها  �أحد  مز�ج  يقوم  ول  بها  �إل  ج�سده 
)�ل�سفر�ء( و�ملرة �ل�سود�ء ثم �أ�سكن بع�س هذ� �خللق يف بع�س فجعل م�سكن �ليبو�سة يف 
�ملرة �ل�سود�ء وم�سكن �حلر�رة يف �ملرة �حلمر�ء )�ل�سفر�ء( وم�سكن �لرطوبة يف �لدم 

هذ� �لكالم ل ي�سّح، ومل يورد عبد�مللك بن حبيب �سنده �إلى �لإمام علي ر�سي �هلل عنه، فقوله: �إن �لكبد   )1(
للحزن، و�لكليتيان للر�أي و�ملكر، و�لقلب و�لطحال لل�سحك، وهي �أمور ل �أ�سا�س لها من �ل�سحة.

ُين�سب هذ� �لقول مرة لعلي ومرة لعمر ر�سي �هلل عنهما.. ومل يورد عبد�مللك بن حبيب �ل�سند �إليهما،   )2(
و�أغلب �لظن �أنه من كالم كعب �لأحبار ووهب بن منبه، ونقله عنهما �لإخباريون، ثم ن�سبوه �إلى كبار 

�ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم مثل علي وعمر. 
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جعلها  �لتي  �لأربعة  �لأمزجة  هذه  فيه  �عتدلت  ج�سد  فاأميا  �لبلغم.  يف  �لربودة  وم�سكن 
�هلل قو�م ج�سده، ف�سار كل مز�ج منها ربًعا ل يزيد ول ينق�س، كملت �سحته، و�عتدلت 
فطرته، وكان �سائر ج�سده وغر�ئزه م�ستوية، فاإن ز�د مز�ج منها عن ربعه غلبته �لأمزجة 
�لثالثة وقهرته، ودخل عليه �ل�سقم بقدر نق�سانه وعجزه عن مقارنتها. فينبغي للطبيب 
�لعامل بالد�ء و�لدو�ء �أن يعلم من �أين �سقم �جل�سد بزيادة �ملز�ج �أو من نق�سانه؟ ويعلم 
ا حتى يقيمه  �لدو�ء �لذي يعالج به فينق�س منه �إن كان ز�ئًد�، ويزيد فيه �إن كان ناق�سً
على فطرته، قال: وجعل �هلل هذ� �خللق �لذي و�سفنا عنه بناء �أخالق بني �آدم يف طبائعهم 
�لتي بها تعرف �أفعالهم، فمن �ليبو�سة �لعزم، ومن �لرطوبة �للني، ومن �حلر�رة �حلدة، 
ومن �لربودة �لأناة، فاإن مالت به �ليبو�سة كان عزمه ق�ساوة، و�إن مالت به �لرطوبة كان 
لينه م�ساأمة، و�إن مالت به �حلر�رة كانت حدته �سفًها وطي�ًسا، و�إن مالت به �لربودة كانت 

�أناته بالدة«.

و�ملرة  �لبارد �حلام�س،  بالياب�س  فعاجله  تثور  فاإذ�  �بتالل،  ذو  �لدم حلو  �أن  »و�علم 
و�ملرة  �حللو،  �لندي  بالبارد  فعاجلها  تثورت  فاإذ�  ياب�سة،  حارة  )�ل�سفر�ء(  �حلمر�ء 
�ل�سود�ء باردة ياب�سة حام�سة، فاإذ� تثورت فعاجلها بال�سخن �لندي �حللو، و�لبلغم بارد 

رطب مالح، فاإذ� تثور فعاجله باحلار �لياب�س �حللو ».�هـ.



الفصـل الثانـي 
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في التداوي والحمية 
ماجاء يف الأمر بالتداوي والعالج.

عن مطرف بن عبد�هلل عن مالك بن �أن�س عن زيد بن �أ�سلم: �أن رجاًل يف زمان ر�سول 
�هلل �سلي �هلل عليه و�سلم جرح فاحتقن �جلرح بالدم، و�أن �لرجل دعا برجلني من بني 
�أمنار، فنظر� �إليه فقال لهما ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: » �أيكما �أطّب«، فقال: �أيف 
�لطب خري يا ر�سول �هلل؟، فقال ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم: » �أنزل �لدو�ء �لذي �أنزل 
�لد�ء«، فاأمرهما ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم حينئذ مبد�و�ته فبطا �جلرح وغ�ساله 

ثم خاطاه.
وعن زيد بن �أ�سلم: �أن رجاًل �أتي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وقد ن�سل يف بطنه 
ن�سل، فدعا ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم رجلني من �لعرب كانا متطببني فقال لهما: 
�أيكما �أطب ؟ فقال: �أو يف �لطب خري يا ر�سول �هلل؟، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
فاأمر  �هلل،  يار�سول  �لرجلني  �أطب  �أنا  �أحدهما:  فقال  بالد�ء«،  �بتلى  �لذي  �لدو�ء  »�أنزل 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مبد�و�ته فبط بطنه و��ستخرج منه �لن�سل ثم خاطه.
وكان عند عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه طبيبان بعث باأحدهما �إليه معاوية و�لآخر 

عبد�هلل بن ربيعة. )وكان كالهما ن�سر�نيًّا(. )1(

)1(  لقد وردت �أحاديث كثرية عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لتد�وي. وقد ذكر �لإمام �ل�سيوطي يف 
كتابه » �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي » �ستة ع�سر حديًثا يف هذ� �لباب. وقد حقق كتاب �لإمام �ل�سيوطي 
�ملاجي�ستري يف �حلديث من �جلامعة  درجة  لنيل  ر�سالته  وكانت  �لأهدل،  �ملقبويل  �لدكتور ح�سن  �لأخ 

�لإ�سالمية، وهي عنده برقم 9 �إلى 24 كالتايل:
�أخرج �لبخاري )يف كتاب �لطب(، و�لن�سائي )يف �ل�سنن �لكربى(، و�بن ماجه )يف �ل�سنن(، و�أبو نعيم 
يف �لطب �لنبوي، عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم: »ما �أنزل �هلل 

ا �حلاكم يف �مل�ستدرك.  د�ًء �إل �أنزل له �سفاًء«. و�أخرجه �أي�سً
�لنبوي( عن  و�أبو نعيم )يف �لطب  �لنبوي(،  �ل�سني )يف �لطب  و�أخرج م�سلم )يف كتاب �لطب( و�بن 
جابر ر�سي �هلل عنه يرفعه �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: » لكل د�ء دو�ء، فاإذ� �أ�سيب دو�ء �لد�ء، 

بر�أ باإذن �هلل تعالى«.
و�أخرج �لبز�ر )يف م�سنده(، و�حلاكم )يف �مل�ستدرك(، و�بن �ل�سني )يف �لطب �لنبوي(، و�أبو نعيم )يف 
�لطب �لنبوي( عن �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه، عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »ما �أنزل �هلل 

من د�ء �إل �أنزل له دو�ء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله �إل �ل�سام وهو �ملوت«.
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و�أخرج �بن ماجه )يف �سننه( و�حلاكم و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول 
�هلل �سلي �هلل عليه و�سلم قال : » ما �أنزل �هلل من د�ء �إل وقد �أنزل معه �سفاًء، علمه من علمه وجهله 

من جهله«.
و�أخرج �أبو د�ود )يف كتاب �لطب من �ل�سنن(، و�لرتمذي و�حلاكم و�سححاه، و�لن�سائي و�بن ماجه و�بن 
�ل�سني و�أبو نعيم عن �أ�سامة بن �سريك ر�سي �هلل عنه. قال : » قالو� يا ر�سول �هلل، هل علينا جناح �أن ل 

نتد�وى ؟ قال : تد�وو� عباد �هلل، فاإن �هلل مل ي�سع د�ًء �إل و�سع له دو�ء غري د�ًء و�حد، �لهرم«.
�أن  �لنبوي( عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما  و�أبو نعيم )يف �لطب  و�أخرج عبد بن حميد يف م�سنده، 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »تد�وو�، فاإن �هلل مل يخلق د�ًء، �إل خلق له �سفاًء �إل �ل�سام وهو 

�ملوت«.
و�أخرج �حلاكم )يف �مل�ستدرك( و�سححه، و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: 
باملدينة فقال:  و�سلم طبيبني  له ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه  �أحد، فدعا  يوم  �لأن�سار  �أُ�سيب رجل من 
عاجلاه. فقال: يا ر�سول �هلل، �إمنا كنا نعالج ونحتال يف �جلاهلية، فلما جاء �لإ�سالم فما هو �إل �لتوكل. 

فقال: » عاجلاه، فاإن �لذي �أنزل �لد�ء �أنزل �لدو�ء، ثم جعل فيه �سفاًء« فعاجلاه فرب�أ..
حه عن �أبي خز�مة ر�سي �هلل عنه قال: قلت: يا ر�سول  نه و�حلاكم و�سحَّ و�أخرج �أحمد و�لرتمذي وح�سَّ

�هلل، �أر�أيت �أدوية نتد�وى بها ورًقى ن�سرتقي بها، هل ترد من قدرة �هلل �سيًئا؟ قال: هي من قدرة �هلل.
�أنتد�وى؟  و�أخرج �حلاكم و�سححه عن �سفو�ن بن ع�سال، ر�سي �هلل عنه، قال: قالو�: يا ر�سول �هلل، 

قال: تعلمون �أن �هلل مل ينزل د�ًء �إل �أنزل له دو�ًء، غري د�ء و�حد. قالو�: وما هو؟ قال: �لهرم«.
�أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �أن رجاًل من  �أ�سلم  و�أخرج مالك يف �ملوطاأ و�أبو نعيم عن زيد بن 
و�سلم جرح فحقن �لدم فدعى له رجلني من بني �أمنار فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�أيكما 
�أطب؟ فقال �أحدهما: �أو يف �لطب خري يا ر�سول �هلل؟ فقال: �إن �لذي �أنزل �لد�ء هو �لذي �أنزل �لدو�ء«. 
وهو حديث مر�سل �أر�سله زيد بن �أ�سلم �ملدين من كبار �لتابعني ثقة. وفاته �سنة 136هـ باملدينة. وهذ� 
�حلديث رو�ه عبد�مللك بن حبيب عن �أ�سحاب �لإمام مالك �لذين لقيهم يف �ملدينة عندما ز�رها. وقيل: 
�لر�سول  فاأمره  �لرجلني  �أطب  �أنا  �أحدهما قال:  �أن  �لإمام مالك فيكون رو�ه عنه. وز�د فيه  �أدرك  �إنه 

مبد�و�ته فبط بطنه و��ستخرج منه �لن�سل ثم خاطه.
و�أخرج �أحمد يف م�سنده عن رجل من �لأن�سار قال: عاد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم رجاًل به جرح 
فقال: �دعو� يل طبيب بني فالن فدعوه فجاء، فقالو�: يا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، ويغني �لدو�ء 

�سيًئا؟ فقال: �سبحان �هلل، وهل �أنزل �هلل من د�ء يف �لأر�س �إل جعل له �سفاًء ؟
و�أخرج �بن �ل�سني )يف �لطب �لنبوي(، و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( عن هالل بن ي�ساف. قال: دخل 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على مري�س يعوده فقال : »�أر�سلو� �إلى �لطبيب فقال له قائل: و�أنت تقول 

ذلك يا ر�سول �هلل ؟ قال: نعم، مل ينزل �هلل د�ء �إل �أنزل له دو�ء«.
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �أن�س بن مالك ر�سى �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : 

» �إن �هلل حيث خلق �لد�ء خلق �لدو�ء فتد�وو� «.
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األمر بالتداوي بالعالج 
ما جاء يف جواز عر�ض البول على الطبيب.

عن عمر بن عثمان قال: ر�أيت بول عمر بن عبد�لعزيز يف زجاجة عند �لطبيب ينظر 
�إليه. وعن �لو�قدي عن يزيد مولى �لزناد �أنه قال: ر�أيت �لزهري و�أبا �لزناد بالر�سافة 
يريان �لطبيب �لبول. قال �لو�قدي: وقد ر�أيت مالًكا و�لثوري ير�سالن بالبول �إلى �لطبيب 

ينظر �إليه �إل �أن �لثوري كان يبعث به �إلى �حلرية.)1(

و�أخرج �أبو نعيم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : » نعت �لأدو�ء ونعت 
�لدو�ء، و�أن �هلل ي�سفي من �ساء مبا �ساء «.

و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما �أن رجاًل قال يا ر�سول �هلل: هل ينفع �لدو�ء 
من �لقدر ؟ قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: �لدو�ء من �لقدر وهو تعالى ينفع من �ساء مبا �ساء«. 

ويف لفظ �أبي نعيم » قد ينفع باإذن �هلل تعالى «.
ومنهج عبد�مللك بن حبيب �أن يروي  يف �لباب حديًثا. وقد �سرح يف هذ� �حلديث �أنه رو�ه عن مطرف 
بن عبد�هلل، عن مالك بن �أن�س، عن زيد بن �أ�سلم، وزيد بن �سلم من كبار �لتابعني، ومل يلَق �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم، فاحلديث مر�سل. ومع ذلك فقد وثَّقه �أهل علم �حلديث.
�أبي  �إليه معاوية بن  �أن عثمان ر�سي �هلل عنه كان عنده طبيبان بعث باأحدهما  ثم ذكر عبد�مللك بن حبيب 
�سفيان و�ليه على �ل�سام، وبعث �لآخر عبد �هلل بن ربيعة، ومل يذكر لنا �إن كانا م�سلمني �أو غري ذلك. و�ملعلوم �أن 
كثرًي� من �أطباء ذلك �لوقت كانو� من �لن�سارى. ومعاوية نف�سه كان له طبيبان من �لن�سارى �أحدهما وهو �بن 
ا بهذ� �ملو�سوع �لذي �ساهم  �أثال خمت�س مبعرفة �ل�سموم، ولذ� مل يكن معاوية يتطبب لديه، بل يجعله خمت�سًّ

به يف �لتحل�س من كثري من �أعد�ئه وخ�سومه �ل�سيا�سيني، و�لآخر هو �أبو �حلكم �لدم�سقي.

كتابيه  �لر�زي يف  بكر  �أبو  ما ذكره  ها هنا  و�سننقل  �لبول.  بفح�س  قدمًيا وحديًثا  �لأطباء  �هتم  لقد   )1(
�حلاوي و�ملن�سوري، قال يف كتاب �حلاوي )2/19 – 5، 44(: 

�أو �لأحمر �لنا�سع، ويجب �أن يكون  �إلى �ل�سفرة �مل�سبع  »�أف�سل �لبول �ل�سبيه ببول �لأ�سحاء يف �للون 
معتدًل يف �لثخن. و�أما ما كان من �لبول �أرق من هذ� �أو �أثخن منه، فاإن ن�سجه ناق�س. و�لذي هو �أغلظ 

منه بعد تثور مل يتميز.
»و�أحمد �لبول �حل�سن �للون �لذي فيه غمامة بي�ساء مل�ساء م�ستوية، �إما ر�أ�سية، �أو طافية ، �إما متعلقة، 

�أحمد هذه �لغمامة �لر��سب، ثم �ملتعلق ثم �لطايف فاإن هذه �لأ�سناف من �لبول تدل على �لن�سج.
»و�أما جميع �أ�سناف �لبول �لباقية فبع�سها يدل على خالف �لن�سج... و�إذ� كان �لبول مع �ل�سبه باملاء 

خروجه �سريًعا فاإن حينئذ هو �ملر�س �مل�سمى ديابيط�س )�لبول �ل�سكري(، فهذ� �سر �أ�سناف �لبول. 
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»و�لبول �لكدر ثالثة �أ�سناف، �إما �أن يبال كدًر�، ثم ي�سفو بعده بقليل، و�إما �أن يبال كثرًي� ويبقى بحاله 
د�ئًما، و�إما �أن يبال �سافًيا ثم يكدره، و�أرد�أ هذه �لثالثة �لذي يبال �سافًيا ثم يكدر.

»و�لبول �لأ�سود يف �حلمى �ملحرقة قاتل«.
من  يكون  �سبب  بال  غزيًر�  ا  خال�سً بغته  �لدم  بول   « �حلاوي:  من   )10/10( �آخر  مو�سوع  يف  ويقول 

�ن�سد�ع عرق يف �لكلى ل متالئه من �لدم، وقد يكون من وثبة �أو �سقطة «.
ويقول: »من بال دًما بغتة فاإن عرًقا يف كاله �ن�سدع، ولي�س ميكن �أن يكون ذلك من �أجل �ملثانة، وذلك 
�أنه لي�س يت�سفى �لدم يف �لعروق �لتي يف �ملثانة كما يت�سفى يف �لعروق �لتي يف �لكلى... و�لعروق �إذ� 

ت�سدعت ��ستفرغ منها دم كثري �سحيح«.
وي�سرح �أنو�ع �لبول وما فيها من مدة )قيح( �أو دم كالهما مًعا و�سبب ذلك كله.

�لتي  و�لأ�سياء  وريحه  وقو�مه  لونه  �لبول  من  »يفتقد  �لر�زي:  يقول   )506 )�س  �ملن�سورى  كتاب  ويف 
تر�سب �أو تتعلق فيه �أو تطفو� عليه...«، ثم يف�سل �لر�زي �لبول و�أ�سبابها.

وقد تنبه �لر�زي �إلى ما يحدث يف �لن�ساء عقب �لطمث و�نقطاعه، حيث يكون يف �لبول بع�س �لدم، وقد 
يبدو لون �لبول �أ�سود، فلي�س كل بول �أ�سود دللة على وجود �لعلة.

�سنرب  �خليار  �أخذ  من  وكذلك  �حلمرة،  �سديد  في�سري  باحلناء  �لخت�ساب  بعد  �لبول  ين�سبغ  »وقد 
ا تدل على �أكل �لبقول و�سو�د من �أكل  و�لعنرب و�لزعفر�ن وكثري من �لأ�سياء �لتي لها �سبغ. وحتدث �أي�سً
�ملري و�سرب �ل�سر�ب �لأ�سود على ما ذكرنا. وقلة �ل�سبغ هي عن كرثة �سرب �ملاء وقرب عهد بالطعام 

و�ل�سر�ب «. وهي مالحظات دقيقة يف جمملها..
وقد ل حظ مثلها �بن �سينا، وذكرها يف �لقانون بتف�سيل �أكرث.

�لبولية  و�ملجاري  �لكلي  �لتهابات  ويف  �حلميات  خمتلف  يف  �لبول  �أنو�ع  طويل  بتف�سيل  �لر�زي  وذكر 
و�ملثانة وقروحها.. وكيفية متييز ذلك. وبع�س مالحظاته دقيق و�سائب )من �سفحة 512-506(.

فقد  فقيه  �أنه  ومبا  �لطبيب.  على  �لبول  عر�س  لق�سية  حبيب  بن  عبد�مللك  ينتبه  �أن  ا  حقًّ و�لعجيب 
بحث عن �حلكم �لفقهي لذلك.. وملا مل يكن هناك �آية �أو حديث يف مو�سوعه، فقد نقل فعل عمر بن 
عبد�لعزيز ر�سي �هلل عنه، وفعل �لزهري ومالك و�لثوري، و�أنهم جميًعا كانو� ير�سلون بالبول يف قارورة 

�إلى �لطبيب ليفح�سه. فدل ذلك على جو�زه.
بن  �لإمام علي  فلم يذكرها  �لنقطة عنايته  �أولى هذه  �لنبوي من  �لطب  �ألف يف  �أحًد� ممن  �أجد  ومل 
مو�سى �لر�سا يف ر�سالته �لذهبية، ومل يذكرها �أبو نعيم يف �لطب �لنبوي ول �لتيفا�سي يف �لطب �مل�سند 
عن �ل�سيد �مل�سطفي. وكذلك مل يذكرها �لطبيب �ملحدث �لأديب �للغوي موفق �لدين �لبغد�ي ول على 

بن طرخان �لكحال ول �لإمام �بن �لقيم ول �لذهبي ول �لبعلي ول �ل�سيوطي ول �بن طولون.
وهذه ميزة من مميز�ت كتاب عبد�مللك بن حبيب.

و�أما فح�س �لبول يف �لطب �حلديث، فاأمر بالغ �لأهمية، ويدر�سه كل طالب يف كلية �لطب وميار�سه كل 
طبيب، ثم هناك خمترب�ت قائمة لفح�س �لبول وغرية.

ويفح�س �لبول خل�سائ�سه �لطبيعية )Physical exam(، وي�سمل ذلك كمية �لبول ولونه وقو�مه وريحه، 



49

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

ما جاء يف حمية املري�ض.
قال عبد�مللك بن حبيب: �سمعتهم يقولون: عود ج�سًما ما تعود، وخري �لطب �لتجربة 
ور�أ�س �لطب �حلمية، وقد حمى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�أمر باحلمية عمر 
بن �خلطاب وغريه من �ل�سحابة. وبلغني �أن عمر قال للحارث بن كلدة: ما �لدو�ء ؟ 

قال: �حلمية.
وروى �بن حبيب – م�سنًد� – �أن عليًّا دخل على ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وهو 
حديث عهد بحمى فاأتي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم برطب فاأر�د علي �أن يقع فيها 
فمنعه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وطرح �إليه رطبة، فاأكل حتي �نتهى �إلى �سبع رطبات 
ثم قال: »ح�سبك �أنك ناقة «، وعن �أم �ملنذر �ملازنية قالت: دخلت على ر�سول �هلل �سلى 
�هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  فطفق  قالت:  �لرطب(  من  )�أي  منها  ياأكل  وعلي  و�سلم  عليه  �هلل 
عليه و�سلم يقول لعلي : » مهاًل �إنك ناقة، حتى كف، وقد �سنعت لهما �سلًقا وخبز �سعري 
فلما جئت به قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »من هذ� فاأ�سب فهو �أوفق لك«، فاأكل 
قال  رمق،  �ل�سَّ وهو  �لأن�سار،  �ِسْلق  له  يقال  باملدينة  عندنا  فهو  �لو�قدي:  قال  ذلك،  من 

�لكميائية  �لناحية  من  �لبول  يفح�س  ثم  �لر��سب.  وخ�سائ�س   Specific gravity �لنوعية  و�لكثافة 
وهل �لبول حام�سي �أو قلوي، ولوجود �لربوتني )�لزلل( و�ل�سكر و�لأ�سيتون و�أمالح �ل�سفر�ء و�سبغة 
�ل�سفر�ء. ثم يفح�س �لبول بامليكرو�سكوب )�ملجهر( بعد تثفيلة لوجود خاليا �لدم �لبي�ساء و�حلمر�ء، 
�لبلهار�سياأو  بي�سات  ووجود   ،)Casts �أ�سطو�نات )قو�لب  ووجود  �ملخاط،  ووجود  �لطالئية،  و�خلاليا 
ووجود طفليات، ووجود حيو�نات منوية ووجود بلور�ت. ثم يفح�س �لبول من �لناحية �لبكرتولوجية �إن 

لزم �لأمر، وينظر يف عدد �لبكترييا ويف مزرعة �لبكترييا.
�أو بلدو�ء  �أو �لزعفر�ن،   )Beetroot )�ل�سمندر  �لبنجر  مثل  بالغذ�ء  �لبول  لون  يتغري  �أن  وميكن 
)�لترت��سكلني يعطي لوًنا �أ�سفر، و�مل�سهل من �لأنرث��سني لوًنا برتقاليًّا و�لفيناند�يون لوًنا �أحمر قرنفليًّا 
نتيجة  يتغري  �أن  ميكن  كما  قانيًّا(.  �أحمر  لوًنا  و�لبايريدمي  و�لريفامب�سني  �أزرق،  لوًنا  �لأزرق  و�مليثلني 
وجود دم �أو مادة �ل�سفر�ء )�لريقان( �أو وجود �سديد �أو وجود �أمر��س ور�ثية جتعل لون �لبول �أ�سود. 
وقد يكون لون �لبول �سارًبا �إلى �ل�سو�د؛ ب�سبب �لهيموجلوبني )�سبعة �لدم( كاما يحدث يف �لأنيمياء 
�لنحاللية وحمى �ملمالريا، و�لتي تعرف �أحياًنا با�سم حمى �لبول �لأ�سود Black water fever  و�لتي 
ذكرها �لر�زي يف ف�سل �حلميات من كتاب �ملن�سوري و�لتي �عتربها عالمة خطرية منذرة باملوت، وهي 

كذلك �إن مل يتم عالجها �سريًعا.
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: هو  للمحموم وتقول  �لأن�سار  �ِسْلق  ف، كانت عائ�سة تنعت  �لَقطَّ رمق هو  �ل�سَّ عبد�مللك: 
�سالح وكانت حتمي �ملري�س )�أي تاأمره باحلمية(.)1(

)1( يبدو �أن كاتًبا �خت�سر كتاب عبد�مللك بن حبيب يف �لطب وحذف منه �لأ�سانيد، و�قت�سر على كالم عبد 
�مللك بن حبيب. وقد بد�أ عبد�مللك بن حبيب بذكر ما �سمعه من �أمثال يف هذ� �ل�سدد. ثم ذكر �أن ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أمر باحلمية، وكذلك فعل عمر وغريه من �ل�سحابة.
وروى �بن حبيب ب�سنده )وقد حذف �لذي �خت�سر �لكتاب �ل�سند( �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

حمى عليًّا ر�سي �هلل عنه �أن ياأكل من �لرطب وهو ناقة. وقد �أمره باأن ياأكل من �ل�سلق و�ل�سعري.
وهذ� �حلديث قد �أخرجه �أبو د�ود يف �سننه يف كتاب �لطب باب �حلمية )193/4( رقم 3856. و�أخرجه 
�لرتمذي يف كتابة �جلامع �ل�سحيح، كتاب �لطب، قال : حديث ح�سن غريب. و�أخرجه �بن ماجه يف 
�سننه، يف كتاب �لطب، )1139/2( رقم 3442، وهو يف �مل�ستدرك للحاكم �لني�سابوري )407/4( وقال: 
ا هو على �سرط �لبخاري، وو�فقه �لذهبي. و�أخرجه �لبيهقي يف �سنه )354/9( وكلهم �أخرجه عن  �أي�سً
�أم �ملنذر بنت قي�س �لأن�سارية ر�سي �هلل عنها قالت: » دخل علي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ومعه علي 
ر�سي �هلل عنه، وعلي ناقة من �ملر�س، ولنا دو�ل معلقة )و�لدو�ل جمع د�لية وهو �لعذق من �لب�سر يعلق 
ا؛ لأنها مدله من �حلبل. وما حدث لعلي هو �أنه �أكل من دو�ل  فاإذ� رطب �أكل، ويقال للعنب دو�ل �أي�سً
من �لب�سر �ملعلق ولي�س من �لعنب كما حققه �أهل �لعلم(، فقام ر�سول �هلل �سلي عليه و�سلم ياأكل منها 
وقام علي لياأكلها فطفق ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم يقول: »مه �إنك ناقة «، حتى كف علي. و�سنعت 
�سعرًي� و�سلًقا )وهو بقلة معروفة ت�ستخدم يف �لطعام كاإد�م(، فجئت به، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم: يا علي �أ�سب من هذ� فهو �أنفع لك«.
قال عبد�مللك: �ل �لو�قدي : فهو عندنا باملدينة يقال له �سلق �لأ ن�سار وهو �ل�سرمق. 

قال عبد�مللك: �ل�سرمق هو �لقطف.
وقد جاء يف كتاب �لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي �إ�سد�ر د. عبد�لرحمن حممد عقيل 
�لعلمي  و��سمه  �ل�سرمقية(  �لف�سيلة  )من  »�ل�سرمق  �لريا�س(:  جامعة   – �ل�سيدلة  )كلية  وزمالئه 

.Atriplex halimus أتريبليك�س هاليم�س�
وهو �سجرية معمرة لها �سيقان بي�ساء مرتفعة، يرت�وح طولها ما بني مرتين �إلى ثالثة �أور�قها بي�ساوية 
ب�سكل �لعني، جلدية متينة، م�ستدقة عند �لطرفني. �لنورة �أو �لأزهار يف �لقمة ري�سة �ل�سكل، �لقنابات 
م�ستديرة بي�ساوية، �أو ب�سكل �لكلية م�سننة. موطنه �ملنطقة �ل�سمالية من �ململكة، و�جلزء �مل�ستعمل : 
�لأور�ق. وي�ستعمل طبيًّا يف )�لطب �ل�سعبي( �سد مر�س �ل�سكر على هيئة م�سحوق ثالث مر�ت يوميًّا «.

�لبكري  حازم  �لدكتور  و�سعه  �لذي  للر�زي  �ملن�سوري  بكتاب  �مللحق  �ملفردة  �لأدوية  فهر�س  يف  وجاء 
�ل�سديقي )�ملنظمة �لعربية و�لثقافة و�لعلوم – �لكويت( : 

�ل�سرمق : �سماه �لأطباء �لإغريق )�سينوبوديوم chinopodium( �أي رجل �لأوز. و�سماه �لأطباء 
�لعرب )�لقطف( �أو بقلة �لروم. وهو نبات قدمي �ُسميت با�سمه �لف�سيلة �ل�سرمقية بعد �أن وجدت له 
�ل�ساي. وبع�سه  له ر�ئحة عطرية. وي�ستعملونه يف �ملك�سيك كا�ستعمال  �لعامل بع�سها  �أنو�ع متعددة يف 

عدمي �لر�ئحة، ويوؤكل �أخ�سر �أو مطبوخ وي�سميه �لعامة )�ل�سرمخ(.
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وال�سلت : �سرب من �ل�سعري لي�س له ق�سر، ي�سبة �حلنطة يف �سكلة، يكون باحلجاز و�لغور.
وجاء يف كتاب »�لتد�وي بالأع�ساب و�لنباتات« لعبد �للطيف عا�سور )مكتبة �لقر�آن – �لقاهرة( »�ل�سلق: 
�لقدمي: عرف  �لطب  �ملتقدم. وقال: »يف  �ملنذر  �أم  �أورد حديث  ثم  �ل�سبانخ.  نبات معروف يطبخ مثل 
�ل�سلق لدي �أطباء �لعرب وقالو� عنه: �أكرث ما فيه منفعة ع�سارته، فاإنها حتل �لقوة )�سلل ع�سب �لوجة  
facial palsy( �سطوًعا و�ل�سد�ع و�ل�سقيقة، وحمرة �لعني، وينفع �أوجاع �لأذن بدهن �للوز، ويفتح 
�ل�سدد، ويزيل �لطحال )�أي �أمل �لطحال( و�أوجاع �لكلى و�ملثانة، و�أمر��س �ملعدة �سرًبا. و�لبهق و�لرب�س 
و�لثاآليل ود�ء �لثعلب و�لنقر�س و�ملفا�سل طالًء بالع�سل. ويلني �لور�م، ويح�سن �ل�سعر مع �حلناء، وهو 

يلني بدهون �للوز، قاب�س بالزيت، يذهب �لطحال عن جتربة �إذ� �أكل باخلردل. 
» يف �لطب �ل�سعبي �ملعا�سر : مرطب وملني ومدر للبول. وهو غذ�ء لذيذ ويحتوي على فيتامينات )�أ( 
�للحم  مع  بطبخه  وذلك  �لدم،  بفقر  للم�سابني  ويو�سف  و�لكال�سيوم.  باحلديد  �أنه غني  كما  و )ج(، 

�ملفروم مرتني يف �لأ�سبوع.
» وُي�ستعمل مغليًّا: )25 – 50جر�ًما( من �ل�سلق يف لرت من �ملاء ك�سر�ب لعالج �لتهاب �ملجاري �لبولية، 
�آلم  لتخفيف  كماد�ت  لعمل  �ملغلي  هذ�  وي�ستخدم  �جللدية.  و�لأمر��س  و�لبو��سري،  �لإم�ساك  وحالت 

�لبو��سري، وعالج �لقروح و�حلروق و�خلر�جات، و�لأور�م. 
»وُي�ستعمل مغليًّا 15 جر�ًما منه يف لرت من �ملاء ك�سر�ب لعالج ك�سل �لكبد«. �هـ.

�أحاديث يف  �لنبوي« عدة  �لطب  �لروي يف  و�ملنهل  �ل�سوي  »�ملنهج  كتابة  �ل�سيوطي يف  �لإمام  وقد ذكر 
مو�سوع �حلمية، وبد�أها بحديث: »�إن �هلل �أ�سد حمية للموؤمن من �لدنيا، من �ملري�س �أهله من �لطعام«. 
و »�إن �هلل ليحمي عبده �ملوؤمن �لدنيا وهو يحبه، كما حتمون مري�سكم �لطعام و�ل�سر�ب تخافون عليه«. 
ثم �أورد حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي و�بن �ل�سني و�أبو نعيم، �أنها 
كانت �إذ� مات �مليت من �أهلها و�جتمع لذلك �لن�ساء �أمرت بربمة )�لربمة قدر من �لطني( من تلبينة 
)�لتلبينة ح�ساء من دقيق �ل�سعري مع نخالته( فطبخت، ثم �سنع ثريد، ف�سبت �لتلبينة عليها ثم قالت: 
»كلن منها، فاإين �سمعت ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم يقول : �لتلبينة )و�ُسميت كذلك لبيا�سها ورقتها 
و�سبهها �للنب( جممة لفوؤ�د �ملري�س )�ملق�سود بالفوؤ�د هنا �لفتحة �لفوؤ�دية للمعدة �أو فوؤ�د �ملعدة وهو 

�أعلى �ملعدة Cardiac end of stomach( �أو �لقلب تذهب ببع�س �حلزن«.
وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »عليكم بالبغي�س �لنافع، �لتلبينة، 
و�لذي نف�سي بيده، �إنه ليغ�سل بطن �أحدكم كما يغ�سل �لو�سخ عن وجهه باملاء. وكان �لنبي �إذ� ��ستكى 
�أحد من �أهله مل تزل �لربمة على �لنار حتى يق�سي على �أحد طرفيه، �إما موت �أو حياة«. �أخرجه �بن 

ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم و�حلاكم و�سححه، و�لبيهقي يف �سعب �لإميان.
و�أخرج �لرتمذي و�حلاكم و�سححاه، و�بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: 
كان ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم �إذ� �أخذ �أهله �لوعك )�ملر�س �خلفيف( �أمر باحل�ساء ف�سنع، ثم 
ياأمر فيح�سو منه. وكان يقول: »�إنه لريبو عن فوؤ�د �حلزين، وي�سرو عن فوؤ�د �ل�سقيم كما ت�سرو �إحد�كن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم دخل عليها وهي  �أن  و�أخرج �خلالل عن عائ�سة  باملاء«.  �لو�سخ عن وجهها 
ا �بن �لقيم  ت�ستكي فقال لها: »يا عائ�سة �لأزم )عدم �لأكل �أو �جلوع( دو�ء، و�ملعدة بيت �لد�ء«. ذكره �أي�سً
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يف �لطب �لنبوي. وقيل: هو من كالم �حلارث بن كلدة طبيب �لعرب، ول ي�سح رفعه.
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم :

وهو  �لأهدل:  مقبويل  ح�سن  �لدكتور  قال  �لنبوي.  �لطب  يف  ا  �أي�سً �لقيم  �بن  ذكره  وقد  ت�سحو�«.  »�سومو� 
حديث �سعيف.

وعن �بن عمر يرفعه قال: »�سافرو� ت�سحو�«. وقد �أخرجه �لطرب�ين يف �لأو�سط ورجاله ثقات. و�أخرجه 
ا يف �لطب �لنبوي. �أبو نعيم �أي�سً

و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن حممد بن �إ�سحاق �ملدين �أن ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم ز�ر �أخو�له 
�أبي طالب ر�سي �هلل عنه  من �لأن�سار )�أخو�ل جده عبد�ملطلب وهم من بني �لنجار( ومعه علي بن 
فقدمو� له قناًعا من رطب فاأهوى على لياأكل، فقال له ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل تاأكل فاإنك 

حديث عهد باحلمى« وهو يف معنى حديث �أم �ملنذر بنت قي�س �لأن�سارية �ملتقدم.
و�أخرج �لرتمذي و�بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن عقبة بن عامر ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول 
�هلل �سلي �هلل عليه و�سلم: »ل ُتكِرهو� مر�ساكم على �لطعام و�ل�سر�ب، فاإن �هلل يطعمهم وي�سقيهم ».. 
�أُكِره على �لطعام ثقل على معدته ورمبا ذرعه �لقيء، ورمبا ز�دت  �إذ�  وهو حديث مهم؛ لأن �ملري�س 
علته.. ويف حالت خا�سة ل ي�ستطيع فيها �ملري�س تناول �لطعام؛ لوجود غيبوبة �أو غريها، يعطي �ملري�س 
�ل�سو�ئل �إما بو��سطة �أنبوب �إلى �ملعدة �أو بو��سطة �لزرق بالوريد )حماليل معلقة ت�سرب �إلى �لوريد على 

مدى �ساعات(.
و�حلمية من �أنو�ع من �لطعام �أمر ميار�سه �لأطباء يوميًّا. فمري�س �ل�سكر لديه قائمة طويلة من �لأطعمة 
�ملمنوع تناولها. وكذلك مري�س �سغط �لدم )�لتوتر �ل�سرياين( ومري�س �لقلب، ومري�س �لكلى، ومري�س 
�ملعدة وقرحتها ومري�س �لأمعاء.. و�مل�ساب بارتفاع �لدهنيات يف دمه له حمية خا�سة به. كما �أن هناك 
�حلمية �لعامة للتخفيف من �آثار �ل�سمنة.. �أو �حلمية �خلا�سة ب�سبب تناول �لعقاقري مثل تلك �مل�سادة 
للكاآبة Mono Amine Oxidase Inhibitors فيمنع متعاطيها من جمموعة من �لأطعمة.. �إلخ، و�لقائمة بعد 
�أو  �لفول؛  تناول  بعد  �إل  �لدم �حلمر�ء ل يحدث  �نحالل خاليا  �أمر��س  نوع من  ذلك طويلة، وهناك 

.)G6PD( تعاطي عقاقري معينة، و�سببه نق�س يف �أحد �لإنزميات يف كر�ت �لدم �حلمر�ء



الفصـل الثالث 
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الحجــامــة 
ماجاء يف احلجامة وما ُيرجى من نفعها:

�أ�سري  ليلة.  َمَررُت  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »ما  �أن�س بن مالك  عن 
بي على ملك من �ملالئكة �إل قالو�: يا حممد ُمْر �أمتـّك باحلجامة«. وعن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم قال: »جعل �هلل �ل�سفاء بالع�سل ويف �حلجامة فاحتجمو� فاإن �لدم يتبّيغ 
بالإن�سان حتي يقتله«. وعن نافع، عن ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم �أنه قال: »من �حتجم 
فعلى بركة �هلل، وهو على �لريق �أف�سل، وتزيد يف �حلفظ، وتذهب �لبلغم. وعن �بن عبا�س 
�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »نعم �لدو�ء �حلجامة، تذهب �لد�ء و�ل�سد�ع 

وتخّف �ل�سلب )�أي �أوجاع �لظهر �أو �لعمود �لفقري( وجتلو �لب�سر«.

قال حكيم بن حز�م: مما علمنا من طب �لعرب يف �جلاهلية ترك �حلجامة لل�سيخ)1(.

�لأحاديث �لتي وردت يف �حلجامة كثرية. ول يوجد كتاب من كتب �لطب �لنبوي �إل و�أورد فيها �أحاديث   )1(
�لذهبي  و�لإمام  �لنبوي،  �لطب  كتاب  �لقيم يف  �بن  ذكر  وقد  وفو�ئدها.  ودو�عيها  و�أوقاتها  �حلجامة 
ر�سالته  يف  �لر�سا  على  �لإمام  وذكرها  �ل�سيوطي،  �لإمام  ذكرها  يف  وتو�سع  �لبغد�دي،  �لدين  وموفق 

�لذهبية. 
وقد �أورد عبد�مللك بن حبيب هاهنا �أربعة �أحاديث يف �حلجامة:

»و�أما  قال:  �لنبوي.  �لطب  كتاب  يف  �لقيم  �بن  ذكره  وقد  مالك.  بن  �أن�س  عن  وهو  الأول:  احلديث 
�حلجامة ففي �سنن �بن ماجه من حديث جبارة بن �ملغل�س، وهو �سعيف، عن كثري بن �سليم قال: �سمعت 

�أن�س بن مالك يقول: ما مررت ليلة �أ�سري بي مبالأ �إل قالو�: يا حممد. ُمر �أمتك باحلجامة«.
و�أخرج �لرتمذي وح�ّسنه، و�بن ماجه، و�حلاكم و�سّححه، عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنها وقال: ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ما مررت مبالأ من �ملالئكة ليلة �أُ�سري بي �إل قالو�: عليك باحلجامة. وقال: 

�إن خري ما حتتجمون فيه يوم �سبع ع�سرة ويوم ت�سع ع�سرة ويوم �إحدى وع�سرين«.
قال حمقق كتاب »�ملنهج �ل�سوري و�ملنهل �لروي« لل�سيوطي �لدكتور ح�سن �لأهدل : 

غريب،  ح�سن  حديث  وقال:  طويل  حديث  من   )212  ،221/6( �لطب  كتاب  �لرتمذي  جامع  يف  »هو 
ل نعرفه �إل من حديث عباد بن من�سور، عن عكرمة، عن بن عبا�س، وعّباد �سدوق يدّل�س، تغرّي باآخره«، 
وقد �أعلَّ �حلديث �لذهبي و�حلافظ �بن حجر يف فتح �لباري. وقال �ل�سوكاين: وعلته عباد بن من�سور 

وفيه كالم كثري.
احلديث الثاين: عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »جعل �هلل �ل�سفاء يف �لع�سل و�حلجامة »... 

�حلديث مل يذكر ر�ويه من �ل�سحابة ول �سيًئا من طرقه.
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ومعنى �حلديث قد ورد بطرق كثرية؛ منها ما �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه: عن �سعيد بن جبري، عن 
�بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما، عن �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم قال: »�ل�سفاء يف ثالث: �سربة ع�سل و�سرطة 

ا �بن ماجه يف �سننه، و�أحمد يف م�سنده. حمجم وكّية نار. و�أنا �أنهى �أّمتي عن �لكّي«. وقد �أخرجه �أي�سً
ويف رو�ية للبخاري: »يف �لع�سل و�حلجم �ل�سفاء«. ويف �ل�سحيحني )�لبخاري وم�سلم( عن جابر ر�سي 
�هلل عنه: »�إن كان يف �سيء من �أدويتكم �أو ما تد�ويتم به خري ف�سرطة حمجم �أو �سربة ع�سل �أو لذعة 
نار تو�فق �لد�ء، وما �أحب �أن �أكتوي« ويف �سحيح م�سلم: �أن جابر بن عبد�هلل، ر�سي �هلل عنهما، عاد 
�ملقّنع، ثم قال: »ل �أبرح حتى حتتجم، فاإين �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »فيه �سفاء«.

و�أخرج �لبخاري و�أبو د�ود يف �سنه، و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي، و�بن ماجه يف �سننه، و�أحمد يف م�سنده، 
�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�إن كان يف �سيء مما  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه  كلهم عن 

تد�ويتم به خرًي� فاحلجامة«.
و�أخرج �لبخاري يف تاريخه و�حلاكم يف �مل�ستدرك و�سححه عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: »�أخربين 
�لنا�س«.  به  تد�وى  �أنفع ما  �أن �حلجم  �أخربه  �أن جربيل  و�سلم  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �لقا�سم  �أبو 
و�أخرج �حلاكم و�سّححه عن جابر ر�سي �هلل عنه، قال: �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول 

»�إن يف �حلجم �سفاء«.
حه عن �سمرة ر�سي �هلل عنه قال: »دخل �أعر�بي على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  و�أخرج �حلاكم و�سحَّ

وهو يحتجم فقال: ما هذ� يا ر�سول �هلل؟ قال: �حلجم، وهو خري ما تد�ويتم به«. 
و�أخرج �بن �ل�سّني يف �لطب �لنبوي، و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه، �أنه دخل 
على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وهو يحتجم فقال: �أي �سيء هذ� يا ر�سول �هلل ؟ قال: �حلجم، وهو خري 

ما تد�وى به �لعرب«.
�لنبي  �أن  �بن عمر ر�سي �هلل عنهما،  حه عن  �مل�ستدرك و�سحَّ �لبز�ر يف م�سنده، و�حلاكم يف  و�أخرج 
�سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�إن كان يف �سيء من �أدويتكم �سفاء ففي �سرطة حمجم، �أو لعقة ع�سل، �أو كّية 

ت�سيب �لد�ء، وما �أحّبه �إذ� �كتوى«.
و�أخرج �لديلمي عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: »�حلجامة تنفع من كل د�ء، �أل فاحتجمو�«.

و�أما �جلزء �لأخري من �حلديث �لذي رو�ه عبد�مللك بن حبيب وفيه »فاحتجمو� فاإن �لدم يقبع بالإن�سان 
حتي يقتله«. فقد ورد معناه يف حديث عبد �هلل بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما عن ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم قال: »�حتجمو� خلم�س ع�سرة �أو �سبع ع�سرة �أو ت�سع ع�سرة �أو �إحدى وع�سرين ل يتبّيغ بكم 
�لدم فيقتلكم« رو�ه �لطرب�ين و�لبز�ر. وقد رو�ه �لرتمذي مرفوًعا عن �بن عبا�س خال قوله »ل يتبيغ 

بكم �لدم«.
ويتبّيغ بكم �لدم: هاج وثار. و�لتبيغ غلبة �لدم على �لإن�سان. وهو ما نعرفه �ليوم ب�سغط �لدم )فرط 
�لتوتر �ل�سرياين(، فاإذ� هاج �لدم و�رتفع �ل�سغط فاإنه قد ي�سبب �نفجار �أحد �ل�سر�يني يف �لدماغ فيقتل 
�مل�ساب �أو ي�ساب بال�سلل )�لفالج( و�سغط �لدم يوؤدي �إلى هبوط �لقلب )�حت�ساء ع�سلة �لقلب(، و�إلى 

�لف�سل �لكلوي. وكالهما قاتل.
وقد وردت �أحاديث كثرية تفيد �أنه �إذ� هاج �لدم و�رتفع �سغطه فاإنه يقتل �لإن�سان، ونذكر منها بالإ�سافة 
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�إلى ما تقّدم �لأحاديث �لتالية:
�أخرج �حلاكم يف �مل�ستدرك )212/4( و�سّححه عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه قال ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم: »�إذ� ��ستد �حلر فا�ستعينو� باحلجامة، ول يتبّيغ باأحدكم �لدم فيقتله«.
و�أخرج �أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم: »�حتجمو� ل يتبّيغ بكم �لدم فيقتلكم«.
و�أخرج �بن �ل�سني يف �لطب �لنبوي، و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن على بن �أبي طالب، ر�سي �هلل عنه، 

قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم »�إن �لدم �إذ� تبّيغ ب�ساحبه قتل«.
وب�سبب  تعالج.  مل  �إذ�  و�لقاتلة  �ل�سائعة،  �لأمر��س  من  �ل�سرياين(  �لتوتر  )فرط  �لدم  �سغط  ويعترب 
�رتفاع �سغط �لدم �إ�سابة �لكلي ثم ف�سلها، وكلما �أُ�سيبت �لكلى وز�د مر�سها، كلما �رتفع �سغط �لدم. 
وهكذ� يدخل �لإن�سان يف حلقة مقفولة.. كما �إن �سغط �لدم �ملرتفع ي�سبب �أحياًنا �نفجار �أحد �سر�يني 
�لأوعية  يف  جلطة  �لإ�سابة  تكون  �أو  �ملري�س.  تقتل  قد  �لتي   Stroke �لدماغية  �ل�سكتة  في�سبب  �لدماغ 

�لدموية يف �لدماغ فتكون �لإ�سابة �سلاًل )فاجًلا(.
ا �جلانب �لأي�سر، في�سبب  وي�سبب �رتفاع �سغط �لدم ت�سخم ع�سلة �لقلب، ثم هبوط �لقلب وخ�سو�سً

ا عند �ل�ستلقاء و�لنوم وعند بذل �أدنى جمهود. �لنهج )�لنهجان(، و�سيق �لنف�س �ل�سديد وخ�سو�سً
�لقلب وحدوث جلطة  �إ�سابة �سر�يني  �ل�سر�يني، وبالتايل  �لدم زيادة يف ت�سلب  �رتفاع �سغط  وي�سبب 

.)Angine pectoris( فيه �أو وبالتايل �إ�سابة �لقلب وكرثة حدوث �لذبحة �ل�سدرية )خرثة(
ويعالج �سغط �لدم باإقالل تناول �مللح يف �لطعام، وبا�ستخد�م �لعقاقري �لتي تخف�س �سغط �لدم. ويف 

�ملا�سي كانت �حلجامة �أحد �أهّم �أنو�ع �لعالج لزيادة �سغط �لدم )فرط �لتوتر �ل�سرياين(.
و�لغريب حًقا �أن �لأبحاث �حلديثة قد ذكرت �أن �أ�سر�ر �لأدوية لعالج �سغط �لدم �ملرتفع �رتفاًعا معتدًل 
قد تفوق فو�ئدها. ولذ� فاإن �لوفيات �لناجتة عن جلطات �لقلب وهبوط �لقلب ل تقّل من هذه �حلالت 

با�ستعمال �لعقاقري �خلاف�سة لل�سغط. ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى �لأبحاث �لتالية يف هذ� �ملو�سوع:
1 1 Cutler JA et al: Controlled Clinical trial of drug treatment of hypertension1 A 

Review1 Hypertension, 13 ,1989, (supplement I): 44-361
1 2 Multiple Risk Factor Intervention Trial; Research Group: Baseline rest electro-

cardiographic abnormalities, antihypertensive treatment, and mortality in the 
Multiple Risk Factor Intervention Trial1 Am1 J Cardiol 15-1 :55 ;19851

1 3 Bartsch GE, et al: Hydrochlorothiazide, Chlorthalidone and Mortality in the 
Multiple mortality in the Multiple Risk Factor Intervention Trial1 Circulation 
70 ,1984 (supplement360:(111

1 4 Hypertension Detection and Follow up Program Cooperative Group1 The Effect 
of antihypertentive drug treatment on mortality in the presence of resting eletro-
cardiographic abnormlities at baseline: The HDFP experience1 Circulation 
2571-1984,242:25621

1 5 Kuller LH et al: Unexpected effects of treating hypertension in men with electro-
cardiographic abnormalities: a critical analysis Circulation 123-114 :73 ;19861

57



58

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

1 6 Cohen JD et al: Diuretics, Serum Potassium and Ventricular arrythmiads in the 
multiple risk Factor intervention treal1 Am1 J Cardiol 554-548 :73 ;19871

1 7 Wilhelmsen L, et al: Beta blockers versus diureties in hypertensive men: main 
results from the HAPPY trial1 J1 Hypertension 572-561 :5 ,19871

1 8 Wikstrand J, et al: Primary Prevention with metoprolol in Patients with 
hypertension: mortality results From the HAPPY study1 JAMA -1976 :259 ,1988
19821

1 9 Kaplan NM: Clinical Hypertension1 Baltimore, (USA), Williams and Wilkins1 
5 ,1990th edition1

1 10 The Metoprolol Atherosclerosis Prevention in Hypertension trial1 Confusing 
messages from the newest of the B Blocker / diuretic hypertension trials1 Arch 
Int Med 2175-2174 :149 ,19891

1 11 Barret-conner E: Prevevtion of coronary Disease1 Saudi Med J :(5)  ,11  ,1990 
340-3351 

وقد �أو�سحت هذه �لدر��سات �ملتعددة �أن �لذين تلقو� عالًجا مبدر�ت �لبول ملعاجلة �سغط �لدم �ملرتفع 
)بلغ عامل �خلطورة  �أي عالج  يتلقو�  �لذين مل  �أولئك  لهم عن  بالن�سبة  �لقلب  ز�دت حو�دث جلطات 
�سعف �لذين مل يتلقو� �أي عالج(. وهناك بع�س �لأبحاث �لتي تتهم �لعقاقري �مل�سادة لرتفاع �سغط 
�لدم مثل حا�سر�ت )B( بيتا )B Blockers( بت�سبيب زيادة يف �لكولي�سرتول يف �لدم، وبالتايل �إيجاد 
عامل خطر جديد لت�سبيب جلطات �لقلب. و�أن �لفائدة �ملرجوة عن خف�س �سغط �لدم قد تلغيها �أو تقلل 

منها �لأ�سر�ر �جلانبية لهذه �لعقاقري.
وما ميكن �أن ن�ستنتجه، هو �أن �سغط �لدم �ملرتفع �رتفاًعا ب�سيًطا )mild( �أو معتدًل )moderate( قد 
ل ي�ستفيد �ملري�س من معاجلته بالعقاقري �مل�ستخدمة حاليًّا. ولذ� فاإن  �للجوء �إلى �ملعاجلات �لطبيعية 
و�لب�سيطة بخف�س �مللح يف �لطعام و��ستخد�م �لثوم و�حلجامة متثل و�سيلة فعالة ملعاجلة حالت �سغط 

�لدم �ملرتفع �رتفاًعا ب�سيًطا �أو معتدًل، وجتنب �أ�سر�ر �لعقاقري.
و�حلجامة cupping ل تز�ل ت�ستخدم يف �لطب �ل�سعبي. ويتم ت�سريط �جللد بعد ��ستخد�م كاأ�س �لهو�ء 
�ل�سغرية حتت  و�لأوردة  �ل�سعرية  �لأوعية  يقطع  �سطحيًّا بحيث  �لت�سريط  ويكون  �لذي يجذب �جللد، 

�جللد. و�لدم �مل�سحوب بهذه �لطريقة يبدو د�كًنا؛ لأنه من �لأوردة وكميته قليلة.
لعالج  �ليوم،  �إلى  �ل�سعبي  �لطب  �لع�سرين، ويف  �لقرن  بد�ية  �إلى  �لطب  ت�ستخدم يف  وكانت �حلجامة 
�لتهابات �ملفا�سل و�لآلم �لروماتيزمية ولتخفيف �سغط �لدم و�لذبحة �ل�سدرية و�لتهاب غ�ساء �لقلب 

و�لتهاب �لقلب و�آلم �لرقبة و�لر�أ�س و�لبطن و�لتهاب �لكلية ولع�سر �لبول ولأوجاع �لعيون.
و�أما حكمة �حلجامة عند تبيغ �لدم وزيادته يف و�سط �ل�سهر، فقد �سرحه �بن �سينا يف �لقانون حيث قال: 
»وياأمر با�ستعمال �حلجامة، ل يف �أول �ل�سهر؛ لأن �لأخالط ل تكون قد حتركت وهاجت، ول يف �آخره؛ 
لأنها تكون قد نق�ست، بل يف و�سط �ل�سهر حني تكون �لأخالط هائجة بالغة يف تز�يدها، و لتز�يد �لنور 

يف جرم �لقمر، وتزيد �لدماغ يف �لأقحاف، و�ملياه يف �لأنهار ذو�ت �ملّد و�جلزر«.
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�أن  وهي  �حلديث،  �لع�سر  يف  �لباحثون  �إليها  نّبه  قد  �سينا  �بن  لحظها  �لتي  �جليدة  �ملالحظة  وهذه 
�لإن�سان يزد�د هياجه يف �لأيام و�لليايل �ملقمرة )�أي يوم �لثالث و�لر�بع ع�سر و�خلام�س ع�سر(. ويقول 
�لب�سري  �لعدو�ن  بني  قوية  عالقة  هناك  »�إن  �ملتحدة:  �لوليات  يف  مبيامي  �لنف�س  عامل  ليرب  �لدكتور 
ا بني مدمني �لكحول، و�مليالني �إلى �حلو�دث، وذوي �لنزعات �لإجر�مية...  و�لدورة �لقمرية، خ�سو�سً
»وي�سرح نظريته قائاًل : »�إن ج�سم �لإن�سان مثل �سطح �لأر�س يتكون من 80 باملئة من �ملاء، و�لباقي هو 

�ملو�د �ل�سلبة«.
ومن ثم فهو يعتقد باأن قوة �جلاذبية �لقمرية �لتي يبلغ �لقمر �أوج �كتمالة يف �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر 

و�خلام�س ع�سر. وهو ما عربَّ عنه �لقدماء، بقولهم يتبّيغ به �لدم وتهيج به �لأخالط.
احلديث الثالث �لذي ذكره عبد�مللك بن حبيب: عن نافع عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: 

»من �حتجم فعلى بركة �هلل، وهو على �لريق �أف�سل، وتزيد يف �حلفظ وتذهب �لبلغم«.
�لقيم يف  �بن  �لديلمي، وذكره  �أخرج   : �ل�سحابي فاحلديث مر�سل. ويف معناه  تابعي ومل يذكر  ونافع 
�لطب �لنبوي، عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�حلجامة 
على �لريق دو�ء، وعلى �ل�سبع د�ء، ويف �سبع ع�سرة من �لأ�سهر �سفاء، ويوم �لثالثاء �سحة للبدن، ولقد 
�أو�ساين جربيل باحلجم حتي ظننت �أنه ل بّد منه«. وذكر �بن طولون يف كتابه �ملنهل �لروي يف �لطب 
�لنبوي �حلديث بلفظ »�حلجامة على �لريق دو�ء وعلى �ل�سبع د�ء«، وهو يف كنز �لعمال، عن �أن�س بن 
مالك ر�سي �هلل عنه )8/10(. ويف �سنن �بن ماجه �أن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما قال لنافع : يا نافع قد 
تبّيغ بي �لدم فالتم�س يل حجاًما.. فاإين �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »�حلجامة على 

�لريق �أمثل وفيها �سفاء وبركة وتزيد يف �حلفظ و�لعقل«.
احلديث الرابع: عن �بن عبا�س ر�س �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »نعم �لدو�ء 

�حلجامة، تذهب �لد�ء و�ل�سد�ع، وتخف �ل�سلب )�أي �أمل �ل�سلب(، وجتلو �لب�سر«.
�لثاين  �سرح �حلديث  �سبق ذكرها عند  �لتي  فو�ئد �حلجامة  �لو�ردة يف  �لكثرية  �لأحاديث  ويف معناه 
و�أنها  للحجامة،  �ملحدة  �لفو�ئد  بع�س  ذكر  �حلديث  هذ�  يف  �أنه  �إل  حبيب،  بن  عبد�مللك  �أورده  �لذي 

تذهب �لد�ء و�ل�سد�ع، وتخّف �أمل �ل�سلب، وجتلو �لب�سر.
وقد �أخرج �لإمام �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« ثالثني حديًثا يف 
�حلجامة و�لف�سد وفو�ئدها �لعامة، و�أوقاتها �لتي ُت�ستحب فيها، و�لأوقات �لتي ُتكره فيها،  و�ملو��سع 
�لتي  �ملحددة  �لفو�ئد  هذه  منها  �سيء  يف  يذكر  مل  ولكنه  يتجنبها.  �لتي  و�ملو��سع  عليها  يحتجم  �لتي 

ذكرها عبد�مللك بن حبيب يف هذ� �حلديث �لذي رو�ه عن عبد�هلل بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما.
وكذلك فعل �ل�سيخ �سم�س �لدين حممد بن �أحمد بن طالون �ملحّدث وتلميذ ��ل�سيوطي فقد ذكر �ثنني 
و�أربعني حديًثا يف �حلجامة يف كتابه »�ملنهل �لروي يف لطب �لنبوي«. منها ثالثون �لتي ذكرها �لإمام 
�ل�سيوطي وز�د عليها �ثني ع�سر حديًثا. ومل يورد يف �سيء منها هذ� �لتف�سيل �لذي ذكره عبد �مللك بن 
حبيب يف هذ� �حلديث، �لإمام �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لطب عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما«، 
�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �حتجم وهو حمرم يف ر�أ�سه من �سقيقه )�سد�ع ن�سفي( كانت به«. 
ا �لن�سائي يف �ل�سن �ل�سغرى )193/5(. و�أخرجه �أبو نعيم يف �لطب �لنبوي،  وقد �أخرج �حلديث �أي�سً
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و�لإمام �أحمد يف م�سنده )176/5(، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )339/9(.
�سننه،  و�أبود�ود يف  �مل�ستدرك و�سححه،  تاريخه، و�حلاكم يف  و�لبخاري يف  �أحمد يف م�سنده،  و�أخرج 
و�بن �ل�سني و�أبو نعيم كالهما يف �لطب �لنبوي، و�لرتمذي يف �سننه، و�بن ماجه عن �سلمى ر�سي �هلل 
عنها قالت: ما �سكى �أحد �إلى �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم وجًعا يف ر�أ�سه �إل �أمره باحلجامة، ول وجًعا 
يف رجليه �إل قال: �أخ�سبهما باحلناء. و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �حتجم من وجع كان بر�أ�سه وهو حمرم.
وقد ورد يف فو�ئد �حلجامة �ملحددة بع�س �لأحاديث. منها قوله �سلى �هلل عليه و�سلم : »عليكم باحلجامة 
يف جوزة �لقمحدوة )نقرة لقفا( فاإنها �سفاء من �ثنني و�سبعني د�ًء، وخم�سة �أدو�ء من �جلنون و�جلذ�م 
و�لرب�س ووجع �لأ�سنان. ويف رو�ية: وجع �لأ�سر��س«. و�أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �سهيب ر�سي 

�هلل عنه. قال عنه �لذهبي يف �مليز�ن: وهو �سعيف.
ورو�ه �لطرب�ين ورجاله ثقات )جممع �لزو�ئد 94/5(.

�سلى  �هلل  ر�سول  �أن  عنه  �هلل  ر�سي  �خلدري  �سعيد  �أبي  عن  و�سّححه  �مل�ستدرك  يف  �حلاكم  و�أخرج 
�أمان من �جلنون و�جلذ�م و�لنعا�س و�لأ�سر��س،  �هلل عليه و�سلم قال: �حلجمة �لتي يف و�سط �لر�أ�س 
ا  قال �لذهبي: �إن فيه عي�سى بن �أبي عي�سى �حلناط مرتوك )�مليز�ن 320/3(. و�أخرج �حلديث �أي�سً
�لطرب�ين يف �لأو�سط )جممع �لزو�ئد 93/5( عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما. وفيه �سلمة بن �سامل وهو 

�سعيف.
و�أخرج �أبو نعيم يف لطب �لنبوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 

»�حلجامة يف �لر�أ�س �سفاء من �سبع �إذ� نوى �ساحبها: من �جلنون و�جلذ�م و�لرب�س و�لنعا�س، ووجع 
�لأ�سر��س، و�ل�سد�ع، و�لظلمة، يجدها يف عينه«. قال �لدكتور ح�سن �لأهدل يف حتقيقه لكتاب �ل�سيوطي 
به بع�سهم )تقريب  �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي: فيه عمر بن رباح �لعبدي �لب�سري، وهو مرتوك وكذَّ

�لتهذيب �س 253(.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

احلجامة يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: )اإ�سافة املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، 
وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

�لدر��سات و�لأبحاث �لعلمية عن �حلجامة �ملن�سورة يف دوريات علمية حمكمة، �أو �ملقدمة يف موؤمتر�ت 
�، ومتهد �لطريق  عاملية �أو �إقليمية، �أو يف ر�سائل لدر��سات عليا )ماج�ستري �أو دكتور�ه( تعترب و�عدة جدًّ
لإجر�ء �ملزيد من �لتجارب و�لبحوث �ل�سريرية �لع�سو�ئية �ل�سابطة. هنالك 24 در��سة وجتارب �سريرية 
للعالج باحلجامة بجانب �لعالج �لطبي مقارنة بحالت متت معاجلتها بالطب �حلديث فقط.... 12 
در��سة �أُجريت بال�سني، 3 در��سات مب�سر، در��ستان بكل من بريطانيا و�ل�سعودية، ودر��سة و�حدة يف 
كل من �أملانيا وتركيا وقطر و�إير�ن. يف �ملجمل �أظهرت �لدر��سات فو�رق ذ�ت دللت �إح�سائية ل�سالح 
مر�سى  على  �ملعروف  �لتقليدي   �لعالج  مع  باحلجامة  �ملعاجلة  فيها  تكون  و�لتي  �لدر��سة  جمموعات 
�خلفيف،  �لغ�سرويف  �لنزلق  �لظهر،  �أ�سفل  �آلم  و�آلمها،  �لرقبة  ت�سلب  و�ل�سقيقة،  �ملزمن  �ل�سد�ع 
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�آلم فقر�ت �لظهر، مر�س �لروماتويد، �آلم �لقدم، متالزمة ت�سيق �لنفق �لر�سغي، �لآلم �لروماتيزمية 
�لوجهي  �ل�سلل  �لن�سا،  للوجه، عرق  �لن�سفي  �ل�سلل  �لكتف �ملتجمد،  �لفقار �لال�سق،  �لتهاب  �ملزمنة، 
�حلاد، �لتهاب �لع�سب �لطريف، مر�س �ل�سكري، �لتهاب �لكبد �ملزمن، �لربو �ل�سعبي، �للتهاب �ملزمن 
لل�سعب �لهو�ئية،  ه�سا�سة �لعظام، �رتفاع م�ستوي �لدهون، ت�سلب �ل�سر�يني، �لذبحة �ل�سدرية وعدم 
�نتظام �سربات �لقلب، �لإكزميا �حلادة و�ملزمنة، �لأرتيكاريا، �حلالأ �لنطاقي-هريب�س زو�سرت، تعزيز 

�سحة �لريا�سيني  و�لإرهاق �مل�ساحب للريا�سيني. 
�أو  حمكمة  علمية  دوريات  يف  من�سورة  �حلجامة  عن  �لعلمية  و�لأبحاث  �لدر��سات   من  �لكثري  هنالك 
مقدمة يف موؤمتر�ت عاملية �أو �إقليمية �أو ر�سائل لدر��سات عليا )ماج�ستري �أو دكتور�ه( وقد مت ��ستعر��س 
بع�ٌس من هذه �لدر��سات مما يت�سف بدرجة من �لدليل و�لربهان �لعلمي من حيث هدف �لدر��سة �أو 
منهجية �لبحث �أو طريقة �لعر�س و�لن�سر، مما ميكن �عتباره �ساحًلا، �أو ميكن �لتعويل عليه للم�سي 
�لتي  �لدر��سات  �ختيار  كما مت   �سبًطا.  �لأوثق  �ل�سريرية  و�لبحوث  �لتجارب  من  �ملزيد  لإجر�ء  قدًما 
ت�سمنت �لعالج باحلجامة بجانب �لعالج �لطبي ولي�س كبديل عنه مع ��ستبعاد �لدر��سات �لتي �أُجريت 

فيها �حلجامة مبفردها مقارنة بالعالج �حلديث. 
در��سات،  وثالثة  مائة  عدد  �أ�سل  من  در��سة   29 هي  �لتقرير  هذ�  عليها  بني  �لتي  �لدر��سات  جممل 

وبحث منها:

· 	 .Systematic Review در��ستان ��ستعر��س منهجي
أ بالإبر 	. �لوخز  بحوث  جمعية  من  باحثني  جمموعة  باإجر�ئها  قام  م�ستفي�سة  در��سة  الأولى: 

على  �أُجريت  �لتي  �لدر��سات  كل  �سملت  �لأمريكية،  �ملتحدة  بالوليات  كارولينا  ب�سمال 
معاجلات �حلجامة بال�سني يف �لفرتة من 1978 وحتى 2008، وت�سمنت 78 در��سة جتارب 
�سريرية ع�سو�ئية �سابطة )Randomized Clinical Control Trial Studies )RCCT و25 
وتقارير حالة  �إلى عدد من در��سات  �إ�سافة   Clinical Control Trial جتارب �سريرية �سابطة 

 .Case Studies

أ �لباحثني 	. باإجر�ئها عدد من  ل�سبع در��سات جتارب �سريرية ع�سو�ئية �سابطة قام  الثانية: 
من �سمنهم �إدو�رد �أرن�ست �أحد �أعالم �لبحوث �ل�سريرية للطب �لبديل و�لتكميلي �ملبنية على 

�لدليل و�لربهان بجامعة �إك�سرت بربيطانيا.  
· �أما �لدر��سات �ملن�سورة فبلغت 24 در��سة.	
· �إ�سافة �إلى ر�سالتي ماج�ستري.	
· مت يف موؤمتر علمي. 	 ودر��سة و�حدة ُقدِّ
· وكذلك در��سة عبارة عن بحث مت �إجر�وؤه يف كلية �لطب جامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة.	

اأنواع الدرا�سات: 
  Randomized Clinical Control Trial ت�سمنت قائمة �لدر��سات 24 در��سة جتربة �سريرية ع�سو�ئية �سابطة
 Randomized ودر��سة ��سرت�سادية ع�سو�ئية .( Cohort Studies ودر��سات �لفوج )كوهرت Studies (RCCT)1
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  Exploratory Studies ودر��سة ��ستك�سافية لنتائج معملية  1Laboratory Based Exploratory Studies ودر��سة 

  1 Descriptive Analytical Studies و�سفية حتليلية
اأماكن اإجراء الدرا�سات: 

و�ل�سعودية؛  بريطانيا  بكل من  و�إير�ن؛ در��ستان  تركيا، قطر  �أملانيا،  و�حدة يف كل من  هنالك در��سة 
ثالث در��سات مب�سر و 12 در��سة �أُجريت بال�سني.

بع�ض جمموعات الأمرا�ض التي �سملتها اأبحاث احلجامة: 
 ال�سداع املزمن وال�سقيقة.. 1
 اآلم املفا�سل والع�سالت: . 2

أ ت�سلب �لرقبة و�آلمها. 	.
أ �آلم �أ�سفل �لظهر.	.
أ �لإنزلق �لغ�سرويف �خلفيف.	.
أ �آلم فقر�ت �لظهر. 	.
أ مر�س �لروماتويد.	.
أ �آلم �لقدم.	.
أ متالزمة ت�سيق �لنفق �لر�سغي.	.
أ �لآلم �لروماتيزمية �ملزمنة. 	.
أ �لتهاب �لفقار �لال�سق.	.
أ �لكتف �ملتجمد.	.

 اأمرا�ض الأع�ساب: . 3
أ �ل�سلل �لن�سفي للوجه.	.
أ عرق �لن�سا.	.
أ �ل�سلل �لوجهي �حلاد.	.
أ �لتهاب �لع�سب �لطريف.	.

 الأمرا�ض املزمنة:. 4
أ مر�س �ل�سكري.	.
أ �لتهاب �لكبد �ملزمن.	.
أ �لربو �ل�سعبي. 	.
أ �للتهاب �ملزمن لل�سعب �لهو�ئية.	.
أ  ه�سا�سة �لعظام.	.
أ �رتفاع م�ستوي �لدهون.	.
أ �لذبحة �ل�سدرية وعدم �نتظام �سربات �لقلب.	.

أ ت�سلب �ل�سر�يني. 	.
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اأمرا�ض اجللد واحل�سا�سية:. 5
 . �لإكزميا �حلادة و�ملزمنة.س
 . �لأرتيكاريا.س
 . �حلالأ �لنطاقي-هريب�س زو�سرت.س

الطب الريا�سي: . 6
تاأهيل �لريا�سيني.ط. 
�لإرهاق �مل�ساحب للريا�سيني.ظ. 

يف �ملجمل �أظهرت �لدر��سات فو�رق ذ�ت دللت �إح�سائية ل�سالح جمموعات �لدر��سة و�لتي تكون فيها 
�ملعاجلة باحلجامة مع �لعالج �لتقليدي  �ملعروف مقابل �ملجموعات �ل�سابطة و�لتي ُتعاَلج فقط بالعالج 

�لطبي �حلديث. 
على  �أُجريت  �لتي  �حلديثة  �ل�سريرية  و�لتجارب  �لأبحاث  من  جمموعة  �إلى  �لطبيب  �لقارئ  ونحيل 

�حلجامة:
● Arsaln M, Yesilcam N, Aydin D, Yuksel R, AND Dane S1 Wet Cupping Therapy Restores 

Sympathovagal Imbalances in Cardiac Rhythm1 The Journal of Alternative and Complementary 
Medicine1 2014; 20(4): 318-321

● Cao H, Liu J, Dong S, Shang Y, Wang Q & Xu S1 Clinical Research Evidence 
of Cupping Therapy in China: A Systematic Literature Review1 Society for 
Acupuncture Research – Translational Research in Acupuncture: Bridging 
Science, Practice and Community (SAR 2010)1 Chapel Hill, North Carolina, 
USA, March 19-21, 2010

● Hassanien M M R, Fawaz M, Ahmed A F, Al Emadi S, Hammoudeh M1  Effect 
of cupping therapy in treating chronic headache and chronic back pain at “Al 
heijamah” clinic HMC1 World Family Medicine Journal1 April 2010- Volume 8 

(3)1
● Kim J, Myeong Soo Lee M S, Lee D, Boddy  K and Ernst E1 Cupping for Treating Pain: A Systematic 

Review1 CAM May 7, 2009: Page 1-71
● Michalsen A, Bock S, Lüdtke R, Rampp T, Baecker M, Bachmann J, Langhorst J, Musial F, Dobos 

GJ1 Effects of traditional cupping therapy in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized 
controlled trial1 J Pain1 2009 Jun;10(6):601-81

●  Farhadi K, Schwebel DC, Saeb M, Choubsaz M, Mohammadi R, Ahmadi A1The 
effectiveness of wet-cupping for nonspecific low back pain in Iran: a randomized 
controlled trial1 Complement Ther Med1 2009 Jan;17(1):9-151

● Al Shareef Z K A, Al Harbi M A, Al Dabagh A A, Badawi A A, Al Hazmi M A, 
Khalil A M1 Study on the effects of Cupping Therapy ( Hijama) on Mastalgia1 
Saudi Journal of Biological Sciencies Dec 2008, 15 (3) 161-1671

● Ahmadi A, David C. Schwebel D C and Rezaei M. The Efficacy of Wet-Cupping 
in the Treatment of Tension and Migraine Headache The American Journal of 
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Chinese Medicine, 2008; 36 (1): 37– 441
● P1 T1 H1 Julian and G1 A1 Douglas, “Assessing risk of bias in included studies,” in 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, P1 T1 H1 Julian and 
S1Green, Eds1, pp1 187–241,Wiley-Blackwell,West Sussex, UK, 20081

● Zhao R, Liu ZL, Wang JM, Xie GD1 Combination of acupuncture with cupping 
increases life quality of patients of osteoporosis1 Zhongguo Zhen Jiu1 2008 
Jun;28(6):459-621

● Equitani F, Calavani M, Fernandez-Real JM, Nobili V, Menichell G, Mingrone 
G, Koch M, Manco M1 Bloodletting Ameliorates Insulin Sensitivity & Secretion 
in Parralel to Reducing Liver Iron in Carriers of HFE Gene Mutations1 Diabetic 
Care; Jan 2008; 31, 3-81

 ● E1 Ernst and M1 Lee, “A trial design that generates only “positive” results,” 
Journal of Postgraduate Medicine, vol1 54, no1 3, pp1 214–216, 20081

● Hong L, Hou ZW, Bai YL1 Clinical observation on combined acupuncture and 
moxibustion  17 therapy for treatment of 160 cases of polyneuritis1 [Article in 
Chinese]1 China-Japan Friendship Hospital, Beijing University of TCM, China1  
Zhongguo Zhen Jiu1 2007 Nov;27(11):804-6

● Sun DL, Zang AB, Xu M, Li ZJ, Zhu XS, Zang Y, Chen DL, Jiang HX, Song Y, 
Hao WS1 Study on the effect of mild moxibustion combined with cupping therapy 
on serum creatine kinase in gym-athletes1  Zhongguo Zhen Jiu11 2007 Jan;27(1):6-
81]

● S1 Fleming, D1 P1 Rabago, M1 P1 Mundt, and M1 F1 Fleming, “CAM therapies 
among primary care patients using opioid therapy for chronic pain,” BMC 
Complementary and Alternative Medicine, vol1 7, Article ID 15, 20071

● I1 Z1 Chirali, Cupping Therapy, Elservier, Philadelphia, Pa, USA, 2007 
● Y1 D1 Kwon and H1 J1 Cho, “Systematic review of cupping including bloodletting 

therapy for musculoskeletal diseases in Korea,” Korean Journal of Oriental 
Physiology & Pathology, vol1 21, pp1 789–793, 20071

● A1 Michalsen, S1 Bock, R1 Ludtke et al1, “Effectiveness of cupping therapy in 
brachialgia paraestetica nocturna: results of a randomized controlled trial,” Forsch 
Komplementarmed, vol1 14, p1 19, 2007

● Li WH1 Clinical observation on plum-blossom needle therapy combined with 
cupping for treatment of acute facial paralysis1 Nantong TCM Hospital, Jiangsu 
226001, China1 lwhong777@sina1com Zhongguo Zhen Jiu1 2007 Jun;27(6):424-61

● Yao J, Li NF1 Clinical observation on pricking and blood-letting and cupping with 
a three-edge needle for treatment of acute eczema] Center of Acup-Moxibustion 
and Massage, Beijing Hospital of Integrated TCM and WM, Beijing 100039, 
China1 jbyj2007@sina1com1 Zhongguo Zhen Jiu1 2006 Jan;26(1):48-50

● Li JP, Zhang H, Cai J, Gan XM, Fan FL, He PD1 Clinical observation on 
distinctive water-medicine cup therapy for treatment of cervical spondylopathy 
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of cervical type1 Xuhui District Central Hospital, Shanghai 200031, China1 
zangjian2002@1631com1 Zhongguo Zhen Jiu1 2005 Dec;25(12):853-41

● Hong L, Hou ZW, Bai YL1 Clinical observation on combined acupuncture and 
moxibustion  17 therapy for treatment of 160 cases of polyneuritis1 [Article in 
Chinese]1 China-Japan Friendship Hospital, Beijing University of TCM, China1 
Zhongguo Zhen Jiu1 2007 Nov;27(11):804-6

● Jiang ZY, Li CD, Li JC, Gao L, Wang QF1 Clinical observation on moving cupping 
therapy combined with moxibustion for treatment of senile habitual constipation]1 
Affiliated Hospital of Chengdu University of TCM, Sichuan 610072, China. 
zhenya@1631com1 Zhongguo Zhen Jiu1 2005 Nov;25(11):765-71

 ●  Qin XY, Li XX, Berghea F, Suteanu S1 Comparative study on Chinese medicine and
 western medicine for treatment of osteoarthritis of the knee in Caucasian patients1
Zhongguo Zhen Jiu1 2005 Sep;25(9):671-2
● Niasari M, Kosari F, Ahmadi A1 The effect of cupping on serum lipid concentration of clinically 

healthy young men: A randomized controlled trial1 The J of Alt and Comp Med1 2007; 13 (1): 79-82

● Ahmed S M, Maklad S S, Madbouly N H, Abu-Shady E A11 Immunomodulatory Effects of Blood 
Letting Cupping Therapy in Patients with Rheumatoid Arthritis1 Egyptian Journal of Immunology1 
2005; 12(2), 39-51

● Ullah K, Younis A, Wali Mohamed1 An investigation into the effect of cupping therapy as a treatment 
for anterior knee pain and its potential role for health promotion1 The Internet Journal of Alternative 
Medicine, 2007; 4(1): 1540-25841 

�إ�سماعيل ح�سن عبد  �.د. من�سور بن عطية �حلازمي، �.د. حممود  �أ د. �سعد بن عبد�هلل �ل�ساعدي،   ●
�لرحمن، �.د. �أحمد �ل�سيد حممد بدوي، د. حممد حمدي بحر.در��سة �لبيولوجيا �جلزيئية للحجامة 
يف مر�سى �للتهاب �لكبدي �لفريو�سي �ملزمن »�سي. �أجري �لبحث يف كلية �لطب، جامعة �مللك عبد 

�لعزيز: م�سروع بحث رقم ) 012 / 425 (
● Ludtke K, Albrecht U, Stange R, Uehleka B1 Brachialgia paraesteca nocturna can be relieved by “wet 

cupping”: results of randomized pilot study1 Complement therapy Med1 2006; 14 (4): 247-253

● Fernando-Real JM, Penarroja G, Castro A, Garcia-Bragado F, Lopez-Bermrjo A, Ricart W1 Blood-
letting in high-ferritin type 2 diabetes: effect on vascular reactivity1 Diabetes Care1 2002; 25 (12): 
2249-2255

● Tanaka N, Horiuchi A, Yamaura T, Komatsu M, Tokoyama T, et al. Efficacy and safety of addition 
of minor bloodletting in hepatitis C virus-infected patients receiving regular glycrrhizin injections1 
Shinshu University Graduate School of Medicine, Asahi, Matsumoto Japan

● حممد �ل�سيد حممد عبد �لقوي. تقييم فاعلية �لعالج باحلجامة كعالج م�ساحب ملر�سى �لربو �ل�سدري. 
ر�سالة ماج�ستري، جامعة عني �سم�س. 2006م.

● Jin C  , Guangqi  Z: A survey for Thirty Years Clinical Application Of Cupping, Journal Of Traditional 
Chinese Medicine1 1989; 9: 151 – 154 





الفصل الرابع





69

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

عالج الحمى وألم الكلى
ما جاء يف عالج احلمى:

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�حلمى من فيح جهنم، فاأبردوها باملاء«. وكانت 
�أ�سماء بنت �أبي بكر �إذ� �أتتها �مر�أة حممومة تاأخذ �ملاء فت�سّبه بينها وبني جيبها وتقول: 
»�إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان ياأمرنا �أن نربدها باملاء«. وروي �أن رجاًل �سكا 
و�سلم:  له ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  و�سلم فقال  �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �حلّمى 
»�غت�سل ثالث مر�ت قبل طلوع �ل�سم�س، وقل: با�سم �هلل وباهلل، �ذهبي يا �أم ملدم، فاإن 

مل تذهب فاغت�سل �سبًعا«.)1(

)1(  �أورد عبد �مللك بن حبيب ثالثة �أحاديث، ومل يورد �أ�سانيدها، وهي:
�حلديث �لأول: »�حلمى من فيح جهنم، فاأبردها باملاء«. وهو من حديث ر�فع بن خديج، وعبد �هلل بن 
�لنار )96/4(.   �لبخاري يف �سحيحه باب �سفة  �أخرجه  عمر، وعائ�سة ر�سي �هلل عنهم جميًعا. وقد 
ر�فع  �ل�سالم )1773/4(، عن  و�أخرجه يف كتاب  �لطب من �سحيحه )112/7(.   و�أخرجه يف كتاب 
�سننه  �بن ماجه يف  و�أخرجه  وقال: ح�سن �سحيح.  �لرتمذي  و�أخرجه  وعائ�سة.   و�بن عمر  بن خديج 

و�لن�سائي يف �ل�سنن �لكربى.
�حلديث �لثاين : كانت �أ�سماء بنت �أبي بكر �إذ� �أتتها �مر�أة حممومة تاأخذ �ملاء فت�سبه بينها وبني جيبها 

وتقول: » �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان ياأمرنا �أن نربدها باملاء...«.
�حلديث قد �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لطب، وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب �ل�سالم، و�أخرجه 

�لرتمذي، و�بن ماجه و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي، كلهم عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�سي �هلل عنهما.
�حلديث �لثالث: �أن رجاًل �سكى �حلمى �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقال له ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم : �غ�سل ثالث مر�ت قبل طلوع �ل�سم�س، وقل: با�سم �هلل وباهلل، �ذهبي يا �أم ملدم، فاإن 

مل تذهب فاغت�سل �سبًعا«.  و�أم ملدم هي �حلمى.
و�حلديث قد ذكره �لإمام �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«، قال: �أخرج �سعيد 
�إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  بن من�سور يف �سنته، عن من�سور بن وهب �ملعافري، �أن رجاًل �سكى 
�أم ملدم، فاإن مل تذهب  �أيام قبل �ل�سم�س، وقل ب�سم �هلل �ذهبي يا  �حلمى، فقال له: » �غت�سل ثاللة 

فاغت�سل �سبًعا«.  )�حلديث مر�سل(.
ويف معناه عن ثوبان ر�سي �هلل عنه، عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�إذ� �أ�ساب �أحدكم �حلمى، 
فاإن �حلمى قطعة من نار فليطفئها عنه باملاء، فلي�ستنقع يف نهر جاٍر، ولي�ستقبل طلوع �ل�سم�س، ولينغم�س 
فيه ثالث غم�سات ثالثة �أيام، فاإن مل يرب�أ يف ثالث فخم�س، فاإن مل يرب�أ يف خم�س ف�سبع، فاإن مل يرب�أ يف 
�سبع، فت�سع، فاإنها ل تكاد جتاوز ت�سًعا باإذن �هلل تعالى«.  �أخرجه �لرتمذي وح�ّسنه و�بن �ل�سّني و�أبو نعيم 
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يف �لطب �لنبوي.  قال �ملحقق �لدكتور ح�سن مقبويل �لأهدل لكتاب �ل�سيوطي: و�حلديث يف �سنده �سعيد 
بن زرعة �حلم�سي �جلر�ر م�ستور.  وقال �لويل �لعر�قي يف �لرتتيب �سرح �لتقريب )188/8( قال �أبو 
حامت: هو جمهول... وقال يف �لفتح )�أي فتح �لباري 176/10(: ويف �سنده �سعيد بن زرعة خمتلف فيه«.
قال:  و�سلم  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �أن  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه  �سننه عن  �بن ماجه يف  و�أخرج 

»�حلمى كري من كري جهنم، فنحّوها عنكم باملاء �لبارد«.
و�أخرج �بن �ل�سّني و�أبو نعيم و�حلاكم عن فاطمة ر�سي �هلل عنها قالت: عدت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم، فاإذ� �سقاء يقطر عليه من �سدة ما يجده من حّر �حلّمى«.
و�أخرج �لبخاري يف �سحيحه )كتاب بدء �خللق، باب �سفة �لنار( و�بن �ل�سّني و�أبو نعيم عن �أبي جمرة 
)ن�سر بن عمر�ن( �ل�سبعي قال: كنت عند �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما فاأخذتني �حلّمى، فقال: �أبردها 
عنك مباء زمزم، فاإن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�حلمى من فيح جهنم، فاأبردوها باملاء، 

�أو قال مباء زمزم«.
�أن  و�أخرج �لبز�ر يف م�سنده و�حلاكم �لني�سابوري يف �مل�ستدرك، و�سّححه، عن �سمرة ر�سي �هلل عنه 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »�حلمى قطعة من �لنار، فاأطفئوها عنكم باملاء �لبارد«.  وكان 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� حم دعا بقربة من ماء فاأفرغها على ر�أ�سه فاغت�سل.
�لطب  يف  نعيم  و�أبو  �لنبوي،  �لطب  يف  �ل�سني  و�بن  �لطب،  كتاب  �لكربى،  �ل�سنن  يف  �لن�سائي  و�أخرج 
حه عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �لنبوي، و�حلاكم يف �مل�ستدرك، و�سحَّ
و�سلم قال: »�إذ� ُحمَّ �أحدكم فلي�سّن عليه �ملاء ثالث لياٍل من �ل�سحر«.  قال يف �لنهاية: �ل�سّن: �ل�سب 

�ملنقطع، و�ل�سنُّ )باملهملة( �ملت�سل.
و�أخرج �حلارث بن �أبي �أ�سامة يف م�سنده )كتاب �لطب(، عن علقمة بن عبد �هلل �ملزين عن �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم قال: »�أميا �أحد منكم �أخذه �لورد فلي�سب عليه جرة ماء بارد« و�لورد : �حلّمى.
و�أخرج �سعيد بن من�سور عن مكحول �أن �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم قال: �إذ� ُحمَّ �أحدكم فلياأمر بدلو 
ه عليه، ثم قال: �للهمَّ �إمنا فعلت  ميالأ ماًء، فيطرح فيه �سبع متر�ت عجوة وقطر�ت زيت، فاإذ� �أ�سبح �سبَّ

هذ� رجاء �سفائك، وت�سديق نبيك«.  و�لدلو: ما ُي�ستقى به من �لبئر.
و�أخرج �بن �ل�سّني و�أبو نعيم عن �أن�س ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم »�حلمى 

ر�ئد �ملوت، و�سجن �هلل يف �لأر�س«.
وقال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: »ويف �ل�سنن من حديث �أبي هريرة قال: ذكرت �حلّمى عند ر�سول �هلل 
ها رجل فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل ت�سّبها فاإنها تنّفي �لذنوب  �سلى �هلل عليه و�سلم ف�سبَّ
كما تنّفي �لنار خبث �حلديد«. �حلديث �أخرجه �بن ماجه يف �سنته، و�أخرجه �لإمام م�سلم يف باب �لأدب 
عن جابر بن عبد �هلل �لأن�ساري ر�سي �هلل عنهما، بلفظ »ل ت�سّبي �حلّمى« خطاًبا منه �سلى �هلل عليه 

و�سلم لأم �ل�سائب.
 وكان �أبو هريرة يقول: »ما من مر�س ي�سيبني �أحبَّ �إيلَّ من �حلّمى لأنها تدخل يف كل ع�سو مني، و�أن 

�هلل �سبحانه وتعالى معطي كل ع�سو حّظه من �لأجر«.
وعن جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنهما قال: »دخل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على �أم �ل�سائب - �أو 
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�أم �مل�سيب - فقال مالك ترفرفني )ويف لفظ: تزفزفني( قالت: �حلّمى ل بارك �هلل فيها فقال: ل ت�سّبي 
�حلّمى، فاإنها تذهب خطايا بني �آدم كما يذهب �لكري خبث �حلديد« رو�ه م�سلم.

»ترفرفني« )بالر�ء �ملهملة( �حلركة و�لنتفا�س.  ورفرف �لطائر، �إذ� حّرك جناحيه حول �ل�سيء يريد 
�أن يقع فيه.

�ل�سحاح:  يف  �جلوهري  قال  و�ل�سطر�ب.   �حلركة  ت�سرعني  �أي:  �ملعجمة(  )بالز�ي  و»تزفزفني« 
يحدث  ما  وكثرًي�  يزفـّون((.   �إليه  ))فاأقبلو�  تعالى:  قوله  ومنه  �أ�سرعو�،  �أي:  م�سيهم  يف  �لقوم  زفَّ 
ا عند بدء �رتفاع �حلر�رة.  وبع�س �حلميات تكون م�سحوبة  �لناف�س و�لق�سعريرة يف �حلّمى وخ�سو�سً

بالق�سعريرة �أكرث من غريها، ومن �أمثلتها �لأنفلونز� و�ملالريا.
بن  �مللك  عبد  من  �بتد�ًء  �لنبوي  �لطب  يف  كتب  من  كل  �أوردها  �لتي  �ملو��سيع  من  �حلّمى  ومو�سوع 
حبيب �إلى �بن �ل�سني و�أبي نعيم و�لتيفا�سي وعبد �للطيف �لبغد�دي و�لكحال �بن طرخان و�بن �لقيم 

و�ل�سيوطي و�بن طولون.
ويعترب �ل�سيوطي من �أكرثهم جمًعا لالأحاديث.. و�لكحال �أبو �حل�سن علي بن عبد �لكرمي بن طرخان 
�بن  نقل  �لطبية.  وقد  تو�سيًحا ملعاين �حلديث ومر�ميه  �أف�سلهم  �لبغد�دي من  �للطيف  و�ملوفق عبد 

�لقيم فقر�ت كاملة عنهما دون �أن ي�سري �إليهما، و�أما �ل�سيوطي فقد �أ�سار يف نقله عنهما.
�أن ذكر  بعد  �بن طرخان دقيًقا يف معظمه، و�سحيًحا يف كثري من فقر�ته، قال  �لكحال  ويعترب كالم 
حديث �بن عمر: »�إن �سّدة �حلّمى من فيح جهنم فاأبردوها باملاء« )�أخرجه �ل�سيخان(: »هذ� خطاب 
لأهل �حلجاز، �إذ كان �أكرث �حلميات �لتي تعر�س لهم من نوع �حلّمى �ليومية، وينفعها �ملاء �لبارد �سرًبا 
�أق�سام �حلميات،  �أنه مل يرد بهذ� �حلديث من  و�غت�ساًل...«، ثم قال بعد كالم طويل: »فالذي يظهر 
�سوى ما كان من حمى يوم عن حر �ل�سم�س فاإن وقوعها باحلجاز كثري، وت�سكن عن �ملكان بالنغما�س 
يف �ملاء �لبارد، و�سقي �ملاء �لبارد �ملثلوج ول يحتاج �ساحبها مع ذلك �إلى عالج �آخر، فاإن هذه �حلمى 
جمّرد كيفّية حاّرة متعلقة بالروح، فيكفي يف عالجها جمرد و�سول كيفية باردة ت�سكّنها وتخمدها يف 

�أي وقت كان منها«.
وهو �أمر �سحيح.. ويعاين �حلجاج يف ف�سل �ل�سيف من �سربات �ل�سم�س.  وتعالج باأن يبعد �مل�ساب 
من �ملكان �حلار وُيغم�س يف �ملاء �لبارد �ملثلج.. وُت�ستخدم مر�وح ورذ�ذ �ملاء �لبارد خلف�س درجة حر�رة 
�جل�سم حتى يعود �إلى طبيعته.  ويف �حلالت �لأقل �سدة ُي�سقى �ل�سخ�س �ملاء �لبارد قلياًل قلياًل، وي�سبُّ 
ا يف  فوق ر�أ�سه �ملاء �لبارد، ويف �سدة �لقيظ يتوفى عدد من �لنا�س ب�سبب �سربات �ل�سم�س وخ�سو�سً
مو�سم �حلج �إذ� جاء يف مو�سم �ل�سيف؛ لأن كثرًي� من �حلجاج ياأتون من بالد باردة ولي�س لديهم حتّمل 

ل�سدة �لقيظ، كما �أن كثرًي� منهم مي�سي ل�ساعات متو��سلة يف �لهاجرة، ول ي�ستظل.
�ملهاد«  »حتت  با�سم  ُتعرف  بالدماغ  منطقة  يف  �حلر�رة  تنظيم  مركز  �جل�سم  يف  �أن  �ملعروف  ومن 
Hypothalamus وهي ت�ست�سعر حر�رة �لدم، فاإذ� �رتفعت درجة �حلر�رة قلياًل، ز�دت يف �إفر�ز �لعرق 

من �جللد ليتّم خروج �حلر�رة من �جل�سم �إلى �جلو �ملحيط.
ولكن �إذ� كانت حر�رة �جلو فوق �لأربعني فاإن �حلر�رة ل ميكن �أن تنتقل من �جل�سم �إلى �لهو�ء �ملحيط 

به.. ولبد من ��ستخد�م �ملاء �لبارد �ملثلج يف هذه �حلالت قدر �لإمكان.
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 Pyrogens �أنها يف �لنهاية تكون ب�سبب مو�د ر�فعة للحر�رة  �إل  �أ�سباًبا �أخرى كثرية  �أن للحّمى  ورغم 
وتتقل�س  )�لناف�س(  �لرع�سة  وحتدث  �ملهاد«  »حتت  �لدماغ  يف  �ملوجودة  �ملناطق  على  هذه  وتوؤثر 
�لع�سالت فتزيد من �رتفاع درجة �حلر�رة.  ومن �أ�سهر �أ�سباب �حلّمى �لأنفلونز� ونزلت �لربد و�سببها 
 Paratyphoid �لتيفوئيد  نظري  وحمى   Typhoid �لتيفوئيد  حمى  هناك  �لبكترييا  ومن  فريو�سات.. 

و�حلّمى �ملالطية Bruceellosis وغريها كثري. 
ومن �أ�سهر �أنو�ع �حلّمى حمى �ملالريا �لتي ت�سببها طفيليات �ملالريا من وحيد�ت �خللية )�لبالزموديوم(، 
وهي �لتي كانو� يدعونها حمى �لغّب )تظهر يوًما وتختفي يوًما(، ومنها نوع ُي�سمى حمى �لربع )تظهر 
كل ثالث يوم �أو ر�بع يوم(.. وهي يف �حلالت �ل�سديدة ت�سبب �لبول �لأ�سود Blackwater Fever ب�سبب 
�لبول.  وجميع  �لدم )�لهيموجلوبني( يف  �لدم.  ونزول خ�ساب  �لدم �حلمر�ء يف  حتلل وتك�سر كر�ت 

�أ�سباب �حلميات �لأخرى ينبغي �أن يتجه �لعالج فيها �إلى معاجلة �ل�سبب...
�إلى  �لباردة و�ملاء �ملثلج و�لثلج نوع مهم من �لعالج لالأعر��س ذ�تها.  وقد تنّبه  و�ملعاجلة بالكماد�ت 
ا �لكحال �بن طرخان يف كتابه �لفذ �لعجيب »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية« )طبع عام  ذلك �أي�سً
1953 يف �لقاهرة، �سركة �لبابي �حللبي، بتحقيق �لأ�ستاذ عبد�ل�سالم ها�سم حافظ(.  قال �لكحال �بن 

طرخان: » ويجوز ��ستعمال �ملاء �لبارد يف �سائر �حلمّيات �لأخرى«.
ويف موؤمتر �لإعجاز �لطبي يف �لقر�آن �لكرمي �ملنعقد بالقاهرة �سنة 1985 تقدم �لدكتور حممد �سامل 
�حل�سر�مي و�ل�سيخ �لزند�ين ببحث عنو�نه »�ل�سهر و�حلمى وعالقتها مبادة �لأندورفني لت�سكني �لأمل«.
وقد ��ستخدمت �حلّمى للتد�وي من �لعديد من �لأمر��س �إلى بد�ية �لقرن �لع�سرين، ومن ذلك عالج 
مر�س �لزهري باحلّمى وعالج �لرمد. وعالج �ل�سلل )�لفالج( و�سلل �لوجه )�للقوة(.  وكانو� يحقنون 
�ملري�س مبادة ت�سبب �رتفاع درجة �حلر�رة، فت�سبب �حلّمى قتل ميكروب �لزهري، كما �أنها ت�سبب قتل 

ميكروبات �لرمد.
وقد  �ملناعة(،  �لإيدز )مر�س فقد  �أخرى ملعاجلة مر�س  �لعالج باحلمى مرة  �أن يظهر  ا  و�لغريب حقًّ
�أذ�عته وكالت �لأنباء وحمطات �لتليفزيون خالل �سهر �أغ�سط�س 1990، وقد جاء �لعالج باحلّمى هذه 

�ملرة من �لوليا �ملتحدة �لأمريكية!
�لدّق �ملتعلقة  �إلى حمى يوم، وحمى عفنة، وحمى  �أن ق�سمها  وقد ذكر �بن طرخان فو�ئد �حلمى بعد 
ا، وقال �بن طرخان:  بالأع�ساء �ل�سلبة )حمى �لدق Dengue Fever(، ولأنها تدق �لعظام و�جل�سم دقًّ
»وكثرًي� ما تكون حمى يوم وحمى �لعفن �سبًبا لإن�ساج مو�د غليظة مل تكن تن�سج بدونها.  و�سبًبا لتفتح 
�سدًد� مل تكن ت�سل �إليها �لأدوية �ملفتحة.  و�أما �لرمد �حلديث و�ملتقادم فاإنها تربئ �أكرث �أنو�عه برًء� 
�لأمر��س �حلادثة عن  و�لت�سنج �لمتالئي، وكثري من  و�للقوة  �لفالج  عجيًبا وحًيا جمرًبا.  وهي تنفع 

�لف�سول �لغليظة«.
و�سائل  بزيادة  �ليوم  نعرب عنه  ما  وهو  باجل�سم،  تفاعالت  �إلى  توؤدي  �أن �حلّمى  �بن طرخان  ويق�سد 
�ملقاومة و�جتذ�ب خاليا �لدم �لبي�ساء و��ستد�د �ملعركة بني �مليكروبات �لغازية وجهاز �ملقاومة.  وقد 

��ستخدم �لعالج باحلّمى يف �لآونة �لأخرية �سد مر�س �لإيدز �ملرعب.
ويقول �بن طرخان: »روي عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أنه قال: )ذكرت �حلمى عند ر�سول �هلل �سلى 
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ما جاء يف عالج اخلا�سرة وعرق الكلية = اأمل الكلى:
وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن ر�سول �هلل �سلي �هلل عليه و�سلم قال: »وجع �خلا�سرة 
من عرق �لكلية، فمن وجد منها �سيئا فعليه بالع�سل و�ملاء �ملحرق - يعني �حلميم - قالت 
عائ�سة: وكانت �خلا�سرة بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، وكانت ت�ستد به حتى �إن كانت 

لت�سهده«.

دو�ء  عن  �لثقفي  كلدة  بن  �حلارث  �ساأل  عنه  �هلل  ر�سي  �خلطاب  بن  عمر  �أن  وروي 
�خلا�سرة، قال: �حللبة تطبخ ويجعل فيها �سمن �لبقر. قال �حلارث: و�أما �إذ� كنا على غري 
�لإ�سالم فاخلمر و�سمن �لبقر. قال عمر: ل ن�سمع منك ذكر �خلمر فاإين ل �آمن �إن طالت 

مدة من ل ورع له �أن يتد�وى بها.)1(

�هلل عليه و�سلم ف�سّبها رجل، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ل ت�سبها، فاإنها تنفـّي �لذنوب كما تنفـّي 
�لنار خبث �حلديد( رو�ه �بن ماجه.

»وملا كانت �حلمى تتبعها حمية عن �لأغذية �لردّية، وتناول �لأدوية و�لأغذية �لنافعة، ويف ذلك �إعانة 
�لنار  تفعل  كما  فيه  وتفعل  وعيوبه،  �أدر�نه  من  وت�سفيته  وف�سوله،  �أخباثه  ونفي  �لبدن،  تنقية  على 
باحلديد يف نفي خبثه وت�سفية جوهره، �سّبه نار �حلمى بنار �لكري، و�لبدن باحلديد، وف�سول �لبدن 
بخبث �حلديد.  و�لذي �سّرح به �حلديث �أنها تنفـّي �لذنوب؛ لأنها كفارة �ل�سيئات و�خلطايا. روي عن 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: »�إن �هلل ليكفر عن �ملوؤمن خطاياه كلها بحّمى ليلة، و�لكفارة 
متحو ذنوب �ملكّفر عنه، و�ملري�س يتذكر �لعقبى، ويندم على ما م�سى، وي�ستغفر من �خلطايا، ويقلع عن 
�لذنوب، فيعود كمن ل ذنب له؛ لأنه يتوقع موته يف حال مر�سه. روي عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه 
�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�حلّمى ر�ئد �ملوت و�سجن �هلل يف �لأر�س«.  قال �لأزهري: معنى 

ر�ئد: �أي ر�سول �ملوت.
روي عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �أنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »�إذ� دخلت على 

�ملري�س، فمره يدعو لك، فاإن دعاءه كدعاء �ملالئكة«.  رو�ه �بن ماجه وغريه.
طرخان  بن  عبد�لكرمي  بن  على  �أبو�حل�سن  �لطبيب  �ملحدث  �لأديب  �لكحال  من  بارعة  لفتات  وهذه 

ى �سنة 720هـ. �ملتوفَّ

بن  �أثر� عن عمر  وذكر  �لباب.  بن حبيب حديثني عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها يف هذ�  )!( ذكر عبد�مللك 
�خلطاب ر�سي �هلل عنه.

احلديث الأول: �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: وجع �خلا�سرة من عرق �لكلية، فمن وجد منها 
�سيًئا فعليه بالع�سل و�ملاء �ملحرق«.

وقد ذكره �لإمام �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«.
وتلميذه �بن طولون يف كتابه، »�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«، قال:�أخرج �حلارث بن �أبي �أ�سامة، و�بن 
�ملحرق  باملاء  فد�ووها  �ساحبها  �أذى  حتركت  »�إذ�  و�سححه:  و�حلاكم  نعيم  و�أبو  و�لطرب�ين  �ل�سني، 
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و�لع�سل«.
و�ملاء �ملحرق: �أي �ملاء �ملغلي. ول �سك �أن غليان �ملاء يوؤدي �إيل قتل معظم �مليكروبات، ولكني ل �أعلم 

فائدته �ملحددة لآلم �لكلية.
و�أما �لع�سل فتاأثريه �لقاتل للميكروبات معروف، وبالتايل ي�ساعد على �لق�ساء على ميكروبات �جلهاز 
�لبلهار�سية  �ملثانة  قرح  عالج  يف  �لع�سل  وزمالوؤه  عبد�لرحيم  فاهم  �لدكتور  ��ستخدم  وقد  �لبويل، 

�ملزمنة-ون�سر ذلك �لبحث يف �أعمال موؤمتر �لطب �لإ�سالمي �لثاين )1982 جملد2: 587-579(.
ا من �مل�سابني بقرحات يف �ملثانة نتيجة  وقد جاء فيه �أن ع�سل �لنحل ��ستعمل يف عالج خم�سني مري�سً
�إ�سابتهم مبر�س �لبلهار�سيا، و�لذي �سبب تبول �لدم مه حرقة �سديدة يف �لبول و�آلم يف منطقة �لعانة، 
وقد �أعطي هوؤلء �ملر�سي ملعقة من �لع�سل يوميًّا بالفم برتكيز80باملئة، ومو�سعيًّا يف �ملثانة عن طريق 
�لق�سطرة برتكيز 50باملئة، ملدة �سهرين. وكانت �لنتائج مر�سية، فقد �ختفت بع�س �لأعر��س متاًما يف 
كثري من �ملر�سى. وقد و�سلت ن�سبة �ل�سفاء من �لقرحة،كما لوحظ يف فح�س �ملثانة باملنظار، 56باملئة. 

و�نخف�ست ن�سبة كر�ت �لدم �حلمر�ء يف �لبول، و�ختفت �جلر�ثيم من �لبول.
وجاء يف كتاب جارف�س »�لطب �ل�سعبي« ميكن �إعطاء ملعقة �سغرية من �لع�سل قبل �لنوم للطفل �مل�ساب 
�أثناء  ب�سل�س �لبول )�لذي ل ي�ستطيع �لتحكم يف ع�سالت �ملثانة( حتى يتعود �لطفل على عدم �لتبول 
–�لغذ�ء �مللكي-حقائق  �لليل،كما ينقله عنه �لدكتور ح�سان �سم�س با�سا يف كتابه »�ل�ست�سفاء بالع�سل 
كتابها«  من  كارتالند  باربار�  عن  �ملذكور  �لكتاب  وينقل  �ل�سو�دي)�س137(.  مكتبة  �إ�سد�ر  وبر�هني« 
�سحر �لع�سل« �أن ملعقة �سغرية من �لع�سل مع �للنب �لد�يف قبل �لنوم كافية للوقاية من �لتبول �لال�إر�دي 
�أثناء �لنوم �لذي يعاين منه بع�س �مل�سنني. ومعلوم �أن �لع�سل مكون من �جللوكوز و�لفركتوز، وكالهما 
ي�ساعد على �إدر�ر �لبول. ول �سك �أن هناك خو��س �أخرى للع�سل يف معاجلة وجع �خلا�سرة )�آلم �لكلى 
و�ملغ�س �لكلوي(، ويحتاج �لأمر �إلى مزيد من �لأبحاث يف هذ� �مليد�ن �لبكر؛ ملعرفة خو��س �لع�سل و�ملاء 
�ملغلي )�ملحرق( يف مد�و�ة وجع �خلا�سرة. وقد علَّل �جلر�ح �ل�سوفييتي كرينت�سكي �سرعة �سفاء �جلروح 
ا �أنه يزيد من مادة جلوتاثايون. وهذه �ملادة تن�سط  �لو��سعة �ل�سطح وبعد ��ستعمال ع�سل �لنحل مو�سعيًّ
ا يف عملية �لتاأك�سد، وبالتايل و�لتئام �جلرح. وقد  منو �خلاليا وتزيد من �نق�سامها، وتلعب دوًر� مهمًّ
��ستخدم �لع�سل منذ زمن طويل يف عالج ح�سو�ت �ملجاري �لبولية و�أمر��س �لكلى و�ملجاري �لبولية، 

فقد ��ستعمله �أبو بكر �لر�زي و�ملجو�سي و�ل�سمر قندي و�بن �لنفي�س و�بن �سينا.
وقد ��ستعمله �بن �سينا مع بذر �خلطمي يف عالج قروح �ملثانة )ي�ستخدم �سرًبا(، و��ستعمله �بن �لنفي�س 
يف معاجلة �أور�م �ملثانة م�ساًفا �إليه ماء �ل�سعري. كما ��ستعمل �لع�سل وماء �ل�سعري لإخر�ج �حل�سى من 

�ملثانة و�جلهاز �لبويل.
ومعلوم �أن �ل�سعري و�لع�سل مدّر�ن للبول، و�أن �إدر�ر �لبول ي�ساعد �إخر�ج �حل�سى. )�نظر بحث �لدكتور 
فاهم عبد�لرحيم وزمالئه بعنو�ن ��ستخد�م ع�سل �لنحل يف عالج قرح �ملثانة �لبلهار�سية �ملزمنة ، كتاب 

�لطب �لإ�سالمي: 579/2 ـ 587(.
احلديث الثاين: �لذي �أورده عبد�مللك بن حبيب هو عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: )) وكانت �خلا�سرة 
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بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وكانت ت�ستد به حتى �إن كانت لت�سهره((.
�حلديث قد ذكره �لإمام �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« �لذي حققه ون�سره 
�لدكتور ح�سن �لأهدل وفيه: �أخرج �بن �ل�سني و �أبو �لنعيم )يف �لطب �لنبوي( عن عائ�سة ر�سي �هلل 
عنها قالت: »�إن �خلا�سرة كانت ت�سهل )وهو خطاأ مطبعي كما يبدو و�ل�سو�ب ت�سهر؛ لأنه هكذ� ورد يف 
�أبي نعيم ويف خمت�سره �ل�سفا يف �لطب �مل�سند عن �ل�سيد �مل�سطفى للتيفا�سي( �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم �سهًر� ، فكنا ندعوها عرق �لكلية«.
ا حديًثا ثالًثا يف �لباب قال: و�أخرج �حلاكم و�سححه عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها  وقد �أورد �ل�سيوطي �أي�سً
� حتى �أغمى عليه ، وفزع �لنا�س  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كانت تاأخذه �خلا�سرة فت�ستد به جدًّ
�إليه فظننا �أن به ذ�ت �جلنب فلددناه. ثم �ُسّري عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�أفاق ، فعرف �أنه 
قد ُلّد ، فقال: »�أظننتم �أن �هلل �سلَّطها علي ، ما كان ليفعل ، �إنها من �ل�سيطان ، وما كان �هلل لي�سّلطه 
علي«. و�حلديث يف �مل�ستدرك  للحاكم وقال: �سحيح �لإ�سناد. وو�فقه �لذهبي. وهو عند �أحمد يف �مل�سند 

جيد عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها.
�لأثر: وقد ذكر �بن حبيب �أن عمر بن �خلطاب �ساأل �حلارث بن كلدة �لثقفي )طبيب �لعرب يف �جلاهلية 
و�لإ�سالم( عن دو�ء �خلا�سرة. قال: �حللبة ُتطبخ ويجعل فيها �سمن �لبقر. قال �حلارث: و�أما �إذ� كنا 
على غري �لإ�سالم فاخلمر و�سمن �لبقر. قال عمر: ل ن�سمع منك ذكر �خلمر ، فاإين ل �آمن �إن طالت 

مدة من ل ورع له �أن يتد�وى بها.
ا ما �تخذ منها من  و�خلمر د�ء كما �أخرب �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم �إل �أنها مدرة للبول وخ�سو�سً
ا بعنو�ن: �خلمر  �أفردنا لها كتاًبا خا�سًّ �. وقد  ماء �ل�سعري مثل �لبرية. و�أ�سر�رها �ل�سحية كثرية جدًّ
بني �لطب و�لفقه )�لد�ر �ل�سعودية ، �لطبعة �ل�سابعة(.. وجعلنا ف�ساًل �إ�سافيًّا عن �أ�سر�رها �ل�سحية 
يف كتابنا: )) �لأ�سر�ر �ل�سحية للم�سكر�ت و�ملخدر�ت و�ملنبهات((.  )�لد�ر �ل�سعودية، جده، 1989( 
على  كانت  �إذ�  ا  وخ�سو�سً للبول.  مدرة  مادة  �أنها  �إل  �لكلى  ت�سر  قد  �أنها  رغم  �خلمر  فاإن  ذلك  ومع 

هيئة �لبرية.
وقد تنبه عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �إلى �أن بع�س من ل ورع له قد ي�سربها بحجة �لتد�وي لذ� �أمر 

�حلارث بن كلدة �أل يذكر ذلك لأحد.
و�أحاديث �خلا�سرة و�أوجاع �لكلى مل يذكرها كثري ممن �ألف يف �لطب �لنبوي فلم يذكرها �لذهبي ول �بن 
�لقيم ول �لكحال �بن طرخان ول �ملوفق �لبغد�دي يف �لأربعني �لطبية ول يف »�لطب من �لكتاب و�ل�سنة«. 
ومل  و�حل�سان«.  �ل�سحاح  �لأحاديث  من  �لطب  يف  باًبا  »�أربعون  كتابه  يف  �حلنبلي  �لبعلي  يذكرها  ومل 
يذكرها �لإمام علي �لر�سا يف ر�سالته �لذهبية؛ لأنها ر�سالة خمت�سة بحفظ �ل�سحة ل مبد�و�ة �لأمر��س.
وقد ذكر هذه �لأحاديث عبد�مللك بن حبيب يف كتابه �لطب �لنبوي �أو »�ملخت�سر يف �لطب«. وهو �أول من 
كتب كتاًبا م�ستقالًّ يف �لطب �لنبوي، كما �أخرج �حلديث �بن �ل�سني يف كتاب �لطب �لنبوي و�أبو �لنعيم 
كذلك يف كتابه �لطب �لنبوي وخمت�سره »�ل�سفاء يف �لطب �مل�سند عن �ل�سيد �مل�سطفى«. للتيفا�سي، 

وذكرها �لإمام �ل�سيوطي وتلميذه �بن طولون كل منهما يف كتابه عن �لطب �لنبوي.





الفصل الخامس
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ما جاء في طب العيون

ماجاء يف الإثمد وعالج الب�سر:
منامكم  ِعْند  ِبِه  فاكتحلو�  بالإْثِمد  »َعَلْيُكم  َو�سلم:  َعَلْيِه  �هلل  �سلى  �هلل  َر�ُسول  َقاَل 
�لدمع«. ويجّف  �ل�ّسْعر  وينبت  �لقذر  َويْذهب  ر  �ْلَب�سَ يجلو  َوُهَو  �أكحالكم  خري  ُه   َفاإِنَّ
َوَكاَنت لَر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم مكحلة ِفيَها �إْثِمد يكتحل ِمْنَها ِعْند �لّنوم. َو�سمع 
َقاَل  للعني«  �ِسَفاء  وماوؤها  �ملّن  من  »[�لكماأة[  َيُقول:  َو�سلم  َعَلْيِه  �هلل  �سلى  �هلل  َر�ُسول 

عبد �مْللك:

َوَكاُنو�  َوَغريه،  �لرمد  من  عينه  ��ْسَتَكى  من  ِبِه  ويكتحل  يرفع  ثمَّ  رطَبة  َوِهي  تع�سر 
يَر  مل  �مْلُْنَكدر:  �ْبن  َوَقاَل  �لرمد.  احب  ل�سَ َو�لّرطب  �لتَّْمر  َو�أكل  الَوة،  �حْلَ �أكل  يْكرُهوَن 
ِرير  لكاتب َول لعامل �أَي �َسْيء خري لب�سره من �لّنظر �إَِلى �خل�سرة. َو�ُسِئَل َمالك َعن �ل�سَّ
لِّي �إِل �إِمَياء  ر يْقَدح �مَلاء من عينه، فيمكث �أَْرَبِعنَي َلْيَلة �أَو �أقل من َذِلك �أَو �أَكرث ل ُي�سَ �ْلَب�سَ

ِبَر�أْ�ِسِه َفَقاَل: �أكره َذِلك.

وملّا نزل �مَلاء يِف عني �ْبن عّبا�س �أََتاُه َطِبيب َقاَل: �أَنا �أقدح �مَلاء من َعْينك وت�ستلقي على 
ظهرك �أَْرَبِعنَي َيْوًما يرجع �إَِلْيك َب�سرك، فكره َذِلك �ْبن عّبا�س َوَقاَل: َما كنت لأ�سرتي 

التي، ومثل َهَذ� َعن �ْبن �مْلَاج�سون حرًفا ِبحرف. [ َب�سِري[ برتك �سَ

َقاَل عبد �مْللك:

ر َحتَّى َماَت. ُجوب �ْلَب�سَ َفاأََقاَم حَمْ

َقاَل عبد �مْللك:

ا ي�ستلقي من قدح �مَلاء من َعْيَنْيِه �ْلَيْوم �ْلَو�ِحد َوَنْحوه لر�أيت  َ َقاَل َمالك: َوَلو َكاَن �إِمنَّ
ُجود يِف �لأْرَبعني  ُكوع َو�ل�سُّ �ِسِه يِف �لرُّ لِّي َجاِل�ًسا ُيوِمئ ِبَر�أْ َذِلك َخِفيًفا، َوَلو ��ْسَتَطاَع �أَن ُي�سَ
ن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم َقاَل: »من �أَخذ  َلْيَلة مل �أَر بذلك َباأْ�سا. َوَعن �أبي مليَكة �أَ
ُنون و�جلذ�م و�لرب�س، َو�إِن يف كمه �إَِلى  ُمَعة عويف من �جْلُ من �َساربه وقلم �أَْظَفاره َيْوم �جْلُ
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جال مل ُي�َسلط َعَلْيه«. ُمَعة �لأْخَرى، َوَز�د َغريه: َو�إِن �أْدرك �لدَّ �جْلُ

و�ل�سبت  ِمي�س  �خْلَ َيْوم  �إِل  �أظفارهم  يقلمو�  �أَل  بنيه  َياأْمر  �مْللك  عبد  بن  �ْلَوِليد  َوَكاَن 
َوَيُقول: ذكر يل �أَن من فعل َذِلك مل ي�سبُه رمد َما لزم فعل َذِلك. َوَعن حبيب بن �َسلَمة �أَنه َقاَل: 

َما رمدت َعْيني َول جربت َوَذِلَك �أَينِّ مل �أجّد حكاًكا بعيني َول جلدي �إِل م�سحتهما بريقي. )1(

)1(  �أورد عبد�مللك بن حبيب حديثني وجمموعة من �لآثار كلها متعلقة بطب �لعيون، وكانو� ي�سمون طبيب 
�لعيون �لكّحال، وقد ��ستهر كثري بهذ� �ل�سم منهم �لكّحال علي بن عبد�لكرمي بن طرخان �ساحب كتاب 

)) �لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية((
* الإثمد: 

�حلديث �لأول: »عليكم بالإثمد فاكتحلو� به عند مناكم، فاإنه خري �أكحالكم، وهو يجلو� �لب�سر، ويذهب 
�لقذر، وينبت �ل�سعر، ويجفـّف �لدمع«.

 وقد �أخرجة �لرتمذي يف �ل�سمائل و�بن ماجه يف �سننه )كتاب �لطب( و�حلاكم يف �مل�ستدرك، و�سّححه 
عن عبد�هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم »عليكم بالإثمد، فاإنه 

يجلو� �لب�سر، وبنت �ل�سعر«.
و�أخرج �لرتمذي يف �ل�سمائل و�بن ماجه يف �سنته، و�أبو يعلى يف )�ملق�سد �لأعلى يف زو�ئد �أبي يعلى( 
ويف �لطب �لنبوي لبن �ل�سنـّي ، و�لطب �لنبوي لبن نعيم ، و�بن عّدي ، عن جابر ر�سي �هلل عنه قال 
�سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »عليكم بالإثمد عند �لنوم، فاإنه يجلو �لب�سر«. ويف لفظ: 

»ي�سّد �لب�سر، وينبت �ل�سعر«.
و�أخرج �بن �ل�سنـّي و�لبز�ر يف م�سنده، عن �أبي هريرة ر�سي �هلل �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: 

»�كتحلو� بالإثمد، فاإنه يجلو� �لب�سر، ويجف �لدمع، وينبت �ل�سعر«.
و�أخرج �لرتمذي يف �جلامع �ل�سحيح وح�سنه، و�بن ماجه يف �سننه �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما �أن �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�كتحلو� بالإثمد،  فاإنه يجلو� �لب�سر، وينبت �ل�سعر«.
و�أخرج �لبز�ر عن �أبي هريرة يرفعه: »خري �أكحالكم �لإثمد، ينبت �ل�سعر، ويجلو �لب�سر«. 

و�أخرج �بن �ل�سنـّي و�لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري ، و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي ب�سند جيد عن علي ر�سي 
�هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »عليكم بالإثمد، فاإنه منبتة لل�سعر ، مذهبة للقذى، 

م�سفاة للب�سر«.
قال �بن �لنفي�س يف موجز �لقانون: »�لإثمد بارد يف �لأولى، ياب�س يف �لثانية، يقب�س ويجفـّف بال لذع، 
ويدمل �لقروح، ويذهب بلحمها �لز�ئد، ويقـّوي �لعني، ويقطع �لرعاف ، و�لنزف �حتماًل«. )�أي عندما 

.)suppositories ي�ستخدم على هيئة حتاميل
وقد �أخرج �لرتمذي يف �جلامع �ل�سحيح �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل 
ا �لإمام �أحمد يف م�سنده )354/1( و�بن ماجه يف  ليلة، ثالثة يف هذه وثالثة يف هذه. وقد �أورده �أي�سً

�لطب )258/2(.
وقد ذكر عبد�مللك بن حبيب ذلك بقوله: »وكانت لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مكحلة فيها �إثمد 

يكتحل فيها عند �لنوم«
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و�أخرج �أحمد و�أبو د�وود و�أبو نعيم ، عن معبد بن هوذة �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أمر بالإثمد �ملرّوح 
)�أي �لذي له ر�ئحة طيبة وهو �ملطّيب( عند �لنوم.

فقال:  �لطبية«  �ل�سناعة  يف  �لنبوية  »�لأحكام  �لقيم  كتابه  يف  �لإثمد  طرخان  �بن  �لكحال  ذكر  وقد 
ا. وقيل: هو حجر  �أي�سً »هو حجر �لكحل �لأ�سود، يوؤتى به من �أ�سفهان، وهو �أف�سله ومن جهة �ملغرب 
�لأ�سرب.. و�أجود �لإثمد �ل�سريع �لتفتـّت، وما كان لفتاته بريق، وكان د�خله �أمل�س ومل يكن فيه �سيء من 
�لأو�ساخ، ومز�جه بارد ياب�س، ينفع �لعيون ويقويها  ويقوي �أع�سابها، ويحفظ �سحتها، ويذهب باللحم 
�لز�ئد يف �لقروح ويدملها وينفي �أو�ساخها ويجلوها. وقيل: �إنه يذهب �ل�سد�ع �إذ� �كتحل به مع �لع�سل 
�ملائي �لرقيق. و�إذ� ُدقَّ وخلط ببع�س �ل�سحوم �لطرّية، ولطـّخ على حرق �لنار مل يعر�س فيه خ�سكري�سة 
)Eschar(، ونفع من �لتنفط �حلادث ب�سببه ، وهو �أجود �أكحال �لعني ل �سيما للم�سايخ، و�لذين �سعفت 

�أب�سارهم، �إذ� جعل معه �سيء من �مل�سك«
ثم ذكر بع�س �لأحاديث �لو�ردة يف �لإثمد، وقد تقدمت ماعد� حديث معبد بن هوذة �لأن�ساري، وفيه 

زيادة وقال: »وليتقـه �ل�سائم« �أي �لإثمد.
وحديث �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: »كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� �كتحل يف �ليمنى 
ثالًثا يبتدىء بها ويختم بها، ويف �لي�سرى �ثنتني«. رو�ه �لرتمذي، وحديث �أبي هريرة يرفعه قال: من 

�كتحل فليوتر، من فعل فقد �أح�سن، ومن ل فال حرج ، رو�ه �بن ماجه وغريه.
وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي هذه �لأحاديث حتت »ف�سل يف هديه �سلى �هلل عليه و�سلم يف حفظ 
�سحة �لعني«. ثم قال: »ويف �لكحل حفظ ل�سحة �لعني، وتقوية للنور �لبا�سر وجالء لها، وتلطيف للمادة 
�لرديئة، و��ستخر�ج لها مع �لزينة يف بع�س �أنو�عه. وله عند �لنوم مزيد ف�سل ل�ستماله على �لكحل، 

و�سكونها عقيبة عن �حلركة �مل�سّرة بها وخدمة �لطبيعة لها، ولالإثمد يف ذلك خا�سية«.
ثم نقل �بن �لقيم ماذكره �بن طرخان عن خ�سائ�س �لإثمد )دون �أن ي�سري �إلى ذلك( وكثرًي� ما ينقل 
�أ�سار  لو  بذلك  ولباأ�س  �لبغد�دي،  و�ملوفق  �بن طرخان  �لكحال  كتاب  �لنبوي من  �لطب  �لقيم يف  �بن 

�إليهما فهما طبيبان حاذقان، ويف نف�س �لوقت لهما علم باحلديث.
وذكر �لبعلي �حلنبلي �لإثمد يف كتابه »�أربعون باًبا يف �لطب من �لأحاديث �ل�سحاح و�حل�سان« �لأحاديث 
�لو�ردة يف �لإثمد وبد�أها بحديث: »�لب�سو� ثيابكم �لبي�س، فاإنها من خري ثيابكم وكفـّنو� فيها موتاكم، 

و�إن خري �أكحالكم �لإثمد: يجلو �لب�سر، وينبت �ل�سعر«.
يف  و�لرتمذي  م�سنده  يف  �أحمد  �لإمام  و�أخرجه  عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�س  �بن  عن   ، د�ود  �أبو  �أخرجه 
جامعه، وقال: هذ� حديث ح�سن غريب، ورو�ه �حلاكم وقال : هو على �سرط م�سلم، قال �لبعلي: »و�لإثمد 
لأنه  �لقليل؛  �ملاء  �لثمد، وهو  به«. وقال حممد بن زيد: »هو ماأخوذ من  يكتحل  �لهمزة.. حجر  بك�سر 
ي�ستعمل قلياًل قلياًل«. قال �بن جزلة: »يحيى بن عي�سى بن جزلة �لطبيب، كان م�سيحيًّا ثم �أ�سلم« يف 
كتاب �ملنهاج: »وهو �لكحل �لأ�سفهاين، وهو معدين، و�أجوده �لنقي من �حلجارة، �ل�سريع �لتفتت، �لذي 
لفتاته بريق«. ويف �حلديث �لإ�سارة �إلى مد�و�ة �لعني، وهي من �لأع�ساء �ل�سريفة و�حلو��س �للطيفة. 
وهي مع ذلك مك�سوفة ملا يلقاها من خارج ومملوءة بالرطوبات �لتي تنحدر �إليها، وهذه �لرطوبات و�إن 
كانت غ�سالة لها ، وجالءة ملا يبا�سرها مبلوحتها، لكن فقد ي�سحبها من �لف�سالت ما ينايف يف ذلك 
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�لق�سد ويتخلـّف على �سطح �حلدقة وغريه ما يحتاج �إلى �جلالء و�لتجفيف. و�لإثمد يف ذلك بليغ. قال 
ينبت �سعر �جلفن،  �لإثمد  �أن  �لتنبيه على  وفيه  �لعني.  �لعني، ويجلو قروح  �إنه يحفظ �سحة  �لأطباء: 
وهو من جملة وقايات �لعني ومتممات �لإب�سار ب�سو�ده �ملانع من تبدد �لإب�سار، ووجه �إنباته بتجفيفه 
�سيًئا من  �لأطباء يف م�سنفاتهم  يذكر  نباته. ومل  و�ملانعه من  لل�سعر،  �ملف�سدة  و�لف�سالت  �لرطوبات 

ذلك، لكن �إخباره �سلى �هلل عليه و�سلم �أبلغ من غريه؛ لأنه خمرب عن �هلل عز وجل«.
وما �أح�سن كالم �لبعلي يف تعليله و��ستنباطه.. و�أما �لطب �حلديث فلم �أجد فيه ذكر ل�ستخد�م �لإثمد 
Antimony يف طب �لعيون. و�إن كانت �أمالح �لإثمد Antimony salts ت�ستخدم يف عالج �لبهار�سيا.. 

وت�سنيع  م�ساعفاتها  ب�سبب  �لبهار�سيا؛  عالج  يف  �لإثمد  م�ستقات  ��ستخد�م  بطل  �لخرية  �لآونة  ويف 
عقاقري �أكرث �أماًنا منها و�إن كانت �أغلى ثمًنا.

وقد قام م�ست�سفى �مللك خالد لطب �لعيون بالريا�س باإجر�ء بحث عن �لكحل �ملوجود يف �أ�سو�ق �لريا�س 
عام 1986م، وقد وجدو� نوعني من �لكحل �أحدهما من �لهند. ووجد �لباحثون �أن كالًّ �لنوعني ملوث 
�أن �لكحل  �لع�سوية و�لفطريات، كما وجدو�   Gram negative ا �سلبية �جلر�م  بالبكترييا )وخ�سو�سً
مغ�سو�س مبو�د �أخرى غري �لإثمد مثل �لر�سا�س. ولذ� ن�سحو� بعدم ��ستعمال �لكحل �ملوجود حاليًّا يف 

�لأ�سو�ق )نقاًل عن حمادثة مع �أخ�سائي �لعيون �لدكتور �سياء �ملو�سلي(.
�لكماأة:

 )Truffles، Mushroom فقع، ع�س �لغر�ب، فطر(
�أورد عبد�مللك بن حبيب حديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لكماأة حيث يقول: »�لكماأة من �ملن، 
وماوؤها �سفاء للعني« وهو حديث �سحيح �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي و�لن�سائي و�بن ماجه و�بن 
�ل�سني و�أبو �لنعيم، كلهم عن �سعيد بن زيد ر�سي �هلل عنه. و�أخرج �أحمد يف م�سنده، عن بريدة ر�سي 
�هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »�لكماأة دو�ء للعني، و�إن �لعجوة من فاكهة �جلنة، 
و�أن هذه �حلبة �ل�سود�ء دو�ء من كل د�ء �إل �ملوت«، و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم، عن �سهيب ر�سي �هلل 

عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال »عليكم بالكماأة �لرطبة، فاإنها من �ملن، وماوؤها �سفاء للعني«. 
ز�د �بن �ل�سني : قال عبد�مللك بن عمري : فحدثت بهذ� �حلديث �سهر بن حو�سب، فلقيني بعد، فقال: 
�حلديث �لذي حدثني به لقد �أخذ �بًنا يل من هذ� �جلدري ن�سرت عيناه ما �ساء �هلل حتى ذهب عيناه، 
فاأخذت �لكماأة فقطرت يف عينيه قطرة قطرة، وعرفت �أن �هلل عز وجل وتر يحب �لوتر، حتى �إذ� كان 
من �لغد قطرت فيه ثالًثا ثالًثا، حتى �إذ� كان من �لغد قطرت خم�ًسا خم�ًسا حتى بلغت �أحد ع�سر، فكاأن 

لي�س بعينيه نكتة.
و��ستكى �خلليفة �ملتوكل عينه ومل ينفعه �سيء من �لدو�ء ، ف�ساأل علي بن �جلهم �أن ي�ساأل �أهل �لعلم، 
فذهب ف�ساأل �لإمام �أحمد فقال: ))روى لنا �سهر بن حو�سب عن عبد�لرحمن بن غنم، عن �أبي هريرة 
�أن �لنبي �سلى �هلل علي و�سلم قال: �لكماأة من �ملن، وماوؤها �سفاء للعني(( قال: علي بن �جلهم فرجعت 
�لكماأة  فاأخذ  فدعوته،  �ملاهر(،  �لن�سطوري  )�لطبيب  ما�سويه  بن  يوحنا  لنا  �دع  فقال:  �ملتوكل  �إلى 
فق�سرها، ثم �سلقها بعدما ن�سجت �أدنى ن�سج ثم �سقها و��ستخرج ماءها بامليل فكحل به عني �ملتوكل 
فرب�أت يف �لدفعة �لثانية، فعجب من ذلك يوحنا وقال، �أ�سهد �أن �ساحبكم كان حكيًما يعني �لنبي �سلى 
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و�ملنهل  �ل�سوي  »�ملنهج  كتابه  �ل�سيوطي يف  ونقلها عنه  �مل�ستغفري،  �لق�سة  و�سلم. ذكر هذه  �هلل عليه 
�لروي يف �لطب �لنبوي«.

و�أخرج �لرتمذي عن �أبي هريرة قال: »�أخذت ثالثة �أكموؤ �أو خم�ًسا �أو �سبًعا، فع�سرتهن فجعلت ماءهن 
يف قارورة، فكحلت به جارية فرب�أت«، وقال عبد�مللك بن حبيب: تع�سر )�لكماأة( وهي رطبة ثم يرفع 

)ع�سريها(، ويكتحل به من ��ستكى عينه �لرمد وغريه.
و�أخرج �لرتمذي و�بن �ل�سني و�أبو �لنعيم، عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه، �أن نا�ًسا من �ل�سحابة قالو�: 
�إن �لكماأة جدري �لأر�س ، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�لكماأة من �ملّن ، وماوؤها �سفاء للعني. 

و�لعجوة من �جلنة، وهي �سفاء من �ل�سم«.
و�ُسميت كماأة ل�ستتارها يف �لأر�س ويقال ملن �أخفى �سهادة كماأها ويقال لل�سجاع �لذي يخفي �سجاعته 
كميء و�جلمع كماة، وت�سّمى )نبات �لرعد(؛ لأنها تكرث بكرثته )قاله �لذهبي، ونقله عنه �بن طولون يف 
�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي( و�لكماأة للو�حد و�لكّم �لكثري. وقيل: �لكماأة تكون و�حًد� وجمًعا. وقيل : 

بل �لو�حدة: كمء، و�جلمع كماءة و�أكموء )كما ذكره �أبو هريرة يف حديثة �ملتقدم(.
حتت  ل�ستتارها  كماأة  و�ُسميت  تزرع،  �أن  غري  من  �لأر�س  يف  تكون   Mushroom �لفطر  هي  و�لكماأة 
�لأر�س ل ورق لها ول �ساق. وهي مما يوجد يف �لربيع، ويوؤكل نًيا ومطبوًخا، وتكرث باأر�س �لعرب و�أوروبا 
و�لوليات �ملتحدة وغريها، وهي �أ�سناف كما قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي، ومنها �سنف قتـّال ي�سرب 
لونه �إلى �حلمرة.. وكثرًي� ما يخطىء من يجمع �لكماأة فال مييز بينهما وبني �لنوع �ل�سام. و�أخطر �أنو�ع 
�لكماأة �ل�سامة هو من ف�سيلة Amanita، وتعرف با�سم Amanita Phalloides، ويطلق عليها باللغة 
�لإجنليزية ��سم قبعة �ملوت Death Cap لهذ� كله ل يجمع �لكماأة �إل من كانت له خربة ومعرفة باأنو�عها 

�جليدة و�لرديئة.
�لقيء  �لتالية:  �لأعر��س   Amanita muscaria and Pantherina نوع  من  بالكماأة  �لت�سمم  وي�سبب 
�لفطر  تناول  بعد  �ساعات  �أربع  �إلى  �ساعة  ن�سف  بعد  يحدث  معوي  مغ�س  مع  �ل�سديدين  و�لإ�سهال 
�ل�سام. وي�سحبه عرق غزير و�إفر�ز �سديد للعاب، وهياج وهلو�سة ب�سرية. وتكون حدقة �لعني )�لبوؤبوؤ( 
وكوب  برج  �سميد  �لباحثان  ��ستخل�سها  �لتي  �مل�سكارين  مادة  عن  ناجتة  كلها  �لآثار  وهذه  منقب�سة. 

Schmiedeberg and Koppe من فطر �لكماأة �ل�سام )Amanita muscaria( �سنة 1869م.

و�مل�سكارين مادة ت�سابه يف مفعولها مادة �لأ�ستيل كولني Acetyl choline �ملوجودة يف �جل�سم �سمن 
 Autonomic Nervous �لتحكم  �لذ�تي  �لال�إر�دي،  �لع�سبي  �جلهاز  يف  وبالذ�ت  �لع�سبي  �جلهاز 
 Parasympathatic �لودية(  )نظري  �لتعاطفية  نظري  �لأع�ساب  يف  كولني  �لأ�ستيل  ويفرز   ..system

N1S، ويف نهاية �لأع�ساب �مل�سوؤولة عن �إفر�ز �لعرق وتنبيه �لغدد �لعرقية. لهذ� كله فاإن �آثار �مل�سكارين 

هي �آثار تنبيه �جلهاز �لع�سبي نظري �لتعاطفي Parasympathatic، بالإ�سافة �إلى �إفر�ز �لعرق �ل�سديد، 
و�سيق �لتنف�س.

ومن ح�سن �حلظ �أن مادة �لأتروبني ت�ساد هذه �لتاأثري�ت م�سادة تامة، وعليه فاإن �إعطاء حقنة ع�سلية 
�أو وريدية �أو يف حملول ي�سرب �إلى �لوريد يوؤدي �لى �لق�ساء على هذه �لأعر��س. و�إن مل يوجد �لأتروبني 

فهناك �لعقاقري �مل�سابهة له مثل �لب�سكوبان )Buscopan( و�لإ�سبازموفرين... �إلخ.
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 Mushroom ويوجد نوع من �لفطر )�لكماأة( يحتوي على كمية كبرية من �مل�سكارين، وهو فطر �أنو�سبي
Inocybe.... وي�سبب �لت�سمم بالكماأة من نوع Amanita Phalloides verna and virosa �لأعر��س 

ا �سديًد� يف �لبطن، يبد�أ بعد 8 �إلى 40 �ساعة بعد تناول �لكماأة �ل�سامة مع قيء و�إ�سهال  �لتالية : مغ�سً
مدمم )�أي م�سحوب بدم(، وقد يحدث يرقان )�إ�سفر�ر �لعني و�جل�سم(، وغالًبا ما يكون �سبب �لوفاة 

ف�سل �لكبد يف وظائفها، وقد ي�سحب ذلك �أو ي�سبقه ف�سل كلوي وتوقف عن �إفر�ز �لبول.
وهذه �لأنو�ع من �لكماأة �أ�سد �سمية من �سابقتها وقد تق�سي على حياة �ملري�س. 

ويتم �لعالج باإجر�ء غ�سيل للمعدة لإخر�ج ما تبقى من هذ� �لفطر، و�إجر�ء فح�س ملا تبقى من �لفطر 
ولبو�غ �لفطر يف �لغ�سيل؛ حتى يتم �لتاأكد من �لفطر �ل�سام.

l �إعطاء �ملري�س كمية من �لكورتيزول بالوريد �أو عرب حملول �جللكوز وملح.

l تعوي�س �ل�سو�ئل �ملفقودة.

l �إعطاء �لأتروبني بو��سطة �حلقن. 

l يف �حلالت �لتي يحدث فيها ف�سل كلوي تتم �لديلزة )�لغ�سيل �لكلوي(. عرب غ�ساء �لبرييتون �أو 

�لغ�سيل �لدموي Haemo or Peritoneal Dialysis، وقد تنـّبه �لأطباء و�لعلماء �مل�سلمون خلطورة 
بن  علي  �ملحدث  �لأديب  �لكحال  �لطبيب  قال  قاتاًل.  رديًئا  نوًعا  منها  و�أن  �لكماأة،  �أنو�ع  بع�س 
عبد�لكرمي بن طرخان �حلموي يف كتابه: »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية«. وهي �أ�سناف، 
�إلى �حلمرة، يحدث لآكله �لختناق، وهي باردة رطبة يف �لدرجة  منها �سنف قتـّال ي�سرب لونه 
�لدماغية  �ل�سكتة  و�ل�سكتة )�أي  �لقولنج  �أورثت  �أدمنت  �إذ�  �له�سم،  للمعدة، بطيئة  �لثانية رديئة 
Stroke( و�لفالج )�ل�سلل(. ووجع �ملعدة وع�سر �لبول، و�لياب�سة �أ�سّر من �لرطبة، فاإن �أحب �أحد 

ي و�لتو�بل  �أن ياأكلها فليدفنها يف �لطني �ملرطب، وت�سلق باملاء و�مللح و�ل�سعرت، وتوؤكل بالزيت و�ملرِّ
عليه  يدل  لطيًفا،  مائيًّا  جوهًر�  فيها  لكن  رديء،  وغذ�وؤها  غليظ،  �أر�سي  جوهرها  لأن  �حلاّرة؛ 

خفتها، و�لكتحال مبائها نافع من �سعف �لب�سر و�لرمد �حلاد. 
وما �أح�سن قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن �لكماأة من �ملّن �لذي �أنزله �هلل �سبحانه وتعالى على بني 
�إ�سر�ئيل«، فهذ� يدل على �أنه مل يكن �ملنزل على بني �إ�سر�ئيل هذ� �ملن �حللو فقط، بل �أ�سياء كثرية 
ي به،  من �لنبات �لتي توجد عفًو� من غري �سنعة ول حرث، فاإن �ملن هو ��سم م�سدر مّن كاملنـّة �ُسمِّ
فكل ما رزق �هلل للعبد عفًو� من غري ك�سب، فهو َمنٌّ من �هلل تعالى حم�س، مل ي�سّبه ك�سب �لعبد، 

ومل يكدره تعب �لعمل، فهو لذلك منه خال�س(.
» قال �أبو عبيد يف جماعة من �لعلماء: �إمنا قال �لكماأة من �ملّن ت�سبيًها باملّن �ملنزل من �ل�سماء؛ لأنه 
كان ينزل على بني �إ�سر�ئيل فيجمعونه من غري تعب ول كلفة ول زرع بزر ول �سقي، و�لكماأة كذلك، 
وقد كان قوتهم �أيام �لتيه �لكماأة، وهي تقوم مقام �خلبز، و�ل�سلوى �إد�مهم. و�ملن وهو هذ� �لطل 

�حللو حلو�وؤهم ، فحينئذ كمل عي�سهم«.
وجاء يف كتاب حديقة �لأزهار يف ماهية �لع�سب و�لعقار لأبي �لقا�سم بن حممد �لغ�ساين �مل�سهور 
بالوزير )تعليق وحتقيق حممد �لعربي �خلطابيـ  د�ر �لغرب �لإ�سالمي( ما يلي عن �لكماأة و�لفطر:
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 )Truffles Mushroom( الكماأة l

�سرح �ملاهية: هذ� مفرد وجمعة كمء كنخلة ونخل، وهو نبات ل ورق له ول �ساق ول زهر ول ثمر ، 
�إمنا هو كالفطر مدحرج �ل�سكل كالكرة،  ومنه �سغري وكبري و�أحمر و�أبي�س و�أ�سود، و�أنو�عه كثرية، 
ومن جملة �أنو�عه �لطر�ثيثـ  وقد تقدم يف حرف �لطاءـ  و�لفطرـ  و�سياأتي �إن �ساء�هلل يف باب حرف 

�لفاء ـ وي�سمى بالعربية �لف�سيحة بنات �أوبر، ومن ذلك قول �ل�ساعر : 
ولقد نهيتك عن بنات �لأوبر ولقد جنيتك �أكموؤ� وع�ساقاًل  

�لعامة  عند  وت�سمى  لل�سرورة،  زيادتها  على  �لنحاة  ��ستدل  وبه  لل�سرورة،  و�لالم  �لألف  بزيادة 
بالغرب �لرتفا�س.

Amanita Mushroom فطر �أمانيتام�سكاريا
و�لتي  �لقاتلة  �لكماأة  وهي   : �لذباب(  )غاريقون   Amanita Mushroom �أمانيتام�سكاريا  فطر 
�إلى �حلمرة. وقد �سدقو� وهذ� �لنوع  باأن لونها ي�سرب  و�سفها �لكحال �بن طرخان و�بن �لقيم 
�لرديء قد يوؤكل خطاأً في�سبب �ملغ�س و�لإ�سهال و�لقيء و�لعرق �ل�سديد و�لهلو�سات و�إ�سابة �لكبد 
�( لتقتل �إن�ساًنا يف �أوج �سحته. قال �أبو علي �بن �سينا يف  و�لكلى ، وقد تكفي و�حدة منها )تدعى زرًّ
�لقانون: وهي من جوهر �أر�سي �أكرث ومائي �أقل، وفيها هو�ئية ولطف ي�سري، وهي عدمية �لطبع، 

وقال بع�سهم: »لها طبع وهي باردة ياب�سة يف �لثانية«.
�ملنافع و�خلو��س: ماوؤها جالء للب�سر مرويًّا عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم تورث علاًل كثرية يف 

�لبدن منها �لقولنج �مل�ستعاذ منه، و�لفالج، وثقل �ملعدة وغلظ �لكيمو�س وع�سر �لبول.
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)Fungi( :الفطر l

�أرد�أه، ويعرف عند  �أجوده، و�لأ�سود  �أبي�س و�أ�سود، ماأكول، وغري ماأكول، فالأبي�س  �سرح �ملاهية: 
ا �أبي�س  �لعامة بفا�س بالفقاع، وُي�سمى بالرتهات، فاإذ� يب�س يقال له ف�سوة �ل�سبع، و�إذ� كان غ�سًّ
�للون �ُسمي كوكب �لأر�س فاملاأكول هو هذ� ، وغري �ملاأكول هو �لذي له ر�أ�س كر�أ�س �حل�سفة، كبري 
لطيف ينف�سخ �إذ� م�س، و�لنابت يف �ملز�بل و�أع�سا�س بع�س �لهو�م �أو عند �سجرة خبيثة �أو حجر 

حيو�ن م�سموم.
طبيعته: بارد رطب يف �لثالثة.

منافعه وخو��سه: كثري �لغذ�ء ع�سري �له�سم يولد خلًطا غليًظا رديًئا، �إ�سالحه �أن ُيجعل يف �ملاء 
وُي�سلق وُيجعل مع �لكمرثى �لرطبة و�لياب�سة و�حلبق �جلبلي.

ملحوظة: ولتز�ل ُت�سمى يف �ل�سعودية �إلى �ليوم فقاع و فقع ، وكذلك يف �لكويت وبقية دول �خلليج.
وقد ذكر حممد بن �أبي �لفتح �لبعلي �حلنبلي �لكماأة يف كتابه: »�أربعون باًبا يف �لطب من �لأحاديث 
�ل�سحاح و�حل�سان«. )د�ر �بن كثري بتحقيق �أحمد �لبزرة وعلي ر�سا عبد�هلل 1985(. و�أن ماءها 
�سفاء للعني ثم قال: »وذكر غري و�حد من �لأطباء �أن ماءها يجلو �لعني ومل يقل �سلى �هلل عليه 
و�سلم فيها كما قال يف �حلبة �ل�سود�ء، فاإنها عك�سها يف كرثة م�سارها فاإنها بطيئة �له�سم تثقل يف 
�ملعدة، وتورث �لفولنج، و�ل�سكتة )�أي �لدماغية(، ومنها نوع قاتل، و�لأخ�سر و�لأ�سود و�لطاوو�سي 
ا و�سفرة  )�أي �لأحمر( يحدث �سيق نف�س وذبحة، ونفخة يف �لبطن و�ملعدة وفو�ًقا )زغطـّة( ومغ�سً
Jaundice( وغري ذلك، فلذلك مل يذكر �سلى �هلل عليه و�سلم عن �لنفع �سوى �أن  �للون )يرقان 
ماءها �سفا للعني وتخ�سي�سه �سلى �هلل عليه و�سلم ماءها بال�سفاء يدل مبفهومه على نفي �ل�سفا 
عن غريه، ول عجب من ذلك لأنه �سلى �هلل عليه و�سلم قد �أُوتي جو�مع �لكلم، و�هلل تعالى �أعلم«. 

وهناك نقطتان يوردها �لقدماء وهي �أن �لكماأة �سيئة �له�سم كثرية �مل�سار، وهو �أمر غري �سحيح، 
فالكماأة )�لفطر، ع�س �لغر�ب( من �لنوع �لذي يوؤكل لذيذ �لطعم ومغذي، ولي�س منه �أي �سرر، 

ويقبل عليه �لنا�س.. وتنتج �لوليات �ملتحدة وحدها منه �ستني �ألف طن �سنويًّا.
و�سيق  و�لفالج  و�لقولنج  �لبول  ع�سر  حتدث  �لتي  وهي  �سامة،  �أنو�ًعا  هناك  �أن  �لثانية  و�لنقطة 
 Jaundice )�لريقان(  �للون  و�سفرة   Hiccough )�لزغطة(  و�لفو�ق  و�لإ�سهال  و�لقيء  �لنف�س 

و�ملغ�س.. �إلخ، وهذه قد �أ�سابو� يف و�سفها.
وقد حدث خلط لديهم بني بع�س �أعر��س �لأنو�ع �ل�سامة �سمية خفيفة ون�سبوها �إلى جميع �لأنو�ع 
و�لف�سفور  �لكال�سيوم  باأمالح:  وغنية  مغذية  توؤكل  و�لتي  �ل�سامة  و�لكماأة غري  وهو خطاأ..  �لكماأة 
بالدهن  فقرية  وهي  باملئة(،   9( بالربوتني  غنية  �أنها  كما  )�أ(،  بفيتامني  وغنية  و�لبوتا�سيوم، 

)�أقل من 1 باملئة(.
ا ولبد من �لتفريق  �إن هناك ما يقرب من مائتي نوع من �لكماأة �لتي توؤكل. وهناك �سبعني نوًعا �سامًّ
بني هذه �لأنو�ع حتى ل يخطىء �إن�سان فياأكل �لنوع �ل�سام بدًل من �لنوع �جليد، ومن �ل�سعب على 
ذوي غري �خلربة �لتفريق بينهما. ويف �لوليات �ملتحدة يتم �إنتاج �ستني �ألف طن من �لكماأة �لتي 
ف�سيلة  من  �لفطور  من  نوع  و�لكماأة  ��ستزر�ع.  بدون  فيه  تنمو  �ل�سماء  ملاء  ترتك  تعد  ومل  توؤكل، 
على  غذ�ئها  يف  وتعتمد  �أزهار..  ول  �أور�ق  ول  �ساق  ول  جذور  بال  تنمو  وهي   Basidiomycetes
�مليتة، ولذ� فهي فطريات رمية  �لأ�سجار و�حل�سر�ت  بقايا  �لرتبة من  �ملتحللة يف  �لع�سوية  �ملو�د 
)�أي تعي�س على �لرمم( Saprophytes، ومن �لفطريات ما يعي�س حياة طفيلية على �حليو�ن �أو 
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 ،Spores �أبو�ًغا  �لنبات.. وهي تنتج  �أو  �أو �حليو�ن  �لنبات.. ومنها ما ي�سبب �لأمر��س لالإن�سان 
ومنها تنمو �لفطريات مرة �أخرى، ولها �لقدرة على مقاومة �جلفاف و�لظروف �لبيئية �ل�سعبة.

ومن �لكماأة )ع�س �لغر�ب، فقع( �أنو�ع يف �أمريكا �لو�سطى و�ملك�سيك ت�ستخدم لإحد�ث هلو�سات. 
وت�ستخدم لذلك يف �لأغر��س �لدينية لدى �لهنود �حلمر وبع�س فئات �لن�سارى، و�لكماأة �ملقد�سة 
هي من نوع Psilocybe Conocybe، و حتتوي على مادة تدعى ب�سيلو�سيبني Psilocybin، وهي 
ب�سرية  هلو�سات  وت�سبب  �ملهلو�سة(..  �ملخدر�ت  قائمة  �سمن  يدخل  )عقار   L1S1D مبادة  �سبيهة 
وحالت من �خلدر و�لغيبوبة �خلفيفة �لتي ترت�ءى له فيها �ملخلوقات �ل�سماوية. وتوؤكل يف حفالت 
جماعية لهذه �لأغر��س �لدينية �ملزعومة و�لفا�سدة. كما �أنها ت�ستخدم مثل بقية �ملخدر�ت.. وهي 
منت�سرة ن�سبيًّا يف �لوليات �جلنوبية من �لوليات �ملتحدة لقربها من �ملك�سيك و�أمريكا �لو�سطى، 
كني�سة  يتبعون  �ملتحدة  �لوليات  يف  �سخ�س  مليون  ربع  وهناك  فيها.  تنبت  �لتي  �ملناطق  وهي 
 Peyote Cactus and Psilocin be ت�ستخدم يف طقو�سها فطر ب�سيلو�سيبني و�سبار بيوت كاكت�س

Mexicans من �أجل حالت �لهلو�سة �لب�سرية �لتي حتدثها هذه �لفطور و�لنباتات.

�أنو�ع  وهو  �ملك�سيكي،  ب�سيلو�سيبني  نبات  من  �ملهلو�سة  �ملادة  ي�ستخرج  �أن  هوفمان  ��ستطاع  وقد 
�لفطور �لتي تنمو يف �مل�ست�سفيات. وهذه �ملو�د هي ب�سيلو�سيبني Psilocybine وبيلو�سني.

وتاأثري هذه �ملو�د ي�سبه �ملي�سكالني �ملوجود يف �لبيوت �إل �أن �جلرعة �أقل )4ـ8 جمم( بينما جرعة 
�ل�سخ�س  ي�سعر  �ملرحلة  تلك  ويف  �ساعات.   8 ملدة  �لآثار  وت�ستمر  جمم(  )300ـ600  �ملي�سكالني 
خملوقات  )يظنها  معهودة  غري  و�سور  �أ�سباح  له  وتبدو  �سديدة  �سوئية  وم�سات  ويرى  بالر�حة، 
�سماوية(.. ويحدث يف بع�س �لأحيان �سعور بالغثيان وقيء وتت�سع حدقة �لعني.. ويتبع  �ل�ستعمال 

وزو�ل �لأثر �سعور بالحباط و�لكاآبة و�خلمول، وهي ظاهرة عامة يف جميع �ملخدر�ت.
ويتم عادة �أكل �لفطر ونادًر� ما ت�ستخدم �ملو�د �مل�ستخرجة منه ليتم حقنها بالع�سل �أو �لوريد. 
�أو ي�ستخدم على هيئة م�سحوق �أو �سائل يتم تعاطيه بالفم. وقد حتدث وفيات ب�سبب تعاطي فطور 

�سامة وم�سابهة يف �ل�سكل و�للون.
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فطر ع�س غر�ب �حلقل من �أ�سهر �أنو�ع �لفطريات �ل�ساحلة لالأكل.

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  بذلك  �أعلمهم  حتى  �لكماأة  ��ستخد�م  يعرفون  �لأطباء  يكن  مل 
��ستخدم  عنه  �هلل  ر�سي  �أبا هريرة  �أن  معنا  مرَّ  قد  كما  �ل�سحابة،  و��ستخدمها  �لطب،  فدخلت 
��ستخدمها  �لذي  �سهر بن حو�سب  بعدهم مثل  و��ستخدمها من جاء  ماءها ملد�و�ة عني جاريته. 
ملد�و�ة عني �بنه �لتي �أ�سابها �جلدري �إ�سابة بالغة حتى عمي �أو كاد، فنفعته �لكماأة. ثم ��ستخدمها 
�خلليفة �ملتوكل و��ستغرب طبيبه يوحنا بن ما�سويه �سرعة مفعولها مع ف�سل �لأدوية �لأخرى �لتي 

��ستعملها معه وقال: �أ�سهد �أن �ساحبكم كان حكيًما.
و�عرتف بذلك جمموعة من ن�سارى �لأطباء ومنهم م�سيح �لطبيب ويوحنا بن ما�سويه وغريهما. 

وقد ذكر �بن �سينا فو�ئدها )نقله عنه �لكحال �بن طرخان(
�لفطر على مادة  �ل�سمالية و�جلنوبية ويحتوي  �أمريكا  �أمانيتام�سكاريا، �ملوجود يف  فطر )كماأة( 

.)L1S1D( ملهلو�سة و�مل�سابهة يف تاأثريها لعقار� )Muscarine( مل�سكارين�
قدمية  ع�سور  منذ  �لالتينية  و�أمريكا  �ملك�سيك  يف  ُي�ستخدم  �لذي  بيلو�سيبي،  )كماأة(  فطر 
ب�سيلو�سيبني  �ملهلو�سة  �ملو�د  على  �ملحتوي  �لفطر  هذ�  �أكل  يتم  حيث  �لدينية،  �حلفالت  يف 
)Psilocybine( وبيلو�سني. ومما يزيد يف �خلطورة �أن هناك فطوًر� م�سابهة يف �للون و�ل�سكل 

وهي �سامة متاًما.. وميكن �أن يحدث منها وفيات مبا�سرة عند تعاطيها.
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l ا�ستخدم الكماأة يف طب العيون :

وقال �لغافقي: »ماء �لكماأة �أ�سلح �لأدوية للعني : �إذ� عجن به �لإثمد، و�كتحل به، ويقوي �أجفانها 
ويزيد �لروح �لبا�سرة قوة وحّدة، ويدفع عنها نزول �لنو�زل«

وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي يف قوله �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لكماأة: »ماوؤها �سفا للعني«. 
ثالثة �أقو�ل:

�لأول: �أن ماءها يخلط يف �لأدوية �لتي تعالج بها �لعني، ل �أنه ي�ستعمل وحده، ذكره �أبو عبيد.
تلطـّفه  �لنار  لأن  مائها؛  و��ستقطار  �سّيها  بعد  غريه(  معه  لي�س  �سرًفا  )�أي  بحًثا  ي�ستعمل  �أنه  �لثاين: 

وتن�سجه، وتذيب ف�سالته ورطوبته �ملوؤذية، ويبقى �لنافع.
�لثالث: �أن �ملر�د مبائها �ملاء �لذي يحدث به من �ملطر، وهو �أول قطر ينزل �إلى �لأر�س، فتكون �لإ�سافة 
�إ�سافة �إقرت�ن، ل �إ�سافة جزء. ذكره �بن �جلوزي وهو �أبعد �لوجوه و�أ�سعفها. وقيل �إن ��ستعمل ماوؤها 

ا( �سفاء و�إن كان لغري ذلك فمركب مع غريه. لتربيد مايف �لعني ، فماوؤها جمرًد� )�أي خال�سً
وقد قام �لدكتور �ملعتز �ملرزوقي من م�سر باإجر�ء بحث عن ��ستخد�م ماء �لكماأة يف طب �لعيون، وقد 
وذكر   ،)417  - )ج412/1   1981/1401 �لأول  �لإ�سالمي  �لطب  موؤمتر  �أعمال  يف  �لبحث  ذلك  ن�سر 
�أن �لكماأة قد ��ستوردت من �لكويت، ومت ��ستخال�س �لع�سارة �ملائية منها يف معمل فيالتوف  �لبحث 
�إلى م�سحوق يف  �ل�سائل وحتويله  ملاذ�(؟ وقد مت جتفيف  �أدري  �ل�سوفييتي )ل�ست  باأودي�سا يف �لحتاد 
معامل �مل�سل و�للقاح بالقاهرة حتى ميكن �لحتفاظ به مدة طويلة. وعند �ل�ستعمال مت �إذ�بة �مل�سحوق 

يف ماء مقطر لت�سل �إلى نف�س ن�سبة تركيز ماء �لكماأة �لطبيعي وماء �لكماأة بني �للون كما يقول.
وقام �لباحث بدر��سة ماء �لكماأة على �لطرق و�ملو�د �لتالية:

1 - و�سع ماء �لكماأة على مز�رع للبكترييا �ل�سالبة و�ملوجبة ل�سبغة جر�م فلم يحدث �أي تاأثري.
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2 - مت تقطري ماء �لكماأة على 59 حالة تعاين من �ل�ساد )�ملاء �لأبي�س( Cataracts بالعني خم�س مر�ت 
يوميًّا ملدة ثالث �سنو�ت !! ومل حتدث �أي ��ستجابة.

حالة   86 على  �لتجربة  متت  وقد  )�لرت�خوما(،  �جليبي  �لرمل  حالت  على  �لكماأة  ماء  جتربة   -  3
قطرة  ��ستخدم  �ملجموعات  هذه  ويف  �ملر�س.  من  خمتلفة  �أطو�ر  ثالثة  يف  �لرت�خوما  حالت  من 
�لثانية ع�سر �حلوي�سالت وماء  �لدرجة  �إليها يف  وُي�ساف  �لتري�مي�سني،  �لكلور�مفينكول ومرهم 
�لكماأة، وُقورنت بحالت مل ت�ستخدم يف �لكماأة. وقد تبني �أن ��ستخد�م �لكماأة يقلل بدرجة و��سحة 

ملحوظة حدوث �لتليف يف مكان �لإ�سابة من �لعني.
�إلى  وحتويله  جتفيفه  �إلى  �حلاجة  دون  �لكماأة  ماء  فيها  وُي�ستخدم  �لتجربة  ُتعاد  �أن  ينبغي  ملحوظة: 

م�سحوق؛ لأن ذلك قد يفقده بع�س خ�سائ�سه وفو�ئده.
حمية �ساحب الرمد: 

قال عبد�مللك بن حبيب: »وكانو� يكرهون �أكل �حلالوة و�أكل �لتمر و�لرطب ل�ساحب �لرمد«.
وقد وردت �أحاديث عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم تنهى �مل�ساب بالرمد عن �لتمادي يف �أكل �لرطب 

و�لتمر، ذكرها �لإمام �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«.
ا �بن طولون يف »�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«، و�بن �لقيم »يف �لطب �لنبوي«. و�لكحال  وذكرها �أي�سً
�بن طرخان و�ملوفق عبد�للطيف �لبغد�دي يف �لأربعني �لطبية ويف �لطب من �لكتاب و�ل�سنة، وقد تقدم 

بع�سها فيما جاء يف �حلمية رقم )3(.
�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن علي ر�سي �هلل عنه �أنه دخل على ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم وهو رمد، وبني يدي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم متر ياأكله فقال: »يا علي.. �أت�ستهيه ؟« 
ورمى �إليه بتمرة ثم رمى �إليه باأخرى، حتى رمى �إليه ب�سبع متر�ت. قال: »ح�سبك يا علي«. و�أخرج �بن 
ماجه يف �سننه و�بن �ل�سني و�أبو لنعيم يف �لطب �لنبوي، و�حلاكم يف �مل�ستدرك و�سّححه عن �سهيب 
ر�سي �هلل عنه، قال: قدمت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وبني يديه خبز ومتر، وقد ��ستكيت عيني، 
فاأخذت �آكل من �لتمر فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: تاأكل متًر� وبك رمد؟ قلت: �إين �أم�سغ من ناحية 

م. �أخرى، فتب�سَّ
قال �ملوفق �لبغد�دي يف كتاب �لأربعني �لطبية: » هذ� �حلديث فيه ثالث فو�ئد: �لأولى: �لأمر باحلمية 
و�لنهي عن �لتخليط. و�لثانية: �أن �لرمد ي�سّر به �لتمر. فالأولى حكم �سرعي، و�لثانية حكم طبي؛ لأن 
�لثالثة  و�أما  ي�سره،  فالتمر  حار  ورم  و�لرمد  و��ستعاله،  عفنه  على  ويعني  ويعكره،  �لدم  ي�سخن  �لتمر 
فا�ستجازة �سماع �ملز�ح وقبوله، وفيه فائدة �أخرى لطيفة، وهي �أنه ن عليه �ل�سالم مل ينهه عن �لتمر 

حتًما، و�إمنا ��ستفهمه ��ستفهام منكر. «
وذكر �لكحال �بن طرخان �حلموي يف كتابه: » �لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية «، يف باب �حلمية 
ما ورد من �أحاديث عن �حلمية. ومنها حديث �أم �ملنذر بنت قي�س �لأن�ساري، و�أنه حمى �سلى �هلل عليه 
و�سلم عليًّا من �أكل �لتمر و�لب�سر وهو ناقة )وقد تقدم( و�أنه كان �سلى �هلل عليه و�سلم يعد �لتمر على 
ا له حتى �أنه كان من �سدة ما حماه  علي عندما رمد، و�أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه حمى مري�سً

عن �لتمر مي�ّس �لنوى. ثم �أورد حديث �سهيب ر�سي �هلل عنه �ملتقدم.
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ولي�س يف �لطب �حلديث ما يفيد �ملنع من �لتمر ملري�س �لرمد �إل �إذ� كان يعاين من �لبول و�ل�سكري. 
وهو مو�سوع �آخر.. ويحتاج �لأمر للمزيدمن �لبحث. وهل يزد�د �لأمر �سوًء� بتناول �لتمر كما ورد يف 
�حلديث، وباأكل �حللوى كما ذكر عبد�مللك بن حبيب؟.. ول�سك لدّي يف �سدق حديث �مل�سطفى �سلى 
�هلل عليه و�سلم متى ما �سّح ذلك عنه. ولكن ل بد من �إثبات ذلك بالتجارب �لعلمية �لو��سحة لي�ستيقن 

�لذين �آمنو� وليعلم ذلك غري �ملوؤمنني ليكون �لأمر على بينة.
وقد ورد �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان �إذ� رمدت عني �مر�أة من ن�سائه مل ياأتها حتى ترب�أ عيناها. 
�حلديث �أخرجه �أبو نعيم عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها ويف �إ�سناده ح�سني بن خمارق بن ورقاء )�أبو 
جنادة( ي�سع �حلديث )�مليز�ن 554/1( وفيه �إ�سحاق بن حممد بن مرو�ن �لكويف، قال �لد�ر قنطي: 

لي�س ممن يحتج بحديثه )�مليز�ن 200/1(.
l ثالث يجلني الب�سر: ))اخل�سرة واملاء والوجه احل�سن((.

قال عبد�مللك بن حبيب: ))وقال �بن �ملنكدر  مل ير لكتاب ول لعامل �أي �سيء خري لب�سره من �لنظر 
�إلى �خل�سرة((

�لطب  �لروي يف  و�ملنهل  �ل�سوي  �ل�سيوطي يف ))�ملنهج  �أحاديث ذكرها  �لباب عدة  ورد يف هذ�   وقد 
�لنبوي(( وذكرها تلميذه �بن طولون يف ))�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي(( وهي :

1 - �أخرج �لديلمي و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: قال ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم : ثالث يجلني �لب�سر : �لنظر يف �ملاء �جلاري و�لنظر �إلى �خل�سرة و�لوجه �حل�سن.
قال �ملحقق �لدكتور ح�سن �لأهدل : وفيه �سليمان بن عمر �لنخعي )�أبو د�ود( وهو كّذ�ب. �نظر 

�مليز�ن )216/3(.
2 - و�أخرج �أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن جابر ر�سي �هلل عنه يرفعه �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

قال: �لنظر �إلى وجه �ملر�أة �حل�سناء و�خل�سرة يزيد�ن يف �لب�سر.
ويف �سنده �أبو �لف�سل حممد بن عبد�لرحمن بن �حلارث وهو متـّهم. �نظر �مليز�ن )627/3(.

3 - و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: ثالث يجلني 
�لب�سر : �لنظر �إلى �خل�سرة ، و�ملاء �جلاري، و�لإثمد عند �لنوم.

و�حلديث �سعفه �لعر�قي يف تخريج �لإحياء )371/4( وفيه �لقا�سم بن مطيب تكلم فيه.
وما ورد عن �لنظر �إلى وجه �ملر�أة �حل�سناء و�لوجه �حل�سن حممول على �ملر�أة �لتي يحلُّ �لنظر �إليها. 
و�لقر�آن قد �سرح باأمر �ملوؤمنني بغ�س �لب�سر قال تعالى: {قل للموؤمنني يغ�سو� �أب�سارهم ويحفظو� 
فروجهم ذلك �أزكى لهم �إن �هلل خبري مبا ي�سنعون}. )�سورة �لنور �لآية 30(.. و�لأحاديث �لكثرية 
�لتي تاأمر بعدم �لنظر �إلى �لن�ساء.. و�أن �لنظر بريد �لزنا. فهذه �لأحاديث �سعيفة و�إن �سحَّ منها 

�سيء فيحمل على �لنظر �إلى �ملر�أة �لتي يحّل �لنظر �إليها.
وقد ذكر �لكحال �بن طرخان �أحاديث �خل�سرة و�ملاء و�لوجه �حل�سن، و�أنها جتلو �لب�سر �ملتقدمة، 
و�أ�ساف �إليها حديث �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه قال: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

يعجبه �لنظر �إلى �خل�سرة و�ملاء �جلاري. �أخرجه �لبغوي يف م�سابيح �لهدى.
وقال �بن طرخان يعلّل ذلك تعلياًل لطيًفا : �خل�سرة لون معتدل نافع للب�سر مبا فيه من �جلمع 
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�ملعتدل للروح �لبا�سر فيقّوى �لب�سر باإدر�ك �للون �ملذكور، و�إذ� قوي �لروح �لبا�سر ح�سل ب�سبب 
قوته قوة جميع قوى �لعني، ومتى قويت هذه دفعت عنها كل ما يوؤذيها من �لأ�سباب �لد�خلة و�أكرث 

�خلارجة.
ثم ذكر �أن �للون �لأخ�سر و�سط بني �لأبي�س و�لأ�سود، و�أن كل �سيء و�سط هو �أعدله و�أف�سله وخري �لأمور 
�أو�سطها. و�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان يلب�س �لثوب �لأبي�س و�أحياًنا �لثوب �لأخ�سر و�لعمامة 

�خل�سر�ء، و�سعار �لعلويني �خل�سر.
ا �أن �ل�سبب �ملذكور وهو �لتفريح، موجود م�ساهد يف �خل�سرة و�ملاء �جلاري،  ثم قال: ومعلوم �أي�سً
ها �هلل تعايل بالذكر يف حق �أهل �جلنة قال  �أما �خل�سرة فالأنها من �لألو�ن �ملفرحة، وكذلك خ�سّ
تعالى: {عاليهم ثياب �سند�س خ�سر و�إ�ستربق} و{ يلب�سون ثياًبا خ�سًر�} وقوله تعايل: {متكئني 
على رفرف خ�سر وعبقري ح�سان} ومل يذكر غري ذلك من �لألو�ن يف �جلنة.. و�أما �ملاء �جلاري 
ا ملا فيه من مدد �حلياة.. قال تعالى: {وجعلنا من �ملاء كل �سيء حي}،  فم�ساهدته مفرحة �أي�سً
ولأنه �أنفع من �ملاء �لر�كد للطافته، وتعدد نفعه ودو�م مدده؛ لأن �هلل �سبحانه وتعالى جعل مدده 
�إلى غريه، ومل يطل  متجدًد� بتولده يف جماريه �لتي منها ياأتي فال يز�ل طرًيا متحرًكا من مكان 

ا رديئة وبائية قال �ل�ساعر:  مكثه يف مكان و�حد فيف�سد ويعفن ب�سبب تعفنه �لهو�ء فيولد �أمر��سً
متجدًد� كيال مُتّل فتهجر� عـــود ركابـــك كــــل يوم مـــنزًل   
�أمو�جــه فاإذ� �أقــام تغيــر� فاملاء عذب �إن جرى وتالطمت   

ومما ورد يف �ملحافظة على �لعيون و�لب�سر: ترك م�ّس �لعني باليد، وهو �أمر يف منتهى �لأهمية؛ لأن 
�ليد قد تكون ملوثة فتنتقل �مليكروبات �إلى �لعني.

وقد �أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه قال: مثل 
�أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مثل �لعني، ودو�ء �لعني ترك م�ّسها.. فاأفاد يف هذ� �لأثر 

ترك �أ�سحاب ر�سول �هلل وما وقع من �خلالف بينهم ومثـّل له باأن دو�ء �لعني ترك م�سها.
و�أخرج �أبو نعيم عن �سعيد بن �مل�سيب )من كبار �لتابعني( قال: �لعني نطفة فاإن م�س�ستها رنقت، 

و�أن �أم�سكت عنها �سفت.
ومما ورد يف �ملحافظة على �لعني غ�سلها باملاء فقد �أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي 
عن عبد�هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أن �مر�أته زينب ر�سي �هلل عنها قالت له: �إين خرجت يوًما 
فاأب�سرين فالن، فدمعت عيني �لتي تليه فكنت �إذ� رقيتها �سكن دمعها، و�إذ� تركتها دمعت قال: 
�إ�سبعه يف عينك، ولكنك لو فعلت كما فعل  �أطعتيه تركك، فاإذ� ع�سيته طعن  �إذ�  ذ�ك �ل�سيطان 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان خرًي� لك و�أجدر �أن ت�سفني: )تن�سحني يف عينك �ملاء وتقولني 

�أذهب �لباأ�س رب �لنا�س ��سِف �أنت �ل�سايف ل �سفاء �إل �سفاوؤك �سفاًء ل يغادر �سقًما(.
�لعني، وقد تقدم ذكر  �لب�سر ويحافظ على �سحة  �لنوم يجلو  �لإثمد عند  ��ستخد�م  �أن  ورد  وقد 

�لأحاديث يف �لإثمد.
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كذلك ورد �أن �حلجامة جتلو �لب�سر، وقد تقدم ذكر �أحاديث �حلجامة يف ف�سل �حلجامة، وذكر 
�لكتاب  �لطب من  و�لعينيني يف كتابه  �لب�سر  �لبغد�دي ن�سائح هامة حلفظ  �للطيف  �ملوفق عبد 
و�لغبار  و�لدخان  �ل�سديد  و�لهو�ء  �ملفرطني  و�لربد  �حلرَّ  فليتوّق  عينية  �سحة  �أر�د  ومن  و�ل�سنة: 
و�لبكاء �ل�سديد ودو�م �لن�سخ و�خلط �لرفيع �إل نادًر�، فاإن �لي�سري منه ينفع �لبا�سر، وليتوّق �لنظر 
�إلى �لأج�سام �لرب�قة )و�ل�سريعة �حلركة مثل �أ�سو�ء �لتلفزيون Flashes وقر�س �ل�سم�س، و�لأبي�س 

و�لأ�سود و�أجود �لألو�ن للعني �لأخ�سر
· 	Cataract )قدح ماء العني )عملية اإزالة ال�ساد اأو املاء الأبي�ض

وهذه فيها حكم �سرعي �أو�سحه عبد�مللك بن حبيب قال: )و�سئل مالك عن �ل�سرير �لب�سر يقدح 
�ملاء من عينه، فيمكث �أربعني ليلة �أو �أقل من ذلك �أو �أكرث ل ي�سلي �إل �إمياًء بر�أ�سه فقال: �أكره ذلك.
�أقدح �ملاء من عينيك وت�ستلقي على ظهرك  �أنا  �أتاه طبيب قال:  وملا نزل �ملاء يف عني �بن عبا�س 
برتك  ب�سري  لأ�سرتي  كنت  ما  وقال:  عبا�س  �بن  ذلك  فكره  ب�سرك،  �إليك  يرجع  يوًما  �أربعني 

�سالتي. ومثل هذ� عن �بن �ملاج�سون حرًفا بحرف.
وهذ� يو�سح كر�هة هوؤلء �لأتقياء لرتكهم �ل�سالة �أربعني يوًما وهي كر�هة تنزيهية وهم �سي�سلون �إمياء 

يف هذه �لفرتة.
وعملية قدح �لعني من �لعمليات �لتي برع فيها �لعرب، وفيها يتم �إدخال �إبرة حممّية حتت قرنية 
�لعني حتى ت�سل �إلى �لعد�سة فتدفعها �إلى �أ�سفل فيتمكن �ل�سخ�س من �لإب�سار بعد �إبعاد �لعد�سة 
�ملعتمة عن م�سار �ل�سوء، و�إن كان يحتاج �مل�ساب �إلى نظار�ت، ومل تكن �لنظار�ت �آنذ�ك معروفة.

وكان لبد من �لر�حة �لطويلة و�ل�ستلقاء حتى ل تف�سل �لعملية وتنزف �أو حتدث م�ساعفات.
كر�هة  �لعملية  �إجر�ء هذه  كر�هة  �لأتقياء يف  هوؤلء  نظر  وجهة  بن حبيب  �مللك  عبد  �أو�سح  وقد 
بقوله:  مالك  �سرح  وقد  �إمياء،  �إل  �ل�سالة  من  �لتمكن  وعدم  �لطويل  �ل�ستلقاء  ب�سبب  تنزيهية 
ولو كان �إمنا ي�ستلقي من قدح �ملاء من عينيه �ليوم �لو�حد ونحوه لر�أيت ذلك خفيًفا، ولو ��ستطاع 

�أن ي�سلي جال�ًسا يوميء بر�أ�سه يف �لركوع و�ل�سجود يف �لأربعني ليلة مل �أَر بذلك باأ�ًسا.
قال عبد�مللك بن حبيب: وعن حبيب بن �سلمة �أنه قال: ما رمدت عيني ول جربت، وذلك �أين مل �أجد 

حكاًكا بعيني ول جلدي �إل م�سحتهما بريقي.
لي�س هذ� حديث، و�إمنا هو من كالم حبيب بن �سلمة.





الفصل السادس
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الصداع عالجه وأسبابه
ما جاء يف عالج ال�سداع

د�ع مر�س �لأنبياء«. َقاَل َر�ُسول �هلل  [�سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم]: »�ل�سُّ

ُكل �سبع  َو�م )َيْعِني �لدو�ر( �أَن َياأْ احب �لدَّ ي �هلل َعْنَها - تْنَعت ل�سَ َوَكاَنت َعاِئ�َسة - َر�سِ
ام. َوَكاَن َر�ُسول �هلل [�سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم] �إِذ�  يق �َسْبَعة �أَيَّ متر�ت �سحوة كّل َيْوم على �لرِّ

ذ� نزل َعَلْيِه. َدع من �ْلَوْحي �إِ اِء، َوَكاَن ُي�سّ نَّ د�ع غّلف َر�أ�سه ِباحْلِ اَبُه �ل�سُّ �أَ�سَ

َوَعن �أم ُكْلُثوم بنت �أبي بكر �أَن َر�ُسول �هلل [�سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم] دخل على َعاِئ�َسة َوبَها 
َعَلْيِه َو�سلم] َخَلَق عَماَمته َف�َسقَها ع�سائب،  [�سلى �هلل  َفاأخذ َر�ُسول �هلل  حر�رة ب�سد�ع 

د. فع�سب بَها مفا�سل َيدْيَها ورْجليها َفَذَهب َما َكاَنت جَتِ

�أَن ْي�سَتعط بح�س�س �مْلَاِء ل  ِبِه �ل�سد�ع و�حلر�رة  َياأْمر �لَِّذي  اِرث بن كّلدة  َوَكاَن �حْلَ
ِه َوُرمَبا �أَمر بال�سمغ �ْلَعَرِبّي َمَع �َسْيء من �لكندر. يخالط ِبَغرْيِ

َقاَل عبد �مْللك: و�لُكْندر: ُهَو �للبُّان، و�حل�س�س: ُكْحل خولن.

َوَكاَن َر�ُسول �هلل [�سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم] َياأْمر بال�ستعاط بالق�سط �ْلِهْنِدّي من �ل�سد�ع. 
ُيوؤَْخذ �لك�ست َفَيُحك بال�ّسم�ِسم �أَو بالزنبق، ثمَّ ُي�ْسعط ِبِه من ِبِه �ل�سد�ع.

بال�ستعاط  َياأْمر  َو�سلم]  َعَلْيِه  [�سلى �هلل  َر�ُسول �هلل  َكاَن  َقاَل:  �سعيد  َوَعن يحيى بن 
ْوَد�ء َوِهي �ل�سونيز من �ل�سد�ع. باحلبة �ل�سَّ

من،  َقاَل يحيى بن �سعيد: َوَذِلَك �أَن َتاأُْخذ �سبع حبات، �أَو ت�سعا، �أَو �إِْحَدى ع�سَرة َفُيه�سَّ
ْرَقة يِف َماء، ثمَّ ُيع�سرن يِف ِم�سعط على �َسْيٍء من لنب  َرْرن يِف ِخرَقة، ثمَّ ُتنقع �خْلِ ثمَّ ُي�سْ

احب �ل�سد�ع. �ْمَر�أَة، �أَو بنف�سج، ثمَّ ُي�ْسعط �سَ

م�سم من �ل�سد�ع، َويغ�سل َر�أ�سه  َوَكاَن َر�ُسول �هلل [�سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم] ُي�ْسعط بال�سِّ
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در )1(. بال�سِّ

مر�س،  وجود  على  يدل  قد  ولكنه  بذ�ته،  قائًما  ا  مر�سً لي�س  وهو  �ل�سائعة،  �لأغر��س  من  )1(  �ل�سد�ع: 
و�سنتحدث عن �أ�سبابه كما فهمها �لقدماء و�ملحدثون، ولكننا �سنبد�أ �أوًل مبا ورد من �أحاديث نبوية فيه.
وقد جمع عبد�مللك بن حبيب بع�س �لأحاديث �لو�ردة يف �ل�سد�ع وعالجه وما ورد من معاجلة �حلارث بن كلدة طبيب 

�لعرب يف �جلاهلية و�سدر �لإ�سالم لل�سد�ع.

احلديث الأول: �ل�سد�ع مر�س �لأنبياء 

احلديث الثاين: كانت عائ�سة ر�سي �هلل عنها تنعت ل�ساحب �لدو�م )�أي �لدو�ر( �أن ياأكل �سبع متر�ت �سحوة كل يوم 
على �لريق �سبعة �أيام.

وقد �أورده �ل�سيوطي يف �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي وتلميذه �بن طولون يف �ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي، 
وفيه �أخرج �خلطابي يف غريب �حلديث عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أنها كانت تاأمر للدو�ر و�لدو�م �سبع متر�ت عجوة يف 

�سبع غدو�ت على �لريق.
)�لدو�م كالدو�ر( هو ما ياأخذ �لإن�سان يف ر�أ�سه فيد�ر منه، ومنه تدومي �لطائر وهو �أن ي�ستدير يف طري�نه. ومنه كلمة 

دو�مة وهي يف �لبحر �أو يف �لرمل، حيث يدور �ملاء �أو �لرمل دور�ًنا �سديًد�.
احلديث الثالث: وكان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� �أ�سابه �ل�سد�ع غلف ر�أ�سه باحلناء، وكان ي�سدع من �لوحي 
�إذ� �أنزل عليه، وذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي قال: روى �بن ماجه يف �سنته حديًثا يف �سحته نظر هو �أن �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم كان �إذ� �سدع غلف ر�أ�سه باحلناء ويقول: �أنه نافع باإذن �هلل من �ل�سد�ع.
و�حلديث �أورده �ل�سيوطي يف �ملنهج �ل�سوي و�أورده تلميذه �بن طولون يف �ملنهل �لروي قال: )و�أخرج �لبز�ر )يف م�سنده( 
و�بن �ل�سني و�أبو نعيم يف )�لطب �لنبوي( عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� 

نزل عليه �لوحي �سدع فيغلف ر�أ�سه باحلناء.
قال �ملحقق لكتاب �ل�سيوطي �لدكتور ح�سن �لأهدل يف �سنده �لأحو�س بن حكيم قال �لهيثمي: �لأحو�س �سعيف وقد وثق 

وقال يف )�لتقريب �س25( �سعيف.
احلديث الرابع: عن �أم كلثوم بنت �أبي بكر �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم دخل على عائ�سة وبها حر�رة ب�سد�ع، 
فاأخذ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم خلق عمامته ف�سقها ع�سائب فع�سب بها مفا�سل يديها ورجلها، فذهب ما كانت 
جتد. وهو �أمر متعلق بربكته �سلى �هلل عليه و�سلم. وقد كان �ل�سحابة يتربكون مبا بقي من و�سوئه وبريقه �سلى �هلل عليه 

و�سلم وبكل �أثر من �آثاره... )�نظر ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد لبن �لقيم ملعرفة �لتفا�سيل(.
احلديث اخلام�ض: وكان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ياأمر بال�ستعاط بالق�سط �لهندي من �ل�سد�ع، يوؤخذ �لق�سط 
فيحك بال�سم�سم �أو بالزنبق ثم ي�سعط به من به �ل�سد�ع، و�ل�سعوط هو جعل �لدو�ء يف �أنف �ملري�س. وكان �ل�سعوط �أحد 
طرق �لعالج �مل�سهورة �ملعرتف بها قال �ملوفق �لبغد�دي يف كتاب �لطب من �لكتاب و�ل�سنة )�س199( »�سعوط �ملري�س« 
وعن �بن عبا�س : )��ستعط.. �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم( متفق عليه يقال: �سعطه و�أ�سعطته �إذ� جعلت �لدو�ء يف �أنفه، 
�أو �لبحري من �لأدوية �مل�سهورة لدى �لقدماء،  ومنفعة �ل�سعوط عظيمة يف تنومي �ملري�س وت�سكينه.. و�لق�سط �لهندي 
�أخرجه  و�لق�سط(  به �حلجامة  تد�ويتم  ما  �أمثل  )�إن  و�سلم:  عليه  قوله �سلى �هلل  منها  �أحاديث كثرية  فيه  وردت  وقد 
�أن تد�وي �لعذرة بالق�سط �لهندي و�لعذرة مر�س ي�سيب �حللق ولعله  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أمر  �لبخاري، وقد 
�للوزتني، فكانت �لأمهات يدغرن �أولدهن في�سيل �لدم، فنهى عن ذلك �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وقال: )ويلكن ل 
تقتلن �أولدكن.. �أميا �مر�أة �أ�ساب ولدها �لعذرة �أو وجع يف ر�أ�سه فلتاأخذ ق�سًطا هنديًّا فلتحكه ثم ي�سعط به(، وهو حديث 

�سحيح �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لطب، و�لق�سط هو �لعود �لذي ي�ستخدم لإطالق �لر�ئحة �لذكية )�لدخون(. 
ملعاجلة  �سعوًطا  وي�ستخدم  �لزنبق،  �أو  �ل�سم�سم  مع  �مل�سحوق  �لق�سط  ��ستخد�م  عبد�مللك  ذكر  وقد 
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�ل�سد�ع، ولكنه مل يذكر هاهنا �لعذرة )وهي �لتهاب �للوزتني(، وقد ذكر �لعذرة �ملوفق عبد �للطيف 
�للتان  �للحمتان  منه  ويتاأذى  �لإن�سان،  حلق  يف  يهيج  دم  قيل:  �حللق،  وجع  �لعذرة  وقال:  �لبغد�دي 
ي�سميهما �لأطباء �للوزتني يف �أعلى �حللق على فم �حللقوم، و�لن�ساء ي�سمينها بنات �لأذن. )وهو ليز�ل 

ي�ستعمل يف بع�س �لبالد �لعربية(.
احلديث ال�ساد�ض: قال عبد�مللك بن حبيب: وعن يحيى بن �سعيد كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
ياأمر بال�ستعاط باحلبة �ل�سود�ء، وهي �ل�سونيز من �ل�سد�ع، قال يحيى بن �سعيد: �أن تاأخذ �سبع حبات 
�أو ت�سًعا �إلى �إحدى ع�سرة، فيه�سمن ثم ي�سررن يف خرقة ثم تنقع �خلرقة يف ماء، ثم ي�سررن يف م�سعط 

على �سيء من لنب �مر�أه �أو بنف�سج، ثم ي�سعط �ساحب �ل�سد�ع.
وقد وردت �أحاديث كثرية يف �حلبة �ل�سود�ء )�ل�سونيز، حبة �لربكة، �لكمون �لأ�سود( و�سياأتي ذكرها. 

وقد ذكر عبد�مللك بن حبيب هاهنا ��ستخد�م �حلبة �ل�سود�ء ملعاجلة �ل�سد�ع.
ملنع  �ل�سود�ء  �حلبة  ��ستخد�م  �لبخاري  �سحيح  �سرح  �لباري  فتح  يف  �لع�سقالين  حجر  �بن  ذكر  وقد 
�لزكام وما ي�سببه من �سد�ع قال: )�أخرج �مل�ستغفري يف كتاب �لطب �لنبوي( عن عبيد �هلل بن بريدة 
عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إن هذه �حلبة �ل�سود�ء فيها �سفاء..( �حلديث قال: ويف لفظ قيل: وما 
�حلّبة �ل�سود�ء؟ قال: �ل�سونيز )هو لفظ فار�سي لها( قال: وكيف �أ�سنع بها؟ قال: تاأخذ �إحدى وع�سرين 
حبة، فت�سرها يف خرقة ثم ت�سعها يف ماء ليلة ، فاإذ� �أ�سبْحت قطْرت يف �ملنخر �لأمين و�حدة، ويف 

�لأي�سر �ثنتني، فاإذ� كان من �لغد قطرت يف �ملنخر �لأمين �ثنتني ويف �لأي�سر و�حدة.
وقد ذكر �لإمام �ل�سيوطي يف )�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي( حديث قتادة: )قال: تاأخذ 
كل يوم �إحدى وع�سرين حبة، فيجعلهن يف خرقة ، في�ستعط به كل يوم يف منخره �لأمين قطرتني، ويف 
�لأي�سر قطرة، و�لثاين: يف �لأي�سر قطرتني ويف �لأمين قطرة، و�لثالث: يف �لأمين قطرتني ويف �لأي�سر 

قطرة( رو�ه �لرتمذي عن قتادة.
وقد ذكر �ملوفق عبد�للطيف �لبغد�دي فو�ئد �ل�سونيز وذكر منها: )و�إذ� �سرب منه مثقال مباء نفع من 
�لبهر و�سيق �لنف�س ويحدر �لطمث �ملحتب�س، و�ل�سماد به ينفع من �ل�سد�ع �لبارد. و�إذ� نقع منه �سبع 

حبات عدًد� يف لنب �مر�أة �ساعة و�سعط به �ساحب �لريقان نفعه نفًعا بليًغا.
وقال �لكحال �بن طرخان: و�إذ� ��ستعط به م�سحوًقا نفع من �بتد�ء �ملاء �لعار�س يف �لعني، و�إذ� ��ستعط 

بدهن نفع من �للقوة. )�سلل �لع�سب �لوجهي �ل�سابع(.
ويقول �لدكتور �لفا�سل �لعبيد عمر يف كتابه �حلبة �ل�سود�ء يف �لطب �ل�سعبي )مكتبة د�ر �ملطبوعات 
�حلديثة، جدة 1990( )لعالج نزلت �لربد ي�ساف زيت �حلبة �ل�سود�ء )ملعقة كبرية( �إلى ماء غال، 
وعلى �ملري�س �أن ي�ستن�سق �لبخار �ل�ساعد منه ور�أ�سه مغطى ببطانية �أو نحو ذلك، وي�ستح�سن تكًر�ر 

ذلك �سباًحا وم�ساًء �إلى �أن يتم �ل�سفاء باإذن �هلل.
وقال �بن �لقيم: وي�سفي �ل�سونيز من �لزكام �إذ� دق و�سر من خرقه، و��ستم د�ئًما وقال �بن �سينا عنها: 
ا مقليًّا جمعوًل يف �سّرة من كتـّان(، وت�ستخدم �حلبة �ل�سود�ء يف معاجلة  )وينفع من �لزكام خ�سو�سً
�لربو و�لتهابات �جلهاز �لتنف�سي. وقد لحظ �بن �سينا منذ �ألف عام تقريًبا يف كتابه �لقانون �أن �حلبة 

�ل�سود�ء مق�ّسعة، وتنفع من �نت�ساب �لنف�س )�أي �لربو(.
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ويقول �لدكتور ناظم ن�سيمي يف كتابه: )�لطب �لنبوي و�لعلم �حلديث(: لقد لوحظ �أن بع�س �ملر�سى 
من �سكان �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط، حيث يكرث نبات �حلبة �ل�سود�ء يتعاطون �لزيت �مل�ستخرج من بذور 
ا لدى �لعامة يف م�سر، �إل �أن طعم  �حلبة �ل�سود�ء للعالج من �لأزمات �ل�سدرية و�ل�سعال، وخ�سو�سً

�لزيت ل ي�ست�سيغه �لكثري، ف�ساًل عما له من تاأثري مهيج لالأغ�سية �ملخاطية للجهاز �له�سمي.
�ملحفوظ  حممد  �لدكتور  ر�أ�سهم  وعلى  �لعربية،  م�سر  جمهورية  يف  �لباحثني  من  فريق  متكن  وقد 
�لتاأثري�ت  و�لدكتور حممد �لدخاخني من ف�سل �ملركب �لفعال لهذ� �لزيت يف حالة نقية وخالية من 
�ملهّيجة لالأغ�سية، كما �أثبت هوؤلء �لباحثون خلو هذ� �ملركب من �أي تاأثري �سام �أو �سار و�سموه نيجلون 
Nigellone، ولقد مت حت�سري هذ� �ملركب يف �سركة م�سر للم�ستح�سر�ت �لطبية ب�سكل نقط ثم ب�سكل 

�أقر��س )10 ـ 15 نقطة �أو قر�س ثالث مر�ت يوميًّا(.
     وقد �أثبتت �لأبحاث �ملتعددة فائدة مادة �لنيجلون يف عالج �لربو و�لنزلت �ل�سعبية )موؤمتر �لطب 
�لإ�سالمي، �ملجلد �لثاين 595ـ  600 بحث �لدكتور �لدخاخني، و�ملجلد �لر�بع �س 344ـ348 بحث �لدكتور 
�أحمد �لقا�سي(، ويذكر �لأ�ستاذ �لدكتور حممود دروي�س يف بحثه �ملقدم ملوؤمتر �لطب �لإ�سالمي �ملجلد 
�لر�بع �س 359 �أنه قد ثبت �أن ملركب �لنيجلون تاأثرًي� مرخًيا للع�سالت، وبالتايل يفيد يف حالت �لربو 

و�ملغ�س �لكلوي.
و�سي�سيق �ملجال لو تتبعنا فو�ئد �حلبة �ل�سود�ء يف جهاز �ملناعة وبقية �أجهزة �جل�سم �لأخرى.

�حلديث �ل�سابع: قال عبد�مللك بن حبيب: وكان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ي�سعط بال�سم�سم من 
�ل�سد�ع، ويغ�سل ر�أ�سه بال�سدر )وهو �لنبق، �لدوم( مل �أجد هذ� �حلديث.

ت�ستخدم بذرته وزيته قال عنه عبد�للطيف �لبغد�دي يف )�لطب من �لكتاب و�ل�سنة( حاّر  ال�سم�سم: 
رطب يف �لأولى ي�سّر �ملعدة، وهو �أكرث �لبزور دهًنا و�أكله كك�سبه يولد بخر �لفّم )�لك�سب هو ما يتبقى 

بعد ع�سر �لبزور و��ستخر�ج �لزيت منها، وُي�سمى يف ح�سرموت �لتـّخ(.
و�ل�سدر: ورد ذكره يف �لقر�أن �لكرمي قال تعالى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   ]سبأ:16[، 
وقال تعالى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ(   ]الواقعة:٢٧-٢٨[، وقد ورد يف �حلديث �ل�سحيح 

�لذي رو�ه �ل�ستة �أنه قال �سلى �هلل عليه و�سلم يف غ�سيل �مليت: )�غ�سلوه مباء و�سدر(.
به �سلى �هلل عليه و�سلم  �أ�سري  ليلة  �ملنتهى  ر�أى �سدرة  �أنه  �ملتفق على �سحته  �ل�سحيح  ويف �حلديث 
قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: )و�لنبق: ثمر �سجرة �ل�سدر يعقل ) �أي يقلل حركة �لأمعاء( �لطبيعة، 
وينفع من �لإ�سهال، ويدبغ �ملعدة، وي�سّكن �ل�سفر�ء، ويغذو �لبدن، وي�سّهي �لطعام، ويّولد بلغًما، وينفع 
�لذرب �ل�سفر�وي وهو بطيء �له�سم، و�سويقه يقوي �حل�ساء. وهو ي�سلح �لأمزجه �ل�سفر�وية، وتدفع 

م�سرته بال�سهد(.
l اأحاديث اأخرى يف ال�سداع:

وقد وردت يف �ل�سد�ع �أحاديث �أخرى كثرية مل يوردها عبد�مللك بن حبيب، وقد �أوردها �ل�سيوطي 
)�ملنهل  كتاب  يف  طولون  �بن  وتلميذه  �لنبوي(  �لطب  يف  �لروي  و�ملنهل  �ل�سوي  )�ملنهج  كتاب  يف 
�لروي(. ومن قبلهما �أورد �لكحال �بن طرخان يف كتابه )�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبيعية( 
و�ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي يف )�لأربعني �لطبية( ويف )�لطب من �لكتاب و�ل�سنة( و�بن �لقيم 
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�ل�سني يف )�لطب  و�بن  نعيم  �أبو  �لنبوي(، ومن قبل هوؤلء  �لطب  و�لذهبي يف  �لنبوي  يف )�لطب 
�لنبوي(، لكل منهما وفيما يلي بع�س �لأحاديث.

احلديث الثامن: �أخرج �حلاكم يف �مل�ستدرك و�سّححه، و�بن �ل�سنـّي و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( 
عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: دخل �أعر�بي على ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقال له �لنبي 
و�للحم  يكون بني �جللد  �أم ملدم؟ قال: حرٌّ  وما  �أم ملدم؟ قال:  و�سلم: )�أخذتك  �سلى �هلل عليه 
)وهي �حلمى( قال: ما وجدت هذ� قط. قال: �أخذك هذ� �ل�سد�ع؟ قال: وما �ل�سد�ع؟ قال: عروق 
ت�سرب �لإن�سان يف ر�أ�سه )وهذ� تو�سيح مهمٌّ لتعريف �ل�سد�ع و�سببه( قال: ما وجدت هذ� قط. 
�إلى هذ� ، قال �لذهبي: �سحيح �لإ�سناد  �أهل �لنار فلينظر  �إلى رجل من  �أن ينظر  �أحّب  قال: من 

ورجاله ثقات.
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( من طريق �سعيد �ملقربي عن  احلديث التا�سع: 
�أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: جاء �أعر�بي �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فاأعجبه �سحته وجلده 
و�لر�أ�س  �ل�سد�ع قال: �سربان يكون يف �ل�سدغني  و�أي �سيء  بال�سد�ع؟ قال:  فقال: متى ح�ّسيت 
)وهو تعريف جيد لل�سد�ع( قال: ما يل بذلك من عهد. فلما ولى �لأعر�بي قال ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم: من �سّره �أن ينظر �إلى رجل من �أهل �لنار فلينظر �إلى هذ�.
احلديث العا�سر واحلادي ع�سر: و�أخرج �لبخاري )يف �سحيحه كتاب �لأدب(، وم�سلم يف �سحيحه 
و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( عن �لنعمان بن ب�سري ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم قال: )مثل �ملوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمهم وتعاطفهم مثل �جل�سد �إذ� ��ستكى �لر�أ�س، تد�عى 

له �سائر �جل�سد باحلّمى و�ل�سهر(
ومثله عن قي�س بن �سعد ر�سي �هلل عنه )�أخرجه �أبو نعيم و�بن �ل�سني(.

احلديث الثاين ع�سر: و�أخرج �لبخاري و�أبو �لنعيم عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل 
ر�سي  �أن�س  ومثله عن  به..  كانت  �سقيقة  وهو حمرم، من  ر�أ�سه  �حتجم يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

�هلل عنه.
احلديث الثالث ع�سر: و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن بريدة عن �أبيه ر�سي �هلل عنه قال: كان 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم رمبا �أخذته �ل�سقيقة، فيمكث �ليوم و�ليومني ل يخرج.
احلديث الرابع ع�سر: و�أخرج �لبخاري و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: 

خرج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف مر�سه �لذي مات عا�سًبا ر�أ�سه بخرقة.
�مل�ستدرك  تاريخه، و�حلاكم يف  و�لبخاري يف  �أحمد يف م�سنده،  و�أخرج  احلديث اخلام�ض ع�سر: 
و�سححه، و�أبو د�ود يف �سننه، و�بن �ل�سني )يف �لطب �لنبوي(، و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( عن 
�سلمى ر�سي �هلل عنها قالت: ما �سكى �أحد �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وجًعا يف ر�أ�سه �إل �أمره 

باحلجامة، ول وجًعا يف رجليه �إل قال: �خ�سبهما باحلناء.
 احلديث ال�ساد�ض ع�سر :  �أخرجه �بن ماجه عن عبد �هلل بن بحينة، ر�سي �هلل عنه قال : �حتجم 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سط ر�أ�سه.
�حلديث �ل�سابع ع�سر: �أخرج �حلكيم �لرتمذي يف نو�در �لأ�سول و�أبو نعيم )يف �لطب �لنبوي( و�بن 
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�ل�سني )يف �لطب �لنبوي( عن قتاده قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� دهن �أحدكم 
فليبد�أ بحاجبيه ، فاإنه يذهب �ل�سد�ع، �أو ينفع �ل�سد�ع. �حلديث مر�سل.

�حلديث �لثامن ع�سر: و�أخرج �حلكيم �لرتمذي يف نو�در �لأ�سول من طريق قتاده عن �أن�س ر�سي 
�هلل عنه قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: �إذ� دهن �أحدكم فليبد�أ بحاجبيه فاإنه يذهب 

�ل�سد�ع، وذلك �أول ما ينبت على �بن �آدم من �ل�سعر.
بالأقدم يف �خللقة. قلت: وهذ�  يبد�أ  �أن  و�سلم توخى  كاأنه �سلى �هلل عليه  قال �حلكيم �لرتمذي: 
من �إعجاز حديثه �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� �أثبت علم �لأجنة �حلديث �أن �أول ما ينبت من �ل�سعر 
�سعر �حلاجبني.. و�جلنني يف بطن �أمه م�ستكن يف �لرحم، فال يعلم ذلك �إل بطريق �لوحي يف تلك 
�لأزمنة �لتي مل تكن فيها و�سائل �لك�سف متوفرة، كذلك مل يكن للعرب يف �جلاهلية �هتمام بدر��سة 
علم �لأجنة ومتابعة �لأجنة �لتي ت�سقط وجته�س يف كل مرحلة من مر�حل �حلمل، وتدوين ذلك 

حتى يعلم متى يتكّون �سعر �حلاجب ومتى يتكّون غريه من �ل�سعر.
l اأ�سباب ال�سداع عند القدماء :

ا جيًد� بعبارة م�سرقة  حتدث �لقدماء عن �أ�سباب �ل�سد�ع. وقد خل�س �بن �لقيم �أقو�لهم تلخي�سً
�ل�سد�ع  عالج  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  هديه  يف  )ف�سل   : �لنبوي  �لطب  يف  فقال  جلي  وبيان 

و�ل�سقيقة(.
)و�ل�سد�ع: �أمل يف بع�س �أجز�ء �لر�أ�س �أو يف كله، فما كان منه يف �أحد �سقي �لر�أ�س لزًما ي�سمى 
�سقيقة، و�إن كان �ساماًل جلميعه ُي�سمى بي�سة وخوذة ت�سبًها ببي�سة �ل�سالح �لتي ت�ستمل على �لر�أ�س 

كله. ورمبا كان يف موؤخر �لر�أ�س �أو يف مقدمه.
�لبخار  ملا د�ر فيه من  �لر�أ�س و�حتماوؤه  �ل�سد�ع �سخونة  و�أ�سبابه خمتلفة وحقيقة  و�أنو�عه كثرية 
�إذ� حمي فيه وطلب  �لذي يطلب �لنفوذ من �لر�أ�س فال يجد منفًذ� في�سدعه كما ي�سدع �لوعاء 
هذ�  فاإذ� عر�س  فيه،  كان  �لذي  مكانه  من  �أو�سع  مكاًنا  �إذ� حمى طلب  �سيء رطب  فكل  �لنفوذ، 

�لبخار يف �لر�أ�س كله بحيث ل ميكنه �لتف�ّسي و�لتمّلل وجال يف �لر�أ�س �سمي �ل�ّسدر.
�ليبو�سة  �لأربعة )�أي  �لطبائع  �أ�سباب عديدة: )�أحدها( من غلبة و�حدة من  و�ل�سد�ع يكون من 
و�لرطوبة و�حلر�رة و�لربودة(. )و�خلام�س(: يكون من قروح تكون يف �ملعدة  فياأمل �لر�أ�س لذلك 
�لع�سب  هو  �لتائه  �لع�سب  )يق�سد  �ملعدة  �إلى  �لر�أ�س  من  �ملنحدر  �لع�سب  من  لالت�سال  �لورم 
�ملعدة(.  ومنها  �لأح�ساء،  فيغذي  �لدماغ  من  يخرج  �لذي   Vagus neerve �لعا�سر  �لقحفي 
)و�ل�ساد�س(: من ريح غليظة تكون يف �ملعدة، فت�سعد �إلى �لر�أ�س فت�سدعه. )و�ل�سابع( : يكون من 
ورم يف عروق �ملعدة فياأمل �لر�أ�س باأمل �ملعدة لالت�سال �لذي بينهما. )و�لثامن(: �سد�ع يح�سل 
ويثقله. )و�لتا�سع(:  �لر�أ�س  نيًئا، في�سدع  �لطعام، ثم ينحدر ويبقى بع�سه  �ملعدة من  من �متالء 
يعر�س بعد �جلماع لتخلل �جل�سم، في�سل �إليه من حرِّ �لهو�ء �أكرث من قدره. )و�لعا�سر( : �سد�ع 
يح�سل بعد لقيئ و�ل�ستفر�غ �إما لغلبة �ليب�س و�إما لت�ساعد �لأبخرة من �ملعدة �إليه... )و�حلادي 
ع�سر(: �سد�ع يعر�س عن �سدة �حلر و�سخونة �لهو�ء. )و�لثاين ع�سر( : ما يعر�س من �سدة �لربد، 
�لنوم.  وحب�س  �ل�سهر  من  يحدث  ما  ع�سر(:  )و�لثالث  حتللها.  وعدم  �لر�أ�س  يف  �لأبخرة  وتكاثف 
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ع�سر(:  )و�خلام�س  عليه.  �لثقيل  �ل�سيء  وحمل  �لر�أ�س  �سغط  من  يحدث  ما  ع�سر(:  )و�لر�بع 
ما يحدث من كرثة  )و�ل�ساد�س ع�سر(:  لأجله.  �لدماغ  قوة  فت�سعف  �لكالم،  ما يحدث من كرثة 
�حلركة و�لريا�سة �ملفرطة. )و�ل�سابع ع�سر(: ما يحدث من �لأعر��س �لنف�سانية كالهموم و�لغموم، 
و�لأحز�ن و�لو�سو��س و�لأفكار �لرديئة. )و�لثامن ع�سر( : ما يحدث من �سدة �جلوع. فاإن �لأبخرة ل 
جتد ما تعمل فيه، فتكرث وتت�ساعد �إلى �لدماغ فتوؤمله. )و�لتا�سع ع�سر(: ما يحدث من ورم يف �سفاق 
ب�سبب �حلّمى؛  ما يحدث  ر�أ�سه. )و�لع�سرون(:  باملطارق على  كاأنه يطرق  ويجد �ساحبه  �لدماغ، 

ل�ستعال حر�رتها فيه، فيتاأمل. و�هلل �أعلم«. 
وهو حتليل عجيب لأ�سباب �ل�سد�ع، و�إن كان فيه بع�س �لأخطاء، لكن فيه مالحظات جّيدة وقّيمة 
مثل ذكر �أ�سباب �ل�سد�ع �لناجت عن �لأعر��س �لنف�سانية، Psycholgenic Headaches و�ل�سد�ع �لناجت 
�لناجت عن  و�ل�سد�ع  ر�أ�سه.  باملطارق على  كاأنه يطرق  ويجد �ساحبه  �لدماغ،  ورم يف �سفاق  عن 
م�ستوى  �نخفا�س  �إلى  �حلالة  هذه  يف  �ل�سبب  ويرجع  �جلوع.  �سّدة  عن  �لناجت  و�ل�سد�ع  �حلّمى، 
�ل�سكر يف �لدم، و�ل�سد�ع �لذي يحدث عن �سّدة �حلر و�سخونة �لهو�ء، فيحدث متدد يف �لأوعية 
�لدموية يف �لر�أ�س فيحدث لذلك �ل�سد�ع، و�ل�سد�ع �لناجت عن �ل�سهر وحب�س �لنوم وما قد يحدث 

فيه من توتر يف ع�سالت �لعنق و�لر�أ�س مما ي�سبب �ل�سد�ع.. �إلخ. 
يف  مادة   )Migrain( �ل�سقيقة  �سد�ع  »و�سبب  فقال:  �ل�سقيقة  �سد�ع  �سبب  �لقيم  �بن  ذكر  ثم 
�إليها، فيقبلها �جلانب �لأ�سعف من جانبيه )�أي  �أو مرتقبة  �سر�يني �لر�أ�س وحدها، حا�سلة فيها 
من جانبي �لر�أ�س(. وتلك �ملادة: �إما بخارية، و�إما �أخالط حارة �أو باردة. وعالمتها �خلا�سة بها: 

ا يف �لدموي. و�إذ� �سبطت بالع�سائب ومنعت �ل�سربان �سكن �لوجع«. �سربان �ل�سر�يني وخ�سو�سً
موته:  مر�س  يف  قال  �أنه  �ل�سحيح  ويف  و�سلم.  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ي�سيب  �ل�سدع  هذ�  وكان 

»و�ر�أ�ساه، وكان يع�سب ر�أ�سه يف مر�سه«.
اأ�سباب ال�سداع يف الطب احلديث: 

�لأكلينكي  �لأع�ساب  لأمر��س  برين  وكتاب  �سي�سل-ولوب  مرجع  مثل  �ملعتمدة،  �لطبية  �لكتب  تذكر 
�أن �ل�سبب �حلقيقي لل�سد�ع ل يز�ل جمهوًل  ومرجع مرك �لعملي �لطبي وغريها من �لكتب �لطبية، 
رغم �أن 25 باملئة من �لبالغني يف �أي جمتمع يعانون من نوع من �أنو�ع �ل�سد�ع يف وقت من �لأوقات.. 

ول يكاد يوجد �سخ�س مل يعاِن من �ل�سد�ع، ولو لفرت�ت متقطعة وقليلة يف حياته.
�إن �لدماغ ذ�ته غري ح�سا�س لالأمل )رغم �أن مناطق �لإح�سا�س كلها يف �لدماغ(، ولكن �أع�ساب �لدماغ 
وبالذ�ت   )Cranial Nerves( �لقحفية  �لأع�ساب  وتعترب  لالأمل،  ح�سا�سة  �لدموية  و�أوعيته  و�أغ�سيته 
وي�سعر  تغذيها،  �لتي  �لأع�ساء  ينتج من  �لأمل قد  فاإن  ولذ�  و�لعا�سر ح�سا�سة لالأمل،  و�لتا�سع  �خلام�س 
�لد�خلية  �لأح�ساء  يغّذي  �لذي  )�لعا�سر(  �حلائر  �لع�سب  ذلك  ومثال  �لر�أ�س.  يف  بال�سد�ع  �لإن�سان 
يف �ل�سدر ويف �لبطن �إلى �لأمعاء �لغليظة )يتوقف يف منت�سفها تقريًبا( ميكن �أن ي�سبب �سد�ًعا يف 
�لر�أ�س، بينما يكون م�سدر �لأمل �ملعدة �أو �لأمعاء. وهو ما ُيعرف با�سم �لأمل �ملرجتع من مناطق نائية 
ا عن تنبيه �أو �إ�سابة �لأع�ساب �لعنقية �لثالثة �أو �لأربعة �لعليا.  )Refered Pain( وينتج �ل�سد�ع �أي�سً
ويعترب تعريف �بن �لقيم لل�سد�ع تعريًفا دقيًقا ومطابًقا للطب �حلديث. وهو قوله : »و�ل�سد�ع �أمل يف 
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بع�س �أجز�ء �لر�أ�س �أو يف كله. فما كان يف �أحد �سقي �لر�أ�س لزًما )قد ينتقل من �سق لآخر بحيث يكون 
يف نوبة يف �ل�سق �لأمين مثاًل. ويف �لنوبة �لتالية يف �ل�سق �لأي�سر(، ي�سمى �سقيقة Migrain، و�إن كان 
�ساماًل جلميعه ُي�سمى بي�سة وخوذة، ت�سبيًها ببي�سة �ل�سالح �لتي ت�ستمل على �لر�أ�س كله. ورمبا كان يف 

موؤخر �لر�أ�س �أو يف مقدمه«.
�أن معظم حالت �ل�سد�ع ناجتة  �إل  �لقيم  �بن  �لتي ذكرها  �لع�سرين  �أ�سباب �ل�سد�ع تفوق  �أن  ورغم 
 Muscle ا ع�سالت �لعنق �أو ع�سالت �لعني �أو ع�سالت �لوجه و�لر�أ�س عن توتر يف �لع�سالت وخ�سو�سً

 .Tension Headaches

وقد ق�سم �لكتاب �ملرجع �سي�سل - لوب يف �لأمر��س �لباطنة �ل�سد�ع �إلى �ملجموعات �لتالية: 
 : وي�سمل   ،Vascular Headaches �لوعائي(  )�ل�سد�ع  �لدموية  �لأوعية  عن  �لناجت  �ل�سد�ع  �أ- 
�لدم  �ل�سباتي، �سغط  �لع�سب  �أمل  )�لعنقودي(،  �ل�سد�ع �جلماعي  �ملختلفة،  باأنو�عها  �ل�سقيقة 
)فرط �لتوتر �ل�سرياين(، و�خلمار )�سد�ع يعقب ليلة �ل�سر�ب(، �ملو�د �ل�سامة و�لعقاقري، �إ�سابة 

و�ن�سد�د �لأوعية �لدموية. 
توتر ع�سالت �لر�أ�س و�لعنق )�ل�سد�ع �لتوتري( Tension Headaches، وهو �أكرث �أنو�ع �ل�سد�  ب- 
�سيوًعا، ويرجع �إلى �لتوتر �لنف�سي و�لقلق و�لكاآبة، و�إ�سابة مف�سل �لفك �لأ�سفل )�للحي(، و�آلم 

�لوجه، و�إ�سابة فقر�ت �لعنق.
جمموعة �ل�سد�ع �لنا�سيء عن �ل�سّد و�للتهاب  Traction-Inflammation Headaches وترجع  ج- 
 Increased وزيادة �أو نق�س �ل�سغط د�خل �لقحفة Cranial  إلى �لتهاب �لأوعية �لدموية �لدماغية�
�جلمجمة  خارج  و�لأ�سباب  �جلمجمة،  د�خل  و�لأور�م   or Decreased Intracranial Pressure

 .Extracranial lesions

 Cranial Neuralgia أمل �لأع�ساب �لقحفية� د- 
و�سنناق�س كل جمموعة من هذه �ملجموعات ب�سيء من �لخت�سار. 

ال�سداع الوعائي:  اأ - 
 Pathogenesis وي�سمل جمموعة من �أنو�ع �ل�سد�ع جمهولة �ل�سبب، و�إن كانت �لطريقة �ملمر�سة
يف �لنهاية ترجع �إلى تو�سع و�حد �أو �أكرث من �سر�يني �لدماغ، وبالذ�ت �أحد فروع �ل�سريان �ل�سباتي 
Carotid artery، وذلك يوؤدي �إلى تنبيه �لنهايات �لع�سبية �ملوجودة يف جد�ر �ل�سريان، فيوؤدي 

ذلك �إلى �لإح�سا�س بالأمل. وقد يحدث �إفر�ز مادة �أو �أكرث من �ملو�د �ل�ساّرة �لتي توؤدي �إلى خف�س 
عتبة �لأمل مثل مادة �سريوتونني Serotonin �أو مادة  P �أو مادة بر�دي كينني Brady kinin �أو 

.Histamine مادة �له�ستامني
ويتميز �ل�سد�ع �لوعائي باأن فيه �سربان �لعروق كما جاء يف �حلديث �لذي رو�ه �حلاكم و�أبو نعيم 
عليه  �لر�سول �سلى �هلل  فقال  �ل�سد�ع؟  وما  �لأعر�بي:  قال  �أبي هريرة حينما  �ل�سني عن  و�بن 
و�سلم : »عروق ت�سرب �لإن�سان يف ر�أ�سه«. ويف �حلديث �لآخر قال: »�سربان يكون يف �ل�سدغني 

و�لر�أ�س«. )رو�ه �أبو نعيم و�بن �ل�سني عن �أبي هريرة(. 
ا  وذكر �بن �لقيم �ل�سقيقة كما تقدم وقال : »وعالمتها �خلا�سة بها: �سربان �ل�سر�يني وخ�سو�سً
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ومنعت  بالع�سائب  �سبطت  و�إذ�  وفروعه(.  �ل�سباتي  �ل�سريان  مثل  �لدماء  كثري  )�أي  �لدموي 
ا مرجع �سي�سل ولوب )�س 2054 �لطبعة 17(. �ل�سربان �سكن �لوجع«. وهذ� ما ذكره �أي�سً

وهذ� �لنوع من �ل�سد�ع كان كثرًي� ما ي�سيب �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وكان يع�سب ر�أ�سه 
من �أجله، �أو يحتجم، �أو يغلف ر�أ�سه باحلناء كما قد تقدم يف �لأحاديث، وي�ستطيع �ل�سخ�س يف 
�لغالب �أن يحدد �لأ�سباب �ملهيجة لل�سد�ع مثل �أنو�ع من �لطعام و�ل�سر�ب )�ل�سوكولتة، �لنبيذ 
�لأحمر، �أو �لتوتر و�لقلق �أو حدوث �لعادة �ل�سهرية بالن�سبة للن�ساء �أو ��ستخد�م بع�س �لعقاقري 

مثل حبوب منع �حلمل(. 
بالتنميل  و�إح�سا�س  خاطفة  �سوئية  وم�سات  يف  تتمثل  �سابقة  باأعر��س  �ل�سقيقة  تبد�أ  ما  وعادة 
Dys- �أو ت�سو�س يف �لكالم  )�خلدر( يف �جلهة �ملعاك�سة ملكان �ل�سد�ع، وقد ي�سحب ذلك ثقل 
ا يف �لأطفال و�ملر�هقني، قد يحدث نوع من �لروؤية �ملزدوجة  phasia ويف بع�س �حلالت، وخ�سو�سً

Diplopia )يرى �ل�سيء �سيئني(. ورمبا يحدث �سلل ن�سفي موؤقت Hemiparesis و�إن كانت هذه 

�لأعر��س نادرة �حلدوث. ثم يبد�أ �ل�سد�ع )�ل�سارب Throbbing headache( ويكون م�سحوًبا 
يف كثري من �لأحيان بغثيان وقيء وقد يحدث �إ�سهال، وكر�هية �سديدة لل�سوء و�ل�سو�ساء، فيميل 
�لنوبة ب�سع �ساعات،  �إلى �لعزلة يف مكان مظلم مع �سعور بالإرهاق و�لتوعك، وت�ستمر  �مل�ساب 
وقد متتد ليوم �أو �أكرث وتنتهي يف �لعادة بعد نوبة قيء )��ستفر�غ( �أو نوم يخلد فيه �مل�ساب �إلى 

�لر�حة. 
ا  وخ�سو�سً متكررة  ب�سورة  حتدث  وقد  �لعام.  يف  مر�ت  خم�س  �أو  �أربع  �لنوبات  هذه  وحتدث 
�أو  �لإعالنات...�إلخ(،  �أو  �لتلفزيون  )وم�سات  �لو�م�س  �ل�سوء  �أو  �ل�سديد  لل�سوء  �لتعر�س  عند 
�لتوتر �لنف�سي �أو تعاطي �ل�سوكولته �أو �جلنب �لقدمي �أو �لنبيذ �أو حبوب منع �حلمل �أو هرمونات 
�لأ�سرتوجني �أو عقار �لنرتوجلي�سرين �أو �لأميل نيرت�يت )ت�ستخدم ملر�س �لذبحة �ل�سدرية ونق�س 
�لرتوية �لدموية للقلب، ووظيفتها �لعامة تو�سيع �ل�سر�يني( �أو بع�س �لعقاقري �لتي كانت ت�ستخدم 
لعالج �رتفاع �سغط �لدم مثل �لريزربني؛ لأنه ي�ساعد على �إفر�ز و�إطالق �ل�سريوتنني. وقد يحدث 
�ل�سد�ع مع ��ستخد�م حبوب �لفياجر� )وما ي�ساكلها(؛ لأنها ت�سبب تو�سًعا يف �لأوعية �لدموية. 
وقد  و�لغثيان،  �ل�سد�ع  �جلانبية  �أعر��سها  من  ولكن  �جلن�سي،  �ل�سعف  ملعاجلة  ت�ستخدم  وهي 
ا يف �سغط �لدم، ول ت�ستخدم للذين يعانون من �لذبحة �ل�سدرية و�أمر��س �لقلب. ت�سبب �نخفا�سً
ومعظم �مل�سابني يف �ل�سد�ع �لن�سفي )�ل�سقيقة( هم من �لن�ساء، وهناك تاريخ عائلي للمر�س 
�لكهولة  لغاية  وي�ستمر  �لطفولة،  حتى  �أو  �ملر�هقة  �سن  يف  �ل�سد�ع  ويبد�أ  �حلالت،  معظم  يف 

)�خلم�سينيات(، وقد يتوقف قبل ذلك. 
وت�ستجيب هذه �حلالت للمعاجلة مب�ستقات �لأرجوت )وهو نوع من �لفطور �لتي تنمو على �حلبوب 
مثل �لأرز و�ل�سوفان(، وبالذ�ت عقار �لأرجوتامني. ومينع هذ� �لعقار للم�سابني باأمر��س �لقلب 

و�رتفاع �سغط �لدم.
 Cluster )ل�سد�ع �جلماعي )�لعنقودي� ،Vascular Headaches ومن �أنو�ع �ل�سد�ع �لوعائي
Headaches، وهو عبارة عن نوبات متكررة متالحقة من �ل�سد�ع �لن�سفي �ل�سديد �لذي ي�ستمر 
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بهذه �لطريقة لعدة �أ�سابيع، ثم يختفي لعدة �أ�سهر �أو �سنني ثم يعود مرة �أخرى. ومن خ�سائ�سه 
�أنه ي�سيب �لذكور �أكرث من �لإناث، و�أنه يبد�أ بعد �سن �لثالثني �إلى �ل�ستني. وعادة ما تبد�أ �لنوبات 
يف ف�سل �خلريف �أو �لربيع. وتكون كل نوبة مثل طعنة �ل�سكني خلف �لعني �أو �لأنف يف جهة و�حدة، 
ثم  �ساعة  ن�سف  ملدة  �لنوبة  وت�ستمر  و�لدموع.  بالإفر�ز�ت  ومليئة  حمتقنة  و�لأنف  �لعني  وتكون 
تعود مرة �أخرى. وعادة ما تكون �لنوبات يف �لليل. وهي غري م�سحوبة بقيء �أو غثيان. وت�ستجيب 
�أو  �أقر��س  �أو  �سرجي،  )حتاميل(  لبو�س  �أو  حقن  هيئة  على  و�لأرجوتامني  بالأوك�سجني  للعالج 

.)Indocid( حتاميل �لأندوميثا�سني
وينتهي يف  �لدموية،  �لأوعية  تو�سع  ي�سبب  �أثناء �جلماع، رمبا  �لوعائي  �ل�سد�ع  نوع من  ويحدث 

�لغالب خالل �ساعة. وميكن �لوقاية منه بتعاطي قر�س من �لأرجوتامني قبل �جلماع ب�ساعة.
�أو �لإجهاد �لبدين هو م�سحوب بال�سربات يف جهتي �لر�أ�س  وقد يحدث �ل�سد�ع بعد �لريا�سة 
ب�سبب  م�سابه  نوع  يحدث  كما  بالأندومييثا�سني.  للعالج  وي�ستجيب   ،Throbbing )�ل�سارب( 
وي�سبب �سد�ًعا ن�سفيًّا.  للم�س  �ل�سباتي وهو ح�سا�س يف هذه �حلالة  لل�سريان  ح�سا�سية مفرطة 
 )Hangover( وي�سبب �خلمار ،Propranolo )Inderal( وي�ستجيب للعالج �لوقائي بعقار �لإندير�ل
�لأطر�ف وقيء،  بارتعا�س يف  �سديًد� م�سحوًبا  �سر�ب، �سد�ًعا  ليلة  بعد  �لنا�سيء  �ل�سد�ع  وهو 

و�سببه �ملو�د �ل�سامة يف �خلمور و�سحب �لكحول من �جل�سم بعد �رتفاع يف ن�سبتها يف �لدم. 
فاإن  ولذ�  �لر�أ�س،  يف  لل�سر�يني  تو�سيعها  ب�سبب  �سد�ًعا   Nitrites �لنايرت�يت  عقاقري  وت�سبب 
�ل�سينية  �ملطاعم  بع�س  يف  �لأكل  وي�سبب   ،Throbbing �ل�سارب  �لنوع  من  يكون  �ل�سد�ع 
�سد�ًعا �سديًد� مع �إح�سا�س بالدور�ن و�لإ�سهال يف بع�س �لأحيان، ويرجع �سببه �إلى وجود مادة 

Monsodim glutamate يف �لطعام و�لتي ي�ستخدمها �ل�سينيون!!

 »Hot Doges»وكذلك ي�سبب بع�س �لطعام �ملجهز مثل �أنو�ع �ل�سجق �ملعروفة با�سم »هوت دوج�س
�سد�ًعا نتيجة ملا حتتويه من مو�د كيمياوية.

 Mono �لأحادي  �ملوؤك�سد  �لأمني  �إنزمي  ملادة  �ملثبط  �لنوع  من  للكاآبة  �مل�سادة  �لعقاقري  وت�ستهر 
يتعاطاها  �لذي  �ل�سخ�س  قام  �إذ�  �ل�سديد  �ل�سد�ع  ت�سبب  باأنها   Amine Oxidase Inhibitor

 Tyramine و�خلمور و�أي مادة حتتوي على �لتيار�مني Marmite بتناول �جلنب �لقدمي و�ملارمايت
وقد يكون �ل�سد�ع م�سحوًبا بارتفاع مفاجئ و�سديد يف �سغط �لدم. 

 :Muscle contraction )Tension( Headaches ال�سدع التوتري ب - 
ملاًما.  ولو  حياته  يف  منه  يعاِن  مل  �سخ�س  يوجد  يكاد  ول  �نت�ساًر�  �ل�سد�ع  �أنو�ع  �أكرث  هو  وهذ� 
ويحدث عادة يف �لبالغني، وي�سيب جانبي �لر�أ�س يف �لغالب، ولي�س به �سربان �لأوعية �لدموية 
�ل�سد�ع..  منطقة  وبالذ�ت  و�لر�أ�س  �لعنق  يف  �لع�سالت  بتوتر  م�سحوًبا  ويكون  �سارب(  )غري 
ويكون �ل�سد�ع ثقياًل �ساماًل للر�أ�س كاأن �آلة ت�سغط على �لر�أ�س. وكثرًي� ما يبد�أ يف منطقة �لقذ�ل 

)موؤخرة �لر�أ�س(، ومن �لنادر �أن يكون م�سحوًبا بغثيان �أو قيء. 
�أو  �لر�أ�س،  )موؤخرة  ومتوترة  م�سدودة  �ل�سد�ع  منطقة  يف  �لع�سالت  �أن  يتبني  �لفح�س  وعند 
�ل�سدغني �أو �جلبهة �أو �أعلى �لفك �لأ�سفل Masster muscle(، ويكرث هذ� �ل�سد�ع عند وجود 
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قلق �أو كاآبة �أو توتر نف�سي. وقد يكون ناجًتا عن توتر ع�سالت �أعلى �لعنق ب�سبب �إ�سابة �أو تاآكل يف 
.Osteo artheritis أو�   Cervical spondylosis غ�ساريف فقر�ت �لعنق

كما يحدث ناجًتا عن ق�سر �لنظر �أو �ختالل يف �لروؤية، في�سبب توتر ع�سالت �لعني، وهو ما �أ�سار 
�إليه �لقدماء من كرثة �ملطالعة وقر�ءة �خلط �لدقيق.

 Temperomandibular joint وهناك نوع ي�سيب مف�سل �لفك �لأ�سفل عند �رتكازه على �ل�سدغ
ويوؤدي �إلى �أمل وح�سا�سية مفرطة للع�سالت �ل�سدغية وع�سالت �مل�سغ وبالذ�ت �لع�سلة �ملا�سغة 

 .Masster m

�لإ�سابات  عن  هنا  نتحدث  ل  ونحن  �لدماغ.  يف  و�لإ�سابات  �ل�سقطات  بعد  يحدث  نوع  ومنه 
�أو  �لفح�س  يف  ملمو�س  �أثر  �أي  لها  لي�س  �لتي  �لإ�سابات  عن  و�إمنا  نزف،  �أو  بك�سور  �مل�سحوبة 

�لأ�سعة، ولكنها توؤدي على توتر �لع�سالت يف �لر�أ�س و�لعنق، وتكون م�سحوبة بحالة من �لقلق.
وهذه �حلالت ت�ستجيب لإز�لة �لتوتر �لنف�سي و�لقلق و�لهم و�حلزن و�لكاآبة.. وذلك باملعاجالت 
�لنف�سية، ومعاجلة هذه �حلالت يقت�سي معرفة ظروف �ل�سخ�س وحالته �لنف�سية و�لجتماعية، 
�ل�سدد.  هذ�  يف  جمة  فو�ئد  و�لذكر  و�ل�سالة  وللقر�آن  معه..  �لتعاطف  و�إبد�ء  م�ساكله  وتفهم 
بالإ�سافة �إلى ذلك ميكن �أن تعطي �لعقاقري �ملهدئة �أو �مل�سادة للكاآبة يف �حلالت �لتي ت�ستدعي 

ذلك. 
وي�ستفيد معظم �لنا�س من �أقر��س �لأ�سربين و�مل�سكنات مثل �لبار��سيتامول )�لبنادول(.
 :Traction Inflammations Headches :ال�سداع الناجت عن ال�سد واللتهاب جـ - 

و�أهم �أنو�ع يف هذه �ملجموعة هو �لتهاب �ل�سحايا Meningetis، ويكون �ل�سد�ع �سديًد� وم�سحوًبا 
بارتفاع يف درجة �حلر�رة وعدم �لقدرة على ثني �لرقبة وكر�هية �ل�سوء. وقد ي�سحبها غثيان 
وقيء. وعند فح�س �ملري�س تكون ع�سالت �لرقبة م�سدودة ول ت�ستجيب لثنيها ب�سهولة. وعندما 
 Kernings ا  تثنى �لركبة ثم تفرد يحدث �أمل يف �لظهر و�لرقبة وتتحرك �لركبة �لأخرى تلقائيًّ

Test )فح�س كريينج(.

�لعنكبوتية  �لأم  حتت  �أو  �لدماغ  يف  نزف  وجود  عند  حتدث  �أن  ميكن  ذ�تها  و�لأعر��س 
�ل�سد�ع  ويكون  مرتفعة،  غري  �لغالب  يف  تكون  �حلر�رة  درجة  �أن  �إل   Subarachnoid hoem

�سديًد� منذ بد�يته، على عك�س �ل�سد�ع �لناجت عن �لتهاب �ل�سحايا حيث يكون �ل�سد�ع يف بد�يته 
ب�سيًطا ثم ي�ستد. 

�ل�سائل �ملخ- �سوكي، وذلك  �أ�سعة طبقية ثم بزل عينة من  �لأنو�ع بعمل  �لتاأكد من هذه  وميكن 
�ملحيط  �سوكي   - �ملخ  �ل�سائل  �إلى  ت�سل  �لفقر�ت  بني  �لفقري  �لعمود  يف  ا  خ�سو�سً �إبرة  بغرز 

بالنخاع �ل�سوكي. 
ومن هذه �ملجموعة �لتهاب �لأوعية �لدموية �لقحفية Cranial arteritis، وهو �لتهاب يحدث غالًبا 
بعد �سن �ل�ستني، وي�سيب �أحد فروع �ل�سريان �ل�سباتي �خلارجي External Carotid art وتوجد 
عقد )ُعجر( على م�سار �ل�سريان �مل�ساب كما �أن �ل�سريان وما حوله من �لع�سالت تكون متوترة 
وح�سا�سة للم�س. وتكون ن�سبة تر�سيب  �لدم E1S1R مرتفعة وميكن �لتاأكد من �لت�سخي�س باأخذ عينة 



108

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

)خزعة Biopsy( من �ل�سريان �مل�ساب. وي�ستجيب هذ� �ملر�س للعالج مب�ستقات �لكوريتزول. 
 Intracranial( لقفحة� �ل�سغط د�خل  �رتفاع  �لناجت عن  �ل�سد�ع  ويدخل �سمن هذه �ملجموعة 
�لأع�ساب  على  يوؤثر  �لقحفة  د�خل  �ل�سغط  يف  �لتغرّي  لأن  وذلك  �نخفا�سه؛  �أو   )Pressure

�أو �ن�سد�د يف  �أ�سباب زيادة �ل�سغط د�خل �لقحفة وجود ورم يف �لدماغ  �حل�سا�سة لالأمل. و�أهم 
�أحد �جليوب �لوريدية يف �لدماغ �أو يف �لوريد �لودجي �لد�خلي Internal Jugular Vein �أو حدوث 
موه �لدماغ Hydrocephalus )تو�سع يف بطينات �لدماغ ب�سبب قفل �أحد جماريها( �أو وجود ورم 

يف �لغدة �لنخامية من �أ�سفل �لدماغ.
�لباكر،  ا يف �ل�سباح  و�أنه يزعج �ل�سخ�س من نومه وخ�سو�سً باأنه �سديد،  ويتميز هذ� �ل�سد�ع 

وي�سحبه قيء �سديد بدون غثيان.
ويحتاج هذ� �لنوع من �ل�سد�ع �إلى �إجر�ء �لفحو�سات �لطبية �لكاملة مبا يف ذلك �إجر�ء �لأ�سعة 

�لطبقية للدماغ C1T1 scan وغريها من �لفحو�سات و�لجتاهِ �إلى عالج �ل�سبب.
�ملنطقة  �ملخ- �سوكي من  �ل�سائل  �إجر�ء �سحب  �لقحفة، فينتج عن  �ل�سغط د�خل  �نخفا�س  �أما 
�لقطنية )Lumbar Puncture(، وذلك ل�ستمر�ر خروج �ل�سائل من �خلرم )�لفتحة( �ملوجودة 
�ملحيط  �سوكي  �ملخ-  �ل�سائل  بخروج  ت�سمح  و�لتي  �لفقر�ت  بني  فيما  و�لأربطة  �ل�سفاقات  يف 
حول  �لتجويف  د�خل  �ل�سغط  فيقل  �ل�سائل  فقد�ن  �إلى  �لت�سرب  هذ�  ويوؤدي  �ل�سوكي.  بالنخاع 
�لنخاع �ل�سوكي وحول �لدماغ �لذي يوجد فيه �ل�سائل. فيحدث نتيجة لذلك �سّد على �لأع�ساب 

�حل�سا�سة فت�سبب �ل�سد�ع �ل�سديد. 
وعالجه باأن ي�ستلقي �ملري�س �أطول فرتة ممكنه، ويكرث من �سرب �ل�سو�ئل، وي�ستخدم �مل�سكنات 
لالأمل Analgectics، وت�سفى معظم �حلالت بهذه �لطريقة. ونادًر� ما يحتاج �لأمر لإجر�ء عملية 
�ملجموعة  هذه  �سمن  ويدخل   )Dura Mater �جلافة  )�لأم  �ل�سفاقات  يف  �ملوجودة  �لفتحة  لقفل 

�ل�سد�ع �لنا�سيء عن �أ�سباب خارج �لقحفة Extracrnaial structural lesions و�أهمها: 
�ل�سد�ع �لنا�سيء من �جليوب �لأنفية و�لأنف.

�ل�سد�ع �لنا�سيء عن �أمل �لأ�سنان و�لأ�سر��س و�لفم. 
�ل�سد�ع �لنا�سيء عن �آلم و�لتهابات �لأذن.

�ل�سد�ع �لنا�سيء عن �آلم و�لتهاب �لعني و�أمر��سها. 
 :Cranial Neuralgias اأمل الأع�ساب القحفية د - 

وهذه �ملجموعة غري مفهومة �ل�سبب. ويحدث �أملًا يف م�سار �أحد �لأع�ساب و�أ�سهرها دون ريب �أمل 
�أمل حاد  بحدوث  ويتميز   ،)Trigemial Neuralgia �لتو�ئم  ثالثي  )�لع�سب  �لع�سب �خلام�س 
ا يف �لفرع �لثاين �أو  فجائي يف نوبات  متتالية مثل �لربق يف �أحد فروع �لع�سب �خلام�س وخ�سو�سً
�لثالث �ملغذي للفك �لأعلى )�لفرع �لثاين( و�لفك �لأ�سفل )�لفرع �لثالث( ويزد�د �لأمل �أو قد يبد�أ 
�لأمل بلم�س �ملنطقة. وكثرًي� ما يحدث �أثناء �حلالقة �أو �لأكل، وقد يكون �ل�سبب �إ�سابة يف من�ساأة 

�لع�سب �خلام�س �أو ما حوله من �لأوعية �لدموية �أو �لأغ�سية. 
�إلى  �لأمر  تيجريتول)Carbomazepine )Tegretol، وقد يحتاج  بعقار  للعالج  �لأمل  وي�ستجيب 
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�إجر�ء عملية جر�حية �أو حقن �لع�سب بالكحول لتدمريه. 
�لأمل متوزًعا  ويكون   ،)Glosso Pharyngeal �لبلعومي  )�لل�ساين  �لتا�سع  �لع�سب  وقد ي�ساب 
على جمال عمل هذ� �لع�سب، يف منطقة �للوز و�لبلعوم و�لأذن. ول بد من �لبحث عن وجود ورم 
يف منقطة ظهور �لع�سب �لتا�سع من �لدماغ �أو �لقحفة �أو يف �أثناء �سريه وتفرعه.. فاإذ� مل يوجد 

)Carbomazepine ( Tegretol ورم �أمكن �لعالج بعقار �لتيجريتول
وقد يحدث �لتهاب بالع�سب �خلام�س �أو �أحد فروعه �أو �لع�سب �لتا�سع �أو غريها من �لأع�ساب 
�لقفحية نتيجة �لإ�سابة بالهرب�س )�لقوباء �ملنطقية( Herpes Zoster، وي�ستمر �لأمل و�ل�سد�ع 

 .Post Herpetic Neuralgia حتى بعد �ختفاء �لبثور �لتي ت�سحب هذ� �ملر�س
وهذ� �ل�ستعر��س �ل�سريع و�ملخت�سر يو�سح �أهم �أ�سباب �ل�سد�ع وجمموعاته، وبالتايل �لو�سول 

�إلى حماولة ت�سخي�س �ل�سبب. ومعاجلة �ل�سبب، �إن وجد، مقدمة على معاجلة �لأعر��س. 





الفصل السابع
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بعض فوائد التمر
ما جاء يف عالج الفوؤاد: 

�أبي  بن  �سعد  على  و�سلم دخل  عليه  �سلى �هلل  ر�سول �هلل  �أن  بن عبد�هلل  وعن جابر 
وقا�س وهو ي�ستكي، قال �سعد: فو�سع ر�سول �هلل �سلى �هلل يده على �سدري حتى وجدت 
بردها على فوؤ�دي، فقال يل: »�أنت رجل مفوؤود، �أر�سل �إلى �حلارث بن كلدة، فاإنه رجل 
متطبب، فلتاأخذ �سبع متر�ت من عجوة و�سيًئا من ق�سط هندي و�سيًئا من ور�س و�سيًئا من 

زيت، فلتدّق �لتمر�ت بنو�هن ثم لتجمع ذلك و�لتدد« ففعل فربيء.)1(
عنه  �هلل  ر�سي  وقا�س  �أبي  بن  �سعد  عن  جماهد  طريق  من  �سننه  يف  �أبود�ود  �أخرجه  �حلديث  هذ�   )1(
)207/4، حديث رقم 3875(. قال �لدكتور ح�سن مقبويل حمقق كتاب �ملنهج �ل�سوي لل�سيوطي. »ورو�يته 
فيها �نقطاع«، و�نظر �ملر��سيل لبن �أبي حامت )�س205(. وقال: �إمنا يروى عن م�سعب بن �سعد، عن 
عمر )�نظر خمت�سر �ل�سنن للمنذري 358/5، ويف �سرح �ل�سنة 327/11(. وقال حمققه: �إ�سناده جيد، 
وهو يف �لطب �لنبوي لأبي نعيم )�س61 62(، و�أخرجه �لطرب�ين من وجه �آخر وفيه �سعف. �نظر جممع 

�لزو�ئد )88/5( وقال: رو�ه �لطرب�ين، وفيه يون�س بن �حلجاج �لتثقيفي ومل �أعرفه. 
قال �ل�سيوطي يف �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي : »و�أخرج �سعيد بن من�سور و�أبو د�ود 
ا فاأتاين ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �سعد ر�سي �هلل عنه، قال: »مر�ست مر�سً
فاأِت  مفوؤود،  رجل  �إنك  وقال:  فوؤ�دي،  على  بردها  وجدت  حتى  ثديي  بيني  يده  فو�سع  يعودين،  و�سلم 
ك  �حلارث بن كلدة، فاإنه رجل يتطّيب فلياأخذ �سبع متر�ت من عجوة �ملدينة فليجاأهن بنو�هن ثم ليلدِّ

بهن«.
�ملفرد�ت: �ختلف �لعلماء يف لفظ �ملفوؤود فمنهم من قال: �ملفوؤود �لذي ي�ستكي بطنه كالإمام �ل�سيوطي، 
ومنهم من قال: �ملفوؤود �لذي ي�ستكي فوؤ�ده، و�ملق�سود به �لقلب �أو �سغاف �لقلب.  قاله �لإمام �بن �لقيم 
يف �لطب �لنبوي و�ملوفق �لبغد�دي يف »�لطب من �لكتاب و�ل�سنة«، وقال �لكحال �بن طرخان �حلموي يف 
كتابه »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية« : �لفوؤ�د على مذهب �لأطباء يقال على ع�سوين يف �لبدن: 
�أحدهما ر�أ�س �ملعدة و�أعالها وهو �لفوؤ�د �لأ�سغر، وعليه يدل لفظ �حلديث. و�لثاين : �أنه �لقلب ويدل 

عليه قول �ل�ساعر: 
جعل �لل�سان على �لفوؤ�د دليال �إن �لكالم لفي �لفوؤ�د و�إمنا   

و�لقلب حّبته، و�سويد�وؤه،  �لقلب.  �لفوؤ�د غ�ساء  �إن  فوؤ�ده. ويقال:  �أ�سيب  �لذي  �ملفوؤود  وقال �خلطابي: 
�لتمر و�لدقيق فيح�ساه �ملري�س. و�للدود: ما ي�سقاه  هّن، و�لوجيئة ح�ساء يتخذ من  �أي ير�سّ ويجاأهّن: 

�لإن�سان من �أحد جانبي �لفم. 
وهل كان �سعد بن �أبي وقا�س ر�سي �هلل عنه م�ساًبا بالتهاب و�آلم يف �أعلى �ملعدة )Gasteritis( �أو كان 



114

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

م�ساًبا بالتهاب يف �سغاف قلبه �لذي يدعى �لتاأمور )Pericaditis( قولن كما �أ�سلفنا للعلماء؛ فمنهم من 
ذهب �إلى �أن ما ��ستكى منه �سعد كان �أملًا يف �ملعدة. ولذ� �أورد �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل 
�لروي يف �لطب �لنبوي« هذ� �حلديث حتت عنو�ن »وجع �لبطن«. ومبثل قوله قال تلميذه �بن طولون 
يف كتابه »�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« وقد �سبقهما �لكحال �بن طرخان �حلموي يف كتابه »�لأحكام 

ر �لفوؤ�د باأنه �أعلى �ملعدة بعد �أن �أورد �لقول �لآخر.  �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية«، حيث ف�سَّ
ومن �لعلماء من جعل �لفوؤ�د على ظاهره وهو �لقلب �أو غ�ساء �لقلب )�لتامور(.

ق�سط  و�سيًئا من  �سبع متر�ت من عجوة  »فلياأخذ  قال:  �أنه  �إل  بن حبيب �حلديث  عبد�مللك  ذكر  وقد 
هندي، و�سيًئا من ور�س و�سيًئا من زيت. فلتدق �لتمر بنو�هن ثم لتجمع ذلك و�لتدد« ففعل فربئ.

وهذه �لزيادة باإ�سافة �لق�سط �لهندي و�لور�س و�لزيت مل يذكرها فيما �أعلم غريه. 
ذو  دخان  فيت�ساعد  جمر�ت،  عليه  تو�سع  حيث  �لدخون،  وُي�سمى  تدخيًنا  ي�ستخدم  �لهندي  و�لق�سط 

ر�ئحة زكية وي�سّمه �لنا�س.
بالكركم،  �سبيه  �للون، وهو  وي�سفـّر  �لعادة مثل �حلناء  وُي�ستخدم يف   Memeceylon tinctorum و�لور�س 
�أنه زيت  و�أغلب �لظن  باليمن. ومل يحّدد نوع �لزيت.  �أنه غريه. وهو  �إنه هو. و�لو�قع  وقال �بن �سينا: 

�لزيتون �لذي ذكره �هلل يف �لقر�آن �لكرمي وذكرته �لأحاديث �لكثرية؛ ملا فيه من �ملنافع. 
قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: »ويف �لتمر خا�سية عجيبة لهذ� �لد�ء ول �سيما متر �ملدينة، ول �سيما 
�لعجوة منه )�لعجوة نوع من �أنو�ع متر �ملدينة، ولي�س هو �أي متر مهرو�س كما ي�سميه بع�س �لعامة(. 
ويف كونه �سبًعا خا�سية �أخرى تدرك بالوحي »ويف �ل�سحيحني، من حديث عامر بن �سعد بن �أبي وقا�س 
عن �أبيه، قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »من ت�سّبح ب�سبع متر�ت من متر �لعالية )حي 
باملدينة(، مل ي�سره ذلك �ليوم �سمٌّ ول �سحر«، ويف لفظ: » من �أكل �سبع متر�ت مما بني لبتيها حني 
حماطة  لأنها  �ملدينة؛  حدود  و�ملق�سود  �ل�سود.  �حلجارة  و�لالبة:  مي�سي«  حتى  �سم  ي�سّره  مل  ي�سبح 

باحلجارة �ل�سود )منطقة �حلّرة(. 
وفو�ئد �لتمر عديدة، فهو فاكهة وغذ�ء كامل مع �للنب. وقد كان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يعي�س 
�ل�سهر و�ل�سهرين على �لتمر و�ملاء و�للنب. كما يف حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنه، وهو يف �لبخاري. وجاء 
يف كتاب �لأطعمة �لقر�آنية للدكتور حممد كمال عبد�لعزيز: �أن �لتمر يحتوي على 70% من �ل�سكريات 
و 20 باملائة من �لربوتني وحو�يل 3 باملائة من �لدهون. �أي �أنه يحتوي على نف�س �لن�سبة من �لربوتني 

�ملوجودة يف �للحوم!! وهو �أمر غري �سحيح، فالتمر يحتوي على 3 باملئة تقريًبا من �لربوتني. 
ويحتوي على كمية من �لفيتامينات مثل فيتامني )�أ( و)ب( و )ج( وبه كمية من �لف�سفور �لذي ي�ستخدمه 
�لتمر على كثري من �لألياف. ولذ� فهو مادة ملينة جيدة. وتن�سح �حلامل  �جلهاز �لع�سبي. ويحتوي 
م�سابهة  مادة  على  يحتوي  �أنه  هو  �أخرى  وخلا�سية  �خلا�سية  لهذه  و�لتمر  �لرطب  بتعاطي  و�لنف�ساء 
لالأوك�سيتو�سن �لتي ت�سّبب تقّل�س �لرحم )ذكر ذلك �أحمد قرقوز وعبد�حلميد دياب يف كتابهما »مع 

�لطب يف �لقر�آن« ويحتاج �لأمر �إلى تاأكيد هذه �لنقطة �لأخرية مبزيد من �لأبحاث(.
�لتمر.  �أنو�ع  �لن�سبة من نوع لآخر من  �ل�سيليوزية بكمية كبرية، وتختلف  �لألياف  و�لتمور حتتوي على 
وهي تن�ّسط �لأمعاء وجتعل حركتها طبيعية، كما جتعل �لرب�ز لينا �لقو�م، وقد �أثبتت �لأبحاث �لكثرية 
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ما جاء فيما ُي�سَت�سْفى به للنف�ساء: 
قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : نعم �لطعام �لرطب للمر�أة عند ولدتها. وقال 
�حل�سن: �إن مل يكن رطب فتمر. قال عبد�مللك : قيل ل ينبغي �أن يكرث منه فاإنه ُيِرقُّ �لبطن. 

ولكن تاأكل منه و�حد �أو ثالًثا �أو خم�ًسا، فاإن مل تكن  رطب فتمر مبلول. 

قال �أن�س : ولدت �مر�أتي و�أنا مع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فاأمرين �أن �آخذ لها 
متًر� فاأبله يف قدح ففعلته.. فما ر�أيت �سيًئا �أكره.)1(

�أن �لغذ�ء �لغربي )�لأوروبي و�لأمريكي( �لقليل �لألياف يوؤدي �إلى �إ�سابات �لقولون و�سرطان �لقولون. 
ولذ� �جته �لغربيون لزيادة كمية �لألياف يف طعامهم. 

ول�ست �أدري كيف يكون �لتمر عالًجا للمفوؤود؟ ولكن �إذ� ق�سد بالفوؤ�د �لتهاب �ملعدة وبالذ�ت �ملنطقة 
�له�سمي  و�جلهاز  بل  و�ملعدة،  �لأمعاء  حركة  يي�سر  ملّينة  مو�د  من  فيه  مبا  �لتمر  فاإن  منها  �لفوؤ�دية 

باأكمله، فيكون بذلك عوًنا على تخفيف �آلم �ملعدة. 
ويحتاج �لأمر �إلى �إجر�ء �لأبحاث �لطبية ملعرفة منافع �لتمر �لدو�ئية، وكيف يكون دو�ًء للمفوؤود، ووقاية 

من �ل�سم. وما هو دوره بال�سبط يف �لولدة و�لنف�ساء و�مل�ساب بالبو��سري. 
وقد ن�سرت عدة كتب عن �لتمر و�لنخلة وفيها معلومات جّيدة، لكنها ل حتتوي على هذه �لأبحاث �لطبية 

�لتي ناأمل �أن تهتم بها مر�كز �لأبحاث و�جلامعات يف �لعامل �لعربي �لغني بالتمر. 
ومن �لكتب �ملفيدة يف هذ� �ملجال كتاب »�لقيمة �لغذ�ئية للتمور« للدكتور حممد كمال �ل�سيد وبلبل رم�سان 
و�لأحاديث  �لقر�آن  يف  �لطبي  �لإعجاز  �ل�سعيد«  عبد�لرز�ق  عبد�هلل  �لدكتور  وكتاب  �أ�سيوط(  )جامعة 
�لنبوية: �لرطب و�لنخلة« �إ�سد�ر �لد�ر �ل�سعودية جدة، 1985. وكتاب ف�سلجة وت�سريح ومورفولوجي نخلة 
�لتمر للدكتور جبار ح�سن �لنعيمي و�لدكتور �لأمري عبا�س جعفر، كلية �لزر�عة، جامعة �لب�سرة. وكتاب 
»�لنخيل« �إ�سد�ر وز�رة �لزرعة �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وكتاب »�لنخيل« لعبد �للطيف و�حد، �لقاهرة. 
وكتاب »نخلة �لتمر« للدكتور عبد�جلبار �لبكر �لعر�ق، وكتاب »غذ�وؤك حياتك« للدكتور حممد علي �حلاج. 
وكتاب »مع �لطب يف �لقر�آن« للدكتور عبد�حلميد دياب و�لدكتور �أحمد قرقوز، وكتاب »�لأطعمة �لقر�آنية. 
حممد  حممد  للدكتور  �لكرمي«  و�لقر�آن  �لأدوية   « وكتاب  عبد�لعزيز  كمال  حممد  للدكتور  ودو�ء«  غذ�ء 

ها�سم.. وغريها كثري.

)1(  وردت يف ��ستخد�م �لرطب للنف�ساء �آيات يف �لكتاب �لعزيز يف ق�سة مرمي، كما وردت �أحاديث يف هذ� 
�لباب. 

)ٱ ٻ ٻ  ]مريم:٢5[،  )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ(     : قال تعالى يف �سورة مرمي 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(   ]مريم:٢6[.  

وقال �سلى �هلل عليه و�سلم : »ما للنف�ساء عندي �سفاء مثل �لرطب، ول للمري�س مثل �لع�سل«. �أخرجه �أبو 
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نعيم يف �لطب �لنبوي، وذكره �حلافظ �بن حجر �لع�سقالين يف فتح �لباري عن عبد بن حميد من طريق 
�لربيع بن خيثم وقال: �سحيح �لإ�سناد، )�نظر �ملنهج �ل�سوي لل�سيوطي وحتقيقه لالأهدل(.

و�أخرجه �أبو يعلي يف زو�ئده، وهو يف �ملطالب �لعالية ويف جممع �لزو�ئد. ورو�ه �أبو نعيم يف �لطب �لنبوي. 
وهو مر�سل ويف �إ�سناده �سعف عن عروة بن �لزبري عن على بن �أبي طالب كرم �هلل وجهه يرفعه قال: 

»�أطعمو� ن�ساءكم �لرطب، فاإن مل يكن فتمر«. 
وقد �أ�سرنا �إلى بع�س فو�ئد �لتمر فيما تقدم. 

وقد ذكر كتاب »مع �لطب يف �لقر�آن �لكرمي« للدكتور عبد�حلميد دياب و�لدكتور �أحمد قرقوز )�س28( 
ما يلي عن فو�ئد �لرطب يف �لولدة: 

تبني يف �لأبحاث �ملجر�ة على �لرطب �أي ثمرة �لنخيل �لنا�سجة، �أنها حتوي مادة مقب�سة للرحم،   - 1
تقّوي عمل ع�سالت �لرحم يف �لأ�سهر �لأخرية للحمل، فت�ساعد على �لولدة من جهة كما تقّلل كمية 

�لنزف �حلا�سل بعد �لولدة من جهة �أخرى«.
عبد�هلل  �لدكتور  �لأ�ستاذ  قام  وقد  �لعلمية.  مب�سادره  �إثبات  �إلى  يحتاج  �أنه  �إل   � جدًّ مهم  كالم  وهذ� 
هذ�  يف  �أويل  ببحث  عبد�لعزيز  �مللك  جامعة  يف  و�لولدة  �لن�ساء  �أمر��س  ق�سم  رئي�س  با�سالمة 

�ل�سدد، ومل ين�سر بحثه بعد حتى تكتمل �حلقائق �لعلمية �لأولية و�لأ�سا�سية. 
�لرطب يحوي ن�سبة عالية من �ل�سكاكر �لب�سيطة �ل�سهلة �له�سم و�لمت�سا�س، مثل �سكر �لغلوكوز،   - 2
ل للع�سالت، وع�سلة  ومن �ملعروف �أن هذه �ل�سكاكر هي م�سدر �لطاقة �لأ�سا�سي، وهي �لغذ�ء �ملف�سّ
ب�سيطة   تتطلب �سكاكر  �لتي  �لولدة  �أثناء  وتقوم بعمل جبار  �أ�سخم ع�سالت �جل�سم،  �لرحم من 
بكميات جيدة ونوعّية خا�سة �سهلة �له�سم �سريعة �لمت�سا�س، كتلك �لتي يف �لرطب. ونذكر هنا 
ولقد  �سو�ئل �سكرية،  ب�سكل  و�ل�سكر  �ملاء  للحامل وهي بحالة �ملخا�س  �لتوليد يقدمون  باأن علماء 
ا مع �ل�سكاكر بقوله تعالى: )ٱ ٻ( وهذ� �إعجاز  ن�ست �لآية �لكرمية على �إعطاء �ل�سو�ئل �أي�سً

�آخر.
ا �أنه يخف�س �سغط �لدم عند �حلو�مل فرتة لي�ست طويلة ثم يعود لطبيعته،  �إن من �آثار �لرطب �أي�سً  - 3

وهذه �خلا�سة مفيدة؛ لأنه بانخفا�س �سغط �لدم تقل كمية �لدم �لنازفة.
ا �أن �مللّينات �لنباتية تفيد يف ت�سهيل  �لرطب من �ملو�د �مللّينة �لتي تنظف �لقولون، ومن �ملعلوم طبيًّ
وتاأمني عملية �لولدة بتنظيفها لالأمعاء �لغليظة خا�سة، ولنتذكر باأن �لولدة �ملثالية يجب �أن ي�سبقها 

)حقنة( �سرجية لتنظيف �لقولون.

 التمر يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: 
)املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

لقد �سهدت �لفرتة �ملا�سية وبخا�سة �لعقد �لأخري حركة بحثية ن�سطة حول فو�ئد �لتمر عموًما ومتر 
ا، وميكن ت�سنيف �لدر��سات و�لتجارب �لعلمية �إلى: �لعجوة وعجوة �ملدينة خ�سو�سً

- در��سات حول �ملكونات �لكيميائية و�لغذ�ئية للتمر.
- در��سات حول خو��س �لتمر �ملختلفة كمكافحة �لأك�سدة و�للتهابات و�ل�سرطان و�لقرحة...�لخ.

- در��سات حول مكافحة �لتمر / عجوة �ملدينة ل�سموم �لكبد و�لكلى و�لدماغ.



117

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

- جتربة �سريرية لفاعلية �لتمر يف وقف نزيف �لرحم ما بعد �لولد. 
درا�سات وبحوث املكونات الكيميائية والغذائية للتمر:

ا  ز�د عامليًّ �لتمر  �إنتاج  �أن  �لزر�عي عام 2013م، ذكرت  �لغذ�ء  ن�سرتها جملة علوم  در��سة حديثة  يف 
ثالثة �أ�سعاف يف �لأربعني �سنة �ملا�سية لي�سل �إلى 7،68 ماليني طن يف 2010م، كما �أ�سارت �إلى �أن 
�ملكونات �لرئي�سة للتمر هي �لكربوهيدر�ت، �ألياف، �إنزميات، بروتني، دهون، �أمالح، فيتامينات، حم�س 
�لفينول و�لكاريتينود�ت، و�أن �لعديد من �لدر��سات �أظهرت �أن للتمر �أن�سطة م�سادة لالأك�سدة وللطفر 
�لتمر  نو�جت  بل حتى  لل�سرطان.  للمناعة ومكافحة  و�لكلى، حمفزة  و�لكبد  للمعدة  و�قية  ولاللتهابات، 
�لع�سوية،  �لأحما�س  مثل  قيمة م�سافة  ذ�ت  لإنتاج خمرجات  كمو�د خام  ُت�ستخدم  �أن  �لأخرى ميكن 

�مل�ساد�ت �حليوية، خمائر �لرب وبيوتيك بنكهة �لتمر، خمائر �خلبز. �لخ )1(.
ولية  بجامعة  �لدو�ئية  و�لنباتات  ا  حيويًّ �لن�سطة  �لطبيعية  �ملنتجات  خمترب  بني  م�سرتك  بحث  ويف 
كيمياء  جملة  ن�سرته  و�لذي  بالريا�س،  �سعود  �مللك  بجامعة  �لعجوة  در��سات  كر�سي  وبني  ميت�سيغان 
 Phoenix(�د�كتليفري فونك�س  ف�سيلة  من  �لعجوة  �أن  �لدر��سة  ك�سفت  �لأمريكية،  و�لغذ�ء  �لزر�عة 
dactylifera L(، و�لتي تعترب �لعجوة �لأغلى ثمًنا، حتتوي على: نو�ة، رطوبة، فركتوز، جلوكوز، بروتني 

ذ�ئب، و�ألياف بالن�سب �ملئوية �لتالية:
نو�ة        %13.24
�ألياف      %11.01

رطوبة   %6.21
بروتني ذ�ئب   %1.33
جلوكوز     %26.35
فركتوز    %39.06

�أظهرت �لتحليالت �لكيميائية للدر��سة وجود �لعديد من �ملركبات �لن�سطة بيولوجيًّا كم�ساد�ت لالأك�سدة 
ولاللتهابات)2(.

بكلية �جنن  �لغذ�ء  وق�سم علوم  �لبيئية  �لعلوم  كلية علوم �حلياة  باحثني من  ويف در��سة م�سرتكة بني 
�ملهنية و�لتقنية بال�سني ومركز بحوث �لتمر بجامعة �مللك �لفي�سل، �لإح�ساء باململكة �لعربية �ل�سعودية، 
فاإنه �إ�سافة �إلى تلك �ملكونات و�خلو��س �ملوجودة يف ثمرة �لتمر �لتي مت ذكرها يف �لدر��سة �أعالها، 
ا على م�ساد�ت للفريو�سات، �أ�سرتولت نباتية، كما �أنه حمفز  فاإن نو�ة ) �أو بذور ( �لتمر حتتوي �أي�سً

لالأع�ساء �لتنا�سيلية )3(.  
ويف در��سة م�سرية ن�سرتها جملة بحوث �لعلوم �لتطبيقية لتحديد �لقيم �لكيميائية �حليوية و�لتغذوية 
�سلبة:  مو�د  جملة  و86،50  رطوبة   %13،80 على  يحتوي  �مل�سري  �لتمر  �أن  �أظهرت  �مل�سري،  للتمر 
وي�ستنتج  و�ألياف خام 5،20%،، بروتني 3،00%، دهون 2،90% ورماد %2،13.  كربوهيدر�ت %73،50، 
ملر�سى  بالن�سبة  �آمن  �لتمر  �أن  تعني  �لكربوهيدر�ت  مع  مقارنة  للدهون  �ملتدين  �ملحتوي  �أن  �لباحثون 
�لربوتني يحتوي على وزن جزئي عاٍل بني 80-135 ك.د.  �أن معظم  �لدم، كما  و�رتفاع �سغط  �لقلب 
ا على تركيز عاٍل من حم�س �إ�سبارتك، برولني، جالي�سني، هي�ستيدين، فالني، ليو�سني،  يحتوي �لتمر �أي�سً
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�أرجينني، وتركيز قليل من ثريونني و�سريين وميثيونني �أيثوليثني وتايرو�سني وفينايالألنني ولي�سني وكمية 
� من �لألنني.  قليلة جدًّ

   [Date palm extracts (Egyptian study): 13180 % moisture, 86150 % total solid: Ash and
 Crud fibers contents were 2.13 and 5.20 respectively. Protein 3.00%, carbohydrates
 73100%, lipids 2190 %1 High concentration of Aspartic acid, Proline, Glycine,
 Histidine, Valine, Leucine and Arginine1 Low concentration of Threonine, Serine,
 Methionine, Isoleucine, Tyrosine, Phenylalanine and Lysine, very low concentration
     of Alanine]1

كما يحتوي على فيتامني ب مركب، فيتامني ب 1، فيتامني ب 2، حم�س �لنيكوتني وفيتامني �أ. 
�لفو�ئد  من  �لعديد  �إلى  �إ�سافة  فريدة،  ووظيفية  غذ�ئية  قيمة  يوفر  �لتمر  �أن  �إلى  �لدر��سة  وخل�ست 

�ل�سحية )4(.
كما �أجرى معهد �ملناطق �سبه �ل�ستو�ئية باجلامعة �ل�سيكية لعلوم �حلياة ن�سرت عام 2010م، حترت 
�لدر��سة تاريخ ��ستخد�م �لتمر، حيث �عتربت �أن �لتمر كان هو �أ�سا�س �لتغذية يف �ملناطق �جلافة للعامل 
�لقدمي، و�أن �لتمر �لعر�قي يحتوي على �لكربوهيدر�ت وبروتني ودهون وفيتامينات، مما تعترب مركبات 
ر للج�سم �لب�سري 5،33 كجول من �لطاقة  �سهلة �لتمثيل، و�أن �لرطل �لو�حد )453 جر�ًما( من �لتمر يوفِّ
و�ملاغني�سيوم  و�لكال�سيوم  �لكلور  و�أن    ، �لتمر  يف  �لأبرز  �لعن�سر  هو  �لبوتا�س  ويعترب  �لف�سيولوجية. 
من  �أقل  وكمية  و�لنحا�س  و�ملنجنيز  �حلديد  من  مقدرة  كمية  وهنالك  ن�سبيًّا،  عاٍل  برتكيز  يتو�جدون 

�لزنك )5(.
والفريو�سات  والبكترييا  واللتهابات  الأك�سدة  كمكافحة  املختلفة  التمر  خوا�ض  حول  درا�سات   -

والفطريات وال�سرطان والقرحة ويف عالج �سغط الدم والعقم الذكوري...الخ:
ثمار �لتمر م�سدر غني من �لكربوهيدر�ت، و�لألياف �لغذ�ئية، وبع�س �لفيتامينات و�ملعادن �لأ�سا�سية. 
ا م�سدر ممتاز لالألياف �لغذ�ئية، وحتتوي على كميات كبرية من �ملعادن  كما �أن نو�ة �أو بذر �لتمر هي �أي�سً
�ل�ستخد�مات  من  �لعديد  ا  �أي�سً هناك  �لغذ�ئية  �ل�ستخد�مات  �إلى  بالإ�سافة  و�لربوتينات.  و�لدهون 

�لدو�ئية  لعالج جمموعة متنوعة من �لأمر��س يف خمتلف �لنظم �لتقليدية للطب.
 Arecaceae ف�سيلة  فونك�س د�كتليفري�، وت�سميها �لعرب »�لنخلة« و »�سجرة �حلياة«، وتتبع للعائلة �لنباتية
botanical family �لدر��سات �لدو�ئية يف هذه �ملر�جعة �ملنهجية �أظهرت �لإمكانية �لهائلة لهذ� �لنبات يف 

عالج �لعديد من �لأمر��س مثل �لإ�سهال، قرحة �ملعدة،��سطر�بات �جللد، ��سطر�بات �لقلب و�لأوعية 
�لدموية، �أمر��س �لتهابات �لكبد و�لكلى، �للتهابات �جلرثومية و�لفريو�سية، �ل�سرطان، �لخ. كما �أ�سارت 
�لدر��سات �إلى �أن ��ستهالك منتجات هذ� �لنبات وخلو��سها �مل�سادة لالأك�سدة يرتبط بانخفا�س خطر 
�لعديد من �لأمر��س �ملزمنة؛ وذلك ب�سبب وجود مركبات قابلة للذوبان يف �ملاء مثل مركبات حم�س 
�لإ�سابة  �إلى خف�س معدلت  يوؤدى  �ل�سو�رد �حلرة، مما  �بتالع  عالية يف  قدرة  يعطيها  �لفينول، مما 
و�لوفاة ب�سبب �لأمر��س �لتنك�سية يف �لإن�سان. وبرغم كل هذه �لأن�سطة �إلى �أن ما مت من عمل بحثي فيما 
�، مما ي�ستدعي حتقيًقا و��سًعا  يتعلق بالنو�حي �لدو�ئية و�لكيميائية و�لكيميائية �حليوية يعترب قلياًل جدًّ
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ا و�أن �لتمر قد ميثِّل عالًجا بدياًل لكثري من �لأمر��س  ا يف جانب �لفاعلية �ل�سريرية، خ�سو�سً خ�سو�سً
ذو فاعلية وماأمونية عالية، وهو ما ميثل �أهم �أهد�ف �ملعاجلات �لبديلة )6(.

و�لبحثية  �لعلمية  لالأدبيات  �لأحدث  هو  ا  ��ستعر��سً �لدو�ئية  للعلوم  �لباك�ستانية  �ملجلة  ن�سرت  وقد 
�أور�ق وثمر ولقاح وجذور،  و�أجز�ئه �ملختلفة من  �لبلح فيونك�س د�كتيليفري�  �ملن�سورة عن نبات عجوة 
و�ل�سكري  �لدم  ول�سغط  وللطفور  و�لأك�سدة  لل�سرطان  كم�ساد  �لعديدة  �لبلح  �سجرة  خو��س  ت�سمنت 
�لكبد  �إلى حماية  �إ�سافة  و�لطفيليات،  و�لفريو�سات  وللبكترييا  ولالإ�سهال  ولاللتهابات  �ملعدة  ولقرحة 
بالر�سا�س  �لدم  ت�سمم  من  �لعالج  يف  �لتمر  دور  �إلى  ا  �أي�سً �ل�ستعر��س  �أ�سار  �ملخ.  وخاليا  و�لكلى 

وملكافحة �لآثار �جلانبية للميثيل بردن�سيلون، وكذلك يف �مل�ساعدة على عالج �لعقم �لذكوري )7(. 
بحوث  �أحدث  �أن   2011 �سبتمرب  يف  بالريا�س   �سعود  �مللك  جلامعة  �لإخبارية  �لبو�بة  ن�سرت  وكذلك 
�جلامعة ك�سف عن فو�ئد متر �لعجوة، و�أن من خ�سائ�سها مكافحة �للتهابات وب�سكل م�سابه لالأدوية 
�ل�سيدلنية �ملتوفرة جتاريًّا مثل �لإبوبروفني و�لنابروك�سني و�لأ�سربين، و�أن هذ� �لبحث �لعلمي �لذي 
ا �أن للعجوة عنا�سر ن�سطة يف مكافحة  ُن�سر يف �لعدد 61 من جملة �لزر�عة و�لغذ�ء �لأمريكية يو�سح �أي�سً
�لثاين؛  �لنوع  من  �ل�سكري  مر�سى  تفيد  �أنها  كما  �ل�سرطان،  مثل  �ملزمنة  �لأمر��س  وحماية  �لأك�سدة 

لحتو�ئها على �أحادي �ل�سكار�يد فقط.  
وقد ك�سفت �لتحقيقات �لنباتية �أن �لفو�كه حتتوي على �لأنثو�سيانني، �لفينول، �جلامدة، �لكاروتينات، 

و�لربو�سيانيدين�س �لفالفونيد�ت و�ملركبات �ملعروفة بامتالكها �لعديد من �لآثار �ملفيدة.
1}Anthocyanins, Phenol, Carotins, Procyanidins, flafonoids{

�حلرة  �ل�سو�رد  لكت�ساح  عالية  خا�سية  لها  �لتمر  ثمار  �أن  �ل�سريرية  قبل  �لدر��سات  �أظهرت  وقد 
وم�ساد�ت �لأك�سدة، �مل�سادة للطفور وللميكروبات ولاللتهابات ولل�سرطان ولالأن�سطة �ملنبهة للمناعة، 

وكذلك حلماية �ملعدة و�لكبد و�لكلى 
حتلياًل  �ل�ستعر��س  هذ�  ويقدم   .(gastroprotective, hepatoprotective, nephroprotective)

�ساماًل للكيمياء، و�لتحقق من �سحة �خل�سائ�س �لدو�ئية للفو�كه و�لبذور )8(.
ويف در��سة �أجر�ها حديًثا ق�سم �حليو�ن بكلية �لعلوم، جامعة �مللك �سعود باململكة �لعربية �ل�سعودية، 
حيث مت ��ستحد�ث مر�س �لكوك�سيديا بو��سطة طفيل �لإميريا بابيالتا يف  فئر�ن �ملخترب، ثم �إعطاوؤها 
�لفئر�ن  بر�ز  يف  �ملتكي�سة  �لبيو�س  �إفر�ز  �أن  �لنتائج  �أظهرت  حيث  �لتمر،  ثمار  من  مائيًّا  ا  م�ستخل�سً
�إنزميات  نت  �مل�سابة قد نق�س وب�سكل ملحوظ �بتد�ًء من �ليوم �لر�بع من جترع �لتمر، وكذلك حت�سَّ
وظائف �لكبد. فا�ستنتج �لباحثون من هذه �لدر��سة �لدور �لوقائي للتمر للكبد، وكذلك �لعالجي يف حالة 

�إ�سابتها مبر�س �لكوك�سيديا )9(.
ودر��سة حديثة �أخري �أخرى حول �لأثر �مل�ساد للبكترييا لثالثة �أنو�ع من �لتمور؛ هي �خُلال�س و�ل�سي�سي 
و�لتغذية  �لزر�عة  كلية  يف  �أُجريت  و�لتمر،  و�لرطب  �لب�سر  هي  خمتلفة  �إن�ساج  مر�حل  ويف  و�لرز�ز، 
بجامعة �مللك في�سل باململكة �لعربية �ل�سعودية، ون�سرتها جملة تقنية عملية �لأطعمة عام 2013م على 
)�ملائية  �مل�ستخل�سات  جلميع  ح�سا�سية  �لأعلى  كانت  �ملوجبة  جر�م  �لبكترييا  وخمربيًّا.  حية  كائنات 
ا ف�سائل من �مل�ستوحدة �للي�سترييا  و�لأثيلية و�لإيثونيلية( منها على �لبكترييا جر�م �ل�سالبة، وخ�سو�سً
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و �ملكور�ت �لعنقودية �ملرتممة. م�ستخل�سات �لإيثانول وبعدها �ملائية ملرحلة �لب�سر كانت �لأقوى فاعلية 
ا لتمر �لرز�ز  مقارنة مع مر�حل �لن�سح �لأخرى، حيث تبنيَّ  �سد �ملكور�ت �لعنقودية �ملرتممة وخ�سو�سً

�أنها حتتوي على �أعلى قيمة كمية من حم�س �لفينول مقارنة مع �مل�ستخل�سات �لأخرى )10(.
كما �أُجريت در��سة يف كل من ق�سمي �لأحياء �جلزئية و�حليو�ن بكلية �لعلوم جامعة �مللك عبد�لعزيز 
هدفت �إلى �لتعرف �إلى �أثر نو�ة �لبلح �مل�ساد لنوعني من �لبكترييا: كليب�سيلال نومونيا و�إ�سرييريا كولي؛ 
�لع�سبية؛  �لنو�قل  من  �ملخ  حمتوى  بع�س  على   بردني�سيلون  للميثايل  �جلانبية  �لآثار  تخفي�س  وعلى 
�أكرث فعالية  �أن نو�ة �لبلح  �أظهرت �لننتائج  وهرمون �لتي�ستريون وزر�عة خ�سية فاأر �ملخترب »�لبينو«. 
لوقف منو �لبكترييا؛ وذلك لأثرها على نفاذية غ�ساء �لبكترييا؛ وبينما �أدى تناول �مليثايل بردني�سيلون 
ملدة �أ�سبوعني �إلى �نخفا�س �لنور�درينالني و�لقابا )G-ABA( يف �ملخ، كان للتناول �ليومي مل�ستخل�س 
نو�ة �لبلح وملدة �أ�سبوعني �أثًر� و��سًحا يف رفع م�ستويات �لنور�أدرينالني و�لقابا �إلى �أعلى م�ستوى؛ كما �أن 
�لتناول �ملزدوج مل�ستخل�س نو�ة للبلح و�مليثايلربدني�سيلون �سبَّب �رتفاًعا ملحوًظا يف م�ستوى �لتي�ستريون 
�ملنوية.  �حليو�نات  عدد  �رتفاع  يف  جليًّا  ظهر  �لألبينو  فئر�ن  خ�سية  على  وحت�سًنا  ا  و�أي�سً �لدم  يف 
بكترييا  من  لكل  حيوي  كم�ساد  �لتمر  نو�ة  ��ستخد�م  يف:  تتلخ�س  �لدر��سة  لهذه  �ملنا�سبة  �لتو�سيات 
كليب�سيلال نومونيا و �إ�سرييريا كولي �أف�سل من ��ستخد�م �مل�ساد�ت �حليوية �ملعيارية؛ ��ستخد�م نو�ة 
�لنو�قل �لع�سبية للمخ؛ وكذلك لرفع �لقوة  �لتمر ل�سد �لآثار �جلانبية للممثايلربدني�سلون على بع�س 

�لإخ�سابية للذكور )11(.
- درا�سات حول مكافحة التمر / عجوة املدينة ل�سموم الكبد والكلى واخل�سية  والدماغ:  

ن�سرت باحثة يف ق�سم علوم �لأحياء، كلية �لعلوم، جامعة �مللك عبد�لعزيز بجدة عن �لدور �لوقائي لتمر 
�لعجوة �سد �ل�سمّية �لكبدية �مل�ستحثة بو��سطة �لأوكر�تك�سن، حيث ��ستدلت �أن �ملعاملة مب�ستخل�س متر 
�لعجوة قبل �إعطاء هذه �ملادة �ل�سمية لفئر�ن �ملخترب قد �أدت �إلى �نخفا�س �سميته على �لن�سيج �لكبدي، 
و�أو�ست باأن متر �لعجوة ميكنه �أن يكون غذ�ًء فّعاًل و�قًيا �سد �ل�سّمية �لكبدية. وكذلك ن�سرت �ملجلة 

�مل�سرية لل�سموم �لطبيعية  نف�س �لدر��سة، وذلك عام 2011م )12(.
متر  فعالية  عن  بجدة  عبد�لعزيز  �مللك  جامعة  يف  حديًثا  �أُجري  بحًثا  �لكلى  بحوث  جملة  ن�سرت  كما 

.) OCHRATOXIN A (،لعجوة يف حماية �لكلى �سد �سمية �لأوكر�تك�سن�
حيث مت تق�سيم فئر�ن خمترب حتت �لفطام من نوع �لألبينو �إلى جمموعات، كل جمموعة �أُعطيت مركًبا 
يعتقد �أنه يكافح �لت�سمم �سد �لأوكر�تك�سن مثل بيكربونات �ل�سود�، وجمموعة �أُعطيت متر �لعجوة وذلك 
يوميًّا. ثم متت مالحظة �لأثر على �لتغري�ت �ل�سمية لالأوكر�تك�سن. وجدت �لدر��سة �أن �لنبيبات �مللتوية 
�لكلى  ووزن  �لكريتينني  وكذلك  طبيعية،  كانت  �لعجوة   تناولت  �لتي  �لبحثية  �لفئر�ن  كلى  يف  �لد�نية 
خالًفا لباقي �ملجموعات، و�لتي تاأثرت من �سمية �لأوكر�تك�سن، و�لتي متثلت يف تلف �لنبيبات �مللتوية 
�لد�نية و�رتفاع �لكريتينني ونق�س يف وزن �لكلى. فا�ستخل�س �لباحثون �أن للعجوة �آثاًر� فّعالة يف �حلماية 

�سد �لت�سمم �لكلوي، وبالتايل ت�ساعد على منع �لف�سل �لكلوي يف مثل هذه �حلالت )13(.
وهناك عدٌد من �لدر��سات حول فعالية �لتمر يف حماية �لكبد �سد �ل�سموم. ففي در��سة ن�سرتها جملة 
�ملر��سة �ل�سمّية و�لتجريبية عام 2011، �أظهرت �أن ت�سمم �لكبد �مل�ستحّث ب�سبب مركب �لد�مييثوييت 
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�ملوؤك�سدة و�تي ت�ستخدم كمبيد�ت، قد مت جتنبه بو��سطة �إعطاء م�ستخل�س �لتمر، و�لذي حافظ على 
منع �رتفاع �لإنزميات �لكبدية، وكذلك على عدم وجود تغري�ت مر�سية على خاليا �لكبد )14(.

كما مت در��سة �لأثر �لوقائي للم�ستخل�س �ملائي للب �لتمور )فينيك�س د�كتليفري�(  وحم�س �لإ�سكوربيك 
على تلف �لكبد �مل�ستحث بو��سطة �لثيو�سيتامايد. فمن �سمن �ستني فاأًر� �أُجريت عليهم �لدر��سة، هنالك 
جمموعة مت حقنها بالثيو�سيتامايد ثم �أُعطيت لب �لتمر مع حم�س �لأ�سكوربيك. مت تقييم تلف �لكبد 
�أُعطيت �لتمر  �أن جمموعة �لفئر�ن �لتي  بو��سطة فحو�سات وظائف �لكبد �ملعروفة. فاأظهرت �لنتائج 
وحم�س �لأ�سكوربيك مل تتاأثر وظائف �لكبد لديها مقارنة مع �ملجموعات �لأخرى و�لتي �أظهرت عالمات 
تلف كبدي م�ستحّث، وعليه ��ستنتجت �لدر��سة �أن لب �لتمر مع حم�س �لأ�سكوربيك لهما �أثار �إيجابية 

و��سحة يف �لوقاية من تلف �لكبد �مل�ستحث بالثيو�سيتامايد )15(.
بق�سم  و�أُجريت  2012م،  عام  ع�سر  �حلادي  �لبيطري  �لعلمي  �ملوؤمتر  قّدمت حديًثا خالل  در��سة  ويف 
وظائف �لأع�ساء و�ل�سيدلة، كلية �لطب و�لبيطرة، جامعة بغد�د على �أربعني فاأًر� ذكًر� بينت �لنتائج �أن 
�لفئر�ن �لتي �أُعطيت ترت�كلور�يد �لكربون �مل�ستحث لتلف �لكبد، ثم �أُعقبت بتناول �لفئر�ن لع�سار�ت 
�لوقائي  �لدور  يبني  ب�سورة ملحوظة، مما  �لكبدية  يوًما حت�سنت وظائفهم  ملدة 42  بالفم  �لبلح  لقاح 

�لكبدي  للقاح �لتمور )16(.   
ويف در��سة حديثة �أُجريت يف نهاية عام 2013م مت �إعطاء فئر�ن خمترب جرعة و�حدة من �لكادميوم  
و�ملعروف ب�سميته للخ�سية وريديًّا. بعد �أربع وع�سرين �ساعة بد�أ �إعطاء �لفئر�ن جرعات بالفم يوميًّا من 
م�ستخل�س �لبلح �ملائي وملدة 56 يوًما. فاأحدث �لكادميوم تلًفا و��سًحا يف �لأع�ساء �لتنا�سلية للفئر�ن، 
غري  �خلاليا  معدلت  وز�دت  حركتها،  وبطئت  �ملنوية،  �حليو�نات  عدد  و�نخف�س  وزنها،  نق�س  حيث 
�لطبيعية، �إ�سافة �إلى زيادة �لأك�سدة، حيث نق�س م�ستوى �لقلوتاثيون، وكذلك �نخف�س م�ستوى هرمون 
�لكادميوم،  �سمية  و�أ�سعفت  �ملنوية،  �حليو�نات  قوة  �لبلح  م�ستخل�سات  ��ستعادت  لقد  �لتي�ستريون.  
ز �لأن�سطة �لهرمونية للخ�سية، و�أوقف عمليات �لأك�سدة فيها  حيث ��ستنتج �لباحثون �أن �لبلح قد حفَّ
ا ن�سري �إلى بحث ق�سم �لكيمياء �حليوية، كلية �لعلوم، جامعة �مللك �سعود،  )17(. ويف هذ� �لإطار �أي�سً
و�لذي ُن�سر يف �ملجلة �لإفريقية للتقنية �حليوية، حيث مت �ختبار خو��س �لأور�ق �جلافة و�لثمار و�لبذور 
و�للحاء ل�سجر �لبلح خمربيًّا. لقد ��ستخدمت طريقة �لنت�سار �لقر�سي، حيث �أظهرت �لنتائج �أن جميع 
م�ستخل�سات �أنو�ع �سجرة �لنخل له خو��س م�سادة للبكترييا �لتي مت �ختبارها وهي �ملكور�ت �لعنقودية 
�لذهبية و�لعقدية �ملقيحة و�لإ�سرييريه �لقولونية ، و�أن ثمرة �لبلح كانت �لأعلى فاعلية. وك�سف �لتحليل 
و�لفالفونيودز  �لأجز�ء،  جميع  يف  �لقلويات  و�سبه  �لكاربوهيدر�ت  وجود  ا  �أي�سً �لكيميائي  �لنباتي 

و�ل�ستريويدز و�ل�سابونني وحم�س �لطنطاليك )�لتانني( يف بع�س �لأجز�ء)18(.
ويف در��سة حديثة ُن�سرت عام 2013 يف جملة �ل�سموم �لبيئية عن عجوة �ملدينة �ملنورة، وهو �ل�سم �لذي  
يطلق على �أ�سهر �أنو�ع �لتمور يف �ملدينة �ملنورة، قام باحثون من كلٍّ من كلية �لطب جامعة طيبة، وكلية 
�لوقائي  �لأثر  بدر��سة  �ل�سموم،  ملكافحة  �لإقليمي  �لدمام  ومركز  �ملن�سورة،  جامعة  و�ل�سيدلة  �لطب 
�لأع�ساء  �أن�سجة  �لر�سا�س على  �لت�سمم بخالت  �لأر�نب �سد  �ملنورة على  �ملدينة  مل�ستخل�سات عجوة 
�حليوية. مت تق�سيم �لأر�نب �إلى �أربع جمموعات: جمموعة �لعالج مب�ستخل�س عجوة �ملدينة )300 مج/
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كجم/يومًيا ملدة 14 يوًما( حيث مت تقييم �لت�سمم بخالت �لر�سا�س )500 ب.ب.م. على مياه �سرب ملدة 
14 يوًما( باملقارنة مع جمموعة ت�سمم خالت �لر�سا�س فقط. وجمموعة م�ستخل�س �لعجوة مع جمموعة 
�سابطة. لقد مت تقييم وظائف �لكبد و�لكلى، م�ستوى �لر�سا�س يف �لدم، م�ستويات �لأك�سدة وم�ساد�ت 
�أظهرت  �ملختلفة.  �ملجموعات  يف  و�لقلب  و�لكلى  �لكبد  على  �ملر�سية  �لت�سريحية  و�لتغري�ت  �لأك�سدة، 
و�لكلوية  �لكبدية  �ل�سموم  م�ستويات  يف  عالية  �إح�سائية  وبدللة  �رتفاًعا  �لر�سا�س  خالت  جمموعة 
باملقارنة مع �ملجموعة �ل�سابطة. وباملقارنة �أظهرت جمموعة م�ستخل�س �لعجوة �أثًر� وقائيًّا لالأن�سجة 
�لكبدية و�لكلوية وبدللة �إح�سائية. على م�ستوى �لت�سريح �ملر�سي لالأن�سجة، كان هنالك �حتقان دموي، 
نزيف خاليل، تنك�س خلوي، ونخر يف �لأع�ساء �ملختلفة ملجموعة خالت �لر�سا�س، بينما خلت �لأن�سجة 

يف جمموعة �لعجوة من هذه �ملتغري�ت. 
�إذن فاإن نتائج هذه �لدر��سة توؤكد �لآثار �لوقائية و�لتح�سينية لعجوة �ملدينة �سد �لآثار �ل�سامة لت�سمم 

خالت �لر�سا�س)19(. 
�لنبوي  للطب  �لعلمي  لالإعجاز  لدن  �بن  �ملعلم  كر�سي  �أجر�ها  �لتي  تلك  فهي  �لأحدث  �لدر��سة  �أما 
بجامعة طيبة باملدينة �ملنورة، ون�سرتها �ملجلة �لأوروبية للعلوم هذ� �لعام-2014م، حيث متت در��سة 
�لأثر �لوقائي لتمر �لعجوة على �لكبد. يف هذه �لدر��سة مت �إعطاء م�ستخل�س من عجوة �ملدينة مبقد�ر 
�جر�م/كجم/لليوم بالفم لفئر�ن معمل، ومن ثم حقن نف�س �حليو�نات بكربون ترت�كلور�يد مذ�ب يف 
و�أظهرت  �لأ�سبوع.  �لتجويف �حل�سوي بجرعة مقد�رها 1.2كجم/كجم ثالث مر�ت يف  �لزيت د�خل 
على  بعيد  حد  �إلى  حافظت  �لكبدية  �لإنزميات  �أن  و�لت�سريحي  �لع�سوي  �لكيميائي  �لتحليل  نتائج 

م�ستوياتها �لطبيعية، وكذلك �خلاليا �لكبدية مل تتاأثر كثرًي� ب�سمية كربونترت�كلور�يد.    
ت�ستنتج �لدر��سة �أن وجود �لفيتامينات وم�ساد�ت �لأك�سدة يف م�ستخل�س متر �لعجوة كان لهما �أثر و�ٍق 
تقليدي حلماية  �لعجوة كربوتوكول غذ�ئي  �أ�سا�ًسا علميًّا ل�ستخد�م  �لكبدي، مما يعطي  �لت�سمم  �سد 

�لكبد )20(. 
جتربة �سريرية لفاعلية التمر يف وقف نزيف الرحم ما بعد الولدة:       

مع  �إعطاوؤهن  �لتمر  فاعلية  ملقارنة  �لطبية؛  للعلوم  م�سهد  بجامعة  �إير�نية  �سريرية  جتربة  ففي 
�لولدة( يف  بعد  ما  نزف  �لرحم يف حالت  نزيف  لوقف  طبيًّا  )و�مل�ستخدم  �لأك�سيتو�سني  هرمون 
عالج نزيف ما بعد �لولدة. �أُجريت �لتجربة على 62 �مر�أة ولدن بامل�ست�سفى، حيث مت �إعطاوؤهن 50 
جر�ًما بالفم من متر ديقلت نور )�ملجموعة �لأولى( و 10 وحد�ت من �لأك�سيتو�سني حقن بالع�سل 
)�ملجموعة �لثانية(. يف نف�س �لوقت مت و�سع �أكيا�س بال�ستيكية و�سر��سف قطنية حتت هوؤلء �لن�سوة 
وحفائظ على منطقة �لقبل لمت�سا�س �لدم �أو �ل�سو�ئل. مت جمع كل �حلفائ�س بعد ثالث �ساعات 
من ولدة �مل�سيمة، وقد مت وزنهن كل �ساعة، مع ح�ساب �لفرق ) زيادة 100 جر�م يف �لوزن �عتربت 
تو�زي 100 مل من �لدم(. �أظهرت �لنتائج �أن متو�سط فقد�ن �لدم يف �ل�ساعة �لأولى بعد �لولدة 
�لأمر  يكن  مل  بينما  عالية،  �إح�سائية  وبفو�رق  و�لأك�سيتو�سني  �لتمر  جمموعتي  بني  خمتلًفا  كان 
كذلك يف �ل�ساعتني �لثانية و�لثالثة. و�إجماًل ففي �لثالث �ساعات عقب �لولدة  كان فقد�ن �لدم يف 
جمموعة �لتمر �أقل وبدللة �إح�سائية عن جمموعة �لأك�سيتو�سني )162.5 مل مقابل 220.- مل، 



123

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

قيمة ع=0،02(. ت�سنتج �لدر��سة �أن ��ستخد�م �لتمر بالفم يقلِّل من نزيف ما بعد �لولدة �أكرث من 
�حلقن بو��سطة �لأك�سيتو�سني.، وبذلك فهو بديل �أف�سل يف حالة �لولدة �لطبيعية؛ حيث تتوفر فيه 
متطلبات �ملمار�سة �حلديثة لطب �لن�ساء و�لتوليد با�ستخد�م و�سائل غري �سر�سة و�آمنة و�أقل كلفة 

وخالية من �لأعر��س �جلانبية )21(.
ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة �ملر�جع �لعلمية حول �لبحوث و�لتجارب �لعلمية �لتي �أُجريت على 

�لتمر وعجوة �ملدينة، و�لتي متت �لإ�سارة �إليها �سابًقا:

11 Tang ZX, Shi LE, Aleid SM1 Date fruit: chemical composition, nutritional and 
medicinal values, products1 J Sci Food Agric. 2013;93(10):2351-611

21 Chuan-Rui Zhang, Saleh A1 Aldosari, Polana S1 P1 V1 Vidyasagar, Karun M1 Nair, 
and Muraleedharan G. Nair. Antioxidant and Anti-inflammatory Assays Confirm 
Bioactive Compounds in Ajwa Date Fruit1 J. Agric. Food Chem1, 2013, 61 (24), 
pp 5834–5840 

31 Lu-E Shi, Alaeid SM, tang ZX1 Date Pits: Chemical Composition, Nutritional and 
Medicanal VALUES, Utilization1 Crop Science1 20131 

41 El-Sohaimy S1A1 and Hafez E1E1 Biochemical and Nutritional Characterizations of 
Date Palm Fruits (Phoenix dactylifera L). Journal of Applied Sciences Research1 
2010; 6(8): 1060-10671

51 AL-GBOORI B1, KREPL V1 Review Articles: IMPORTANCE OF DATE PALMS 
AS A SOURCE OF NUTRITION1 Institute of Tropics and Subtropics, Czech 
University ofLife Sciences, Prague, Czech Republic1 AGRICULTURA TROPICA 
ET SUBTROPICA1 2010; VOL1 43 (4)1

61 N Vyawahare, R Pujari, A Khsirsagar, D Ingawale, M Patil, V Kagathara1 Phoenix 
dactylifera: An update of its indegenous uses, phytochemistry and pharmacology1 
The Internet Journal of Pharmacology1 2008; 7(1)1 

71 Mallhi TH, Qadir MI, Ali M, Ahmad B, Khan YH, Rehman A1 Review: Ajwa 
date (Phoenix dactylifera)- an emerging plant in pharmacological research1 Pak J 
Pharm Sci1 2014 May;27(3):607-161

81 Baliga MS et al1 A review of the chemistry and pharmacology of the date fruits 
(Phoenix dactylifera L1)1 Food Research International1 2011;  44( 7) : 1812–18221

91 Mahmoud S Metwaly, Mohamed A Dkhil, Saleh Al-Quraishy1 Role of Phoenix 
dactylifera in ameliorating Eimeria papillata-induced hepatic injury in mice1 
Journal of medicinal plant research 2012; 6:3041-30471

101 Saleh FA1 Otaibi MM1 Research Article1 Antibacterial Activity of Date Palm 
(PhoenixDectyliferaL1) Fruit at Different Ripening Stages1 J Food Process 
Technol1 2013; 4:2851

111 Saddiq A1A1, Bawazir A1E1 ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF DATE 
PALM (PHOENIX DACTYLIFERA) PITS EXTRACTS AND ITS ROLE 
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IN REDUCING THE SIDE EFFECT OF METHYL PREDNISOLONE ON 
SOME NEUROTRANSMITTER CONTENT IN THE BRAIN, HORMONE 
TESTOSTERONE IN ADULTHOOD1 IV International Date Palm Conference

121 Abdu SB1 THE PROTECTIVE ROLE OF AJWA DATE AGAINST THE 
HEPATOTOXICITY INDUCED By OCHRATOXIN A1 Egyptian Journal of 
Natural Toxins. 2011; 8(1,2): 1-15, June 2011 

131 Ali A, Abdu S and Alansar S1 Biosafty of Ajwa Date against Biotoxicty of 
Ochratoxin (A) on Proximal Renal Tubules of Male Ra1  Kidney Research Journal1 
2011; 1(1): 1-121 

14. Saafi EB, Louedi M, Elfeki A, Zakhama A, Najjar MF, Hammami M, Achour L. 
Protective effect of date palm fruit extract (Phoenix dactylifera L1) on dimethoate 
induced-oxidative stress in rat liver1 Exp Toxicol Pathol1 2011 Jul;63(5):433-411

151 M Bastway Ahmed; NA Hasona; AH Selemain1 Protective Effects of Extract from 
Dates (Phoenix Dactylifera L1) and Ascorbic Acid on Thioacetamide-Induced 
Hepatotoxicity in Rats1 Iranian Journal of Pharmaceutical Research1 2008;  7(3): 
193-2011 

161 Jawad Kadhim Araak and Maisa'a Ala'a Abdulhussein1 The Protective Role 
of Date Palm Pollen (Phoenix dactylifera L) on Liver Function in Adult Male 
Rats Treated with Carbon Tetrachloride1  Proceeding of the Eleventh Veterinary 
Scientific Conference, 2012; 132-1411

171 S1 El-Neweshy, Z1 K1 El-Maddawy and Y1 S1 El-Sayed1 Therapeutic effects of date 
palm (Phoenix dactylifera L1) pollen extract on cadmium-induced testicular toxicity1 
Andrologia1 20113; 45(6): 369–3781

18. Sooad Al-daihan and Ramesa Shafi Bhat.  Antibacterial activities of extracts of 
leaf, fruit, seed and bark of Phoenix dactylifera1  African Journal of Biotechnology; 
2012; 11(42): 10021-10025  

191 Antioxidant and Tissue-Protective Studies on Ajwa Extract: Dates from Al 
Madinah Al-Monwarah, Saudia Arabia1 J Environ Anal Toxicol1 2013;  3(1):163-
171

 20, Sheik B Y, Elsaed W M, Samman A H1 Ajwa Dates as a Proteolytic Agent Aaginst 
Liver Toxicity in Rat1 Euroean Scientific Journal1 2014; 3: 358-3671

211 Khadem N*, Sharaphy A**, Latifnejad R§, Hammod N§, Ibrahimzadeh S1 Comparing 
the Efficacy of Dates and Oxytocin in the Management of Postpartum Hemorrhage. 
Shiraz E-Medical Journal1 2007; 8(2)1
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ماِمل والُعْذرة َوالِجَراِح ِعالُج الدَّ
َوأْمَراِض الَفِم والَحلق

ما جاء يف عالج الدماميل :
ماميل �أن تاأخذ من �لعنب  عن �إبر�هيم بن حممدي �لهندي قال: ينفع باإذن �هلل من �لدَّ
�لأحمر خم�سني عنبة �أو نحوها، فتطبخ باملاء حتى يعود باملاء �إلى �لثلث، ثم ت�سربه وتاأكل 

�لعنب. )1(

)1(  مل �أجد فيما لديَّ من كتب �لطب �لنبوي من ذكر عالج �لدماميل و�لبثور بهذه �لطريقة �لتي ذكرها 
عبد�مللك بن حبيب.

وقد ذكر �ل�سيوطي وغريه ممن و�سعو� كتًبا يف �لطب �لنبوي عالج �لبرثة )وهي خر�ج �سغري يف �جللد 
�أو تنفط Pustule(، �أن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: »دخلت على ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وقد 
ر �لكبري، ومكربِّ  خرج يف �إ�سبعي برثة فقال: عندك ذريرة؟ فو�سعتها عليها. وقال: قويل: �للهم م�سغِّ
ر ما بي، فطفئت«. �لذريرة هي فتات ق�سب �لطيب بالهند. �أخرجه �أحمد يف �سننه و�بن  �ل�سغري، �سغِّ

�ل�سني و�أبو نعيم، كالهما يف �لطب �لنبوي، و�حلاكم يف �مل�ستدرك. 
و�أخرج �لبخاري وم�سلم يف �سحيحيهما و�بن �ل�سني و�أبونعيم )يف �لطب �لنبوي(، عن عائ�سة ر�سي �هلل 
عنها قالت : كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� ��ستكى �لإن�سان، �أو كانت به قرحة، �أو جرح قال 

باإ�سبعه هكذ� ثم قال: ب�سم �هلل، تربة �أر�سنا بريقة بع�سنا، ُي�سفى �سقيمنا باإذن �هلل ربنا«.
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم، عن �أبي هريرة مثله. 

و�أخرج �أحمد و�لرتمذي و�أبو نعيم عن �سلمى ر�سي �هلل عنها قالت: »كنت �أخدم ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم، فما كانت ت�سيبني قرحة ول نكبة �إل �أمرين �أن �أ�سع عليها �حلناء«.

�سقـّه  )�أي  ببطـِّه  ياأمر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  كان  فقد  خر�ج،  �إلى  �لدمل  حتول  �إذ�  و�أما 
وفتحه(، فقد �أخرج �أبو يعلى يف م�سنده و�بن عدي، عن علي ر�سي �هلل عنه قال: دخلت مع ر�سول �هلل 
َّ و�لنّبي �سلى  �سلى �هلل عليه و�سلم على رجل يعوده بظهره ورم، فقال: بطّو� عنه. فما برحت حتى بطـ

�هلل عليه و�سلم �ساهد. 
و�أخرج �حلاكم و�سّححه عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�سي �هلل عنهما قالت: خرج يف عنقي ُخر�ج، فذكرت 

ذلك للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، فقال: »�فتحيه، ول تدعيه ياأكل �للحم ومي�ّس �لدم«.
و�أما �لعنب و�لزبيب فقد وردت فيهما �أحاديث: 

�أخرج �بن �ل�سني و�أبونعيم يف �لطب �لنبوي عن �أمية بن زيد �لعب�سي �أن »�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم   -1
يحب من �لفاكهة �لعنب و�لبطيخ«. وفيه ر�سيد بن �سعيد �ملهري �سعيف.
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ما جاء يف الُعْذَرة  )التهاب اللوزتني(: 
�أْعَلقت  �لُعْذرة وقد  وبه  لها  و�بن  �مر�أة دخلت على عائ�سة  �أن  عن جابر بن عبد�هلل 
عنه، و�أنفه ي�سيل دًما، فدخل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فر�آه فقال: »ويلكنَّ ل تقُتلن 
�أولدكن بالإعالق، �أميا �مر�أة �أ�ساب ولدها عذرة �أو وجع يف ر�أ�سه، فلتاأخذ ق�سًطا هنديًّا 
و�سيًئا من �حلّبة �ل�سود�ء فلتحكـّه ب�سيء من زيت، ثم ت�سعطه �إياه« فاأمر ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم عائ�سة ففعلت ذلك َفربئ. 

�حلبة  من  حبات  �سبع  تاأخذ  فقال:  ذلك  عالج  عن  قد�مة  ف�ساألت  عبد�مللك:  قال 
�ل�سود�ء... فتجعلها يف �سيء من زيت، ثم ت�سهكها �سهًكا حتى تنماع، ثم تاأخذ عويًد� من 
ق�سط مر فت�سهكه يف ذلك �لزيت �سهًكا، فتقبل به وتدبر... ثم تقطره يف منخريه، و�إن 

كان ذلك يف �ل�سيف يف �سدة �حلر فليكن مع �سيء من لنب �مر�أة.. فاإنه بارد. 

قال يل قد�مة : وتف�سري �لإعالق: �أن حتّد �حلديدة �أو �لعود حتى ي�سري كحد �ل�سهم، 
َّ به حتى ي�سيل �لدم،  ثم يحّد طرفه �سديًد�، ثم يدخل �حللق و�للهاة، حيث �لعذرة فيبطـ

�أخرج �بن عدي و�لبيهقي يف �ل�سعب عن �لعبا�س بن عبد�ملطلب ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل   -2
عليه و�سلم كان ياأكل �لعنب خرًطا. قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: »قال �أبو جعفر �لعقيلي: »ل �أ�سل 
لهذ� �حلديث«، وقلت : )و�لكالم لبن �لقيم( وفيه د�ود بن عبد�جلبار، �أبو �سليم �لكويف، قال يحيى 

بن معني : »كان يكذب«.
ومثله من وجه �آخر، عن �لبيقهي، عن عبد�هلل بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: »ر�أيت ر�سول �هلل ياأكل 

�لعنب خرًطا«. قال �لبيهقي : لي�س فيه �إ�سناد قوي.
و�أما �لزبيب، فقال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: »وروي فيه حديثان ل ي�سحان، �أحدهما : )نعم �لطعام 
�لع�سب،  وي�سّد  �لن�سب،  يذهب  �لزبيب:  �لطعام  نعم  و�لثاين:  �لبلغم«.  ويذيب  �لنكهة،  يطّيب  �لزبيب 

ويطفئ �لغ�سب، وي�سّفي �للون، ويطّيب �لنكهة«.
و�لعنب فاكهة جيدة ذ�ت منافع عديدة، وحتتوي على �ل�سكريات )و�أغلبها جلوكوز( ن�سبة 15% ومو�د 
بروتينية 1.5 باملئة ومو�د دهنية 1.5 باملئة، وبع�س �لأحما�س مثل حم�س �لليمون وحم�س �لطرطري، 
�إلى �أمالح �لبوتا�سيوم و�لكال�سيوم و�لف�سفور وكمية جيدة من فيتامني )�أ( و )ب( و )ج(.  بالإ�سافة 

و�لباقي ماء )81.6 باملئة(.
حام�س  ن�سبة  من  ويخفف  �لبول،  �إدر�ر  من  ويزيد  �لإم�ساك.  فيمنع  �لأمعاء  على  ملني  تاأثري  وللعنب 
�لبوليك يف �لدم )و�إذ� ز�د هذ� �حلام�س �سبب �لنقر�س(، وي�ساعد �لكبد على �أد�ء وظائفه وتن�سيطه. 

وع�سري �لعنب له تاأثري طارد للبلغم و�ل�سعال.
�أكرث؛ لفقد�نه كثرًي� مما يحتويه من �ملاء بالتجفيف. ولذ� فاإن  و�لزبيب يحتوي على �سعر�ت حر�رية 

قيمته �لغذ�ئية �أعلى )ن�سبة �ملاء يف حدود 20-25 باملئة فقط باملقارنة مع 80-85 باملئة يف �لعنب(.
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و�لعذرة �سبيه �ل�سلفاغ. )1(

)1(  و�لعذرة : وجع �حللق، قيل: دم يهيج يف حلق �لإن�سان، ويتاأذى منه �للحمتان، �للتان ي�سميهما �لأطباء 
�للوزتني يف �أعلى �حللق على فم �حللقوم. و�لن�ساء ي�سمينها بنات �لأذن، )وهو ��سم �سائع لها يف �ل�سام 
د.  )حتقيق  �لبغد�دي  عبد�للطيف  للموفق  و�ل�سنة«  �لكتاب  من  »�لطب  كتاب  عن  نقاًل  �ليوم(  حتى 

عبد�ملعطي قلعجي، د�ر �ملعرفة، بريوت 1986م، �س142، 143(.
ويبدو �أن �لعذرة هي �لتهاب �للوزتني. وقد كانت طريقة �لعالج غمز هما، وُي�سمى ذلك �لغمز �أو �لطعن:  
�لدغر. وقد تفعل �ملر�أة ذلك باإ�سبعها؛ لتفتح �حلوي�سالت �مللتهبة، و�لتي بها �ل�سديد يف �للوزة. ومبا 
�أن ذلك �أمر خطري وينزف منه �لطفل يف بع�س �لأحيان فقد نهى عنه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. وقد 
�للوزتني  به حوي�سالت  �ل�سهم يدخل �حللق فيبطـّ  �أو عود حتى يكون كحّد  بو��سطة حديدة  يتّم ذلك 

�مللتهبتني، فيخرج �ل�سديد و�لدم وهو �لإعالق. 
وقد وردت عدة �أحاديث يف هذ� �لبابِ �أوردها �لإمام �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف 
�لطب �لنبوي« وتلميذه �بن طولون يف »�ملنهل �لروي«، و�أورد بع�سها �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي و�لكحال 
�بن طرخان يف »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية« و�ملوفق �لبغد�دي يف »�لطب من �لكتاب و�ل�سنة«، 

وغريهم.. وهي كالآتي: 
�أ - �أخرج �بن �ل�سني يف �لطب �لنبوي، و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي، و�حلاكم يف �مل�ستدرك و�سّححه، عن 
جابر ر�سي �هلل عنه : �أن �مر�أة جاءت ب�سبي لها �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقالت : �أفقاأ منه 

�لعذرة؟ فقال: »ل حترقن حلوق �أولدكن. خذي قطًعا هندية ورو�ًسا فاأ�سعطيه �إياه«.
�لطب  و�أبونعيم يف  م�سنده،  و�أحمد يف  و�سّححه،  �مل�ستدرك  و�حلاكم يف  �سيبة،  �أبي  �بن  و�أخرج   - ب 
�لنبوي و�أبو يعلي و�لبز�ز، عن جابر ر�سي �هلل عنه قال : »دخل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على 
�أم �سلمة وعندها �سبي ي�سيل منخر�ه دًما فقال: »ما هذ�؟ قالو� : به �لعذرة. فقال: عالَم تعّذبن 
�أولدكن. �إمنا يكفي �إحد�كّن �أن تاأخذ ق�سًطا هنديًّا فتحكه مباء �سبع مر�ت، ثم توؤجره �إياه. فقال: 

ففعلو� فرب�أ«.
و�لوجور هو: �إدخال �لدو�ء من و�سط �لفم، و�للدود: �إدخال �لدو�ء من جانب �لفم، و�ل�سعوط هو: �إدخال 

�لدو�ء من �لأنف.
�أ - و�أخرج �أبو نعيم عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ر�أى �سبيًّا قد �أعلق. فقال: 
»عالم تقتلن �أولدكن بهذ� �لعالق. عليكم بالق�سط �لهندي مباء، ثّم �ُسِعَط« �أي: يو�سع يف �لأنف، 

و�لعالق هو �أن ترفع �لعذرة )�للوز( باليد.
ب - و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم، عن �أن�س ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »خري ما 

تد�ويتم به �حلجامة، ول تعذبو� �أولدكم بالغمز من �لعذرة«.
و�لغمز هو �لطعن بالإ�سبع.

�أبو نعيم عن جابر ر�سي �هلل عنه قال: دخلت �مر�أة بابن لها على �أزو�ج �لنبي �سلى �هلل  �أ - و�أخرج 
عليه و�سلم تعاجله من �لعذرة، فاأدمني فم �ل�سبي، فدخل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فلما 
ر�أى �ل�سبي �سال فوه دًما، قال: »ويلكن ل تقتلن �أولدكن« )ثالًثا(. ثم قال: »�إذ� عاجلتم مثل هذ� 
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ما جاء يف مداواة اجلراح: 
روي �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم تد�وى ملا �أُ�سيب بوجهه يوم �أحد برماٍد ح�سري 

حمّرق. 
قال عبد�مللك: �أر�ه كان ح�سرًي� من دوم؛ لأنها ح�سر �ملدينة، و�أما �حللفاء فلم �أره بها.)1(

�أو �سبهه فلتاأخذ ُك�سًتا )هو �لق�سط = �لعود �لهندي( بحريًّا ثم تعمد �إلى حجر فلت�سحقه عليه، ثم 
لتقطر عليه قطر�ت من زيت وماء. ثم لتعاجله �مر�أة ثم لتجّرعه �إياه، فاإن فيه �سفاًء من كل د�ء 

�إل �ل�سام«.
ب - و�أخرج �لبخاري وم�سلم يف �سحيحيهما )كتاب �لطب(، و�أبو د�ود يف �سننه )كتاب �لطب(، و�بن 
ماجه و�لن�سائي و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن �أم قي�س بنت حم�سن ر�سي �هلل عنها قالت: »دخلت على 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بابن يل وقد �أعلقت عليه من �لعذرة فقال: »عالم تدغرن �أولدكن 
ط به من �لعذرة،  بهذ� �لُعالق؟ عليكن بالعود �لهندي؛ فاإن فيه �سبعة �أ�سفية منها ذ�ت �جلنب. ُي�سعَّ

ويلدُّ من ذ�ت �جلنب«.
و�لعالق هو: معاجلة عذرة �ل�سبي كما تقدم، و�لدغر: غمز �حللق بالإ�سبع. و�لق�سط ويقال له �لك�ست 
و�لعربي.  و�لبحري  �لهندي  منها  كثرية  �أنو�ع  وهو  �لعود.  هو  وقيل:  �لطيب،  من  �سرب  هو  و�لك�سط: 
وذ�ت �جلنب ُيطلق على �لتهاب �لبلور� و�للتهاب �لرئوي و�لدبيلة Empyema وُيطلق �أحياًنا على �لأمل 
�ملوجود يف �جلنب، وقد يكون �سببه �آلم روماتيزمية �أو �لقوباء �ملنطقية )هرب�س زو�سرت(... �لخ. وكل 
ا ملر�س، فهو ينتج  �أمل يف �جلنب كان ُيطلق عليه ذ�ت �جلنب.. ول �سك �أن هذ� عر�س، ولي�س ت�سخي�سً

عن �أمر��س كثرية متعّددة �أهمها ل ريب �للتهاب �لبلوري و�للتهاب �لرئوي و�لدبيلة.
كثرية  بطرق  ورد  وقد  بن حبيب حديث �سحيح،  �مللك  عبد  �أورده  �لذي  �أن �حلديث  يتبني  تقدم  مما 
نعيم  و�أبي  �ل�سني  و�بن  ماجه  و�بن  و�لن�سائي  د�ود  و�أبو  وم�سلم  �لبخاري  يف  وهو  متعددة،  ورو�يات 
و�حلاكم وغريهم، عن عدد من �ل�سحابة، منهم عائ�سة وجابر بن عبد �هلل و�أن�س بن مالك و�أم قي�س 

بنت حم�سن ر�سي �هلل عنهم جميًعا.
ة  وقد �أو�سحت �لأحاديث �إنكار �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على �لن�ساء، �أن ي�ستخدمن تلك �لطريقة �لفجَّ
و�خلطرية يف مد�و�ة �لتهاب �للوزتني، و�أخربهن �أن دغر �للوز وطعنها بالإ�سبع �أو مبج�ّسة و�إخر�ج ما 
فيها من �ل�سديد ي�سبب �أحياًنا نزيًفا، وقد يقتل ذلك �ل�سبي. و�أر�سدهن �إلى ��ستخد�م �لق�سط �لهندي 

بعد �أن ُيحّك وُيذ�ب يف �ملاء �أو �لزيت، ثم ُيقطر يف �لأنف، وي�سعط �سعوًطا.
�ل�سود�ء )�ل�سونيز، حبة  �سبع حبات من �حلبة  ��ستخد�م  رو�يته  �مللك بن حبيب يف  �أ�ساف عبد  وقد 
�لربكة(، وُتو�سع يف �لزيت وت�سهك حتى تنماع، ثم ي�ساف �إليها �لق�سط �لهندي، ثم ي�سعط يف منخريه.
ول �سك �أن هذه �لو�سفة �لنبوية �أكرث فائدة و�أقل خطًر� من �لدغر و�لغمز و�لعالق. وهي �لطرق �لتي 

كانت ُت�ستعمل لعالج �لتهاب �للوزتني.

)1(  هذ� �حلديث رو�ه �سهل بن �سعد �ل�ساعدي ر�سي �هلل عنه، و�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لطب 
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�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي، و�أخرجه  )111/7(، و�أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �جلهاد، و�أخرجه 
�أحمد يف م�سنده. وقد �ُسئل �سهل ر�سي  �لرتمذي يف �جلامع �ل�سحيح، و�بن ماجه يف �سننه، و�لإمام 
�هلل عنه: باأي �سيء ُدووي جرح ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يوم �أحد. قال: »كانت فاطمة )ر�سي 
�هلل عنها( تغ�سل �لدم عنه، وعلّي ي�سكب �ملاء باملجن )�أي �لرت�س(، فلما ر�أت فاطمة �أن �ملاء ل يزيد 
�لدم �إل كرثة، �أخذت قطعة ح�سري فاأحرقتها حتى �سارت رماًد� و�أل�سقته باجلرح، فا�ست�سمك �لدم«.

قال �لكحال �بن طرخان يف كتابه »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية« 42/1: »�ملر�د هنا باحل�سري: 
�ملعمول من �لربدي، و�لربدي: ورق نبات ينبت يف �ملياه يكون يف و�سطه ع�سلوج طويل �أخ�سر مائل �إلى 
ا وقلة لذع، فاإن �لأدوية �لقوية �لتجفيف  �لبيا�س، ولرماده فعل قوي يف حب�س �لدم؛ لأن فيه جتفيًفا قويًّ
�إذ� كان فيها لذع هيَّجت �لدم وجلبته. وهذ� �لرماد �إذ� ُنفخ وحده مع �خلل يف �أنف �لر�عف قطع رعافه. 
قال �بن �سينا رحمه �هلل: ينفع من �لنزف ومينعه، وُيذّر على �جلر�حات �لطرية فيدخلها. و�لقرطا�س 
�أكله �لفم، ويحب�س نفث �لدم،  �مل�سري كان قدمًيا يعمل منه. ومز�جه بارد وياب�س، ورماده نافع من 

ومينع �لقروح �خلبيثة �أن ت�سعى«.
�أ�ساف:  �أنه  �إل   )33  ،32 )�س  �لطبية  �لأربعني  يف  �لبغد�دي  عبد�للطيف  �لكالم  هذ�  مثل  �أورد  وقد 
»وهذ� �لرماد �إذ� ُنفخ وحده �أو مع �خلل يف �أنف �لر�عف قطع رعافه. وقد يدخل يف حقن قروح �لأمعاء. 
و�لقرطا�س �مل�سري يجري هذ� �ملجرى )لأنه كان ُيتخذ من �لربدي، ثم بطل ��ستعماله يف �لقرطا�س، 
و��ستخدم �لكاغد(. وقد �سكره جالينو�س، وكثرًي� ما يقطع به �لدم. وهذ� �لقرطا�س �مل�سري �لذي ذكره 
جالينو�س كان قدمًيا ُيعمل من �لربدي. و�أما �ليوم فال. و�لربدي بارد ياب�س يف �لدرجة �لثانية، ورماده 

مينع �لقروح �خلبيثة �أن ت�سعى«.
وقد �أ�ساف عبد�مللك مالحظة مهمة، حيث قال: »�أر�ه كان ح�سرًي� من دوم )�أي �سجرة �لنبق(؛ لأنها 

ُح�سر �ملدينة. و�أما �حللفاء فلم �أره بها. 
ونبات �حللفا ُيدعى حلفابر كما يقول �لدكتور فوزي طه قطب يف كتابه �لقيم »�لنباتات �لطبية زر�عتها 
 Fam Graminea �لنجيلية  �لف�سيلة  ويتبع   ،Cymbopogan Proximus ومكوناتها« )�س302( وهو 
وهو ع�سب معمر قائم يوجد يف خ�سل متجمعة �لأور�ق �سيقة و�لأزهار حمر�ء �للون، وتوجد �ل�سنابل 

�ل�سغرية مك�سوة د�خل �أغلفة. 
 ،Celery وينمو �لنبات بريًّا يف �ملناطق �جلافة... و�لع�سب ي�سبه �لتني، وله ر�ئحة مثل ر�ئحة �لكرف�س«
ويحتوي �لع�سب على زيت طيار تكرث كميته يف �لأور�ق..  ويعزى �إلى هذ� �لزيت �ملفعول �لطبي للع�سب. 
 ،Diuretic يزيل �ملغ�س ويدّر �لبول  Carminative  وهو ي�ستعمل مغليًّا مثل �ل�ساي، وهو طارد للغاز�ت
يف  م�سر  يف  �لطبية  �ل�سركات  بع�س  �أدخلته  وقد   .Urinary antiseptic �لبولية  �مل�سالك  ويطّهر 

م�ستح�سر�تها �لدو�ئية.
»ويطلق ��سم حلفا مكة على �لإذخر Cymbopogan schoenathus، وينمو يف �ملناطق �جلافة، وي�ستعمل 
ا ح�سي�سة �جلمل، ويحتوي على زيت طيار له ر�ئحة �لنعناع، ويف  �أي�سً علًفا للما�سية، ولذ� ُيطلق عليه 
وي�ستعمل  �لزيت  وي�سرب  �لروماتيزم.  لأمر��س  وُي�ستخدم على هيئة دهان  زيت  منه  ُي�ستح�سر  �لهند 

قة، ومادة طاردة للديد�ن وطاردة للغاز�ت«. كمدر للبول، ومادة معرَّ



132

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

ما جاء يف عالج ال�سدر واحللق والفم: 
عن �إبر�هيم بن حممد قال : كان �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يلتقطون 

د لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم فياأكله، ويقول: �إنه يذهب �أكله �لأ�سنان. �لرَبَ

وكان عمر بن �خلطاب يقول: �إياكم و�لتخلـّل بالق�سب فاإنه تكون منه �لأكلة.

وعن جماهد: �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »وتخلـّلو� من �لطعام ومت�سم�سو� 
منه فاإنه مطهرة للفم م�سحة للثـّة و�لنو�جذ«.)1(

)1(  مل �أجد هذ� �حلديث. وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي قوله �سلى �هلل عليه و�سلم : »�للهم �غ�سلني 
من خطاياي باملاء و�لثلج و�لربد«. وهو حديث �سحيح كما ذكر �بن �لقيم. ويف �لدعاء للميت ورد قوله: 

»�للهم �أغ�سله باملاء و�لثلج و�لربد ونقـِّه من �لذنوب و�خلطايا كما ُينقـّي �لثوب �لأبي�س من �لدن�س«.
وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي »و�إذ� كان وجع �لأ�سنان من حر�رة مفرطة �سّكنها«.

�لتخّلل:  
ثم ذكر عبد�مللك بن حبيب �لتخلل و�أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه نهى عن �لتخلل بالق�سب ِفاإنه 

تكون منه �لأكلة. 
قال:  �خلالل(  و��ستخد�م  �لأ�سنان  تخليل  )�أي  �لتخلل  مو�سوع  �لنبوي  �لطب  يف  �لقيم  �بن  وذكر 
»فحديثان ل يثبتان: �أحدهما من حديث �أبي �أيوب �لأن�ساري )ر�سي �هلل عنه( يرفعه »يا حبذ� �ملتخللون 
من �لطعام، �إنه لي�س �سيء �أ�سدُّ على �مللك من بقية تبقى يف �لفم من �لطعام«. وفيه و��سل بن �ل�سائب. 

قال �لبخاري و�لر�زي : منكر �حلديث. وقال �لن�سائي و�لأزدي مرتوك �حلديث«.
وهو قريب من حديث جماهد �لذي ذكره عبد�مللك بن حبيب يرفعه » تخللو� من �لطعام ومت�سم�سو� 

منه فاإنه مطهرة للفم، م�سحة للثة و�لنو�جذ«.
وتنظيف �لفم بامل�سم�سة �أمر و�رد يف �لو�سوء ول �إنكار عليه، بل هو من �ل�سنـّة �لثابتة عنه �سلى �هلل 

عليه و�سلم. وفو�ئد �خلالل وتنظيف �لأ�سنان من �آثار �لطعام كثرية. 
و�أما �لنهي عن �لتخلل بالق�سب �أو غريه فلم ي�سّح عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فيه �سيء. وقد 
ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي �حلديث �لثاين يف �خلالل و�أنه غري �سحيح فقال: )�لثاين( يروي من 
حديث �بن عبا�س. قال عبد�هلل بن �أحمد )بن حنبل( �ساألت �أبي عن �سيخ روى عنه �سالح �لوحاظي 
يقال له حممد بن عبد�مللك �لن�ساري، حدثنا عطاء، عن �بن عبا�س قال : نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم �أن يتخلل بالليط )ق�سر �لق�سب، وهو ما �أورده عبد�مللك بن حبيب، عن عمر ر�سي �هلل عنه( 
و�لآ�س )وهو �لريحان(. وقال : �إنهما ي�سقيان عروق �جلذ�م. فقال )�أي �لإمام �حمد بن حنبل(: »ر�أيت 
حممد بن عبد�مللك، وكان �أعمى، ي�سع �حلديث ويكذب«. و�حلديث �أروده �بن �جلوزي يف �ملو�سوعات 

بلفظ �لق�سب بدل �لليط.
وذكر �لإمام �ل�سيوطي »يف �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« حديثني يف هذ� �لباب:

�لأول: �أخرج �لدليمي عن عمر�ن بن ح�سني ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
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»تخللو� على �أثر �لطعام ومت�سم�سو�، فاإنه م�سحة للناب و�لنو�جذ«.
.)Canine Tooth لناب )�ل�سن �لثالث، وهما �أربعة، �ثنان يف �لفك �لأعلى، و�ثنان يف �لأ�سفل�

و�لنو�جذ: هي �لأ�سنان �لتي تبدو عند �ل�سحك، فتدخل فيها �لقو�طع )�لثنايا و�لأنياب ورمبا �ملطاحن 
.)Premolars لأمامية�

رجال  رجاله  و�لأو�سط،  �لكبري  يف  �لطرب�ين  رو�ه  �لزو�ئد:  جممع  يف  )قال  �لطرب�ين  �أخرج  �لثاين: 
�ل�سحيح(، ب�سند �سحيح، عن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما قال: »�إن ف�سل �لطعام �لذي يبقى 
يف �لأ�سر��س يوهن �لأ�سر��س«. و�حلديث �أخرجه �لبيهقي يف �سعب �لإميان من طريق �أبي هريرة و�أبي 

�سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنهما.
و�لطب و�لو�قع يوؤكد �سدق هذ� �حلديث �ل�سحيح، فكثري من �أمر��س �لأ�سنان و�للثة ناجتة عن بقايا 

�لطعام �لتي تتعفن وتنمو فيها �لبكترييا، فت�سبب نخر �لأ�سنان.





الفصل التاسع
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رِق الِعالّجيِة )َغْير الِجراِحيَّة( بعض الطُّ
َما َجاَء يِف التعالج بال�سعوط واللدود والوجور والغمز والتمريخ والكماد 

ْذليع: والتَّ
ُرِوَي �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم غـُ�سي َعَلْيِه يِف َمر�سه �لَِّذي َماَت ِمْنُه، فتخّوفو� 
َنْعُتم؟ » َقاُلو�: لددناك  �أَن تكون ِبِه َذ�ت �جْلنب فلّدوه، َفوجَد خفاًفا فاأفاق َفَقاَل: » َما �سَ
ور�س  من  وب�سيء  �لق�سط-  َيْعِني  �ْلِهْنِدّي-  ِباْلعوِد  »َقاُلو�:  اَذ�؟  »مِبَ َقاَل:  �هلل.  َر�ُسول  َيا 
وقطار�ت من زيت، َقاَل: »من �أَمرُكم بذلك؟ » َقاُلو�: �أَ�سَماء بنت ُعَمْي�س. َقاَل: » َهَذ� طّب 
َب�َسة«. ثمَّ َقاَل: » َل يْبقني �أحُدكم  يِف �ْلَبْيت �إِلَّ �لتّد �إِلَّ َما َكاَن من عمي  اَبته ِباأَْر�س �حْلَ �أَ�سَ
ا�س - َقاَل: » َما �لَِّذي تخافون علّي؟ » َقاُلو�: َذ�ت �جْلنب. َقاَل: » َما َكاَن �هلل  - َيْعِني �ْلَعبَّ

ة َيْوم َخْيرَب«. )�أي من �أثر �ل�سم(.)1( لي�سلطها علّي، َوَلِكن َهَذ� من �َساأْن �ْلَيُهوِديَّ

�للدود: ما ي�سقاه �لإن�سان من �لدو�ء من �أحد جانبي �لفم. �أخذ من لديدي �لو�دي وهما جانباه. وو�سفه   )1(
عبد �مللك باأنه �لدو�ء ُيجعل يف �أد�ة  ذ�ت �أنبوب ثم يرفع �لل�سان في�سب حتته. قال �لكحال �بن طرخان: 
�أُخذ من لديدي �لو�دي، وهما جانباه«  » قال �لأ�سمعي: �للدود ما ُي�سقى �لإن�سان يف �أحد �سقي �لفم. 
�أخرجه �لبخاري وم�سلم وغريهما عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: »لددنا ر�سول �هلل  و�حلديث قد 
�سلى �هلل عليه و�سلم فاأ�سار �أن ل تلّدوين. ل يبقى منكم �أحد �إل لّد، غري �لعبا�س فاإنه مل ي�سهدكم«. 
وكذلك �أخرجوه عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها. قالت: » بد�أ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مبر�سه يف 
بيت ميمونة، وكان كلما خفَّ عليه، خرج و�سلى بالنا�س. وكان كلما وجد ثقاًل قال: مرو� �أبا بكر فلي�سلِّ 
بالنا�س، و��ستد �سكو�ه حتى غمر )�أي �أُغمي عليه( من �سدة �لوجع. فاجتمع عنده ن�ساوؤه وعمه �لعبا�س 
و�أم �لف�سل بنت �حلارث ))مكرر(( و�أ�سماء بنت عمي�س، ت�ساورو� يف لّده حني �أغمي، فلّدوه وهو مغمور، 
فوجد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حفاًل ملا �أفاق. قال: من فعل بي؟ هذ� من عمل ن�ساء جئن من هاهنا 
و�أ�سار بيده �إلى �أر�س �حلب�سة. -)وكانت �أم �سلمة و�أ�سماء هما لدتاه( فقالو�: يار�سول �هلل خ�سينا �أن 
تكون بك ذ�ت �جلنب. قال: فبما لددمتوين؟ قالو� بالعود �لهندي و�سيء من ور�س، وقطر�ت من زيت. 

قال: ما كان �هلل ليعّذبني بذلك �لد�ء. عزمت عليكم ل يبقى يف �لبيت �أحد �إل لّد �إل عمي �لعبا�س«.. 
�أبي بكر �ل�سديق(  و�أ�سماء بنت عمي�س )زوج  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  ن�ساء  �ليوم  ت يف ذلك  ُولدَّ
وكانت كل و�حده تلدُّ �لأخرى، ر�سي �هلل عنهن جميًعا. وقد �أمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سعد بن 
�أبي وقا�س �أن يبعث �إلى �حلارث بن كلدة ولياأخذ �سبع متر�ت من عجوة �ملدينة  و�سيًئا من ق�سط هندي 
و�سيئا من ور�س و�سيًئا من زيت، فلتـدق �لتمر�ت بنو�هن ثم لتجمع و�أمره �أن يتلدد بهن.   )وقد تقدم يف 
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باب عالج �ملفوؤود بالتمر(.. و�ل�سعوط: �أن يو�سع �لدو�ء يف �لأنف �سو�ء كان على هيئة نقط �أو حبيبات 
�سغرية، ي�سمها. 

و�لوجور: ما ي�سقاه �ملري�س من �لدو�ء من و�سط �لفم. و�ل�سعوط: ما يتعاطاه �ملري�س من �لأنف. 
ا يف �لقدمني و�ل�ساقني و�ليدين، و�لتمريخ  و�لغمز )�لغم�س( وهو �أن يغمز ع�سالت �ملري�س، وخ�سو�سً

�أن ميرخ �جل�سد بالدهن باأنو�ع �لدهون بح�سب نوع �ملر�س.
و�لكماد: يكمدها مباء حار �أو قربة حارة )ممتلئة باملاء �حلار(. وكانت �حلجارة ُت�سخن ثم ُتو�سع على 
مكان �لأمل.  وقد ورد يف حديث عبد�هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أنه قد �أُتى برجل �إلى �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم فقال: »�كووه و�ر�سفوه« �أخرجه �حلاكم يف �مل�ستدرك. و�لر�سف �حلجارة ت�سخن ثم تكمد 
بها. و�لتكميد مبختلف �أنو�ع �حلر�رة و�للبخات و�لأ�سعة حتت �حلمر�ء من �لعالجات �لتي ت�ستخدم �إلى 

�ليوم ملد�و�ة �لآلم �لع�سلية و�ملف�سلية و�لر�سو�س و�ل�سقطات.. �إلخ. 
وقد ف�سر عبد �مللك �لكماد بقوله : »وتف�سري �لكماد �أن ي�سخـَّن �مللح ثم يربط بخرقة فيكمد به يف مو�سع 
�لوجع من �لبطن و�جل�سد، �أو يحمى �ل�سقف )قطعة من �حلجر �أو �لفخار( فيفعل به مثل ذلك. و�مللح 

و�ل�سعري و�لرماد �ل�سخن خري من �ل�سقف«. 
�ملري�س،  بها  فليذع  �حلديد  من  و�لأبرة  �مل�سلـّة  حتمى  حيث  و�سريع،  خفيف  �لكي  من  نوع   : و�لتلذيع 
وهي تغني يف ذلك عن �لكي. ونرى كثرًي� من �ملر�سى وبهم �آثار �لتلذيع، وتكون على �جللد مثل �لنقط 

�لبي�ساء �ملتعددة. 
وقد روى عبد �مللك يف �لتلذيع حديًثا عن جابر بن عبد �هلل �لأن�ساري ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم حّطر بيده ل�سعد بن زر�رة من �لذبحة. قال عبد �مللك حطـّر: �أي لذع، و�لتحطري 

هو: �لتلذيع. 
وقد نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �لعلق. و�لعلق و�لإعالق هو �إدخال حديدة �أو عود ر�أ�سه 
كحد �ل�سهم، ثم يدخل �إلى �حللق فيبطـّ به حوي�سالت �للوزتني �مللتهبتني فيخرج منهما �ل�سديد و�لدم. 
وهي �لتي ُت�سمى �لعذرة. وقد نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن طعن �لعذرة �أو �غمزها بالأ�سبع 
�أو دغرها باآلة حادة. و�أمرهم با�ستخد�م �لق�سط وهو �لعود �لهندي بدًل من تلك �لإجر�ء�ت �لعنيفة، 

في�سعط يف �أنف �لطفل في�سفى باإذن �هلل، وقد مر معنا يف باب »ما جاء يف �لعذرة«. 
وقد ذكر من فو�ئد �لق�سط �لهندي )وهو �لعود( �أنه ُي�سعط به من �لعذرة، وُيلّد به من ذ�ت �جلنب. وقد 

وردت �أحاديث كثرية يف منافع �لق�سط نذكر منها �لآتي : 
)�أ( �أخرج �لبخاري )كتاب �لطب(، وم�سلم يف �سحيحه )�أجرة �حلجامة(، و�أحمد يف م�سنده )18/1و 
107/3، 182( ومالك يف �ملوطاأ )كتاب �ل�ستئذ�ن، باب ما جاء يف �حلجامة و�أجرة �حلجام( 

قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن �أمثل ما تد�ويتم به �حلجامة و�لق�سط«. 
)ب( حديث �لعذرة �ملتقدم وهو يف �لبخاري وم�سلم و�أبو د�ود و�لن�سائي و�بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبي 
�أ�سفية،  نعيم وفيه : »عالم تدغرن �أولدكن بهذ� �لعالق ؛ عليكن بالعود �لهندي فاإن فيه �سبعة 

ُي�سعط به من �لعذرة، ويلد من ذ�ت �جلنب«. 

)ج( و�أخرج �لرتمذي يف كتاب �لطب عن زيد بن �أرقم �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »تد�وو� 
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و�لتمريخ  و�لغم�س  و�للدود  �ل�سعوط  لْلَمِري�س  ي�ستحبون  و�سمعتهم  �مْللك:  عبد  َقاَل 
و�لكماد و�لتلذيع، ويذكرون �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نهى َعن �لعلق، َونهى َعن 

�لكّي، َوَقاَل: �جعلو� �لكماد َمَكاَنُه، و�لتلذيع، َوقد �سعط َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.

يلّد  ِمْنَها َذ�ت �جْلنب.  �أدو�ء.  �أ�سفية ل�سبعة  �َسْبَعة  �للدود  َرَباح:  �أبي   َوَقاَل عطاء بن 
بالق�سط و�لور�س َو�مْللح �لدر�ين.

َوَعن َجابر بن عبد �هلل َقاَل: حطر َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ِبَيِدِه ل�سعد بن ُزَر�َرة 
من �لذْبَحة. )حطر: لذع، و�لتحطري ُهَو �لتلذيع(.  

ِديد  و�حْلَ �لإبر  من  �أ�سبهَها  َوَما  �مل�سّلة  حتمى  �أَن  �لتلذيع:  َوَتْف�ِسري  �مْللك:  عبد  َقاَل 
احب �لذْبَحة َوَما �أ�سبه َذِلك من �لأوجاع، َفَكَذِلك �لتلذيع ُيغني َعن  ِقيق، فيلذع بَها �سَ �لدَّ

�لكي، و�لكماد َمَعه ُيغني َعن �لكي.

ع �لوجع من �ْلَبطن، �أَو  َوَتْف�ِسري �لكماد: �أَن ي�سخن �مْللح، ثمَّ يْربط ِبخرَقة فيكمد ِبِه يف َمو�سِ
قف فيفعل ِبِه مثل َذِلك، َو�مْللح، َو�ل�سِعري و�لرماد �ل�سخن خري من �ل�سقف. �َسد، �أَو يحمى �ل�سَّ �جْلَ

من ذ�ت �جلنب بالق�سط �لبحري و�لزيت«، قال �أبو عي�سى �لرتمذي: »هذ� حديث ح�سن غريب، 
�سحيح ل نعرفه �إل من حديث ميمون عن زيد بن �أرقم«. 

)د( عن �أم قي�س عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »وعليكم بهذ� �لعود �لهندي، فاإن فيه �سبعة 
�أ�سفية، منها ذ�ت �جلنب« �أخرجه �أحمد... قال �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي يف كتابه »�لطب من 
�لكتاب و�ل�سنة« �س 142 : »و�لق�سط حار ياب�س ينفع يف �لفالج ويحّرك �لباه. وهو ترياق لنه�س 

�لأفاعي. و��ستمامه على �لزكام يذهبه، ودهنه ينفع وجع �لظهر«. 
و »�لق�سط هو �لعود �لهندي. وقد جعله �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أمثل ما ُيتد�وى به؛ لكرثة منافعه«. 

�لبحري،  له  ُيقال  �لذي  �لأبي�س  )�أحدهما(   : �سربان  »�لق�سط  �لنبوي:  �لطب  يف  �لقيم  �بن  قال   
 .� �، و�لأبي�س �ألينهما. ومنافعهما كثرية جدًّ )و�لآخر(: �لهندي. وهو �أ�سدهما حرًّ

�لكبد  �سعف  من  نفعا  �سربا  و�إذ�  للزكام،  قاطعان  �لبلغم،  ين�ّسفان  �لثالثة:  يف  ياب�سان  حاّر�ن  » وهما 
و�ملعدة، ومن بردهما ومن حمى �لدور و�لربع، وقطعا وجع �جلنب، ونفعا من �ل�سموم. و�إذ� ُطلي به �لوجه 

معجوًنا باملاء و�لع�سل قلع �لكلف. 
�لديد�ن  نوع من  �لقرع  �لقرع «. وحب  �لكّز�ز ووجع �جلنبني، ويقتل حب  »  ينفع من  »وقال جالينو�س: 

تعي�س يف �لأمعاء. 
 ويحتاج �لأمر �إلى بحث يف خ�سائ�س �لق�سط وتركيبه وفو�ئده.. ول بد للجامعات يف �لبالد �لإ�سالمية ومر�كز 

�لبحث �لعلمي �أن تويل  هذه �ملو��سيع حقـّها من �لبحث. وهو �أمر قد بالغنا يف �إهماله و�لتق�سري فيه.
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ُه جيد. و�ْلغمز: غمز �ْلَقَدَمنْيِ و�ل�ساقني َو�ْلَيَدْيِن و�لذر�عني َو�َساِئر �ملفا�سل و�جل�سد َفاإِنَّ

و�لتمريخ: �أَن ميرخ ج�سده بالدهن �إِن َكاَن ِبِه حر�رة، فيدهن بالبنف�سج، َو�إِن َكاَنت ِبِه 
برودة فبالزيت ي�سخن ِب�َسْيء من خل، َو�إِن َكاَن من مليلة فال�سندل ي�سخن َويْحَتمل، ثمَّ 
ُه يذهب �ملليلة و�أوجاع  َفاإِنَّ �َسد و�ملفا�سل،  ِبِه �جْلَ يذ�ب بالزئبق َحتَّى ي�سري كاملخ فيمرخ 

�َسد كّلها. �جْلَ

َو�أما �للدود: فباأن يعالج �لَِّذي َو�سفَنا َفوق َهَذ� من �للدود، َفيْجَعل يِف ملّدة َذ�ت �أنبوبة،  
َتُه. ثمَّ يرفع �للِّ�َسان َفي�سب حَتْ

َو�أما �لعلق: َفُهَو �لإعالق: َوَتْف�ِسريه :�أَن يرفع �للهاة َويدخل �لإ�سبع يِف �حْللق فيخد�س 
�حْللق بَها �أَو ِبُعود َحتَّى يدمى.

ُنهي  َوقد  َفمه.  يِف  وينفخ  خمرجه  ي�سّد  �أَو  خمرجه،  يِف  وينفخ  َفمه  ي�سّد  �أَن  و�لنفخ: 
َعنُه َوَعن �لعلق. َعن �ل�ّسعِبّي َعن َعاِئ�َسة �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل: �جعلو� 
َتت  َها �أَ نَّ �ل�سعوط َمَكان �لأعالق و�للدود َمَكان �لكي. َوَعن �أم �أن�س )�أني�س( بنت حُم�سن �أَ
َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  ِباْبن َلَها َوقد �أعلقت َعنُه من �ْلعذَرة، َفَقاَل َلَها َر�ُسول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم: »عالم ]تدغرن[ �أولدكّن ِبَهَذ� �لإعالق، َعَلْيُكم ِباْلعوِد �ْلِهْنِدّي، َفاإِن 

نب وي�سعط من �ْلعذَرة«. ِفيِه �َسْبَعة �أ�سفية يلّد من َذ�ت �جْلَ

ما جاء يف التعالج باحلقن ) ال�سرجّية (:
�لتعالج  يْكرُهوَن  �ْلعلم  َو�أهل  �ل�ّسلف  من  م�سى  من  َكاَن  حبيب:  بن  �مْللك  عبد  َقاَل 

ُروَرة غالبة، َل ُيوجد َعن �لتعالج  باحلقنة مندوحة بَغرْيَها. باحلقن �إِلَّ من �سَ

َلُه عمر َعن عّلته َفاأْخربُه َوَقاَل:  َوُرِوَي �أَن رجاًل علياًل جل�س �إَِلى عمر بن �خْلطاب َف�َساأَ
�إِنَّه ليقال: َما يل َدَو�ء �أوفق من �حلقنة. َفَقاَل َلُه عمر: َو�إِذ� وجدت من �سكو�ك �َسْيًئا فعد 
�ْلَو�ِقِدّي َقاَل: َكاَن َعلّي، َو�ْبن عّبا�س، َوجُماهد، َو�ل�سْعِبّي، َو�لزْهِرّي، َوَعَطاء،  َلَها. َوَعن 
خِعّي، َو�أَُبو بكر بن حزم، َو�حْلكم بن ُعَيْيَنة، َوَرِبيَعة، َو�ْبن ُهْرُمز يكرهونها  و�بر�هيم �لنَّ
ُروَرة غالبة َوَكاُنو� َيُقوُلوَن: َل تعرفها �ْلَعَرب، َوِهي من فعل �ْلَعجم، َوِهي طرف  �إِلَّ من �سَ

من عمل قوم لوط.
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�أَن عمر بن �خْلطاب  َوذكر  �أَنه كرهها،  َمالك  َعن  َو�أَْخربيِن مطّرف  �مْللك:  َقاَل عبد 
كرهها َوَقاَل: ِهَي �ُسْعَبة من عمل قوم لوط.

َقاَل عبد �مْللك: َو�َسمعَنا �ْبن �مْلَاج�سون يكرهها َوَيُقول: َكاَن ُعَلَماوؤَُنا يكرهونها. )1(

)1(  �ملق�سود باحلقنة: �حلقنة �ل�سرجية. وهو �أمر مل تعرفه �لعرب. ولذ� مل يرد عنها �سيء من �لأحاديث. 
وقد كرهها �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم، ومل يرو� ��ستخد�مها �إل من �سرورة، لأنها �أ�سبهت  عمل قوم 
لوط )مع �لفارق(. و�أورد عبد �مللك بن حبيب يف ذلك �أثًر� عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، و�أنه 

�أباحها ملن مل يجد دو�ًء غريها. وقال له: �إن وجدت من �سكو�ك �سيًئا فُعْد لها«.
وقد ذكر عبد �مللك بن حبيب طائفة من �ل�سحابة و�لتابعني وتابعيهم �لذين كرهو� ��ستخد�مها �إل من 
�سرورة غالبة وكانو� يقولون: » ل تعرفها �لعرب، وهي من فعل �لعجم، وهي طرف من عمل قوم لوط«.
supposi- ا �للبو�س و�لفزرجة  ويف باب �حلقنة �ل�سرجية، �لتحاميل �لتي ُتو�سع يف �ل�سرج وُتدعي �أي�سً

.tories

وُت�ستخدم �حلقنة و�لفزرجة )�لتحاميل، �للبو�س(؛ لإي�سال �لدو�ء عن طريق �ل�سرج، فالغ�ساء �ملخاطي 
للقناة �ل�سرجية و�مل�ستقيم ميت�س �لدو�ء كما يفعل �لغ�ساء �ملخاطي للمعدة و�لأمعاء، وكذلك �لغ�ساء 

�ملخاطي �ملبطن للمهبل )فرج �ملر�أة(. 
ا مو�سعيًّا ملعاجلة �لبو��سري  وت�ستخدم �حلقنة و �لفزرجة لإي�سال �لدو�ء �إلى �جل�سم، كما ُت�ستخدم �أي�سً
 Ba Enema وغريها. وت�ستخدم ملعاجلة �لإم�ساك، ولتنظيف �لأمعاء قبل �إجر�ء �لت�سوير بالأ�سعة للقولون

ولتنظفه قبل �لتنظري Endosco py وذلك لت�سخي�س �لأمر��س. 
ورغم �أن �لعرب كانو� يكرهونها، ومل يعرفوها �إل بعد �لفتوحات �لإ�سالمية، و�ت�سالهم بالعجم، ورغم 
�حلقنة  ��ستخد�م  �نت�سر  ل�سرورة،  �إل  ��ستخد�مها  يرون  ول  يكرهونها  كانو�  و�لتابعني  �ل�سحابة  �أن 

�ل�سرجية يف �لع�سر �لعبا�سي.. بل و�أ�سرف �لأطباء �إ�سر�ًفا �سديًد� يف و�سفها وو�سف منافعها.. �إلخ. 
��ستخد�م ملد�و�ة  �ملهبل(، وهو  �لقبل )يف  ا من  �أي�سً للمر�أة  �لتحاميل(  �لفزرجة )�للبو�س،  وُت�ستخدم 
�أمر��س �ملهبل و�لرحم، كما ُي�ستخدم �لدو�س �ملهبلي Vaginal Douche وغ�سول �ملهبل باملطهر�ت وغريها. 

وهو ��ستعمال �سبيه با�ستعمال �حلقنة، �إل �أن �حلقنة يف �ل�سرج وهذه يف �لفرج )�لقبل(. 
ا يف �لع�سر �حلديث على �ملحقنة �لتي حتقن �لدو�ء حتت �جللد ويف �لع�سل ويف  وُيطلق لفظ �حلقنة �أي�سً

�لأوردة. ولكن لتمييزها يقال: حقنة حتت �جللد، وحقنة ع�سلية، وحقنة وريدية. 
ول �سك يف �أن �حلقنة �ل�سرجية و�ملهبلية و�للبو�س �ل�سرجي يوؤدي �إلى �إفطار �ل�سائم؛ لأنه �إدخال للدو�ء 
�لع�سلية وحتت �جللد  باحلقنة  �ل�سائم  �إفطار  �لفقهاء يف  بني  وهناك خالف  �له�سمي.  �إلى �جلهاز 
و�لوريدية، و�إن كان �أغلب �لفقهاء مييلون �إلى عدم حترمي �لع�سلية وحتت �جللد، وبع�سهم ل يرى �أنها 

مفطرة �إل �إذ� كانت مغذية. و�هلل �سبحانه وتعالى �أعلم.





الفصل العاشر





145

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

الكي والجراحة
َما َجاَء يِف الكّي والبّط َوقطع اْلُعُروق:

ُطر �إَِلْيِه لد�ء ل َدَو�ء  َقاَل عبد �مْللك بن حبيب: �لكّي و�لبّط َوقطع �ْلُعُروق َمْكُروَهة �إل من ��سْ
ِه َعنُه َفاَل  َلُه �إل ِفيِه، َو�أمر ل ُيوجد ِفيِه بّد، فاأّما على َحال �لتََّد�ِوي مما ِفيِه �ملندوحة ِبَغرْيِ
ا �إَِلى  يجوز فعله. مل تزل �ْلَكَر�ِهَية ِفيِه يِف �لآثار، َويِف �ْلفتيا من �أهل �ْلعلم. »َجاء رجل �أَْي�سً
�َسا، َوقد �أرْدت قطعه، َفَقاَل َر�ُسول  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم َفَقاَل َلُه: �إِن ِبي عرق �لنِّ
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »ل تقطعه، َوَلِكن �مرتق َلُه َوخذ �إِليَة َكْب�س َعَرِبّي �أ�سود فتذ�ب، 

�َسا«. ُه ينفع ِباإِذن �هلل من عرق �لنِّ ام و�دهن ِبِه، َفاإِنَّ يق َثاَلَثة �أَيَّ ثمَّ ��سربه على �لرِّ

َونهى �ْبن َم�ْسُعود َعن قطع �للهاة.

َوَعن َجابر بن عبد �هلل �أَن �ْبن �سعد بن �أبي َوقا�س ُرمي ِب�َسْهم يِف َيده َفاأمر َر�ُسول �هلل 
مية.)1( ع �لرَّ �سلى �هلل عليه و�سلم  َطِبيًبا فكو�ه على َمو�سِ

بع�س �ملعاجلات �ملكروهة :   )1(
جمع عبد �مللك بن حبيب �ملعاجلات �ملكروهة �إل من ��سُطر �إليها لد�ء ل دو�ء فيه. وهو يو�سح �جتاهه 
�لفقهي، فهو كثرًي� ما يو�سح �حلكم �لفقهي يف �ملو�سوع �لذي يناق�سه. وهو ها هنا يعلن ر�أيه بكر�هة 
��ستخد�م �لبّط )�سق �خلر�ريج وغريها( و�لكي وقطع �لعروق �إل ل�سرورة ملجئة، فاإذ� مل تكن هناك 
�سرورة، وهناك من �لأدوية و�لعقاقري ما يقوم مقامها فال يجوز فعله كما يقول : ))ول تز�ل �لكر�هية 
فيه من �لآثار و�لفتيا من �أهل �لعلم((. ثم ي�ستدل على ذلك بحديث �أن رجاًل جاء �إلى �لنبي ي�سكو عرق 

�لن�سا، و�أنه يريد قطعه. وقد منعه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من ذلك �لفعل �لأهوج �لأحمق؛ لأن عرق 
�لن�سا هو ع�سب يخرج من �ل�سفرية  ]�لقطنية[ �لعجزية ويغذي كل �لع�سالت �خللفية للفخذ و�ل�ساق 
ا  �أي�سً �لأطباء  لدى  ويفعرف  �ملناطق.  بهذه  �لتي  و�ملفا�سل  للجلد  �حل�سا�سة  و�لفروع  �لقدم.  و�أخم�س 

 .)Sciatic Nerve( با�سم �لع�سب �لوركي
ولو قطع هذ� �لأحمق عرق �لن�سا )�لع�سب �لوركي( لأدى ذلك �إلى �سلل يف �لقدم و�ل�ساق وبع�س �لفخذ، 

ولفقد �لإح�سا�س من �ملناطق �لتي يغذيها هذ� �لع�سب. 
وقد ن�سحه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم باأل يقطع هذ� �لع�سب �ملهم قائاًل له: ))ل تقطعه، ولكن 
�أيام  �إلية كب�س عربي )�أ�سود(، فتذ�ب ثم ��سربه على �لريق ثالثة  �مرتق له )�أي ��سنع مرًقا(، وخذ 

و�دهن به، فاإنه ينفع باإذن �هلل من عرق �لن�سا((. 
و�لبعلي  و�ل�سنة«،  �لكتاب  من  »�لطب  يف  �لبغد�دي  و�ملوفق  �لنبوي«،  »�لطب  يف  �لقيم  �بن  �أورد  وقد 
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�جلنبلي يف »�أربعون باًبا يف �لطب«، و�لكحال �بن طرخان يف »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية«، 
و�ل�سيوطي »يف �ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«، و�بن طولون يف »�ملنهل �لروي يف �لطب 

�لنبوي«،  هذ� �حلديث وغريه من �لأحاديث يف �لباب، و�سنذكرها ها هنا، ون�سرح ما فيها. 
الن�سا: 

و�لن�سا: بالفتح هو عرق يخرج من �لورك، في�ستبطن �لفخذين. وقال �لأ�سمعي: هو �لن�سا، ول تقل عرق 
�لن�سا. وقال �لزجاج: ل تقل عرق �لن�سا؛ لأن �ل�سيء ل ُي�ساف �إلى نف�سه. و�أجازه قوم فقالو�: هو من 
�إ�سافة �لعام �إلى �خلا�س، �أو من �إ�سافة �مل�سمى �إلى ��سمه، كما ُيقال حبل �لوريد، فتجوز �إ�سافة �ل�سيء 

�إلى نف�سه �إذ� �ختلف �للفظان. 
�لعروق  بقولهم:  ومييز   )artery( �ل�سريان  على  وُتطلق  �لعربية،  �للغة  يف  عامة  عرق  وكلمة  قلت: 
ا  �ل�سو�رب، وعلى �لوريد )Vein(، وعلى �لع�سب )Nerve(، وعلى �لوتر )Ligament(. وُيطلق �أي�سً
 Medina Medinicis Dracanculus ,Worm( �لعروق  وُت�سمى  غينيا،  دودة  �أو  �ملدينة  دودة  على 
لفظ عرق؛  ��ستعمال  �إذن، من جو�ز  �سك  ول  �لوركي.  �لع�سب  هنا  ها  و�ملق�سود   ،)Cuina, Worm

لأن كلمة عرق عامة، ولها معاين عديدة �سديدة �لختالف، ول بد من �إ�سافة لها لتو�سح ما �ملق�سود. 
فتقول: عرق �لن�سا. �أو �لن�سا. 

وقد �أو�سح �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي �أمل عرق �لن�سا )Sciatica( تو�سيًحا جيًد� ومطابًقا ملفهوم �لطب 
�حلديث فقال: )عرق �لن�سا وجع يبتدئ من مف�سل �لورك، وينزل من خلف على �لفخذ. ورمبا �متد 

على �لكعب. وكلما طالت مدته ز�د نزوله، ويهزل معه �لرجل و�لفخذ(. 
�إلى �آخر  �أمله ين�سي ما �سو�ه. وهذ� �لعرق ممتد من مف�سل �لورك، وينتهي  ))وقيل �ُسّمى �لن�سا؛ لأن 
�لقدم ور�ء �لكعب من �جلانب �لوح�سي فيما بني عظم �ل�ساق و�لوتر((. ومن ميز�ت هذ� �لأمل �أنه يزد�د 
بالعطا�س و�ل�سعال.. ول ي�ستطيع �ملري�س �مل�ستلقي �أن يرفع رجله �إلى �أعلى، و�إذ� �سغط �لطبيب على 

�لقدم و�لرجل منت�سبة فاإن �لأمل يزد�د زيادة كبرية.
ويحدث �لأمل نتيجة �سغط على �لع�سب �أو جذوره عند خروجها من �لفقر�ت �لقطنية وبالذ�ت �لفقرة 
�لر�بعة و�خلام�سة �لقطنية و�لفقرة �لأولى �لعجزية.. ويكون �سبب �ل�سغط �نزلق غ�سرويف يف �أغلب 
�حلالت، �أو نوع من �لروماتيزم، �أو �إ�سابة يف �لعمود �لفقري، �أو وجود ورم �أو �لتهاب يف تلك �ملنطقة من 

�لعمود �لفقري وما بد�خلها من �ل�سحايا )Meninges( وجذور �لأع�ساب و�لنخاع �ل�سوكي. 
وتكون  �أو على �سرير خ�سبي،  �لأر�س  و�لنوم على  �لتامة  �لر�حة  �لطب �حلديث  �لأ�سا�سي يف  وعالجه 
�ملرتبة )�لفر�س( غري طرية ول لينة. وينام �ملري�س على ظهره �أو على �ل�سق �لأمين �أو �لأي�سر. وي�ستخدم 
�مل�سكنات و�ملهدئات ومرخيات توتر �لع�سالت. وقد يحتاج �لأمر �إلى تدخل جر�حي لإز�لة �لغ�سروف 

�ملنزلق �لذي يبد�أ يف �ل�سغط بقوة على �لع�سب �أو جذوره. 
الأحاديث الواردة يف عرق الن�سا وعالجه: 

�أخرج �أحمد يف م�سنده و�بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �أن�س ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم ))كان ي�سف من عرق �لن�سا �إِليَة كب�س عربي �أ�سود لي�س بالعظيم ول بالق�سري، 
ح وتذ�ب، وجتز�أ ثالثة �أجز�ء، وي�سرب كل يوم جزء((. قال �أن�س : فو�سفته لأكرث من مائة، فربئو�  ت�سرَّ



147

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

باإذن �هلل تعالى. 
حه عن �أن�س ر�سي �هلل عنه قال : �سمعت ر�سول �هلل  و�أخرج �بن ماجه يف �سننه و�أبو نعيم و�حلاكم و�سحَّ
�سلى �هلل عليه و�سلم يقول : �سفاء عرق �لن�سا �إِليَة �ساة �أعر�بيُة ُتذ�ب ثم جُتز�أ ثالثة �أجز�ء ثم ُت�سرب 

يف ثالثة �أيام على �لريق. 
قال �أن�س : و�سفت ذلك لثالثمائة نف�س كلهم يعافيه �هلل. 

)ج( و�أخرج �أحمد يف م�سنده، و�أبو نعيم من طريق �أن�س بن �سريين، عن معبد بن �سريين، عن رجل من 
�لأن�سار، عن �أبيه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نعت من عرق �لن�سا �أن ُيوؤخذ �إلية كب�س عربي 

لي�ست ب�سغرية ول عظيمة. فُتذ�ب ثم جُتز�أ ثالثة �أجز�ء، فُت�سرب كل يوم على ريق �لنف�س جزء. 
)د( وذكر حممد بن �أبي �لفتح �لبعلي �حلنبلي يف كتابه »�أربعون باًبا يف �لطب« 

ب�سنده �ملت�سل عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان ي�سف من عرق 
�لن�سا �إلية كب�س عربي �أ�سود لي�س بالعظيم ول بال�سغري، ُيجز�أ ثالثة �أجز�ء فُيذ�ب فُي�سرب كل يوم جزء. 
وقد قام �بن �لقيم وغريه مبحاولة �سرح مفعول �إلية �ل�ساة �لأعر�بية، و�أن فيها خا�سية �لإن�ساج وخا�سية 
ف�سولها  قلة   : �لأعر�بية  �ل�ساة  تعيني  �لأمرين ))ويف  �إلى هذين  يحتاج عالجه  �ملر�س  وهذ�  �لتليني. 
و�سغر مقد�رها ولطف جوهرها وخا�سية مرعاها؛ لأنها ترعى �أع�ساب �لرّب �حلاّرة كال�سيح و�لقي�سوم 
ونحوهما. وهذه �لنباتات �إذ� تغذى فيها �حليو�ن �سار يف حلمه من طبعها )ملحظ جيد ومهم(، بعد �أن 

يلطفها تغـّذيه بها ويك�سبها مز�ًجا �ألطف منها ول �سيما �لإلية((. 
ثم ذكر �أن هذه �لأدوية �لب�سيطة تنا�سب حياة �لبو�دي و�لأعر�ب.. 

�لن�سا، ولبد من  �لإلية يفيد يف عرق  �إذ� كان تعاطي  �إلى در��سة طبية جادة ملعرفة ما  �لأمر  ويحتاج 
�إجر�ء هذه �لفحو�سات و�لبحث عن �لعو�مل و�لأ�سباب.. وعلى �جلامعات ومر�كز �لبحث �أن تقوم بهذه 

�ملهمة. 
�ملو�سوع �لثاين: �لذي �أ�سار �إليه عبد �مللك بن حبيب هو قطع �للهاة )Uvula(، وهو �أمر و��سع �لنت�سار 
�إلى �ليوم يف �ليمن ومنطقة جيز�ن وجنر�ن، حيث يقوم �لطبيب �أو �أحد �لأهل بقطع �للهاة �ملدلة من 
فم �ملري�س �لذي غالًبا ما يكون طفاًل )وي�سمونها �لكلبة !!(. و�لو�قع �أنه ل حاجة لقطع �للهاة مطلًقا. 

قال عبد �مللك بن حبيب ))ونهى �بن م�سعود عن قطع �للهاة(( وكان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يكره 
ن( �لعذرة كما قد مر معنا؛  هذه �لإجر�ء�ت �لعنيفة. وقد نهى �لأمهات عن �أن يدغرن )يغمزن، يطعَّ
ههم �إلى  لأن ذلك ي�سبب �لنزيف، وقد يوؤدي �إلى وفاة �لطفل من كرثة �لنزف يف بع�س �حلالت ،ووجَّ

��ستخد�م �لق�سط )�لعود( �لهندي بدًل من �لإعالق و�لغمز. 
وقول  �أحاديث  �إليه بجملة  و�أ�سار  �لكي  �مللك بن حبيب هو مو�سوع  ناق�سه عبد  �لذي  �لثالث:  �ملو�سوع 

�لإمام مالك يف ذلك. 
( على �خلر�ج وغريه.  و�ملو�سوع �لر�بع: �لذي ذكره هو �لبطُّ )�ل�سقُّ

و�ملو�سوع �خلام�س: هو برت �لع�سو �لفا�سد. 
ما ورد يف الكي من اأحاديث : 

ذكر عبد �مللك بن حبيب �لأحاديث �لتالية يف مو�سوع �لكي : 



148

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

�حلديث �لأول: عن جابر بن عبد�هلل �أن �بن �سعد بن �أبي وقا�س ُرمي ب�سهم يف يده فاأمر ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم  طبيًبا فكو�ه على مو�سع �لرمية. 

�ل�سحيحني  على  و�مل�ستدرك  �أحمد  وم�سند  ماجه  �بن  و�سنن  م�سلم  ورد يف �سحيح  قد  وهذ� �حلديث 
للحاكم �لني�سابوري، وفيها عن جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنهما ))�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
بعث �إلى �أُبّي بن كعب طبيًبا، فقطع له عرًقا وكو�ه عليه((. وقد ذكره �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي بقوله: 

ثبت يف �ل�سحيح من حديث جابر بن عبد �هلل وذكر �حلديث. 
و�أورد �بن �لقيم �أن �مل�ساب بال�سهم هو �سعد بن معاذ ر�سي �هلل عنه، قال : ))وملا رمي �سعد بن معاذ 
يف �أكحله ح�سمه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ثم ورمت فح�سمه ثانية((. و�حل�سم: �لكي. ويف طريق �آخر 
))�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كوى �سعد بن معاذ يف �أكحله مب�سقط ، ثم ح�سمه �سعد بن معاذ �أو 
غريه من �ل�سحابة((. ويف لفظ  �آخر ))�أن رجاًل من �لأن�سار ُرمي يف �أكحله مب�سق�س فاأمر �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم، فُكوي((. 
و�ملعروف �أن �لذي ُرمي ب�سهم يف يده )يف �لأكحل( هو �سعد بن معاذ ر�سي �هلل عنه يوم �خلندق، وقد 
دعا �هلل �سبحانه وتعالى �أن يبقيه �إن كان هناك قتال للم�سركني، و�إن مل يكن فرييه يف بني قريظة، فبقى 
حتى حكم فيهم بحكم �هلل تعالى، وهو قتل �ملقاتلة و�سبي �لذر�ري و�لن�ساء. ثم �نتف�س �جلرح، وفيه 

كانت �سهادته ر�سي �هلل عنه، وهو �لذي �هتز عر�س �لرحمن ملوته. 
وقد ذكر عبد �مللك بن حبيب �أن �بن �سعد بن �أبي وقا�س هو �لذي رمي ب�سهم يف يده. وهو خطاأ �إما من 
عبد �مللك بن حبيب �أو من �لنا�سخ. و�ل�سو�ب هو �أن �لذي رمي بال�سهم يف يده هو �سعد بن معاذ ر�سي 

�هلل عنه. 
�حلديث �لثاين: �لذي �أورده عبد �مللك بن حبيب عن �أن�س بن مالك �أنه �كتوى يف عهد ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم من ذ�ت �جلنب. 
و�حلديث يف �سحيح �لبخاري قال �أن�س: ))كويت من ذ�ت �جلنب ور�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم 
حي، و�سهدين �أبو طلحة، و�أن�س بن �لن�سر، وزيد بن ثابت. و�أبو طلحة )وهو زوج �أم �أن�س( كو�ين((. 

)فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري 10 /172(. 
�حلديث �لثالث : �لذي �أورده عبد �مللك بن حبيب قال : ))وروى مالك عن نافع عن عمر �أنه �كتوى من 
 Bell’s( و�للقوة: �سلل �لع�سب �لوجهي وهو �لع�سب �لقحفي �ل�سابع، �ملعروف با�سم �سلل بيل .))للقوة�

 .)Palsy

وهذ� �حلديث قد ذكره �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي«. وقد �أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف 
»�لطب �لنبوي« و�سعيد بن من�سور، كلهم عن نافع عن عبد �هلل بن عمر )ر�سي �هلل عنهما( �أنه �كتوى 

يف وجهه من �للقوة. فيكون �ملكتوي عبد �هلل بن عمر ل �أبيه كما �أورده عبد �مللك بن حبيب. 
�ملو�سوع  ولأهمية  حبيب  بن  �مللك  عبد  يوردها  مل  �لكي  مو�سوع  يف  كثرية  �أخرى  �أحاديث  وردت  وقد 

و��ستكماًل له نوردها ها هنا: 
�أخرج �لبخاري يف �سحيحه )كتاب �لطب(، و�بن ماجه يف �سننه عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما �أن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�ل�سفاء يف ثالثة: يف �سرطة حمجم، �أو �سربة ع�سل �أو كية نار، و�إين 
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ا �لإمام �أحمد و�لبز�ر.  �أنهي �أمتي عن �لكي«. وقد �أخرج هذ� �حلديث �أي�سً
و�أخرج �لبخاري يف �سحيحه،كتاب �لطب، وم�سلم يف �سحيحه، و�أحمد يف م�سنده، عن جابر ر�سي �هلل 
عنه قال: ))�سمعت  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول ))�إن كان يف �سيء من �أدويتكم خري، ففي 

�سرطة حمجم، �أو �سربة ع�سل، �أو لذعة بنار تو�فق �لد�ء، وما �أحب �أن �أكتوي((. 
)ج( و�أخرج �حلاكم و�لرتمذي عن �أن�س ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كوى �أ�سعد بن 

زر�رة من �ل�سوكة. 
)د( عن عمر�ن بن ح�سني ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم ))نهى عن �لكي((، وقال: 
))فابتلينا فاكتوينا فما �أفلحنا ول �أجنحنا(( ويف لفظ ))فما �أفلحنا ول �أجنعنا((. رو�ه �لرتمذي و�أبو 

د�ود و�أحمد، و�سنده قوي. 
)هـ( وقد �أخرج �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي و�لن�سائي و�أحمد عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما حديث 
�ل�سبعني �ألًفا �لذين يدخلون �جلنة بغري ح�ساب ))و�أنهم �لذين ل ي�سرتقون، ول يكتوون، ول يتطريون، 

وعلى ربهم يتوكلون((. 
)و( و�أخرج �حلاكم عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أنه قد �أتي �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم برجل نعت له 

�لكي فقال:   ))�كووه و�ر�سفوه((. �لر�سف : �حلجارة ت�سخن ثم تكمد بها. 
)ز( قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي : ))وقال �لف�سل بن دكني : حدثنا �سفيان، عن �أبي �لزبري، عن 

جابر ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كو�ه يف �أكحله((. 
ابن القيم يعلق على اأحاديث الكي واحلكم الفقهي فيه : 

قال �بن �لقيم: فقد ت�سمنت �أحاديث �لكي �أربعة �أنو�ع : )�أحدها(: فعله. )و�لثاين(: عدم حمبته له. 
)و�لثالث(: �لثناء على من تركه. )و�لر�بع(: �لنهي عنه. ول تعار�س بينها، بحمد �هلل، فاإن فعله يدل 
�أولى  �أن تركه  على جو�زه، وعدم حمبته له ل يدل على �ملنع منه. و�أما �لثناء على تاركه : فيدلُّ على 
و�أف�سل. و�أما �لنهي عنه، فعلى �سبيل �لختيار و�لكر�هة، �أو عن �لنوع �لذي ل يحتاج �إليه، بل يفعل خوًفا 

من �لد�ء((. 
))وقال �خلطابي : �إمنا كوى �سعًد� لريقاأ �لدم من جرحه، وخاف عليه �أن ينزف فيهلك. و�لكي م�ستعمل 
يف هذ� �لباب، كما يكوى من تقطع يده �أو رجله. و�أما �لنهي عن �لكي فهو : �أن يكتوى طلًبا لل�سفاء، وكانو� 
يعتقدون �أنه متى مل يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه �لنية. وقيل: �إمنا نهى عمر�ن بن ح�سني خا�سة؛ 
لأنه كان به نا�سور، وكان مو�سعه خطًر�، فنهى عن كيه. في�سبه �أن يكون �لنهي من�سرًفا �إلى �ملو�سع 

�ملخوف منه، و�هلل تعالى �أعلم((. 
))وقال �بن قتيبة : �لكي جن�سان : كي �ل�سحيح لئال يعتّل، فهذ� �لذي قيل فيه(( 

)مل يتوكل من �كتوى(؛ لأنه يريد �أن يدفع �لقدر عن نف�سه. و�لثاين : كي �جلرح �إذ� نغل و�لع�سو �إذ� 
قطع. ففي هذ� �ل�سفاء. و�أما �إذ� كان �لكي للتد�وي : �لذي يجوز �أن ينجح ويجوز �أن ل ينجح، فاإنه �إلى 

�لكر�هية �أقرب((. 
ا حيث قال : وقال مالك : ل باأ�س بالكي و�لبط وقطع  وقد �أورد عبد �مللك بن حبيب �حلكم �لفقهي �أي�سً

�لعروق ملن ��سطر �إليه، ومل يجد منه بًد�. 
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ا�ستخدام الكي يف الطب: 
��ستخد�م �لكي بالنار يف �لتد�وي منذ �أكرث من 2500 عام كما يقول �لدكتور من�سور �سليمان يف بحثه 

�لقيم و�للطيف �لذي ن�سره باللغة �لإجنليزية عن �لكي بعنو�ن: 
 The Myth and reality of treatment by actual cautry1 Alternative Medicine 1986,1(3):

 1240-237
و�لكي ي�ستخدم لعالج �لعديد من �لأمر��س يف �لبالد �لعربية ومناطق و��سعة من �آ�سيا و�أفريقيا. 

��ستخد�م �لكي يف �لطب �حلديث: 
وي�ستخدم �لكي يف �لطب �حلديث بطرق خمتلفة عن �لكي �لتقليدي، ولكنها ل تخرج عن �سكل جديد 

من ��ستخد�م �لنار يف �لطب. 
يكوي  يقطع  �لذي  فاملب�سع  و�لقلب  �ل�سدر  ا  �لكاوي يف عمليات �جلر�حة وخ�سو�سً �ملب�سع  وي�ستخدم 
�لنازفة، وحتى يتمكن �جلر�ح من �لإ�سر�ع يف  يف نف�س �للحظة حتى يقفل �لأوعية �لدموية �ل�سغرية 

�لو�سول �إلى غر�سه.. فاإن �لكي بهذه �لطريقة ي�ستخدم لإيقاف �لنزيف.. 
�إز�لة �لأع�ساء �خلارجية �ملتاكلة  �أو بعد  �إز�لة �لأع�ساء و�لأح�ساء �لد�خلية  ا بعد  �أي�سً وي�ستخدم �لكي 

 .)Gangrene( و�مل�سابة بالغرغرينا
 )Warts( )ل�سنط�( و�لثاآليل   )Multiple Naevi( لوحمة� لعالج حالت  بالكهرباء  �لكي  وُي�ستخدم 

وملعاجلة قرحة �لرحم. وُي�ستخدم �أحياًنا لإز�لة �لبا�سور �لد�خلي. 
وملد�و�ة حلمية �لأنف و�لنزيف من �لأنف )�لرعاف(. 

و�ملف�سلية،  �لع�سلية  �لروماتيزمية  �لآلم  ملعاجلة  �حلمر�ء(  )حتت  �حلر�رية  �ملوجات  وُت�ستخدم 
وي�ستخدم بالإ�سافة  �إلى ذلك �لكي باملو�د �لكيميائية لإز�لة �لثاآليل و�لوحمات.

ا يف هذه �لأغر��س. كما ي�ستخدم ثاين �أك�سيد �لكربون �ملجمد �أي�سً
و�أما ��ستخد�مات �أ�سعة �لليزر يف �لطب فقد �ت�سعت �ت�ساًعا كبرًي�. و�لليزر عبارة عن حزمة مركزة من 

�ملوجات �ل�سوئية، و�لتي لها مفعول �لقطع و�لكي يف �آن و�حد.
ول يز�ل �لكي �لتقليدي ي�ستخدم يف �لطب �ل�سعبي على نطاق و��سع يف �جلزيرة �لعربية وغريها من 

مناطق �ل�سرق �لو�سط و�أفريقيا.
بحث �لدكتور من�سور �سليمان يف �لكي �لتقليدي: 

وقد بحث �لدكتور من�سور �سليمان هذ� �لنوع �ملوجود يف �ل�سعودية، و�ختار 500 �سخ�س ع�سو�ئيًّا ممن 
�لثانية  �أما �ملجموعة  �لأولى.  �لآن ب�سحة جيدة، وجعلهم �ملجموعة  ولكنهم  �ملا�سي،  بالكي يف  تد�وو� 
�لعيادة  يف  �لعزيز  عبد  �مللك  جامعة  م�ست�سفى  يف  فعلية  �أمر��س  من  يتد�وون  فرًد�   150 من  فتتكون 

�خلارجية �أو كمر�سى د�خليني بامل�ست�سفى. ويف نف�س �لوقت قررو� �لتد�وي بالكي. 

وقد �أو�سحت �ملجموعة �لأولى )500 فرد تد�وو� يف �ملا�سي بالكي( �لآتي : 

�لنتائج �إيجابية �ملر�س �لذي من �أجله �كتوو� �لعدد �لكلي 

198�لإ�سهال )يدعى �أحياًنا �حلالب(270 
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30عرق �لن�سا 50

5�لربو �أو ما ي�سبهه 30

5�للقوة )�سلل ع�سب �لوجه(10 

�للتهاب �لرئوي �أو ما ي�سبهه )ذ�ت 45
10�جلنب(

2�لبو��سري 15

9�أمر��س �أخرى خمتلفة 80

و�ملق�سود بكلمة نتيجة �إيجابية هو زو�ل �لأعر��س �لتي ي�سكو منها �ملري�س خالل 24 �ساعة بعد �لكي، 
حلالت  بالن�سبة   � جدًّ م�سجعة  �لنتيجة  وتبدو  �لأقل.  على  �سهر  ملدة  �أخرى  مرة  �لأعر��س  عودة  وعدم 
�لنتيجة  تبدو  وكذلك  �لكي.  بعد  �ساعة   24 خالل  يف  باملئة   73 لدى  �لأعر��س  �ختفت  حيث  �لإ�سهال، 
�، حيث �ختفت �لأعر��س خالل 24 �ساعة لدى 60 باملئة ممن يعانون من �آلم عرق �لن�سا.  م�سجعة جدًّ
وهي ن�سبة مرتفعة جًد� باملقارنة مع �لتد�وي بالو�سائل �لأخرى، و�لتي حتتاج لب�سعة �أ�سابيع حتى تختفي 

�لأعر��س. 
وكذلك بالن�سبة ملو�سوع �سلل ع�سب �لوجه )Facial Paralysis( �ملعروف با�سم �للقوة، �إذ �ختفت �لأعر��س 
لدى 50 باملئة خالل 24 �ساعة بعد �لكي. ومن �لعلوم �أن �للقوة تختفي لدى 90 باملائة من �ملر�سى �أو �أكرث 
بعالج �أو بدون عالج، ولكن خالل فرتة زمنية ل تقل عن �أ�سبوعني �أو ثالثة. فاإذ� كان �لكي ي�ستطيع �أن يعجل 

ا. وت�ستحق �ملزيد من �لدر��سة.  بال�سفاء لدى 50 باملئة من �حلالت فاإن هذه �لن�سبة تعترب عالية حقًّ
ومل تكن �لنتائج م�سجعة كثرًي� بالن�سبة للتد�وي من ذ�ت �جلنب )�للتهاب �لرئوي وما ي�سبهه(، ومع 
ذلك فقد قرر 22 باملئة منهم �أن �لأعر��س �ختفت بعد �لكي خالل 24 �ساعة !! و�ختفت �أعر��س �لربو 
ن �إل 13 باملئة ممن يعانون من �لبو��سري بطريقة  و�لبهر لدى 16 باملئة ممن ��ستخدمو� �لكي، ومل يتح�سَّ

�لتد�وي بالكي. 
و�أما �ملجموعة �لثانية )150 فرًد� �لذين يعانون من �أمر��س ويتد�وون منها يف م�ست�سفى جامة �مللك عبد 

�لعزيز. و�أ�سافو� �إلى ذلك �لتد�وي �لكي( فهم كالآتي : 

عدد النتائج الإيجابية عدد املر�سى املر�ض 

�سفر 59�لريقان )�أ�سباب متعددة(

�سفر 24�أمر��س �جلهاز �لتنف�سي 

4018 �لإ�سهال و�آلم �لبطن 

273 �أمر��س �أخرى 

� من هذ� �جلدول �أن مر�سى �لريقان )�ل�سفر�ء باأ�سبابه �ملتعددة( مل ي�ستفيدو� من �لكي.  وو��سح جدًّ
ملد�و�ة  �لكي  ��ستخدمو�  ممن  باملئة   45 ولكن  �لتنف�سي.  �جلهاز  �أمر��س  من  يعانون  �لذين  وكذلك 
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وروى َمالك َعن َناِفع َعن عمر �أَن �كتوى من �للقوة )وهي �سلل �لع�سب �ل�سابع يف �لوجه(. 
َوَقاَل َمالك: َل َباأْ�س بالكي و�لبّط َوقطع �ْلُعُروق ملن ��سّطر �إَِلْيِه َومل يجد منه بًد�.

وعن �أن�س بن مالك �أنه �كتوى يف عهد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم من ذ�ت �جلنب. 

ْحم و�أغّمه َحتَّى َكاَن يوقفه  َوُرِوَي �أَن �مْلِْقَد�د بن �ْلأ�سود َكاَن َعِظيم �ْلَبطن قد �أ�سّر ِبِه �ل�سَّ
ْحم َفَماَت من َذِلك  ة �ل�سَّ ْحم على غري مر�س �إِلَّ َكرْثَ َتنْيِ يخرج ِمْنُه �ل�سَّ على �مْلَْوت فبّط َبْطنه مرَّ

على �آخر �لبّط.

َوخرج ُعْرَوة بن �لزبري �إَِلى �ْلَوِليد بن عبد �مْللك فاأ�سابت رجله �ل�ساأفة فعظمت ثمَّ �آلت �لى 
اء َفَقاُلو� َلُه : �إِن �أَْنت قطعتها قتلت َنف�سك، ِطبَّ �ْلأكَلة َفاأََر�َد ُعْرَوة قطعَها َفَدَعا َلُه �ْلَوِليد �ْلأَ

َوَل  ترى  كيال  َقاُلو�:  ؟  ومِلَ قاَل:  �ملرقد،  فن�سقيك  َقاُلو�:  َفاْقَطُعو�.  ُبد من قطعَها  َل  َفَقاَل: 
ار كاجلمرة ثمَّ قطُعو� ِبِه  َنع َلك. َقاَل: َل �أ�سربه، َفاأخُذو� من�ساًر� فاأحموه َحتَّى �سَ حت�س َما ن�سْ

ْيت َتُفور َفَما حتّرك. اِبع ثمَّ �أدخلوها يِف �لزَّ �َساقه َفوق �لكعب باأَْربَعة �أَ�سَ

�لإ�سهال و�لآم �لبطن �سعرو� بالتح�سن و�ختفاء �لأعر��س خالل 24 �ساعة بعد �لكي. 
��ستخدم  قد  �لكي  �أن  �لعزيز  عبد  �مللك  م�ست�سفى جامعة  در�ست يف  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  وتبني من 

لأغر��س �لتالية ح�سب ما هو مبني باجلدول �لتايل: 
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عدد الأ�سخا�ض

       )Hereditary Haemolytic diseases( 27�أمر��س �لدم �لنحاللية �لور�ثية

     Infectious Diseases 37�لأمر��س �ملعدية

                                         Malignancy )20�لأمر��س �خلبيثة )�ل�سرطان

                              G1E. )40�أمر��س �جلهاز �له�سمي )�لإ�سهال و�آلم �لبطن

                                                                 Others 28�أمر��س �أخرى

و�آلم  �لإ�سهال  له دور يف معاجلة  يكون  �لكي قد  �أن  نتيجة مهمة هي  �إلى  �لفا�سل  �لباحث  �نتهى  وقد 
�لبطن يف �ملناطق �لريفية �لنائية.. وذلك لأن ن�سبة جيدة تتح�سن بالكي، ويف خالل فرتة وجيزة من 

�لزمن. 
وقد نادى �لباحث باإجر�ء �ملزيد من �لأبحاث حول هذ� �ملو�سوع. 

�. ولي�س �لإ�سهال فح�سب هو �لذي �أبدى نتائج م�سجعة،  ول �سك يف �أن ما ذكره �لباحث �لفا�سل مهم جدًّ
ولكن �آلم عرق �لن�سا و�للقوة )�سلل �لوجه( �أو�سحت نتائج م�سجعة بالتد�وي بالكي. 

�لتد�وي  كره  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أن  ر�أينا  �لكي  �لو�ردة يف  لالإحاديث  �ل�سابقة  در��ستنا  ومن 
بالكي، ون�سح �أمته بالبتعاد عنه �إل لل�سرورة. ثم �إنه �سلى �هلل عليه و�سلم كوى �سعد بن معاذ مب�سق�س 

لريقاأ �لدم. 
وهو �أمر ي�ستخدم يف �جلر�حة �إلى �ليوم حيث ي�ستخدم �لكي لإيقاف �لنزيف، كما تقدم. 

وقد ورد يف �لأحاديث �أن مالك بن �أن�س ر�سي �هلل عنه �كتوى من ذ�ت �جلنب )�للتهاب �لرئوي وما 
�سابهه( يف عهد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم. 

ومن در��سة �لدكتور من�سور �سليمان تبني �أن 22 باملئة ممن يعانون من ذ�ت �جلنب �سفو� منها خالل 24 
�ساعة بعد �لكي. وهي ن�سبة ل باأ�س بها ، و�إذ� عرفنا �أن �لكي كان ي�ستخدم يف زمن لي�ست فيه �مل�ساد�ت 

�حليوية فاإن هذه �لنتيجة تعترب م�سجعة؛ لأنها �لعالج �ملتوفر يف ذلك �لزمن. 
وقد جاء يف �لأحاديث �أن عبد �هلل بن عمر �كتوى من �للقوة. ول يز�ل �لكي ي�ستخدم عالًجا لها، ون�سبة 
�لنجاح عالية ن�سبيًّا )50 باملئة خالل 24 �ساعة بعد �لكي( وقد كوى �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سعد 
ل�سببني:  وذلك  �لزبري؛  بن  عروة  �ساق  لقطع  بالنار  �ملحّمى  �ملن�سار  و��سُتخِدَم  �ل�سوكة..  من  زر�ة  بن 

تعقيم �ملن�سار ثم ح�سم �لدم. 
وهكذ� تبدو �أحاديث �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم تنري �لطريق حتى يف �أمور �لتد�وي �لتي هي من 
�أمور �لدنيا �لبحتة. فقد نهى �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم عن ��ستخد�م �لو�سائل �لعنيفة مثل �لكي 
و�لقطع و��ستخد�م �ملب�سع دون �سرورة ملجئة. و�سمح با�ستخد�مها بل و��ستخدمها بنف�سه �سلى �هلل 
عليه و�سلم حني دعت �إلى ذلك �حلاجة �مللحة.. وهو �ملنهج �ل�سوي و�لطريق �مل�ستقيم �لذي ينبغي �أن ل 

يحيد عنه عاقل. 
�لبّط وقطع �لعروق : 

لقد كره �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �لبطـّ )وهو  فتح �خلر�ج �أو غريه باآلة حادة( ما مل تكن لذلك 
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حاجة. 
وقد ذكر عبد �مللك بن حبيب كر�هة �لإجر�ء�ت �لعنيفة ما مل تكن هناك �سرورة ملجئة لذلك. ونّبه �إلى 
ذلك باأن �بن م�سعود نهى عن قطع �للهاة، و�أن �ملقد�د بن �لأ�سود كان عظيم �لبطن قد �أ�سّر به �ل�سحم 
فبطـّ بطنه مرتني يخرج منه �ل�سحم )وهي عملية جتري �ليوم لإخر�ج �ل�سحم من �ل�سمان ولكنها قليلة 
�لنفع( على غري مر�س �إل كرثة �ل�سحم  فمات من ذلك على �آخر �لبطـّ.. ول ي�ستغرب ذلك فاإن �أدو�تهم 
كانت غري معقمة، ول �سك �أن �مليكروبات قد غزت �جلرح يف مو�سع �لبطـّ، ومنه �سرحت �إلى �جل�سم 

حتى قتلته. 
وقد جاء �ل�سمردل بن قباث �لكعبي �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فاأ�سلم ثم قال: ))يا ر�سول �هلل، باأبي 
�أنت و�أمي. �إين كنت كاهن قومي يف �جلاهلية، و�إين كنت �أتطبب، فما يحل يل فاإين تاأتيني �ل�سابة؟(( 
��سطررت،  �إن   ،)Lancet( لطعنة� �لعروق، وجم�سة  : ))ف�سد  و�سلم  عليه  �مل�سطفى �سلى �هلل  فقال 
� وما عليك بال�سنا )�أي عليك بال�سنا( ول تد�ِو �أحًد� حتى تعرف د�ءه(. فقام  ول جتعل من ذلك �سرًّ
�ل�سمردل �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقبل ركبتيه وقال: و�لذي بعثك باحلق لأنت �أعلم بالطب 

مني((. )كتاب �لإ�سابة لبن حجر �لع�سقالين(. 
ويف هذ� �حلديث �ل�سريف فو�ئد جّمة �أولها و�أهمها هذ� �ملبد�أ �ملهم �لذي ينبغي �أن ي�سري عليه �لأطباء 
ا مل ي�سلو� بعد  يف كل مكان وزمان ))ول تد�ِو �أحًد� حتى تعرف د�ءه((. وكم من �لأطباء يد�وون �أمر��سً
ا يف بالد �لعامل �لثالث �أن ي�سف �لأدوية قبل �أن ي�سل  د بع�س �لأطباء خ�سو�سً �إلى ت�سخي�سها. وقد تعوَّ
�إلى �لت�سخي�س. ولالأ�سف �أ�سبح �ملر�سى يتعجبون من �لطبيب �لذي يرف�س �أن ي�سف لهم �لدو�ء قبل 

�أن ي�سل �إلى ت�سخي�س �لد�ء؛ لكرثة ما يرون من �لو�سفات مبجرد ذهابهم �إلى �لطبيب. 
وثانًيا: �أن ل يجعل �لطبيب من جم�ّسة �لطعنة )Lancet(، وهو ما ي�ستخدمه �جلر�ح لفتح �خلر�جات 
وقطع بع�س �لأور�م، م�سدًر� لل�سر.. فعليه �أن يتاأنى فال يقدم على ما فيه عنف من �لعالج �إل �إذ� ��سطر 
 ،)Lnvasive( )لبدن� به  نوع عنف )يغزو  ا ما يعترب فيه  �أي�سً �لت�سخي�س  لذلك. وهناك من و�سائل 

وعلى �لطبيب �أن يتجنبها ما ��ستطاع �إلى ذلك �سبياًل. 
وي�ستخدم بدًل عنها �لو�سائل �ملاأمومنة �لغائلة و�لعاقبة.. وخال�سة �لقول �أن على �لطبيب �أن ي�ستخدم 
�أرفق �لو�سائل و�أكرثها �أمًنا للو�سول �إلى ت�سخي�س �ملر�س و�إلى مد�و�ته بعد ت�سخي�سه، و�أن يجتنب، ما 

��ستطاع �إلى ذلك �سبياًل �لو�سائل �لعنيفة يف �لت�سخي�س ويف �لعالج. 
وقد وردت عدة �أحاديث يف بطـّ �لورم و�خلر�جات نذكر منها ما ذكره �لإمام �ل�سيوطي يف �ملنهج �ل�سوي 

و�ملنهل �لروي و�لإمام �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي. 
�أخرج �أبو يعلي يف م�سنده و�بن عدي يف �لكامل عن علي ر�سي �هلل عنه قال: 

))دخلت مع ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم على رجل يعوده بظهره ورم، فقال : بطـّو� عنه، فما برحت 
حتى ُبطـّ، و�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �ساهد((. 

و�أخرج �لبز�ر يف م�سنده عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: ))قدم رجالن �أخو�ن �ملدينة، وقد �أُ�سيب 
رجل من �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ب�سهم يف ج�سده، فقال لقر�بته: �طلبو� من يعاجله، 
فجيء بالرجلني �لأخوين، فقال لهما بحديدة تعاجلان. فقال : �إمنا كنا نعالج يف �جلاهلية. فقال �لنبي 
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�سلى �هلل عليه و�سلم : عاجلاه. فبطـّه حتى بر�أ((. 
فه �جلمهور ووثَّقه �بن حبان.  قال يف جممع �لزو�ئد : رو�ه �لبز�ر وفيه عا�سم بن عمر �لعمري وقد �سعَّ
حه عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�سي �هلل عنهما وقالت : ))خرج يف عنقي خر�ج  )ج( و�أخرج �حلاكم و�سحَّ

فذكرت ذلك للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال : �فتحيه، ول تدعيه ياأكل �للحم ومي�ّس �لدم((. 
)د( و�أخرج �لبغوي يف معجم �ل�سحابة من طريق عفيف بن �حلارث �لقايل عن رجل من �أ�سحاب �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم قال : ))كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يكره �لكي �إل �أن يح�سم عرًقا، �أو 

يفقاأ خر�ًجا((. 
منوه  �كتمل  قد  �لدمل  هو   )Abcess( �ج  و�خلرَّ ونحوهما.  و�خلّر�ج  �لدمل  �سقَّ  هو  تقدم  كما  و�لبطُّ 

و�جتمع فيه �ل�سديد فال بد من بطه لإخر�ج �ل�سديد. 
وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي بع�س �لأحاديث �ل�سابقة وز�د �حلديث �لتايل: 

))ويذكر عن �أبي هريرة �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أمر طبيًبا �أن يبطَّ بطن رجل �أجوى �لبطن، 
فقيل: يا ر�سول �هلل : هل ينفع �لطب ؟ قال : �لذي �أنزل �لد�ء �أنزل �ل�سفاء فيما �ساء((. 

ومو�سوع �لتد�وي قد متت مناق�سته يف �أول �لبحث وما ورد فيه من �أحاديث. ولكن �ملهم ها هنا هو �أن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ))�أمر طبيًبا �أن يبطَّ بطن رجل �أجوى �لبطن((. قال �بن �لقيم: 

))فاجلوى يقال على معاٍن منها : �ملاء �ملننت �لذي يكون يف �لبطن، يحدث عنه �ل�ست�سقاء((. 
ول يز�ل �لأطباء �إلى �ليوم يفتحون فتحة �سغرية يف بطن �لذي يعاين من �ل�ست�سقاء، لإخر�ج لرت �أو 
يزيد من �ل�سائل �لذي يجتمع يف �لبرييتون فيمالأ جتويف �لبطن، ويعيق عملية �لنف�س من �سغطه على 
�أق�سام :  �إلى ثالثة  �حلجاب �حلاجز. وقد ذكر �بن �لقيم، و�أجاد يف تق�سيم �نتفاخ �لبطن و�متالئها 
طبلى : وهو �لذي تنتفخ فيه �لبطن مبادة ريحية )يق�سد غاز�ت(، وحلمى : وهو �لذي يربو معه حلم 
جميع �لبدن مبادة بلغمية )دهن متجمع يف �لبطن نتيجة �ل�سمنة �ملفرطة(، وزقي : وهو �لذي يجتمع 
معه يف �لبطن �ل�سفل مادة رديئة ي�سمع لها عند �حلركة خ�سخ�سة كخ�سح�سة �ملاء يف �لزّق... ومن 
جملة عالج �لزقي �إخر�ج ذلك �ملاء بالبزل. وقد �سدق يف ذلك كله �بن �لقيم رحمه �هلل و�أجزل مثوبته.





الفصل
الحادي عشر
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الُجَذاُم وِعالُجه
َما َجاَء يِف عالج اجلذام :

اَبُه �جلذ�م َفَقاَل  ي �هلل َعنُه - �أنه �أَ�سَ َوُرِوَي �بن �ْلأَْزِدّي َكاتب عمر بن �خْلطاب - َر�سِ
عمر ِلْلَحاِرِث بن كلدة: عاجله. َقاَل: َيا �أَِمري �مْلُوؤمِننَي:  �أّما �أَن يرب�أ َفاَل، َوَلِكن �أد�ويه َحتَّى 
اِرث َياأْمر باحلنظل فيدهن ِبِه َقَدَمْيِه َل يِزيدُه  يقف َمر�سه، َقاَل عمر: فذلك. فكان �حْلَ

على َذِلك َفوقف َمر�سه َحتَّى َماَت.)1(

قد �أخرج هذ� �لأثر �بن �سعد يف طبقاته )4/ 117، 118(، وذكره �ل�سيوطي يف ))�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل   )1(
�لروي يف �لطب �لنبوي((. قال �ل�سيوطي : ))و�أخرج �بن �سعد يف �لطبقات : عن عبد �هلل بن جعفر 
قال : �إن معيقيًبا ملا �أ�سرع �هلل فيه �جلذ�م، كان عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، يطلب له �لطب من 
كل من �سمع له بطب حتى قدم عليه رجالن من �أهل �ليمن، فقال : هل عندكما من طب لهذ� �لرجل 
�ل�سالح ؟ فاإن هذ� �لوجع قد �أ�سرع فيه. فقال : �أما �سيء يذهبه فال نقدر عليه، ولكنا ند�ويه دو�ء يقفه 
فال يزيد. قال عمر ر�سي �هلل عنه : عافية عظيمة �أن يقف فال يزيد. فقال : هل تنبت �أر�سك �حلنظلة ؟ 
قال : نعم. قال : فاجمع لنا منه، فاأمر فجمع لهما منه، فعمد� �إلى كل حنظلة ف�سقاها بثنتني ثم �أ�سجعا 
معيقيًبا و ثم �أخذ كل رجل منها باإحدى قدميه، ثم جعال يدلكان بطون قدميه باحلنظلة حتى �إذ� حمقت 
�، ثم �أر�ساله، فقال لعمر : ل يزيد وجعه بعد هذ� �أبًد�.  �أخذ� �أخرى حتى ر�أينا معيقيًبا يتنخمه �أخ�سَر ُمرًّ

قال : فو�هلل ما ز�ل معيقيب متما�سًكا ل يزيد وجعه حتى مات((.
وهناك �ختالف طفيف بني رو�ية عبد �مللك بن حبيب �لتي رو�ها عن �بن �لأزدي، كاتب عمر، ورو�ية 
كلدة  بن  �حلارث  هو  �لطبيب  �أن  �مللك  عبد  ذكر  فقد  جعفر.  بن  �هلل  عبد  عن  نقلها  �لتي  �سعد  �بن 
)�لثقفي( �لطبيب �لعربي �مل�سهور يف �جلاهلية و�لإ�سالم، و�لذي تعلم �لطب يف جندي�سابور يف �لعر�ق 
�لتي كانت حتكمها فار�س، و�لذي �أمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سعد بن �أبي وقا�س �أن ياأتيه للتد�وي 

من مر�سه. 
و�أما �بن �سعد، فقد جعل ذلك طبيبان من �أهل �ليمن قدما �إلى �ملدينة. و�سّمى �بن �سعد �ملري�س وهو 

معيقيب ر�سي �هلل عنه. و�أما عبد �مللك فلم ي�سّم �ملري�س. 

اأحاديث يف اجلذام : 
وقد وردت �أحاديث كثرية يف �جلذ�م، نذكر منها قوله �سلى �هلل عليه و�سلم. 

من . 1 فر�رك  �ملجذوم  من  وفّر  �سفر.  ول  هامة  ول  طرية  ول  عدوى  ))ل   : يرفعه  هريرة  �أبي  عن 
�لأ�سد((، �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه كتاب �لطب، و�بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم. 

عن عمرو بن �ل�سريد ر�سي �هلل عنه قال : ))كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فاأر�سل �إليه �لنبي �سلى . 2



160

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

�ملجذوم(،  )�جتناب  �لطب  باب  �ل�سالم  كتاب  م�سلم  �سحيح  بايعناك((  قد  �إنا  و�سلم:  عليه  �هلل 
و�أخرجه �لن�سائي يف �سننه، كتاب �لبيعة. 

�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أكل مع �ملجذوم يف ق�سعة و�حدة وقال : . 3 عن جابر ر�سي �هلل عنه 
))كل ثقة باهلل وتوكاًل عليه((، �أخرجه �لرتمذي يف �جلامع �ل�سحيح، و�أبو د�ود يف �سننه، كتاب 

�لطب و�بن ماجه يف �سننه، كتاب �لطب. 
عن �أن�س ر�سي �هلل عنه يرفعه : ))ل تكرهو� �أربعة فاإنها لأربعة : ل تكرهو� �لرمد فاإنه يقطع عروق . 4

ول  �لفالج،  يقطع  فاإنه  �ل�سعال  تكرهو�  ول  �جلذ�م،  عروق  يقطع  فاإنه  �لزكام  تكرهو�  ول  �لعمى، 
تكرهو� �لدماميل فاإنها تقطع عروق �لرب�س((. �أخرجه �بن �ل�سني يف »�لطب �لنبوي« و�بن عدي 
فه. وذكر حمقق كتاب  يف »�لكامل« و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« و�لبيهقي يف »�سعب �لإميان« و�سعَّ
�ل�سيوطي »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« �لدكتور ح�سن �لأهدل �أن يف �سنده يحيى بن 

زهدم وهو �سعيف. ويف �مليز�ن للذهبي )376/4( قال : باطل )�أي �حلديث(. 

و�أخرج �حلاكم يف »�مل�ستدرك«، و�سكت عليه، عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل . 5
عليه و�سلم قال : ))ما من �أحد �إل ويف ر�أ�سه عرق من �جلذ�م تنعر، فاإذ� هاج �سلَّط �هلل عليه �لزكام 

فال تد�وو� له((. 
وتنعر: نعر �لعرق بالدم �أي �رتفع وعال وجرح نعور �إذ� �سوت �لدم عند خروجه. 

و�لناعور هو مر�س �لهيموفيليا �لور�ثي �لذي ي�سيب �لذكور دون �لإناث فيكرث لديهم �لنزف. 
و�حلديث �سعيف. وقال عنه �لذهبي : كاأنه مو�سوع. ويف �سنده �لكدميي متـّهم بالكذب. 

و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �سهيب ر�سي �هلل عنه يرفعه : عليكم باحلجامة . 6
يف جوزة �لقمحدوة )نقرة �لقفا(، فاإنها �سفاء من �ثنتني و�سبعني د�ًء، وخم�سة �أدو�ء من �جلنون 
�لأهدل  �لدكتور  �ل�سوي«  »�ملنهج  �ل�سيوطي  كتاب  قال حمقق  �لأ�سنان((،  ووجع  و�لرب�س  و�جلذ�م 
�حلديث �سعيف، ويف �سنده حممد بن مو�سى �حلر�س، وهو لني �حلديث، وعي�سى بن �سعيب �لب�سري، 

كان يخطىء فرتك. وقال يف جممع �لزو�ئد )5 /94(، رو�ه �لطرب�ين ورجاله ثقات. 
�هلل . 7 ر�سول  �أن  عنه  �هلل  ر�سي  �خلدري  �سعيد  �أبي  عن  و�سححه  »�مل�ستدرك«  يف  �حلاكم  و�أخرج 

و�لنعا�س  �أمان من �جلنون و�جلذ�م  �لر�أ�س  و�سط  �لتي يف  و�سلم قال: ))�حلجمة  �سلى �هلل عليه 
وقال  »�ل�سعفاء«،  يف  حّبان  �بن  ذكره  �حلنـّاط،  عي�سى  �أبي  بن  عي�سى  �سنده  ويف  و�لأ�سر��س((، 

�لذهبي عنه هو مرتوك. 
�أبو نعيم يف »�لطب . 8 و�أخرج �لطرب�ين يف »�لأو�سط« مثله عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما. و�أخرجه 

�لنبوي«. ويف �سنده �سلمة بن �سامل �جلهني وهو �سعيف. 

و�أخرج �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه . 9
و�سلم قال : ))�حلجامة يف �لر�أ�س �سفاء من �سبع �إذ� نوى �ساحبها : من �جلنون و�جلذ�م، و�لرب�س، 
و�لنعا�س، ووجع �لأ�سر��س، و�ل�سد�ع، و�لظلمة يجدها يف عينيه((. ويف �سنده عمر بن رباح �لعبدي 
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�لب�سري وهو مرتوك وكّذبه بع�سهم )كما ذكره �لأهدل يف حتقيقة لكتاب �ل�سيوطي»�ملنهج �ل�سوي«(. 

و�أخرج �لعقيلي يف »�ل�سعفاء«، عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال : ))نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل . 10
عليه و�سلم �أن يتخلل بالق�سب و�لآ�س((. وقال : �إنهما ي�سقيان عرق �جلذ�م. و�حلديث منكر. 

 ومثله عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها، �أخرجه �بن �ل�سكن. و�أورده �ل�سيوطي يف »�لالآلىء«. وهو �سعيف. . 11

ومثله عن �سمرة بن حبيب، �أخرجه �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي وقال« : ))نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل . 12
�إنه يحّرك �جلذ�م((، ويف �سنده عبد �هلل بن �أبي  عليه و�سلم عن �لتخّلل بعود �لريحان و�لرّمان، 

مرمي �لغ�ساين وهو �سعيف.
ومثله عن قب�سة بن ذوؤيب. و�حلديث �سعيف. . 13
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، عن �سامل بن عبد �هلل بن عمر بن �خلطاب �أن ر�سول . 14

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : ))غبار �ملدينة يربئ من �جلذ�م((. و�حلديث مر�سل ويف �سنده 
�لقا�سم بن عبد �هلل �لعمري )ن�سبة �إلى عمر بن �خلطاب( وهو مرتوك. 

ومثله عن حممد بن ثابت بن قي�س بن �سما�س، �أخرجه �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«. وهو �سعيفو قاله . 15
�ملنذري. 

و�أبو نعيم و�أحمد يف »م�سنده« عن �بن عبا�س يرفعه : ))ل تدميو� . 16 �ل�سني  و�أخرج �بن ماجه و�بن 
�بن  �سند  ورجال  �أحمد(  )عند  ثقات  �إ�سناده  رجال   : �ساكر  �أحمد  قال  �ملجذومني((.  �إلى  �لنظر 

ماجه ثقات. 
�إل . 17 �أربعني �سنة  �أن�س يرفعه : ))ما من عبد يعّمر يف �لإ�سالم  و�أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم، عن 

�سرف �هلل عنه ثالثة �أنو�ع من �لبالء : �جلنون و�جلذ�م و�لرب�س(( يف �سنده يو�سف بن �أبي ذرة 
�لأن�ساري قال �بن معني عنه : ل �سيء. وقال �بن حبان : ل يجوز �لحتجاج به و�حلديث يف م�سند 
�أحمد. ويف �سنده �لفرج بن ف�سالة �لتنوخي �ل�سامي �سعيف      )�نظر حتقيق كتاب �ملنهج �ل�سوي 

لالأهدل(. 
))�ل�سعر يف �لأنف و�لأذنني �أمان من �جلذ�م((، �أخرجه �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، عن �أن�س، ويف . 18

�إ�سناده ديار مولى �أن�س يروى عنه �أ�سياء مو�سوعة. 
 و�أخرج مثله عن عائ�سة �لبز�ر و�أبو يعلي و�لطرب�ين. و �أخرجه �بن �جلوزي يف »�ملو�سوعات«. . 19
 و�أخرج �أبو نعيم، عن علي ر�سي �هلل عنه قال : ))�حلناء بعد �لنورة )ت�ستعمل لإز�لة �ل�سعر( �أمان . 20

من �جلذ�م و�لرب�س((. ويف �إ�سناده عبد �هلل بن �أحمد بن عامر، ي�سع �حلديث، قاله �لذهبي يف 
�مليز�ن. 

و�أخرج �بن عدي يف »�لكامل« و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أنها قالت : . 21
قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: ))ينفع من �جلذ�م �أن ياأخذ �سبع متر�ت كل يوم من عجوة 
: ))ويف �سنده حممد بن عبد  �ل�سوي  �ل�سيوطي يف منهج  �أيام((. قال  �سبعة  �ملدينة، ويفعل ذلك 
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�لرحمن �لطفاوي، قال فيه يحيى بن معني �سالح �حلديث. وقال �أبو حامت �لر�زي )عنه( : �سدوق 
يهم �أحياًنا.

�أحدهما يف  �أو مو�سوع. ومنها حديثان  �أغلبها �سعيف  �لو�ردة يف �جلذ�م  �لكثرية  �لأحاديث  وهذه 
�سحيح �لبخاري وهو ))ل عدوى ول طرية ول هامة ول �سفر، وفر من �ملجذوم فر�رك من �لأ�سد((. 
و�لثاين يف �سحيح م�سلم: ))عن عمرو بن �ل�سريد قال : كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فاأر�سل �إليه 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : �إنا قد بايعناك((. وما عد� هذين �حلديثني ففيها مقال. 

· مداواة اجلذام باحلنظل : 	

و�أما ما ذكره عبد �مللك بن حبيب فلي�س بحديث، و�إمنا هو من كالم �حلارث بن كلدة ومد�و�ته للمجذوم 
باحلنظل، �أو يف رو�ية �بن �سعد هما طبيبان من �ليمن قدما �إلى �ملدينة فد�وو� معيقيب باحلنظل من 

�جلذ�م �لذي �أ�سابه فلم يزده �نت�ساًر�،  فحمد ذلك لهم عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه. 

· ما احلنظل ؟ 	

�حلنظل Citrullus Colocynthis: ع�سب حويل، جذوره معّمرة، و�سيقانه ز�حفة منت�سرة بكرثة، وهي 
�مللم�س.  �ساحبة خ�سنة  و�أور�قه خ�سر�ء  ب�سيطة  له معاليق  �مللم�س،  زو�يا متفرعة خ�سنة  دقيقة ذ�ت 
و�لأزهار يف �إبط �لأور�ق حممولة على �أعناق زغبية، كاأ�س �لزهرة مثل طوله  )2 مم(. و�لثمرة كروية 
منقـّطة بالأخ�سر و�لأبي�س �أو �لأ�سفر، مل�ساء عند ن�سجها وي�ستد ��سفر�رها عند �لن�سج. ولّبها جاف 

��سفنجي �سديد �ملر�رة )وي�سرب به �ملثل يف �ملر�رة(. وبالثمرة عدد كبري من �لبذور بنّية �للون. 
وي�ستعمل لّب �لثمرة كم�سهل قوي طارد للديد�ن، خاف�س للحمى طارد للغاز�ت، وي�ستعمل �سد �لأور�م 
و حبوب �ل�سباب و�لبهاق وملد�و�ة �لربو و�لنزلت �ل�سعبية و�إفر�ز�ت �مل�سالك �لبولية و�لريقان وت�سّخم 
�لطحال و�لغدد �لدرنية يف �لرقبة، و�أمر��س �حللق ومر�س �لفيل. �أما �جلذر فيفيد يف �لتهابات �لثدي 
لدغة  لعالج  و�جلذور  �لثمرة  تو�سف  كما  �لرحم،  و�آلم  �لرمد  يف  خارجيًّا  وي�ستعمل  �ملفا�سل.  و�آلم 
�لثعبان و�لعقرب )نقاًل عن كتاب �لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي. �إ�سد�ر �إد�رة �لبحث 
�لعلمي، مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية �لريا�س. و�ملوؤلفون جمموعة من �أ�ساتذة كلية �ل�سيدلة 
�لريا�س(.. وهذه �ل�ستعمالت متثل �ل�ستعمال �ل�سعبي �ملوجود حاليًّا باململكة للحنظل ، ول يعني ذلك 
هذ�  يف  �لبحوث  من  �لعديد  �إلى  ريب  ل  �لأمر،  ويحتاج  �ل�ستعمال.  هذ�  �أقّر  قد  �حلديث  �لطب  �أن 

�ل�سدد. 
وقد ذكر �حلنظل بتف�سيل جيد كتاب �لنباتات �لطبية : زر�عتها ومكوناتها للدكتور فوزي طه قطب 
�حلنظل  ))ينمو   : فيه  جاء  ومما  302و303(،  �س   1979 تون�س   - ليبيا   - للكتاب  �لعربية  )�لد�ر 
�آ�سيا و�أفريقيا، فيوجد منت�سًر� يف �جلزيرة  بريًّا يف �لأماكن �ل�سحر�وية �لد�فئة و�حلارة من قارتي 
�لعربية وم�سر وليبيا و�لعر�ق و�سوريا و�ل�سود�ن، ويزرع كمح�سول طبي يف بع�س �لدول مثل �إ�سبانيا 

وقرب�س((. 
))و�ساق �حلنظل رفيعة ومّد�دة �أو مت�سلقة مثل باقي �أنو�ع �لف�سيلة �لقرعية. ومبا �أنه ينمو يف �ملناطق 
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�ل�سحر�وية، فاإن �لنبات ينمو مفرت�ًسا م�ساحة كبرية من �لأر�س. 
�أخ�سر  ))و�لثمرة، وهي �جلزء �لذي ي�ستعمل طبيًّا، كروية �ل�سكل �سغرية يف حجم �لربتقال، لونها 
مزرك�س تتحول �إلى �للون �لأ�سفر عند �لن�سج.. وينكم�س لبها �لأبي�س ويجف وي�سبح �إ�سفنجيًّا  خفيف 
� �سديدة �ملر�رة. و�للب �جلاف بعد ف�سل  �لوزن كثري �لبذور �ل�سود�ء. و�لثمرة بجميع �أجز�ئها مرة جدًّ
  Resins لبذور هو �لعقار �ملتد�ول طبيًّا وحتتوي ثمار �حلنظل على مو�د خمتلفة �أهمها �ملو�د �لر�تنجية�
كولو�سنثني  ومادة    pectin و�لبكتني    Saponins �ل�سابونية  و�ملو�د   Alkaloids �لقلويدية  و�ملو�د 

Colocynthitin وغريها من �ملو�د((. 

ا �سديدين. ولذلك فاإنه نادًر� ما ُي�ستعمل مفرًد�، بل  ))و�حلنظل م�سهل قوي يحدث تقل�سات ومغ�سً
ي�ساف �إليه م�سهالت �أخرى نباتية �أو كيماوية((. �نتهى باخت�سار. 

وقد ورد يف �حلديث �ل�سريف ذكر �حلنظل كمثل �سربه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  للمنافق �لذي 
ل يقر�أ �لقر�آن طعمه مّر ول ريح له. )�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب ف�سائل �لقر�آن، ويف كتاب 

�لأطعمة. و�أخرجه م�سلم و�أبو د�ود و�بن ماجه و�بن حبان و�أحمد(. 

· ما اجلذام ؟ 	

�جلذ�م من �لأمر��س �ملعدية �لتي �سبَّبت رعًبا للب�سرية على مدى �لقرون �ملتطاولة. وذلك ملا يحدثه 
�جلذ�م يف كثري من �لأحيان من ت�سوهات يف �جل�سم وبرت لالأطر�ف و�سلل يف �لأع�ساب �لطرفية. 

لون  �ل�سخ�س  يفّرقون بني �لرب�س )وهو مر�س جلدي يفقد فيه  �لغابرة ل  �لأزمنة  �لأطباء يف  وكان 
�جللد. وهو ما يطلق عليه �لبهاق Vitiligo. )وهو مر�س غري خطري وغري معد(، وبني �جلذ�م. 

ففي �سفر �لالويني من �لتور�ة �ملحرفة و�سف للرب�س )�جلذ�م(، وكيف ميكن �أن ميّيزه �لكاهن من 
�لبقع �لبي�ساء �لتي قد تكون حز�ًز� �أو ناجتة بعد �لكي، �أو بعد �إ�سابة �جللد بقروح �أو جروح. وكثرًي� 
ما كان يخطئ �لكاهن، فيطلق على هذه �لإ�سابات �جللدية ��سم ))�لرب�س(( �ملق�سود به �جلذ�م، 

وينادى عليه جن�س. فيطرد �مل�سكني من �ملجتمع، ويعي�س منبوًذ� طريًد�. 
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ويف �سفر �لالويني �لإ�سحاح 13 و�لإ�سحاح 14 تف�سيل للطقو�س �لتي يقوم بها �لكاهن لإعالن �لإ�سابة 
باجلذ�م ولإعالن �ل�سفاء منه، وذلك مقابل كب�سني ونعجة وكمية من �لدقيق و�لزيت تقّدم للكاهن. ويف 
هذه �لأثناء يذبح �لكاهن ع�سفوًر� ويلطـّخ �آخًر� بدم �ملذبوح، ويجعله يطري فوق �مل�ساب باجلذ�م، ثم 

يذبح كب�ًسا ويلطخ �مل�ساب بدمه، ثم بعد ذلك يعلن خال�سه من �جلذ�م !! 

وكان �جلذ�م منت�سًر� يف �أوروبا خالل �لقرون �لو�سطى، ففي بد�ية �لقرن �لثالث ع�سر �مليالدي كان 
يف �أوروبا �أكرث من ت�سعة ع�سر �ألف م�ستعمرة للمجذومني، منها �ألفا م�ستعمرة يف فرن�سا وحدها، ويف 
�إجنلرت� مت �إن�ساء 720 م�ست�سفى خالل �لقرون �لثالثة )�لثاين ع�سر �إلى �خلام�س ع�سر( كان منها 217 
م�ست�سفى للمجذومني ، ويف فرن�سا كان يف باري�س 40 نزًل للمجذومني مقابل 40 م�ست�سفى لغريهم، 

وذلك يف �لقرن �لر�بع ع�سر �مليالدي )د�ئرة �ملعارف �لربيطانية �لطبعة 15، 695/8-1982(. 
يزيد  ول  كبرًي�.  ا  �نخفا�سً �أوروبا  يف  باجلذ�م  �مل�سابني  عدد  �نخف�س  فقد  �حلديث  �لع�سر  يف  �أما 
عدد �ملجذومني يف بريطانيا عن 400 �سخ�س ويف �لوليات �ملتحدة عن �ألفي �سخ�س. ومعظم حالت 
�جلذ�م �ملوجودة يف �لعامل، وتقدر بـ15 مليوًنا، هي يف �آ�سيا وبالذ�ت يف �لهند، ويف �إفريقيا وبالذ�ت يف 

�إفريقيا �ل�ستو�ئية. 
 ،)Mycobacterium lepre باكرتمي  )ميكو  �لدرن  ميكروب  ي�سبه  ع�سوي  ميكروب  �جلذ�م  و�سبب 
 Acid fast( : يدعى  ولذ�  �لأحما�س  �أو  بالكحول  �ل�سبغة  �إز�لة  ول ميكن  نيل�سون  زيل  ويقبل �سبغة 

bacillus A F B(، ول ميكن زرع ميكروب �جلذ�م. 

ول تعرف بال�سبط طرق �لعدوى، و�إن كان من �ملوؤكد �أنها تتم عن طريق �لأنف، حيث ترتكز �مليكروبات 
يف �لأنف. وتنقل عط�سة و�حدة من �ملري�س باجلذ�م ذو �لورم �جلذ�مي ما يقارب 20 مليون ميكروب 
 Medecine كتاب مرك �لطبي 1982 )�لطبعة 14( �س 140 - 146، وجملة ميدي�سن �إنرتنا�سيونال(

 .)6-Int 1981,1,[3]: 123

�لعدوى.  نقل  يف  �لأثر  �سئيلة  فهي  و�ملالم�سة  �مل�سافحة  �أما  باجلذ�م.  �لعدوى  طرق  �أهم  هي  وهذه 
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ا عرب �إفر�ز�ت �للنب من �ملر�سع،  ا �إذ� كان �جلذ�م من �لنوع �لدرين.. وينتقل �جلذ�م �أي�سً وخ�سو�سً
�للنب  من  تختفي  �مليكروبات  لأن  ذلك؛  يوؤثر  فال  �لعالج،  يف  م�ستمرة  كانت  �إذ�  �إل  ر�سيعها  فتعدي 

مبو��سلة �لتد�وي. 
اأنواع اجلذام : 

هناك نوعان رئي�سيان من �جلذ�م: 
�لأول: ُيدعى �جلذ�م �لدرين Tuberculoid leprosy. وفيه تكون �ملناعة وتفاعالتها قوية، وهي �لتي ت�سبب فقد�ن 
� �لعثور على ميكروب �جلذ�م يف خزعة �جللد �أو حتى خزعة �لأنف �أو عينة من �إفر�ز�ت  �لأطر�ف. ومن �ل�سعب جدًّ

�لأنف. وهذ� �لنوع رغم خطورته على �مل�ساب قليل �لأثر يف �لعدوى. 

و�لثاين: ُيدعى �جلذ�م ذو �لورم �جلذ�مي Lepromotous Leprosy  �أو �جلذ�م �لأ�سدي؛ لأن �مل�ساب به ي�سبه 
وجهه وجه �لأ�سد. وهذ� �لنوع معٍد �سديد �لعدوى..

و�إفر�ز�ت �لأنف متوج مباليني �مليكروبات �مل�سببة للجذ�م. وهذ� ما يف�سر ما جاء يف �حلديث من �إ�سارة 
))وفر من �ملجذوم فر�رك من �لأ�سد(( )�أخرجه �لبخاري يف �سحيحه(. فهذ� �لنوع من �جلذ�م هو 
�ملعدي �ل�سديد �لعدوى و�لذي ينبغي �أن يجتنبه �لإن�سان. ولعل �مل�ساب باجلذ�م من وفد ثقيف �لذي مل 

ي�سافحه �لنبي وُبعث �إليه : �إنا قد بايعناك، كان من هذ� �لقبيل. 
وما ورد يف حديث �لرتمذي من �أن �لنبي �أكل مع �ملجذوم يف ق�سعة و�حدة وقال: 

�لدرين،  باجلذ�م  �مل�سابني  من  كان  رمبا  �مل�ساب  �أن  على  فيحمل  عليه((،  وتوكاًل  باهلل  ثقة  ))كل 
�ل�سعادة.     د�ر  مفتاح  �لقيم يف  �بن  كما ذكر  باهلل  و�لثقة  �لتوكل  على  ويحمل كذلك  �لعدوى..  �لقليل 
هذ� مع �لعلم باأن يف �سند �حلديث �ملذكور �سيًئا من �ل�سعف، وقد �نتقده بع�س �أهل �جلرح و�لتعديل.  
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مداواة اجلذام : 

 .Dapsone و�لد�ب�سون Rifampicine وتتم مد�و�ة �جلذ�م مبجموعة من �لعقاقري �أهمها �لريفامب�سني
وحتتاج �إلى �ل�ستمر�ر يف �لعالج عدة �سنو�ت على �لأقل. وهذه �لعقاقري توقف زحف �جلذ�م وتقتل 

�مليكروب، وبطبيعة �حلال ل ميكن �إعادة ما فقد من �إح�سا�س �أو �أطر�ف برتت ب�سبب �جلذ�م.



الفصل
الثاني عشر
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بيب(  َقَضايا ِفْقهيَّة َطبيِّة )َضَماُن الطَّ
ِبيب : َمان الطَّ َما َجاَء يِف �سَ

َفُهَو  بطّب  َذِلك  قبل  يعرف  َومل  تطبَّب  و�سلم »من  عليه  �هلل  :  �سلى  �هلل  َر�ُسول  َقاَل 
اِمن«. �سَ

بني َوَيُقول: من و�سع َيده من  م �إَِلى �ملتطبِّ ي �هلل َعنُه - يَتَقدَّ َوَكاَن عمر بن �خْلطاب - َر�سِ
اِمن �إِلَّ �أَن يكون َطِبيبا َمْعُروًفا. َوقدم  َطِبيب َمْعُروف من جند  بني يِف عالج �أحد َفُهَو �سَ �ملتطبِّ
ار َفَمات، َ َفرفع �إَِلى عمر بن �خْلطاب َفَقاَل: َما حملك على �أَن ت�سع يدك  فد�وى رجال من �ْلأَْن�سَ
 على َهَذ�، َوَلْي�َس َلك طّب تعرف ِبِه؟ َفَقاَل: َيا �أَِمري �مْلُوؤمِننَي �أَنا َطِبيب �ْلَعَرب، َوَلِكن �أَجله �ْنَق�سى.
ا�س. َفَخاّلُه  اِمت َفَقاَل عَباَدة: َيا �أَِمري �مْلُوؤمِننَي ُهَو من �أطّب �لنَّ َل َعنُه عَباَدة بن �ل�سَّ َف�َساأَ

عمر.)1(
هذه ق�سية طبية فقهية مهمة �أثارها عبد �مللك بن حبيب منذ ما يقارب 1200 عام، ول تز�ل �إلى �ليوم   )1(
ا و�لغرب عامة، و�إن كان �لنظر �إليها من وجهة  قائمة.. ولها �أهمية كربى يف �لوليات �ملتحدة خ�سو�سً

قانونية ل �سرعية، بطبيعة �حلال. 
وقد بحثها علماء �مل�سلمني وجالت فيها �أنظارهم، و�أ�سل هذ� �ملبحث ما ورد عن ر�سول �هلل  �سلى �هلل 
عليه و�سلم وعن عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده )وهو حممد بن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س( قال: 
))قال ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم: من تطبَّب ومل ُيعلم منه طب فهو �سامن((. �أخرجه �أبو د�ود يف 
�سننه، باب من تطبَّب بغري علم )4 /710 رقم 4586(، و�أخرجه �لن�سائي يف �ل�سنن �ل�سغرى )53/8(، 
و�بن ماجه يف �سننه )1148/2(. و�أخرجه �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، و�أخرجه �لتيفا�سي يف )�ل�سفا 
يف �لطب �مل�سند عن �ل�سيد �مل�سطفى وهو خمت�سر كتاب �أبي نعيم �س51(، كلهم عن عمرو بن �سعيب 
عن �أبيه عن جده. وكذلك �أخرجه �لد�رقطني. وقال �أبو د�ود بعد �أن �أورد �حلديث : ))�أميا طبيب طبب 

على قوم ل يعرف له تطبب من قبل، فاأعنت فهو �سامن((. 
وقد �أورد هذ� �ملو�سوع بتف�سيل و�ٍف �لكحال �أبو �حل�سن علي بن عبد�لكرمي �بن طرخان �حلموي يف 
كتابه »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية«، ونقل عنه �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي )دون �أن ي�سري �إليه(، 

و�أ�ساف �إليه من عمله �لو��سع يف �لفقه. 
وقد بد�أ �بن طرخان و�بن �لقيم بتق�سيم �لكالم يف هذ� �حلديث على ثالثة �أمور : 

�أمر لغوي و�أمر فقهي و�أمر طبي. 
فاأما �للغوي فال حاجة بنا �إلى �خلو�س فيه. فقد خا�سو� يف معنى كلمة طب يف �للغة �لعربية، وما ورد 
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فيها من معاٍن خمتلفة من �لإ�سالح و�ل�سحر و�حلذق بالأ�سياء و�ملهارة فيه و�لعادة، حيث يقال : لي�س 
ذلك بطبي �أي بعادتي.. و�إن هذ� �للفظ من �ألفاظ �لأ�سد�د حيُث يقال لعالج �لد�ء: طب، وُيقال لل�سحر: 

طب، وهو من �أعظم �لأدو�ء.. و�لطب و�ل�سهوة. 
��سم   : بُّ �لطُّ وبال�سم  �لطبيب  فعل   : بُّ �لطِّ وبالك�سر  �لطبيب.  وكذلك  بالأمور،  �لعامل  بالفتح:  و�لطـَّبُّ 
�أ�سعاًر� لال�ستدلل على تلك �ملعاين، مما يدل على تبّحر وتفنّن �لكحال �بن  مو�سع، و�أوردو� يف ذلك 
طرخان يف �لأدب مثل تبّحره وتفّننه يف �لطب و�لكحالة )طب �لعيون(. وقد نقل عنه �بن �لقيم كالمه. 
�أحو�ل بدن �لإن�سان من جهة ما  ُيعرف منه  ثم ذكر تعريف �لطب يف ��سطالح �لأطباء وهو: ))علم 

ي�سح ويزول عنها لتحفظ �ل�سحة حا�سلة وت�سرتد ز�ئلة((. 
ثم �نتقل بعد ذلك �إلى �لأمر �لثالث وهو �لأمر �ل�سرعي، قال �بن طرخان : ))و�علم �أن هذ� �حلديث 
فيه �حتياط وحتّرز على �لنا�س وحكم �سيا�سي، مع ما فيه من �حلكم �ل�سرعي، �إذ يف ذلك خطر �سديد. 
؛ لأن لفظ �ملتطبب يدل على �لتعلـّم للطب  وقوله: �سلى �هلل عليه و�سلم )من تطّبب( ومل يقل: من طبَّ
�أهله؛  �أي تعاطي علم �لطب، ومل يكن من  �لتعاطي،  ل، ومعناها  �أو �ملتعاطي له. وتطبَّب على وزن تفعَّ
لأن تفّعل قد تاأتي مبعنى �إدخال �ملرء نف�سه يف �أمر حتى ُي�ساف �إليه، �أو ي�سري من �أهله كقول: ت�سجعت 

وتكرمت. قال �لر�جز : 
وقي�س عيالن ومن تقي�سا. 

))و�لطبيب هو �لعامل بالطب �ملتمكن �حلاذق فيه. ومعناه )�أي �حلديث(: َمن َتَعاطى فعل �لطب ومل 
يتقدم له به ��ستغال ومز�ولة معاجلة، وتدّرب مع �لف�سالء فيه، فقتل بطب فهو �سامن ؛ لأن غالب من 
هذه حاله �أن يكون قد تهجم بجهله على �إتالف �لأنف�س، و�أقدم بالتهور على ما مل يعلمه، فيكون قد غّرر 

باملهج، فيلزمه �ل�سمان لذلك. 

))فاأما من �سبق له ��ستغال ب�سناعة �لطب، وكرثة جتارب، و�أجازه علماء �لطب وروؤ�ساوؤه، فهو جدير 
بال�سو�ب. و�إن �أخطاأ بعد بذل �لجتهاد �ل�سناعي، �أو عن ق�سور �ل�سناعة نف�سها فعند ذلك ل يلزمه 

لومة لئم. 
))قال �خلطابي: ل �أعلم خالًفا يف �أن �ملعالج �إذ� تعدى فتلف �ملري�س كان �سامًنا، و�ملتعاطي علًما �أو 
، فاإذ� تولَّد من عمله �لتلف، �سمن �لدية، و�سقط عنه �لقود؛ لأنه ل ي�ستبّد بذلك  عماًل ل يعرفه متعدٍّ
دون �إذن �ملري�س. وجناية �ملتطّبب يف قول عامة �لفقهاء على عاقلته(( )يف �لن�سخة �ملطبوعة بتحقيق 

عبد �ل�سالم ها�سم حافظ مكتوب على قلته وهو خطاأ من �لطابع �أو �لنا�سخ(. 
وقد �أجاد �بن �لقيم يف �جلانب �لفقهي فقال بعد �أن نقل كالم �خلطابي �ملذكور �أعاله ما يلي: 

))قلت �لأق�سام خم�سة : )�أحدها( طبيب حاذق �أعطى �ل�سنعة حقها، ومل جتِن يده، فتوّلد من فعله 
�ملاأذون من جهة �ل�سارع، ومن جهة من يطبه، تلف �لع�سو �أو �لنف�س، �أو ذهاب �سفة. فهذ� ل �سمان 
عليه �تفاًقا : فاإنها �سر�ية ماأذون فيه. وهذ� كما �إذ� خنت �ل�سبي يف وقت، و�سنه قابل للختان، و�أعطى 
ينبغي بطـّه  �أو غريه ما  �إذ� بطـّ من عاقل  �ل�سبي، مل ي�سمن. وكذلك  �أو  �لع�سو  �ل�سنعة حقها فتلف 
يف وقته، على �لوجه �لذي ينبغي، فتلف به، مل ي�سمن. وهكذ� �سر�ية كل ماأذون فيه، مل يتعدَّ �لفاعل 
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�هلل  رحمه  لأبي حنيفة  عند �جلمهور، خالًفا  �لق�سا�س  و�سر�ية  بالتفاق،  �حلّد  ك�سر�ية   : �سببها  يف 
يف �إيجابهما لل�سمان بها. و�سر�ية �لتعزيز، و�سرب �لرجل �مر�أته، ومعلم �ل�سبي، و�مل�ستاأجر �لد�بة، 
خالًفا لأبي حنيفة و�ل�سافعي رحمهما �هلل، يف �إيجابهما �ل�سمان من ذلك. و��ستثنى �ل�سافعي رحمها 

�هلل �سرب �لد�بة((. 
� يف �لطب �ليوم، ففي �لوليات �ملتحدة على وجه �خل�سو�س، ويف �لغرب على وجه  وهذ� �لق�سم مهم جدًّ
�لعموم ُيوؤ�خذ �لطبيب، ولو كان ماأذوًنا يف عمله من جهة �ل�سارع )�أي �جلهة �لر�سمية ولديه ترخي�س 
�أذن له بذلك. وكان عمله على �لوجه �لذي  مبز�ولة �ملهنة( وماأذوًنا يف عمله من جهة �ملري�س �لذي 
ينبغي كما يقّرره �لأطباء، ومل يكن خمالًفا لقو�عد �لطب و�أ�سوله. ومع ذلك تفر�س �ملحاكم غر�مات 
�أكرث عدًل  �ل�سرعي ل �سك،  و�ملوقف  �ملري�س.  �أو هلك  �لع�سو  تلف  �إذ�  �لطبيب  باهظة على مثل هذ� 
�إلى  �لغالب  يف  مييل  �لذي  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لو�سعي  �لقانون  من  �لباب  هذ�  يف  للطبيب  و�أن�سف 
دفع �لتعوي�س لكل من ت�سرر ولو كان �لفعل ماأذوًنا فيه وح�سب �ل�سروط �لطبية �ملتعارف عليها ، و�أما 
�أ�ساًل، ولي�س للمري�س ول غريه �أي حقوق..  يف �لعامل �لثالث ومنه �لعامل �لعربي فال كر�مة لالإن�سان 
و�حلقوق يف معظم �لأحو�ل مهدرة، و�ل�سر�ئع معطلة، و�لتحايل على �لقانون يجري ليل نهار.. ول يطّبق 
�لقانون �إل على �ل�سعيف ومن ل حيلة له.. وكم من �ملاآ�سي يقرتفها �لأطباء، ومع ذلك ل يقعون حتت 

طائلة �لقانون، ول يعاقبون، ول يجد �ملت�سرر من �أعمالهم ما ي�ستحقـّه من �لتعوي�س �إل فيما ندر. 
وهو �أمر لي�س مق�سوًر� على �لطب و�لأطباء، فاحلقوق عموًما مهدرة، و�لقانون قانون �لغاب، و�لقوي 

يبتلع �ل�سعيف.. و�نتقل ذلك من �لأفر�د �إلى �جلماعات ومن �جلماعات �إلى �لدول.
�لو�جب مهدرة  �أن �سر�ية �جلناية م�سمونة بالتفاق، و�سر�ية  �لباب  : ))وقاعدة  �لقيم  �بن  ثم يقول 

بالتفاق، وما بينهما ففية �لنز�ع. 
))و�لق�سم �لثاين : متطّبب جاهل با�سرت يده من يطّبه فتلف به. فهذ� �إن علم �ملجني عليه �أنه جاهل 

ل علم له و�أذن له يف طبه مل ي�سمن. ول يخالف هذه �ل�سورة كذلك. 
))و�إن ظن �ملري�س �أنه طبيب و�أذن له يف طبه لأجل معرفته، �سمن �لطبيب ما جنت يده. وكذلك �إن 
و�سف له دو�ًء ي�ستعمله، و�لعليل يظن �أنه و�سفه ملعرفته وحذقه فتلف به، �سمنه. و�حلديث ظاهر فيه 

�أو �سريح((. 
. وهو غري ماأذون له مبمار�سة �ملهنة من جهة �ل�سارع  قلت ولي�س من �سك يف �أن هذ� �ل�سنف ظامل متعدٍّ
لي�س  باأنه  علمه  مع  �ملري�س  له  �أذن  ولو  بذلك  متعدٍّ  �أنه  يف  �سك  ول  �إلخ(،  �ل�سحة..  وز�رة  )�لدولة، 

بطبيب. 
ر  �أنه غرَّ م�سوؤوليته من جهتني، من جهة  �أنه طبيب فال جد�ل يف  �لعليل  باملري�س وظنَّ  ر  �إن غرَّ و�أما 
بالعليل، ومن جهة �أنه غري ماأذون له بالطب من جهة �ل�سارع )�لدولة، وز�رة �ل�سحة.. �إلخ(، فتقع عليه 

عقوبة تعزيرية من �لدولة، وي�سمن ما �أتلف من �ملري�س فيقع عليه �لتعوي�س )�لأر�س �أو �لدية(. 
وقد �أو�سح عبد �مللك بن حبيب �أن من مل يكن معروًفا بالطب يكون �سامًنا و قال: ))و�إذ� مل يكن معروًفا 
بالطب فهو �سامن لذلك يف ماله، ول حتمل ذلك �لعاقلة، ول قود عليه؛ لأنه مل يتعمد قتله، و�إمنا �أخطاأ 

�لذي طلب من مد�و�ته بجهله ذلك. وعليه من �ل�سلطان �لعقوبة((.. 



172

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

ا بالعليل �لذي مات، ولكن عليه �لدّية �لكاملة يف ماله  وهو كالم نفي�س دقيق، فال قود، ول يقتل ق�سا�سً
دون �لعاقلة، و�إن كانت �جلناية دون �لنف�س كانت �لعقوبة بقدرها. 

يده،  �أخطاأت  لكن  حقها،  �ل�سنعة  و�أعطى  له،  �أُذن  حاذق  طبيب  �لثالث:  ))و�لق�سم  �لقيم:  �بن  قال 
وتعّدت �إلى ع�سو �سحيح فاأتلفه، مثل �أن �سبقت يد �خلاتن �إلى �لكمرة. فهذ� ي�سمن؛ لأنها جناية خطاأ. 
ثم �إن كان �لثلث فما ز�د فهو على عاقلته، فاإن مل يكن له عاقله : فهل تكون �لدية من ماله ؟ �أو من بيت 
�ملال؟ على قولني هما / رو�يتان لأحمد، وقيل: �إن كان �لطبيب ذميه�سا ففي ماله، و�إن كان م�سلًما ففيه 
�لرو�يتان، فاإن مل يكن يوجد بيت �ملال، �أو تعذر حتميله، فهل ت�سقط �لدّية، �أو جتب يف مال �جلاين؟ فيه 

وجهان : �أ�سهرهما �سقوطها((. 
وهو كالم دقيق كل �لدقة ر�ئع كل �لروعة يف هذ� �لتف�سيل �لفقهي �لذي ل يوجد له نظري عند �لأمم 

�لأخرى. 
فهذ� �لطبيب �ملاأذون له من جهة �ل�سارع ومن جهة �لعليل، �أعطى �ل�سنعة حقها، لكنه �أخطاأت يده، 
فاأدى ذلك �إلى تلف فهو ل �سك �سامن. فاإن كانت �لدية �أقل من ثلث �لدية  )مائة جمل ما بني كبري 
و�سغري بح�سب تف�سيلها يف كتب �لفقه �أو ما يعادل ثمنها(، فاإنها يف مال �لطبيب. ول خالف يف ذلك. 
و�إن كانت �لدّية �أكرث من �لثلث فتقع على �لعاقلة. و�لعاقلة هي قبيلة �ل�سخ�س �أو �أهل ديو�نه يف �لعطاء، 
فهل تكون �ليوم ممثلة بنقابة �لأطباء �أو �لهيئة �لطبية �لتي ينتمي �إليها �لطبيب ؟ ذلك �أقرب �إلى مفهوم 
�لعاقلة، حيث جعلت �لعاقلة يف �أهل �لديو�ن )�أي �ملجموعة �لتي ي�سجل فيها يف �لدولة و�جلندية.. �إلخ(، 
�أما يف �لغرب فال ي�ستطيع �لطبيب �أن ميار�س مهنته �إل �إذ� دفع �لتاأمني �ملقرر ل�سركة �لتاأمني. ويف هذه 
�حلالة تقوم �ل�سركة بدفع �ملبلغ �لتعوي�سي �لذي تقرره �ملحكمة.. فتكون �ل�سركة يف مقام �لعاقلة عندنا، 

وتتحمل هي �لدية �سو�ء كان يف ثلث �لدية �أو �أقل �أو �أكرث.. 
وهو موقف نحتاج �إليه يف �لبالد �لإ�سالمية عرًبا وعجًما، حيث مل يعد ملفهوم �لعاقلة وجود. ول �سك �أن 

على �لطبيب �أن يدفع �لتعوي�س )�لدية( �إذ� �أخطاأ يف ممار�سته. 
وقد ي�ستهلك �لتعوي�س ماله كله، ويف كثري من �لأحيان قد ل ي�ستطيع �أن يدفع ذلك �ملبلغ. 

ومن ح�سن حظ �لأطباء �أنه من �لنادر �أن يقع �لطبيب حتت طائلة �لعقاب �إن �أهمل �أو �أخطاأ يف �لبالد 
و�إيجاد �سركة  �لأمور  نتيجة لفقد�ن �حلقوق عموًما. ول بد من �سبط هذه  �لإ�سالمية، عرًبا وعجًما؛ 
تاأمني �إ�سالمية �أو لعل نقابة �لأطباء �أو جمعية �لأطباء تقوم بهذه �ملهمة، فتاأخذ ر�سوًما من كل طبيب 
ميار�س �ملهنة، ويف �ملقابل تقف معه عند �ل�سّدة �إذ� �أخطاأ ووجبت عليه �لدية.. وت�ساهم معه بقدر ما 

يكون �خلطاأ غري مق�سود ول ترثيب فيه. 
وقد ناق�س هذه �لنقطة عبد �مللك بن حبيب قبل �بن �لقيم باأربعة قرون �أو �أكرث حيث قال: ))فاأما �إذ� 
�أخطاأ �لطبيب يف كّيه �أو بطـّه �أو �سقـّه، فيكوي حيث ل يكوى، �أو يقطع عرًقا حيث ل يقطع، �أو يبط حيث ل 
يبط، �أو ي�سقي ما ل يوؤمن �سربه، �أو يجاوز قدره فيموت )�لعليل( من ذلك، فهو �سامن، و�إن كان طبيًبا 
معروًفا بالطب وبالب�سر به؛ لأنه جناية يده بخطاأ، وذلك على عاقلته �إذ� جاوز ما �أ�ساب ثلث �لدية، ول 
عقوبة عليه؛ لأنه يعذر بجهله، ومل يتعمد بيد ول بقلب )�أي نية( حتى زّلت يده �أو حديدة يف �سرعتها، 
وكذلك قال مالك : �إذ� كان �لطبيب معروًفا بالطب فال �سمان عليه �إل �أن يتعّدى �أو يخطئ فيكون ذلك 
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على �لعاقلة �إن بلغت ثلث �لدية، و�إن كان �أقل من ذلك ففي ماله،  وكذلك �خلاتن يخنت فيموت �ل�سبي 
�لع�سور �خلو�يل  لتلك  بالن�سبة  به، فال �سيء عليه )هذ�  �إن كان ب�سرًي� بعمل، معروًفا  من �ختتانه، 
�ل�سبي من جمرد عملية �خلتان،  �أن ميوت  يت�سور  �ليوم فال  �أما  بد�ئية،  �لطب يف حالة  حينما كان 
و�إن كان نادر  �لبنج نتيجة ح�سا�سية مفرطة، فهو قد يقع،  تاأثري  �أن ميوت من  �إل  وهي عملية ي�سرية، 
�حلدوث(، و�إن مل يكن معروًفا فهو �سامن من ذلك يف ماله وعليه �لعقوبة، قال : و�إن كان �أخطاأ �أو قطع 
ما ل يقطع �أو م�ست يده �إلى �لبي�سة )�ملق�سود �خل�سية( �أو ما �أ�سبه ذلك من �خلطاأ وتعّدى �ل�سو�ب 
فهو �سامن، )�سو�ء( كان ب�سرًي� بعمله معروًفا به �أو غري معروف. و�إن كان غري معروف به ففي ماله 
قلياًل كان �أو كثرًي�. و�إن كان ب�سرًي� بعمله، معروًفا به، فذلك على عاقلته �إذ� جاوز ذلك ثلث �لدّية، 
بعمله،  �ملعروف  �لعقوبة عن  وت�سرف  �لعمل،  بذلك  �ملعروف  يعاقب غري   : �لعقوبة  يفرتقان يف  و�إمنا 

�لب�سري به، وكذلك قال مالك يف ذلك كله((. �نتهى كالم عبد �مللك بن حبيب. 
وهو يف ذلك مو�فق ملا �أورده �بن �لقيم. فالتفاق و��سح على �أن �لطبيب �ملتعدي �جلاهل عليه �ل�سمان 
كاماًل، وعليه �لعقوبة. و�أما �لطبيب �حلاذق فاإن �أخطاأ فعليه �ل�سمان فيما دون �لثلث من �لدية، وعلى 

عاقلته ما كان فوق �لثلث. 
 ثم ذكر عبد �مللك نقطة �أخرى قال : ))و�إن كان �لطبيب ن�سر�نيًّا ف�سقى �مل�سلم فمات فعلى �ل�سلطان 
�أن يك�سفه عما �سقاه، و�إن كان طبيًبا معروًفا بالطب وبالب�سر به للمظّنة �لتي تو�قعه لعد�وة �لن�سارى 

للم�سلني(( ومثل ذلك ل �سك عن �ليهود. 
فاإذ� مات �مل�سلم ب�سبب دو�ء �أعطاه �إياه �لذمي فعلى �ل�سلطان �أن يعرف ما هو هذ� �لدو�ء �لذي �أدى �إلى 

�لوفاة، وهل هو �سم.. وذلك �لأمر كان منت�سًر� يف تلك �لأزمنة. 
وكان �ل�سم ي�ستخدم ملاآرب عديدة منها �ملاآرب �ل�سيا�سية، وكان ملعاوية بن �أبي �سفيان طبيبان ن�سر�نيان 
�أحدهما خمت�س بال�سموم وهو �بن �أثال، ويقال �إنه هو �لذي كان ي�سع �ل�سم لأعد�ء معاوية وخ�سومه 
�ل�سيا�سيني فيتخل�س منهم بهذه �لطريقة، حيث يهديهم ع�ساًل ي�سع فيه �بن �أثال �ل�سم. وكان معاوية ل 

ير�سى �أن يتد�وى عنده، بل يجعل تطبيبه �إلى طبيبه �لآخر، �أبي �حلكم �لدم�سقي. 
 ثم ذكر �بن �لقيم �لق�سم �لر�بع فقال : ))�لق�سم �لر�بع : �لطبيب �حلاذق �ملاهر ب�سناعته، �جتهد 
فو�سف للمري�س دو�ًء فاأخطاأ يف �جتهاده، فقتله فهذ� يخرج على رو�يتني، �أحدهما �أن دية �ملري�س يف 

بيت �ملال، و�لثانية : �أنها على عاقلة �لطبيب((. 
 و�لو�قع �أن هذ� �لق�سم يندرج حتت �لق�سم �لثالث. وتكون يف ذلك �لدية على �لعاقلة، فاإن كانت دون 
�لوفاة ومل تبلغ ثلث �لدية ففي مال �لطبيب كما تقدم. وميكن �أن تكون �لعاقلة بالن�سبة للطبيب �لنقابة 

�لطبية �أو جمعية �لأطباء �لتي ينتمي �إليها �لطبيب. 
 ويكون �لأطباء فيه مت�سامنون بدفعهم ر�سوًما �سنوية �أو �سهرية ح�سبما يقررونه. �أو تقوم بذلك شركة 
تأمين كما يحدث يف �لغرب. ولكن ينبغي مالحظة �أن يكون عملها مو�فًقا لل�سريعة. وينظر يف ذلك 

�أبحاث �لتاأمني �لإ�سالمي وطرقه. 
ثم ذكر �بن �لقيم �لق�سم �خلام�س فقال : ))طبيب حاذق �أعطى �ل�سنعة حقها، فقطع �سلعة من رجل �أو 
ا بغري �إذن وليه فتلف. فقال بع�س �أ�سحابنا : ي�سمن  �سبي �أو جمنون بغري �إذنه �أو �إذن وليه، �أو خنت �سبًّ
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ِبيب من بّطه، �أَو كّيه،  ا َتْف�ِسري َهَذ� �أَن يكون �مْلَِري�س من عالج �لطَّ َ َقاَل عبد �مْللك: َو�إِمنَّ
�أَو من قطعه، �أَو من �سّقه، َومل تخطئ َيده يِف �َسْيء، َومل ُيَخالف، َفِعْنَد َذِلك َل يكون َعَلْيِه 
اِمن لَذِلك يِف َماله، َول  َمان �إِذ� َكاَن َمْعُروًفا بالطب، َو�إِذ� مل يكن َمْعُروًفا بالطب َفُهَو �سَ �سَ
ا �أَخَطاأ �لَِّذي طلب من �إ�سابة  َ ُه مل يتعّمد َقتله، َو�إِمنَّ حتمل َذِلك �ْلَعاِقَلة، َوَل َقود َعَلْيِه؛ ِلأَنَّ
ْلَطان �ْلعُقوَبة... َومنعه من �أَن يعالج بعده �أحًد�. فاأّما  مد�و�ته بجهله َذِلك، َوَعِليِه من �ل�سُّ
ِبيب يِف كّيه، �أَو بّطه، �أَو �سّقه َفيكوي َحْيُث َل يكوي، �أَو يقطع عرًقا َل يقطع،  �إِذ� �أَخَطاأ �لطَّ
�أَو يبّط َحْيُث َل يَبّط، �أَو َي�سقي َما َل ُيوؤمن �سربه، �أَو ُيَجاوز قدره َفَيُموت )�لعليل( من َذِلك 
َوَذِلَك  َيده بخطاأ،  ِجَناَية  ُه  ِلأَنَّ ِبِه  وبالب�سر؛  بالطب  َمْعُروًفا  َطِبيًبا  َكاَن  ن  َو�إِ اِمن،  �سَ َفُهَو 

لأنه تولد من فعل غري ماأذون فيه، و�إن �أذن له �لبالغ �أو ويل �ل�سبي و�ملجنون مل ي�سمن. 
))ويحتمل �أن ل ي�سمن مطلًقا؛ لأنه حم�سن، وما على �ملح�سنني من �سبيل((. 

ول �سك �أن هذ� �لق�سم �خلام�س يقع حتت طائلة �لعقاب، ول بّد عليه من �ل�سمان؛ لأنه قام بعمل غري 
ماأذون فيه.. ولي�س يف ذلك �لعمل �إنقاذ حياة يف ظروف ��سطر�رية و�ملري�س مغمى عليه �أو �سبي �سغري 
�أو جمنون. فال بد من �إنفاذ �لعقوبة �لتعزيرية من �ل�سلطان )وز�رة �ل�سحة، نقابة �لأطباء... �إلخ(، ول 

بد كذلك من �أن تكون �لدية قلت �أو كرثت يف ماله؛ لأنه متعدي. 
�أما �إذ� كان ذلك �لعمل يف حالة �إنقاذ من خطر حمقق يف حادثة �سيارة �أو حرق �أو غرق �أو ت�سمم.. �إلخ، 
فاإن كل �أعمال  �لإنقاذ مطلوبة، فاإن �أجر�ها �لطبيب �أو �ملمر�س �أو �مل�سعف ومات �ملري�س رغم ذلك، 

فها هنا يقال لي�س على �ملح�سنني من �سبيل. 
ول ميكن �أن ُي�سمح للطبيب ف�ساًل عن غريه باإجر�ء عملية غري ��سطر�رية دون �إذن. وكذلك �لتد�وي 
بكل �سكل من �أ�سكاله �إذ� مل يكن يف حالة �سرورة و�إنقاذ حياة فال بد من �لإذن �أول، و�إل كان �لطبيب 

متعدًيا ويلزمه �لعقاب )من �ل�سلطان لتعديه( و�لدية بقدرها يف ماله �خلا�س، و�هلل تعالى �أعلم. 
و�مل�سكلة تثور يف تقرير متى تكون عملية �لإنقاذ �سرورية حتى جترى دون �إذن. 

فعلى �سبيل �ملثال هناك طائفة من �لن�سارى هم �سهود يهوه  Jehova Witnesses يرف�سون تعاطي 
�لدم مهما كان �ل�سبب. وقد و�فقت �ملحاكم يف �لغرب على عدم �إنقاذهم بنقل �لدم �إل �إذ� كان �مل�ساب 
قا�سًر� )دون �سن 18 عاًما(، فاإن على �لطبيب يف تلك �حلالة �أن ينقل للم�ساب �لدم رغم معار�سة 

و�لديه و�أولياء �أمره. 
ولدينا م�سكلة �أخرى، وهي حتدث �أثناء �لولدة عندما ي�سقط جزء من �حلبل �ل�سري يف جمرى �لولدة 
فيقرر  ذلك،  �سابه  ما  �أو   Umblical Cord Prolapse  لتقل�سات� �أثناء  �سديًد�  �ن�سغاًطا  وين�سغط 
�لطبيب �ملعالج �سرورة �إجر�ء عملية قي�سرية لإنقاذ �لطفل، ولكن �لأب و�لأم يعار�سان �إجر�ء �لعملية.. 
فهل يقدم �لطبيب على �إجر�ء عملية قي�سرية، حمدودة �ملخاطر، لإنقاذ حياة �جلنني، دون �إذن ؟ وهل 
يكون متعدًيا يف تلك �حلالة ؟ وهل هو �سامن ؟ هذه �أ�سئلة حتتاج �إلى �أجوبة مف�سلة من �ل�سادة �لفقهاء، 

و�إن كانت �أقرب �إلى �أن يقال فيها ))ما على �ملح�سنني من �سبيل((.
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د  ُه مل ُيعذر ِبَجْهل، َومل يَتَعمَّ نَّ َية، َوَل ُعُقوَبة َعَلْيِه؛ ِلأَ اب ثلث �لدِّ على َعاِقَلته �إِذ� َجاوز َما �أ�سَ
ِبيب  بيد، َوَل بقلب َحتَّى زّلت َيده، �أَو حديده يف �سرعتها، َوَكَذِلَك َقاَل َمالك: �إِذ� َكاَن �لطَّ
ى �أَو ُيخطئ َفيكون َذِلك على �ْلَعاِقَلة �إن بلغت  َمان َعَلْيِه �إِلَّ �أَن يَتَعدَّ َمْعُروًفا بالطب َفاَل �سَ
َفَيُموت  يخنت  �خلاتن  َوَكَذِلَك  مالك:  َقاَل  َماله.  َفِفي  َذِلك  من  �أقّل  َكاَن  َو�إِن  َية،  �لدِّ ثلث 
�ل�سبّي من �ختتانه �إِن َكاَن َب�سرًي� ِبَعَمِلِه َمْعُروًفا ِبِه َفاَل �َسْيء َعَلْيِه، َو�إِن مل يكن َمْعُروًفا 

اِمن َذِلك يِف َماله َوَعِليِه �ْلعُقوَبة. َفُهَو �سَ

و َما �أ�سبه َذِلك  ة، �أَ ت َيده �إَِلى �ْلَبْي�سَ َقاَل: َو�إِن َكاَن �أَخَطاأ �أَو قطع َما َل يقطع، �أَو م�سّ
ن  اِمن. َكاَن َب�سرًي� ِبَعَمِلِه َمْعُروًفا ِبِه �أَو غري معروٍف. َو�إِ َو�ب َفُهَو �سَ َطاأ وتعدى �ل�سَّ من �خْلَ
َكاَن غري معروٍف ِبِه َفِفي َماله َقِلياًل َكاَن �أَو كثرًي� َو�إِن َكاَن َب�سرًي� ِبَعَمِلِه َمْعُروفا ِبِه، َفَذِلك 
ا يفرتقان يِف �ْلعُقوَبة ُيَعاقب غري �مْلَْعُروف بذلك  َ َية، َو�إِمنَّ على َعاِقَلته �إِذ� َجاوز َذِلك ثلث �لدِّ

ري ِبِه. َكَذِلك َقاَل َمالك يِف َذِلك كّله. �ْلَعَمل، َوت�سرف �ْلعُقوَبة َعن �مْلَْعُروف ِبَعَمِلِه �ْلَب�سِ

ْلَطان �أَن يك�سفه عّما �سَقاُه، َو�إِن َكاَن  َر�ِنيًّا ف�ْسقي �مْلُ�سلم َفَماَت فعلى �ل�سُّ ِبيب َن�سْ َو�إِن َكاَن �لطَّ
اَرى لْلُم�سلمني.   ر ِبِه للمظّنة �لَِّتي تو�قعه؛ لعد�وة �لنَّ�سَ َطِبيًبا َمْعُروًفا بالطّب َو�ْلَب�سَ





الفصل
الثالث عشر
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قضايا فقهية طبية
معاجلة امراأة ميوت ولدها يف بطنها:

ِبيب �أَن  ة ع�سر َوَلدَها يِف َرحمَها، َفاأمر عمر بن عبد �ْلَعِزيز �لطَّ َوَعن �لأوز�عي �أَن �ْمَر�أَ
يقّور ثوبها على فرجَها َويدخل َيده فيقطعه َففعل، ثمَّ جعل بع�سه يِف َرحمَها عطًو� َوَقاَل: 

ل َباأْ�س بذلك.

�جْلْرح  بَها  �مْلَْر�أَة  يِف  َقاُلو�:  �لتَّاِبعني  َوَغريهم من  َوَعَطاء  َمْكُحول،  َوَعن  �أَْي�سا،  َوعنُه 
يرى غري  َحتَّى ل  �ْلفرج  َما حول  ِبِه  فيلّف  ثوبها  ُخذ  َياأْ �لرجل  يد�ويها  �أَن  َباأْ�س  ل  َوَغريه 

�جْلْرح ثمَّ يد�ويه.)1(

يتعر�س عبد �مللك بن حبيب ها هنا لق�سايا فقهية طبية دقيقة، �أُثريت يف �ملا�سي �لبعيد، ولكنها ل تز�ل   )1(
تثار �إلى يومنا هذ�. 

و�لق�سية �لأولى: �لتي يتعر�س لها هي ق�سية �مر�أة ع�سرت ولدتها يف رحمها، ومات �لولد يف �لبطن 
نتيجة ع�سر �لولدة، فما �حلكم �ل�سرعي يف مثل هذه �لق�سية ؟ 

يجيبنا �لفقيه عبد �مللك بن حبيب بحكم فقهي عملي. فهذه �لق�سية قد حدثت على عهد عمر بن عبد 
�لعزيز �خلليفة �لر��سد �لفقيه �لثبت �لإمام، فاأمر �لطبيب ))�أن يقور ثوبها على فرجها ويدخل يده 
ا.. وقال )�أي  فيقطعه، ففعل، ثم جعل بع�سه يف رحمها عطًو�، �أي جعل يعطـّه عطـّا �أي ي�سقـّه طوًل وعر�سً

عمر بن عبد �لعزيز �أو �لأوز�عي( : ل باأ�س بذلك. 
وهذ� �حلكم قد �أجازه �لفقهاء �لأجالء لإنقاذ حياة �لأم، ولكنهم مل يجيزو� ذلك �إل �أن يتيقن �لطبيب 

وفاة �جلنني يف بطنها، فاإن مل يتيقن موته ففي ذلك خالف بني �لفقهاء. 
�إذ� كان بقاوؤه �سيوؤدي  وقد �أجاز �لفقهاء �ملتاأخرون �إجها�س �جلنني يف �أي مرحلة من مر�حل �حلمل 
ر ذلك عدد من �لأطباء ذوي �خلربة يف هذ� �ل�ساأن �أن بقاءه يف رحمها �سيوؤدي حتًما  �إلى هالكها، وقرَّ
�إلى هالكها، فيجوز عندئذ �إنز�له؛ لأن حياتها مقدمة على حياته وهي �أ�سل حياته )�نظر فتاوى �سلتوت 

ويو�سف �لقر�ساوي يف �حلالل و�حلر�م(. 
وقد ذكر �لإمام �بن حزم يف �ملحلى )317/10( ))�أن �جلنني قد ميوت يف بطن �لأم، ثم يلقيه �لرحم 

متقطًعا يف �سنني، �أو يتمادى بال غاية ، ولو �سعت �لأم يف �إ�سقاطه عند تيقن موته لكان مباًحا((. 
ورغم �لتقدم �لطبي �لهائل يف �لقرن �لع�سرين �إل �أن هناك حالت من تع�سر �لولدة نتيجة ت�سخم ر�أ�س 
�جلنني Hydrocephalous  )نتيجة موه �لدماغ و�متالء بطينات �لدماغ باملاء( جتعل �لولدة متعذرة يف 
� يه�سّمون ر�أ�س هذ� �جلنني ثم يخرجون �جلنني  بع�س �لأحيان. وقد كان �لأطباء و�إلى عهد قريب جدًّ
بها  و�إن كانت حياته حمدودة حمدقة  �إلى قتل جنني حي،  يوؤدي  وبربري  �إجر�ء عنيف  باجلفت. وهو 
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�ملخاطر ويتوقع موته نتيجة �نح�ساره يف �لرحم وتع�سر �لولدة، �أما �إذ� �أخرج حيًّا فاإنه �سيكون �سديد 
�لت�سوه و�لتخلف �لعقلي، بالإ�سافة �إلى �لإ�سابة باأنو�ع من �ل�سلل، ويف �لغالب ل يعي�س مثل هذ� �لطفل 

طوياًل. 
ول خالف بني �لفقهاء يف �إخر�جه من �لرحم ولو مقطًعا �إذ� تيقن موته ومل تكن هناك و�سيلة �أخرى 

لإخر�جه. ولكن �خلالف يثور عندما يكون هذ� �جلنني حيًّا و�لولدة متع�سرة. 
ويلجاأ �لأطباء �إلى �لعملية �لقي�سرية )ن�سبة �إلى يوليو�س قي�سر �لذي ولد بهذه �لطريقة عندما ماتت 
�أمه �أثناء �لنفا�س ف�سق �لطبيب بطنها و�أخرجه حيًّا. وعا�س حتى تولى عر�س �لإمرب�طورية �لرومانية 
فُن�سبت �إليه هذه �لعملية منذ ذلك �لعهد �لبعيد(. ويتم �إنقاذ �آلف �لأطفال بهذه �لعملية �لتي �أ�سبحت 

عملية ي�سرية يجريها �أطباء �لتوليد كل يوم يف �أرجاء �ملعمورة.   
ولكن هوؤلء �لأطباء يرتددون يف �إجر�ء هذه �لعملية جلنني م�ساب مبوه �لدماغ Hydrocephaly، وقد 
�متالأ دماغه باملاء، و�لأمل يف حياته �سئيل، و�إن عا�س ف�سيعي�س حياة بائ�سة له ولو�لديه و�سريهقهما 
من �أمرهما ع�سًر�. فهو متخلـَّف عقليًّا تخلًفا �سديًد� بالإ�سافة �إلى �أنو�ع من �ل�سلل و�لكمه  )�لعمى منذ 

�لولدة( وعدم �لقدرة على �مل�سي و�لكالم.. �إلخ. 
هذ�  مثل  دماغ  بته�سيم  وذلك  �لوح�سي،  �لرببري  �لإجر�ء  �إلى  �حلالة  هذه  مثل  يف  �لأطباء  يلجاأ  لذ� 
�لعامل  �لعنيف ي�ستخدم يف معظم دول  و�إنز�له بعد ذلك ميًتا باجلفت. ول يز�ل هذ� �لإجر�ء  �لطفل 
�لثالث �ملتخلف.. و�أما يف �لغرب فقد ��ستبدل باإجر�ء�ت �أقل عنًفا.. وقد �أتاحت �لتقنية �لطبية �لعالية، 
باملاء(،  �لدماغ  �لدماغ )�متالء بطينات  و��ستخد�م �ملوجات فوق �ل�سوتية �ملتقدمة حتديد مدى موه 

وبالتايل �لتحديد ب�سورة دقيقة مدى �لإ�سابة و�حتمال درجة �ل�سلل و�لتخلف �لعقلي. 
عمليات  باإجر�ء  �لأطفال  هوؤلء  من  عدد  �إنقاذ  من  �ملتقدمة  �ملر�كز  يف  �لبارعون  �لأطباء  متكن  وقد 
جر�حية و�جلنني ل يز�ل يف بطن �أمه لتحويل �ملاء من �لدماغ �إلى �سائل �ل�سلى )�ل�سائل �لأمنيو�سي(. 

و�أ�سهل من ذلك و�أي�سر �إجر�ء �لعملية بعد �لولدة لإ�سالح �سيء من هذ� �خللل وحتويل جمرى �ملاء يف 
�لدماغ �إلى �لبطن �أو �لقلب. 

ومع ذلك تبقى ن�سبة من هوؤلء �لأطفال يعانون من �لتخلف �ل�سديد مع جمموعة من �لأمر��س �مل�ساحبة 
و�لإعاقة �لد�ئمة. 

�لرحم..  �لدماغ و�جلنني يف  ل�سحب )بزل( �سيء من ماء  �إبرة  �إدخال  �إلى  �لأطباء  بع�س  تو�سل  وقد 
وذلك يجعل �لولدة مي�سرة. ولكن �مل�سكلة �أن �سحب �ل�سائل قد يحدث يف بع�س �لأحيان �إ�سابة بالدماغ 

نف�سه. 
ويبقى بعد ذلك كله خيار �إجر�ء عملية قي�سرية، و�إن كانت �أكرب من �ملعتاد وبزيادة ن�سبة يف �ملخاطر، 

�إل �أنها تتيح �أكرب فر�سة لإنقاذ مثل هذ� �جلنني. 
و�خلال�سة: �أن �لعملية �لقي�سرية تنقذ عدًد� كبرًي� من �لن�ساء يف حالة �لولدة �ملتع�سرة كما تنقذ �آلف 
�لأطفال.. ويبقى �لإ�سكال �لوحيد عندما يكون �جلنني يعاين من موه �لدماغ Hydrocephaly، ويكون �لأمل 
يف حياته و�سفائه �سئياًل.. وهل تعر�س �لأم ملخاطر عملية قي�سرية )�أكرب من �ملعتاد ب�سبب كرب ر�أ�س 

�جلنني(، بينما هذ� �جلنني �سيو�جه خماطر كبرية على حياته ب�سبب مر�سه �لذي يعاين منه ؟ 
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مييل بع�س �لأطباء �إلى �سحب �ملاء من ر�أ�سه وحماولة �إنز�له بعد ذلك باجلفت، وبذلك يتجنب �إجر�ء 
عملية قي�سرية كبرية، وبالتايل يجنب �لأم خماطر مثل هذه �لعملية. ولكنه باملقابل يعر�س هذ� �جلنني 
�أثناء عملية �لبزل، و�إن كانت �لن�سبة غري مرتفعة،  �أو حدوث نزف  �إ�سابة �لدماغ  لحتمالت خماطر 

و�حتمال عدم �إ�سابته كبري. 
�لأخطار  ن�سبة  مدى  ليعرفو�  �لأطباء  �إلى  �أرجعوها  ولكنهم  �لفقهاء،  على  �لق�سية  هذه  عر�ست  لقد 
�لإ�سافية لهذ� �لإجر�ء )عملية �لبزل( ون�سبة �ملخاطر �لإ�سافية لالأم �إذ� �أجريت لها عملية قي�سرية ؟ 
وهل �لفائدة �ملرجوة من هذ� �لإجر�ء تفوق �إجر�ء �لعملية �لقي�سرية بالن�سبة للطفل وبالن�سبة لأمه !؟ 
�أما ق�سية ته�سيم ر�أ�س �جلنني لإخر�جه فهو �إجر�ء بربري، و�إن كان ل يز�ل ي�ستخدم يف �لعامل �لثالث 
ا ؛  �أو يف معظم مناطق �لعامل �لثالث.. ول �أظن �أن �أحًد� من �لفقهاء �سي�سمح به ما د�م هذ� �جلنني حيًّ
وما د�مت هناك و�سيلة �أخرى لإنقاذه و�إنقاذ �لأم وهو �إجر�ء �لعملية �لقي�سرية، و�إن كانت عملية كبرية 

لها خماطرها �ملحدودة. 
وقد تعر�س �لفقهاء �لأجالء منذ �أكرث من �ألف عام ملو�سوع �سّق بطن �ملر�أة �مليتة يف بطنها حمل يتحرك 
م�سطرب. وقد مال �أكرث �لفقهاء �إلى �سق بطن �ملر�أة لإخر�ج �جلنني �حلي، لأن يف ذلك �إنقاًذ� حلياة 

مع�سوم، وهي م�سلحة �أعظم من مف�سدة �نتهاك حرمة �مليت. 
وقد ذكر �بن عابدين يف حا�سيته ))رد �ملحتار على �لدر �ملختار((، وهو من �لكتب �ملعتمدة يف �لفقه 
�حلنفي )628/1( �لق�سيتني مًعاأ �أي ق�سية �جلنني ميوت يف بطن �ملر�أة �حلية فيجوز تقطيعه، وق�سية 
�ملر�أة متوت ويف بطنها جنني حي فيجوز �سّق بطنها لإخر�ج �لولد )لفظ �لولد ُيطلق على �لذكر و�لأنثى(. 
قال �بن عابدين : ))حامل ماتت وولدها حي ي�سطرب ي�سقُّ بطنها من �لأي�سر )ل �أهمية لذلك قطًعا؛ 
ا فاملهم �إخر�ج �جلنني(، ويخرج ولدها... ولو مات �لولد يف بطنها وهي  �إذ ميكن �سقه طوًل  �أو عر�سً
حية وخيف على �لأم قطع )�لولد( و�أخرج، بخالف ما لو كان حيًّا((. )�نتهى كالم �بن عابدين( �أي 
�إذ كان حيًّا مل يجز تقطيعه. ول يجوز قتل �آدمي حي مع�سوم حتى ولو كان يف ذلك �إنقاذ لآدمي �آخر، 
ومع هذ� فاإن تقطيعه وقتله ل يقت�سي �إنقاذ حياة �لأم، فكيف يقتل �آدمي حي من �أجل م�سلحة موهومة 

غري متيقنة؟ 
ويف  �مر�أة  ماتت  ))�إذ�  �ملعتمدة(:  �ل�سافعي  �لفقه  مر�جع  من  )وهو  �ملجموع  يف  �لنووي  �لإمام  وقال 
جوفها جنني حي، ي�سق جوفها، لأن ��ستبقاءه باإتالف جزء من �مليت، فاأ�سبه ما �إذ� ��سطر �إلى �أكل جزء 
من �مليت((، وي�سرتط لذلك �أن ترجى حياة �لولد باأن يكون له �ستة �أ�سهر فاأكرث. �أما دون �ستة �أ�سهر فال 

يعي�س بها �لولد، ويكون من �لعبث �سّق بطن �لأم لذلك. )�ملجموع5 / 301(. 
و�إذ� كان �لفقهاء قد �أباحو� �سّق بطن �مليت �إذ� كن قد بلع جوهرة �أو ماًل يف حياته لغريه وطالب �ساحب 
�ملال بذلك، فاإن �جلمهور قد �أباحو� �سق بطنه لإخر�ج �ملال �لذي تعّدى ببلعه.. ولكن ل ي�سق بطن �حلي؛ 

لأن يف ذلك قتله. 
وجاء يف مغني �ملحتاج للخطيب �ل�سربيني، وهو �سرح منهاج �لطالبني للنووي �أنه لو ُدفنت �مر�أة ويف 
بطنها جنني حي، ُترجى حياته باأن يكون له �ستة �أ�سهر فاأكرث، نب�س قربها، و�سق جوفها، و�أخرج تد�رًكا 
ا �أنه لو بلع ماًل  للو�جب؛ لأنه يجب �سق جوفها قبل �لدفن. و�إن مل ُترَج حياته مل تنب�س. وجاء فيه �أي�سً
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لغريه، وطلبه �ساحب �ملال ومل ي�سمن �أحد من �لورثة �أو غريهم ُنب�س و�سّق جوفه، و�أخرج منه �ملال، وردَّ 
ل�ساحبه(( )مغني �ملحتاج 1 /366(. 

ويف �ملذهب �حلنبلي جاء يف ت�سحيح �لفروع ل�سليمان �ملقد�سي )1 / 691( �أنه �إذ� ماتت �مر�أة حامل 
�سّق جوفها. وجاء يف �ملغني لبن قد�مة )2 /551( قال : ))م�ساألة : و�ملر�أة �إذ� ماتت ويف بطنها ولد 

يتحرك فال ي�سّق بطنها، وي�سطو عليه �لقو�بل فيخرجنه(( 
معنى ي�سطو �لقو�بل �أن يدخلن �أيديهن يف فرجها فيخرجن �لولد من خمرجه. و�ملذهب )�أي �ملعتمد يف 

�ملذهب( �أنه ل ي�سّق بطن �مليتة لإخر�ج ولدها، م�سلمة كانت �أو ذمّية،   
وتخرجه �لقو�بل �إن علمت حياته بحركة، و�إن مل يوجد ن�ساء مل ي�سُط �لرجال عليه، وترتك �أمه حتى 

يتيقن موته ثم تدفن. 
�إن غلب على  �لأم  ي�سّق بطن  �أن  �أو ويحتمل  و�إ�سحاق )بن ر�هويه( قريب من هذ�،  ))ومذهب مالك 
�لظن �أن �جلنني يحيا، وهو مذهب �ل�سافعي؛ لأنه �إتالف جزء من �مليت لإبقاء حي فجاز. كما لو خرج 

بع�سه حيًّا، ومل ميكن خروج بقيته �إل ب�سق، ولأنه ي�سق لإخر�ج �ملال منه فالإبقاء �حلي �أولى((. 
))ولنا �أن هذ� �لولد ل يعي�س عادة ول يتحقق �أن يحيا، فال يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وقد 
قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم : ))ك�سر عظم �مليت كك�سر عظم �حلي((، رو�ه �أبو د�ود، وفيه ُمثلة. وقد 
نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �ملثلة. وفارق �لأ�سل، فاإن حياته متيقنة وبقاءه مظنون، فعلى هذ� 
�إن خرج بع�س �لولد حيًّا ومل ميكن �إخر�جه �إل ب�سق �ملحل و�أخرج ملا ذكرنا. و�إن مات على تلك �حلال 
فاأمكن �إخر�جه �أخرج وغ�سل، و�إن تعذر غ�سله ترك وغ�سلت �لأم وما ظهر من �لولد. وما بقي ففي حكم 

�لباطن ل يحتاج �إلى �لتيمم من �أجله((. 
 ومن �لو��سح �أن �حلنابلة مل يجيزو� �سقَّ بطن �مليتة �لتي يف بطنها جنني حي ترجى حياته؛ لأن �لو�سائل 
�لتي كانت م�ستخدمة �آنذ�ك كانت توؤدي �إلى وفاة �جلنني وعدم �إنقاذه فمالو� من �أجل ذلك �إلى عدم 
�إجر�ء �ل�سق. ورغم ذلك فقد ذكر �بن قد�مة )عبد �هلل بن �أحمد( ميله �إلى �سقَّ بطن �لأم �إن غلب على 

�لظن �أن �جلنني يحيا. 
ومذهب مالك و�إ�سحاق بن ر�هويه قريب من مذهب �أحمد، و�أما �بن حزم فقد كان �سديًد� كعادته  يف 
نقد هذ� �لقول.. و�عترب �أن عدم �إنقاذ �جلنني نوًعا من جرمية قتل �لنف�س. قال يف �ملحلى )5 /166( 
ما يلي: ))م�ساألة رقم 607، ولو ماتت �مر�أة حامل و�لولد حي يتحرك قد جتاوز �ستة �أ�سهر فاإنه ي�سقُّ 
بطنها طوًل ويخرج �لولد؛ لقول �هلل تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(. ومن تركه عمًد� 
 : لوجهني  تخرجه  يدها  �لقابلة  تدخل   : �هلل  �أحمد رحمه  لقول  معنى  ول  نف�س.  قاتل  فهو  حتى ميوت 
�أحدهما �أنه حمال ل ميكن ولو فعل ذلك ملات �جلنني بيقني قبل �أن يخرج، ولول دفع �لطبيعة �ملخلوقة 
�ملقدرة له وُجرَّ لهلك بال �سك. و�لثاين �أن م�س فرجها لغري �سرورة حر�م((. ويف �ملو�سوعة �لفقهية 
�إ�سد�ر وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية، �لكويت 10/16 تلخي�س ملذ�هب �لفقهاء يف هذه �لق�سية، 
دون �إير�د ما جّد من �أمور �لطب، بل �كتفى �أ�سحاب �ملو�سوعة بنقل �آر�ء �لفقهاء �لقدماء باخت�سار. 
�ل�سافعية )�لو�قع  وفيما يلي ن�س ما جاء يف �ملو�سوعة: ))ذهب �حلنفية وهو قول �بن �سريج وبع�س 
�لقول �لر�جح لدى �ل�سافعية وهو �ملعتمد يف �ملذهب( �إلى �أنه �إن ماتت �مر�أة و�لولد ي�سطرب يف بطنها 

ي�سقَّ بطنها ويخرج �لولد. وقال حممد بن �حل�سن: ل ي�سع �إل ذلك. 
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))ومذهب �ل�سافعية وهو �ملتـّجه عند �حلنابلة، �أنه ي�سّق للولد �إن كان ترجى حياته، فاإن كان ل ترجى 
حياته فالأ�سح �أنه ل ي�سق. وعند �أحمد حرم �سّق بطنها، و�أخرج ن�ساٌء ل رجال، من ُترجى حياته، فاإن 
تعّذر مل تدفن حتى ميوت. فاإن مل يوجد ن�ساء، مل ي�سط عليه �لرجال، ملا فيه من هتك حرمة �مليتة، 

ويرتك حتى يتيقن موته. وعنه ي�سطو عليه �لرجال و�لأولى بذلك �ملحارم((. 
�إذ� كان جنينها ي�سطرب يف بطنها. وقال �سحنون  �ملّيتة  ُيبقر بطن  : ل  �لقا�سم من �ملالكية  ))وقال �بن 
منهم: �سمعت �أن �جلنني �إذ� ��ستيقن بحياته، وكان معروف �حلياة فال باأ�س �أن يبقر بطنها وي�ستخرج �لولد. 
))ويف �ل�سرح �ل�سغري ل ي�سّق بطن �ملر�أة عن جنني ولو ُرجي حياته على �ملعتمد، ولكن ل تدفن حتى 

يتحقق موته، ولو تغريت. 
و�تفقو� على �أنه �إن �أمكن �إخر�جه بحيلة غري �ل�سق وجبت((. 

�إل  �إخر�جه  ومل ميكن  �لأم.  بطن  �لولد يف  ومات  تع�سرت  قد  �لولدة  كانت  �إذ�  �أنه   : �لقول  وخال�سة 
بتقطيعه جاز ذلك. 

و�إذ� ماتت �لأم و�لولد يف بطنها حي وله من �لعمر �ستة �أ�سهر فاأكرث ي�سّق بطنها لإخر�جه. 
و�إذ� كانت و�لولدة متع�سرة و�لولد حي يف بطنها يتم �إخر�جه باأي طريقة ممكنة با�ستخد�م �لعقاقري �أو 
�جلفت �أو �لعملية �لقي�سرية، ح�سبما يرى �لطبيب �ملخت�س �ملعالج.. ول يعمد �لطبيب �إلى قتله وته�سيم 
ر�أ�سه؛ لأن يف ذلك عدو�ًنا على كائن حي متكامل، و�إن كان م�سوه �خللقة مت�سخم �لر�أ�س؛ لأن هناك 
و�سائل متعددة لإخر�جه دون �للجوء �إلى هذه �لطريقة �لرببرية �لتي يلجاأ �إليها بع�س �لأطباء �إلى �ليوم 

يف �لعامل �لثالث �ملتخلف. 
مداواة الرجل املراأة مبا يف ذلك العورة املغلظة : 

وهذه هي �لق�سية �ل�ساخنة �لتي �أثارها عبد �مللك بن حبيب يف هذ� �لباب. وقد �أباح ذلك. ونقل فيه 
ق�سيتني �لأولى �لتي حكم فيها عمر بن عبد �لعزيز باأنه يخرج �لطبيب �لولد �مليت ويقطعه حتى ميكن 

�إخر�جه من �ملر�أة �لتي تع�سرت ولدتها و�نح�سر �لولد يف �لولد، ومل ميكن �إخر�جه �إل بهذه �لو�سيلة. 
�أن  باأ�س  : ل  �لتي بها �جلرح وغريه  �ملر�أة  �لتابعني قالو� يف  و�لثانية عن مكحول وعطاء وغريهم من 

يد�ويها �لرجل باأخذ ثوبها فيلف به ما حول �لفرج حتى ل يرى غري �جلرح ثم يد�ويه. 
وقد ذكر �لإمام �لذهبي يف كتابه »�لطب �لنبوي« �س 112 ما يلي : 

))ون�س �أحمد �أن �لطبيب يجوز له �أن ينظر من �ملر�أة �لأجنبية ما تدعو �إليه �حلاجة �إلى �لعورة، ن�سَّ 
عليه يف رو�ية �ملروزي و�لأثرم و�إ�سماعيل. وكذلك يجوز للمر�أة �أن تنظر �إلى عورة �لرجل عند �حلاجة، 

ن�س عليه يف رو�ية حرب. 
�لأجنبية  خدمته  جتوز  وكذلك  فاأخرجته،  بامر�أته  فدعا  لوي،  �هلل  عبد  �أبا  �أ�ساب   : �ملروزي  ))قال 
وي�ساهد منها عورة يف حال �ملر�س، وكذلك �ملر�أة يجوز لها �أن تخدم �لرجل وت�ساهد منه عورة يف حال 
�ملر�س، �إذ� مل يوجد رجل �أو حمرم. ون�س عليه يف رو�ية �ملروزي. وكذلك يجوز لل�ساهد �أن ينظر �إلى 

وجه �ملر�أة وكذلك من �أر�د �أن يتزوجها. 
وكذلك �إذ مات رجل بني ن�ساء �أو �مر�أة بني رجال جاز للن�ساء غ�سل �لرجال وللرجال غ�سل �لن�ساء يف 

�إحدى �لرو�يتني. و�ل�سحيح �أنهما ييممان((. 
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وقد ورد �أن �أم عطية ر�سي �هلل عنها قالت: ))غزوت مع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سبع غزو�ت 
�أخلفهم يف رحالهم، و�أ�سنع لهم �لطعام، و�أجيز على �جلرحى، و�أد�وي �ملر�سى((. �أخرجه م�سلم يف 

�سحيحه ،و�أحمد يف م�سنده، و�بن ماجه يف �سننه. 
و�أخرج �لإمام م�سلم، عن �أن�س ر�سي �هلل عنه �أنه قال : ))�إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان يغزو 

ومعه �أم �سليم )و�لدة �أن�س( ومعها ن�سوة من �لأن�سار ي�سقني �ملاء، ويد�وين �جلرحى((. 
و�أخرج �لبخاري يف �سحيحه عن �لربيع بنت معوذ ر�سي �هلل عنها قالت: ))كنا مع �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم ن�سقي وند�وي �جلرحى، ونرد �لقتلى �إلى �ملدينة((. 
وعندما �أُ�سيب �سعد بن  معاذ ر�سي �هلل عنه ب�سهم غرب يف غزوة �لأحز�ب يف �أكحله، جعل له �لر�سول 

�سلى �هلل عليه و�سلم خيمة يف �مل�سجد، و�أوكل متري�سه �إلى رفيدة �لأ�سلمية. 
و�أخرج م�سلم �أن جندة �خلارجي كتب �إلى �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما، ي�ساأله عن غزو �لن�ساء مع �لنبي، 

فكتب �إليه �أنه كان يغزو بهن فيد�وين �جلرحى، ويحذين من �لغنيمة، و�أما ب�سهم فلم ي�سرب لهن((. 
ومن �سماحة �لإ�سالم وي�سره �أن �أباح مد�و�ة �لرجل للمر�أة ومد�و�ة �ملر�أة للرجل، ولكن ذلك كله م�سروط 

بعدم وجود �سخ�س من جن�س �ملري�س حتى يد�ويه ويقوم على متري�سه. 
�أن يقوم بتمري�س �ملر�أة ومد�و�تها �مر�أة، و�أن يقوم بتمري�س �لرجل  ولكن �لقاعدة و�ل�سيء �لطبيعي 

ومد�و�ته رجل. و�إهمال هذه �لقاعدة و�للجوء �إلى �ل�ستثناء وجعله قاعدة �أمر خمالف لل�سرع و�لعقل. 
ولذ� فال بد �أن يكون لدينا عدد كاٍف من �ملمر�سني من �لرجال؛ ليقومو� على خدمة �لرجال ومتري�سهم، 

و�أن يكون لدينا �لعدد �لكايف من �ملمر�سات من �لن�ساء؛ ليقمن على متري�س �لن�ساء. 
و�أما هذ� �خللط �لعجيب �لذي نر�ه فاأمر ل يقّره �لعقل ول �ل�سرع، وكذلك ينبغي �أن نوفر �لقابالت؛ 
ليقمن بتوليد �لن�ساء، و�أن نوفر عدًد� كافًيا من طبيبات �أمر��س �لن�ساء و�لتوليد.. وميكننا تي�سري ذلك 
باإقامة كلية �أو معهد عاٍل لإخر�ج �لقابالت، وكلية كاملة لأمر��س �لن�ساء و�لولدة. و�إذ� كنا قد �أقمنا 
كلية كاملة لطب �لأ�سنان وهو فرع من فروع �لطب، فالأحرى بنا �أن نقيم كلية لأمر��س �لن�ساء و�لولدة، 

وذلك لتخريج �لعدد �لكايف من �لطبيبات �ملخت�سات يف هذ� �لفرع.
ومبا �أن در��سة �لطب طويلة و�ساقة )�سبع �سنو�ت( ثم �لتخ�س�س يف �أمر��س �لن�ساء )�أربع �سنو�ت( فاإن 
� من �لفتيات يتمكن يف �لوقت �حلا�سر من �أن يكملن هذ� �لتخ�س�س؛ وذلك لأن �لفتاة تتخرج  قلياًل جدًّ
�لزو�ج.  و�سك  على  فاإنها  تزوجت  قد  تكن  و�إن مل  تقريًبا.  و�لع�سرين  وهي يف �خلام�سة  �لطب  كلية  من 
وم�سوؤوليات �لزو�ج و�لبيت و�لأطفال تعوق �لكثري منهن عن �إمتام �لدر��سة �ل�ساقة يف فرع �أمر��س �لن�ساء 
و�لولدة، ولذ� فاإن �حلل هو �إيجاد كلية لأمر��س �لن�ساء و�لولدة تخت�سر �لوقت وتخرج لنا �لعدد �لكايف 
من �لطبيبات �ملخت�سات بهذ� �لفرع كل عام. ومبا �أن عدًد� منهن �سي�سغلن بالزو�ج و�لبيت عن ممار�سة 
�خلارجية  �لعياد�ت  يف  �ملحدود  �لعمل  يف  �ملتزوجات  من  �ل�ستفادة  فيمكن  �لكامل  وجهها  على  �ملهنة 
�إلى  �ل�سديدة  و�حلاجة  �لعجز  �سيغطي  عام  كل  �سيتخّرج  �لذي  �لو�فر  �لعدد  �أن  كما  حمددة.  وباأوقات 

طبيبات �أمر��س �لن�ساء و�لولدة يف �مل�ست�سفيات، وبهذه �لطريقة ميكن �لتغلب على هذه �مل�ساعب.
و�إذ� لزمت �حلاجة فال باأ�س باأن يد�وي �لرجل �ملر�أة ولو ر�أى منها عورة و�لعك�س كذلك. ولكن ل جنعل 

�لأمر �ل�ساذ قاعدة ل تتغري ول تتبدل.
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الصبر والثفاء )حب الرشاد. الُحرف(
َوَعن �أن�س بن َمالك �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم َقاَل: »َعَلْيُكم ِباأَْرَبع َفاإِن ِفيِهنَّ 
ْوَد�ء«.  �ِسَفاًء من كّل َد�ء �إِلَّ من �ل�سام - َوُهَو �مْلَْوت - �ل�سنا، و�ل�سنوت، و�لثفـَّاء، و�حلّبة �ل�سَّ
ْوَد�ء:  ْرف، و�حلبة �ل�سَّ بة، و�لثفاء: �حْلُ َقاَل عبد �هلل: و�ل�سنا: �لقثاء ُلَغة، ثمَّ �ل�سنوت: �ل�سَّ

�ل�سونيز.

رْب و�لثفاء -  َفاء: �ل�سَّ َقاَل َر�ُسول �هلل �سلى �هلل َعَلْيِه َو�سلم: »َماَذ� يِف �لأمّرين من �ل�سِّ
ْرف -. َيْعِني �حْلُ

َوَعن �أَ�سَماء بنت ُعَمْي�س �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم دخل َعَلْيَها َوِعْندَها �ُسرْبم 
َفَقاَل َلَها: »َما َهَذ�؟ »َفَقاَلت: �ُسرْبم َيا َر�ُسول �هلل، �أرْدت �أَن �أ�ستم�سي، َفَقاَل َلَها: » �إِنَّه حاّر 
�ء -، َقاَلت: َودخل علّي مّرة �أُْخَرى َوِعْنِدي �سنا َفقلت: َيا َر�ُسول  جاّر  -  َيْعِني �أَنه يجّر �لدَّ
�هلل، �أرْدت �أَن �أ�ستم�سي ِبَهَذ�؟ َفَقاَل َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: » َلو َكاَن �َسْيء ي�سفي 

من �مْلَْوت ل�سفا ِمْنُه �ل�سنا«.

َفَكاَنت �أَ�سَماء تنهي بعده َعن �ل�ُسرْبم؛ حلر�رته، َوَكاَنت �إِذ� �سربت �ل�سنا تعجنه بالزيت.

نه ينفع من  اِرث بن كلدة لعمر بن �خْلطاب �سرب �ل�سنا يْطبخ بالزيت، َو�أَ َوو�سف �حْلَ
ِبي �سلى �هلل عليه و�سلم ينعت َذِلك، فكنَّ  �خلام ووجع �لّظْهر، َفاأْر�سل عمر �إَِلى �أَزَو�ج �لنَّ

يتعاجلن ِبِه، َوَكاَنت َعاِئ�َسة ل تعيبه.

اُكم  يَّ َوَعن حبيب عن َمالك �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل: »َعَلْيُكم بال�سنا، َو�إِ
ُه حاّر جاّر« َيْعِني �أَنه يجر بالد�ء. و�ل�سربم؛ َفاإِنَّ

ُه مرهم  َوَعن َمالك �أَن َر�ُسول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل: »َعَلْيُكم بالأ�سيبو�س َفاإِنَّ
�ْلَبطن ». َقاَل: و�لأ�سبيو�س بزر قطونا.)1(

)1(  هذه �ملو��سيع عدة جمعها عبد �مللك بن حبيب؛ لأنها تندرج يف معاجلة �لإم�ساك وتوؤدي �إلى تلني �لبطن 
وفيها عدة �أحاديث. وهي تتناول: �ل�سنا و�ل�سنوت و�لثفاء و�حلبة �ل�سود�ء. و�ل�سرب و�ل�سربم. و�سنتناول 
عن  �لأخرية  �لآونة  يف  �سدرت  قد  كتب  عدة  هناك  كانت  و�إن  �لتف�سيل،  من  ب�سيء  منها  و�حد  كل 
�حلبة �ل�سود�ء، بالإ�سافة �إلى �لعديد من �ملقالت و�لأبحاث.. وهناك �هتمام من �لأطباء و�ل�سيادلة 
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و�لكيميائيني بد�أ يظهر حول ��ستعمالت �ل�سنا و�حلبة �ل�سود�ء و�ل�سرب، و�سن�سري �إلى ذلك باإجمال؛ لأن 
�لتف�سيل يقت�سي و�سع كتاب �أو عدة كتب يف هذ� �لباب. وهو خارج عن غر�سنا. 

وقد �هتمت موؤمتر�ت �لطب �لإ�سالمي ب�سورة عامة بهذه �ملو��سيع، وقد قدمت بع�س �لأبحاث �لأولية 
�لأول  �ملوؤمتر  �أعمال  يف  م�سجلة  وهي  �ل�سود�ء،  �حلبة  حول  �لأبحاث  وبع�س  وفو�ئدها  �ل�سنا  �أنو�ع  يف 

)�ملجلد �لأول( و�ملوؤمتر �لثاين )�ملجلد �لثاين(، و�ملوؤمتر �لر�بع )�ملجلد �لر�بع(.
�حلديث �لأول �لذي �أورده عبد �مللك بن حبيب: 

عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »وعليكم باأربع فاإن فيهن 
�سفاًء من كل د�ء �إل �ل�سام، وهو �ملوت: �ل�سنا و�ل�سنوت و�لثفـّاء و�حلبة �ل�سود�ء«. هذ� �حلديث مل �جده 

بهذ� �للفظ. 
ر �لألفاظ: قال عبد �هلل )مل يحدد من هو �ملق�سود بذلك( و�ل�سنا: �لقثاء لغة. )ومل �أجد من  ثم ف�سَّ
ر �ل�سنا بالقثاء، وكالهما معروف. و�سياأتي ذكر �ل�سنا تف�سياًل، وهو يختلف �ختالًفا �سا�سًعا وبيًنا  ف�سَّ
عن �لقثاء(. وقد ذكر �بن �سينا خيار �سنرب، وهو نوع من من �لكا�سيا ي�سبه �ل�سنا يف مفعوله. ولعل هذ� 

ما ق�سده عبد �مللك بن حبيب.
بة. وله معاٍن كثرية وقد �ختلف يف معناه، ومن بني تلك �ملعاين �ل�سبت ذكره �ملوفق عبد  و�ل�سنوت: �ل�سَّ
ا يف �لطب �لنبوي قال: قال �بن �أبي عبلة:  �للطيف �لبغد�دي يف �لأربعني �لطبية. وذكره �أبو نعيم �أي�سً

�ل�سنوت: �ل�سبت.  
وقد قيل يف معاين �ل�سنوت ما يلي:

�أنه �لع�سل.. 1
رب عكة �ل�سمن يخرج خطًطا �سود�ء.. 2
�أنه �لكّمون.. 3
حب ي�سبه �لكمون ولي�س به.. 4
�أنه �لر�زيابخ )لفظة فار�سية(، وتطلق على �ل�سمر )�ل�سمار(.. 5
�لتمر.. 6
�لع�سل �لذي يكون يف زقاق �ل�سمن. حكاه �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي.. 7
�ل�سنوت موجود يف منطقة �أبها وع�سري باململكة �لعربية �ل�سعودية، وحّبه �أكرب من �ل�سمر ومن �ليان�سون، وي�ستخدم . 8

يف �لقهوة لديهم، وللتد�وي من �أوجاع �لبطن.
قال: وهذ� �أجدر باملعنى و�أقرب �إلى �ل�سو�ب.

و�لثفـّاء هو �حُلرف. قال �بن �لقيم وت�سمّيه �لعامة �لر�ساد )�أو حب �لر�ساد(. وذكر �لدكتور �أمني رويحة 
يف كتابه �لتد�وي بالأع�ساب �حلرف، وقال: هو �جلرجري، وُي�سمى يف �ل�سام قرة �لعني، وقد يجتزئون 
رويحة  �أمني  وما ذكره  يختلف عن �حلرف،  بع�سهم: هو �خلردل. و�جلرجري  وقال  قرة فقط.  بكلمة 

خطاأ. 
تف�سيل كل  و�سياأتي  �أذن �جلدي،  ُي�سمى  وبزر قطونا  �لربكة.  �ل�سونيز وهي حبة  �ل�سود�ء هي  و�حلّبة 

و�حد من هذه �لأربعة وما قيل فها، ومنافعها �لطبية، و�لأبحاث �حلديثة �لتي جتري حول بع�سها. 
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الأحاديث يف ال�سرب : 

�حلديث �لثاين : �لذي �أورده عبد �مللك بن حبيب )بدون ذكر �لر�وي(. قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم: ))ماذ� يف �لأمرين من �ل�سفاء : �ل�سرب و�لثفاء، يعني �حلرف((. 

هذ� �حلديث ذكره �لإمام �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« حتت كلمة �سرب. 
�أبو د�ود يف مر��سيله و�بن �ل�سني، و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«، عن قي�س بن ر�فع ر�سي  قال: �أخرج 

�هلل عنه �أن ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم قال: ))ماذ� يف �لأمّرين من �ل�سفا : �ل�سرب و�لثفاء((.
قال �لدكتور ح�سني مقبويل �لأهدل حمقق كتاب �ل�سيوطي: قال �حلافظ  )�بن حجر( يف »�لتقريب« 
)�س283(: قي�س بن ر�فع �لأ�سجعي �مل�سري، مقبول، من �لثالثة  )�أي من �لطبقة �لثالثة(، ووهم من 
ذكره من �ل�سحابة )وقد فعل ذلك �لإمام �ل�سيوطي، لأنه جعل من يذكرهم من �ل�سحابة باأن يرت�سى 

عنهم(، وقال يف �لتهذيب )8 391(: يروى عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مر�ساًل.
وقد ذكر �لمام �لذهبي يف كتابه »�لطب �لنبوي« )�س64( هذ� �حلديث. قال: ويف �لرتمذي ))ماذ� يف 

�لأّمرين من �ل�سفاء: �ل�سرب و�لثفاء((. )�خرجه رزين وهو يف جامع �ل�سول برقم 5663((.
وقد وردت �أحاديث �أخرى يف �ل�سرب )بفتح �ل�ساد وك�سر �لباء(.

�أخرج �لمام م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �حلج �أن عمر بن عبيد �هلل بن معمر ��ستكى عينيه وهو حمرم، 
�أبان بن عثمان )بن عفان( فقال: ))��سمدهما بال�سرب، فاإين �سمعت عثمان بن عفان يخرب  ف�ساأل 

بذلك عن ر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�سلم((. 
و�أخرج �أبو د�ود و�لن�سائي عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها قالت: ))دخل علي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم وقد جعلُت علّي �سرًب� فقال: ماذ� يا �أم �سلمة؟ فقلت �منا هو �سرب يا ر�سول، لي�س فيه طيب. قال: 

�إنه ي�سُب �لوجه، فال جتعليه �إل بالليل((. 
ال�سرب  ما هو؟ 

طوله  ي�سل  معمر  نبات  و�ل�سرب   ،Family Liliacea �لزنبقية(  �لعائلة  )من    Aloe vera �ل�سرب 
�أور�قه م�سّننة وحتيط قاعدته بال�ساق. ويعي�س �لنبات يف �ملناطق �جلافة ون�سف  �إلى 40�سم، حو�ف 
�جلافة، ويوجد يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية جنوبي �حلجاز و�ملنطقة �جلنوبية )منطقة �أبها وخمي�س 
م�سيط(، كما يوجد يف �ليمن )ح�سرموت وجزيرة �سقطرى، وهناك �أجود �أنو�عه( ويوجد يف عمان، 

ومناطق خمتلفة من �ل�سرق �لأو�سط.
وقد جاء يف كتاب ))�لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي(( تاأليف جمموعة من �أ�ساتذة كلية 
�ل�سيدلة - جامعة �مللك �سعود �لريا�س و�إ�سد�ر �إد�رة �لبحث �لعلمي، مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم 

و�لتقنية ما يلي: �ل�سبار )�ل�سم �حلقيقي �ل�سرب(.
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Aloe vera

�لو�سف: نبات �سحر�وي جبلي له �أور�ق ي�سل طولها �لى ما بني 30 و40 �سم، وهي غليظة حلمة هالمية، 
ومنت�سب،  طويل  �لزهري  و�ل�ساق  �لعلوية،  �أجز�وؤها  ل�سيما  �حلو�ف  �سوكية  من�سارية،  مرت��سة، 

و�رتفاعه عادة �سعف �رتفاع �لأور�ق، و�لأزهار �سفر�ء متد�خلة �حلو��سي.
موطنه: يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية : جنوبي �حلجاز و�ملنطقة �جلنوبية.

�جلزء �مل�ستعمل: �لأور�ق و�لأزهار.
 �ل�ستعمال: �لنبات م�سهل قوي، يزيد �لوزن، مقوٍّ للناحية �جلن�سية عند �لرجال، طارد للديد�ن، يقي 

من �ل�سموم، مفيد يف �أمر��س �لعني و�لأور�م، وت�سخم �لطحال و�أمر��س �لكبد، يوقف �لقيء، كما 
يفيد يف �حلمى �لناجتة عن �لنزلت �ل�سعبية، ي�ستعمل لالأمر��س �جللدية و�جلذ�م و�لريقان و�لربو، 

كما يفيد يف �نحبا�س �لبول. �لأزهار طاردة للديد�ن، و�لأور�ق مفيدة يف �لبو��سري، ويف �فر�ز �ل�سفر�ء 
�ملفرط.

الإمام الذهبي ي�سف ال�سرب )من كتاب الطب النبوي للذهبي(:
ب�ساحل  جزيرة  �سقطرى،   من  يجلب  ما  و�أجوده  يجف.  حتى  ويرتك  ويع�سر  يح�سد  نبت  ))�ل�سرب 
�ليمن )وهي جزيرة يف �ملحيط �لهندي قبالة منطقة �ملهرة �لتي كانت ُتدعى �ملحافظة �ل�ساد�سة من 
جمهورية �ليمن �لدميقر�طية �ل�سعبية. وقد �حتدت �ليمنان يف دولة و�حدة هي �جلمهورية �ليمنية(. 
وهو حار ياب�س يف �لثانية، يدفع �سرر �لأدوية �إذ� ُخلط معها، وينفع ورم �لعني. ويفتح �سدد �لكبد ويذهب 

�لريقان. وينفع قروح �ملعدة ذروًر�. 
�لف�سول  ينقـّي  منه،  �لهندي  �سيما  ول  �ملنافع،  كثري  ))�ل�سرب  �لنبوي«:  »�لطب  يف  �ل�سيوطي  وقال 
�ل�سفر�وية  �لتي يف �لدماغ و�أع�ساب �لب�سر، وينفع من قروح �لأنف و�لفم، وي�سهل �ل�سود�ء. و�إذ� طلى 

على �جلبهة و�ل�سدغ بدهن �لورد نفع من �ل�سد�ع((.
وهذه �لعبارة نقلها �ل�سيوطي بن�سها من �لطب �لنبوي لبن �لقيم. وعادة ي�سري �ل�سيوطي �إلى م�سدره، 
ولكن يبدو �أنه �سها عن ذلك هاهنا. وذكر �بن �لقيم » �أنه )�أي �ل�سرب( ي�سهل �ل�سود�ء و�ملاليخوليا. 
و�ل�سرب �لفار�سي يذكي �لعقل، وي�سّد �لفوؤ�د، وينقـّي �لف�سول �ل�سفر�وية و�لبلغمّية من �ملعدة: �إذ� �سرب 



191

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

منه ملعقتان مباء. ويرد �ل�سهوة �لباطلة و�لفا�سدة. و�إذ� �سرب يف �لربد: خيف �أن ي�سهل دًما((.
وقال �بن �لبيطار يف كتابه: ))�جلامع لقوي �لأدوية و�لأغذية((، كما ينقله عنه �مللك �ملظفر يو�سف 

�لر�سويل يف كتابه ))�ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة((:
عري�س  )�أي  هو  ما  �لعر�س  �إلى  باليد،  تل�سق  رطوبة  وله  �لأ�سقيل.  كورق  ورق  لها  �ل�سرب  ))�سجرة 
�لأور�ق( غليط �إلى �ل�ستد�رة.. ويف حريف كل ورقة �سبيه بال�سوك. ناتىء ق�سري متفرق. وجميع هذه 
�، وعرقها و�حد �سبيه بوتد، وع�سارتها نوعان: فمنها رملي، وهو  �ل�سجرة ثقيل �لر�ئحة، مّر �ملذ�ق جدًّ
�سبيه بالعكر �ل�سايف. ومنها كبدي �سهل �لنفر�ك. و�خرت منها ماكان لزوقا )�أي يلتزق ب�سرعة( لي�س 
فيه حجارة، وله بريق، �إلى �حلمرة ما هو، كبدي، �سهل �لنفر�ك، �سريع �لرتطيب، �سديد �ملر�رة، فما 
كان منها �أ�سود ع�سر �لنفر�ك فاتقه. وقد يغ�س ب�سمغ، ويتبني �لغ�س فيه من �ملذ�ق و�سدة �لر�ئحة، 
�لأقاقيا، وفيه منافع كثرية.  به  �لنا�س من يخلط  �أجز�ء �سغار. ومن  �إلى  بالأ�سابع  �أنه ل يفرك  ومن 
�لثالثة  �لدرجة  يف  وطبعه  ويجفف،  �لبطن،  من  �لثفل  يحدر  وهو  لذع،  بال  جتفيفا  يجفـّف  �أنه  وذلك 
من درجات �لتجفيف. وهو ي�سخـّن: �أما يف �لدرجة �لأولى ممتدة، و�أما يف �لدرجة �لثانية م�سرتخية. 
ا ما  و�ل�سرب �أنفع �لدوية للمعدة، ويل�سق �لنو��سري �لغائرة، ويدمل �لقروح �لع�سرة �لندمال، وخ�سو�سًّ

يكون منها يف �لدبر ويف �لذكر.
وينفع من �لقروح �حلادثة يف هذه �ملو��سع، �إذ� ديف باملاء، وطلى عليها ويدمل �جلر�حات على ذلك �ملثال. 
وي�ستعمل يف �لأدو�ء �حلادثة يف �لفم و�ملنخرين، وبالعينني. وباجلملة، �ساأنه �أن مينع كل ما يتحلـّب، ويحلـّل 
م �قد ح�سل فيه. وفيه مع هذ� جالء ي�سري، يبلغ �أنه ل يلذع �جلر�حات �لنقية. و�إذ �سرب منه مقد�ر ثالث 
�أ�سهل  �لرغوة  �ملنزوع  و�لع�سل  باملاء  �لر�تينج  مع  و�إذ� حبب  �لريقان.  ونقـّى  �لدم،  قطع  �أوثولو�سات مباء، 
وقد  �لأكحال،  وي�ستعمل يف  با�ستو�ء،  نو�حيه  ي�ستوي من جميع  نقي حتى  ي�سوى على خزف  وقد  �لطبيعة، 
�أنو�ع : �لأ�سقطري، و�لعربي،  يغ�سل وي�ستخرج عنه �لأجز�ء �لرملية، وُيوؤخذ �سافيه ونقيه. و�ل�سرب ثالث 
و�ل�سمنجاين )ن�سبة �إلى �سمنجان يف طخار�ستان يف �سمال �أفغان�ستان(، فالأ�سقطري تعلوه �سفرة �سديدة 
كالزعفر�ن، وفيه �سرب من ر�ئحة �ملّر، وهو �لتفّرك، وله بريق وب�سي�س قريب من ب�سي�س �ل�سمغ �لعربي، 
مننت  جدًّ  رديء  و�ل�سمنجاين  و�لربيق.  و�لب�سي�س  و�لرز�نة  �ل�سفرة  يف  دونه  و�لعربي  �ملختار.  هو  فهذ� 
�أ�سرع يف ذلك.  �لر�ئحة، عدمي �لب�سي�س، ولي�س له �سفرة. و�ل�سرب �إذ� عتق �نك�سرت حّدته، و�ملغ�سو�س 
�لإ�سهال  �ملغ�سول، وقوته يف  �إ�سهال من  �أكرث  �ملغ�سول  و�إخر�جها، وغري  �ل�سفر�ء  �ل�سرب جذب  ومن طبع 
ي�سهل  وهو  كله فال،  �لبدن  ينف�س  �أنه  و�أما  يلقاه وميا�سه،  �لبطن مما  ي�سهل مايف  �أن  �إلى  يبلغ  �أن  مقد�ر 
�ل�سفر�ء و�لرطوبات. و�ل�سربة منه: من مثقال �إلى مثقالني. ومن كان يف �أ�سفله علـّة فلياأخذه باملقل �إن مل 

يكن حمروًر�، وبالكثري�ء �إن كان حمروًر�، و�ن كان مبعدته �أو قلبه علـّة فلياأخذه مع �مل�سطكى و�لورد((.
ويف كتاب �بن جزلة �ملعروف باملنهاج و�سف مماثل ملا �سبق، وكذلك و�سفه �حلكيم �أبي �لف�سل ح�سن 
بن �إبر�هيم �لتفلي�سي )ن�سبة �إلى تفلي�س �أو تبلي�س عا�سمة جورجيا �أو بالد �لكرج يف �لقوقاز( كما ينقله 

عنه �مللك �ملظفر �لر�سويل يف كتابه �ملعتمد يف �لأدوية.
ويف تذكرة د�ود )تذكرة �أويل �لألباب و�جلامع للعجب �لعجاب لد�ود بن عمر �لأنطاكي 222/1، 223( 

ما يلي:
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]�سرب[ بك�سر �ملوحدة ويقال: �سبارة، �أ�سالعه كالقرنبيط و�أعر�س وعلى �أطر�فها �سوك �سغار، وتعي�س 

�أين و�سعت كالعن�سل، وتكتفي بالهو�ء عن �ملاء و�إذ� عتقت قام يف و�سطها ق�سيب نحو ذر�ع يحمل ثمًر� 
�أنثى، ومتنا�سب  ُي�سمى  �لثمر منه  دقيق �لطرفني  �أخ�سر ويحمر عند ��ستو�ئه، وهذ�  كالبلح �ل�سغري 
�إلى حمرة �سريع �لتفتت بر�ق طيب  �إما �أ�سفر  غليظ هو �لذكر. و�ل�سرب ع�سارة هذه �لأ�سالع، وهو 
�لر�ئحة، وهو �ل�سقطري، �أو �سلب �أغرب ُي�سمى �لعربي، �أو كمده�س ُي�سمى �ل�سمنجاين باملعجمة �لتحتية 
وهو رديء. و�ل�سرب من �لأدوية �ل�سريفة قيل: ملا جلبه �ل�سكندر من �ليمن �إلى م�سر كتب �إليه �ملعلم 
�أن ل تقيم على هذه �ل�سجرة خادًما غري �ليونانيني؛ لأن �لنا�س ل يدرون قدرها، و�أجوده ما �عت�سر 
�أربع �سنني، وعالمة �حلديث منه  �لت�سمي�س يف �جللود وتبقى قوته  يف جنم �ل�سرطان، ثم يو�سع بعد 
خلوه عن �ل�سو�د وتخلفه بلون �لكبد �إذ� ُنفخ فيه وهو حار ياب�س يف �لثالثة �أو �لثانية، يخرج �لأخالط 
�ملعدة،  و�أمر��س  �ل�سدر  و�أوجاع  و�لربو  بالغاريقون  و�ملفا�سل  �مل�سطكى،  مع  �لدماغ  وينقـّي  �لثالثة، 
كلها و�لطحال و�لكلى. ويقع يف �حلبوب �لنفي�سة ويقوي �أفعال �لءدوية، ويجذب من �لأقا�سي، ويفتح 
�لبلى، ويذهب رياح �لأح�ساء و�حلّكة و�جلرب و�لقروح  �إلى طريق �لكبد، ويحفظ �لأبد�ن من  �ل�سدد 
و�لآثار  و�لأور�م  و�ل�سربة  و�ل�سقطة  �سربا  و�ل�سقاق  و�لبو��سري  و�لو�سو��س  و�لقو�بي و�جلنون و�جلذ�م 
و�لنزلت و�ل�سد�ع و�لنملة و�حلمرة و�نت�سار �لأو�كل طالء بع�سل �أو غريه، ومع �ملر�سني و�ل�سذ�ب يطول 
�ل�سعر، وي�سوده، ومينع ت�ساقطه، ويقتل �لقمل، وينبت �ل�سعر بعد �لقر�ع جمّرب،  و�إذ� حّل باخلل وغ�سل 
به �أذهب �ل�سعفة و�حلز�ز ود�ء �لثعلب. و�لكتحال به يحد �لب�سر، ويذهب �ل�سالق و�جلرب و�حلرقة 
وغلظ �لأجفان، و�إن ُطبخ مباء �لكر�ث و�سلخ �حلية �أبر�أ �أمر��س �ملقعدة جميًعا، و�أ�سقط �لبو��سري كيف 
�أيام، وت�سلحه  ��ستعمل. وهو يبّول �لدم وي�سّر �ل�سبان، ويف�سد �لكبد، ويبقى يف طبقات �ملعدة �سبعة 
�أف�سنتني  ن�سفه  �أو  ح�س�س  وبدله  مثقال  و�سربته  و�لزعفر�ن،  و�لأف�سنتني  �لأ�سفر  و�لورد  �مل�سطكى 

وربعه زعفر�ن و�أن ل ي�ستعمل منه غري �ل�سقطري((.
�أبو ريحان �لبريوين ي�سف �ل�سرب:

ى �سنة 433هـ )حتقيق د. رنا �إح�سان  وقد جاء يف كتاب �ل�سيدنه يف �لطب لأبي �لريحان �لبريوين �ملتوفَّ
مماثلة  �أو�ساف   ،)1973 باك�ستان  كر�ت�سي،  همدرد،  موؤ�س�سة  و�إ�سد�ر  �سعيد  حممد  و�حلكيم  �إلهي 
لل�سرب وذكر �أ�سمائه باللغات �لهندية و�لفار�سية و�ليونانية، وذكر �أ�سنافه �لثالثة: �لأول: �لأ�سقطري 
)من جزيرة �سقطرة �لتي ُذكر �أن �أهلها كانو� ن�سارى يف زمنه، و�أن �أ�سلهم من �ليونان!!(، و�لثاين: 

�لعدين)�أي �لذي ي�سدر من ميناء عدن(، �لثالث: �لأ�سمنجاين وهو �أردوؤها.
من  ماذكره  ومنها  وعجيبة،  مثرية  معلومات  فيه  �سبقه  عمن  ونقله  �لبريوين  �لريحان  �أبو  ذكره  وما 
�ل�سقطري من جزيرة �سقطرة. ولي�س  �أجوده  �أن �ل�سرب  �لعدين و�حل�سرمي. و�ملعروف  �أنو�ع �ل�سرب 
�سقطرة  �ل�سابق.. وجزيرة  منها يف  وُي�سّدر  �ملجاورة،  �ملناطق  ياأتيها من  ولكن  ذ�تها �سرب،  يف عدن 
)�سقطرى( يف بحر �لعرب )�ملعروف �سابًقا ببحر �لزجن( وهو مت�سل باملحيط �لهندي، وتقع جنوب 
�ل�سعبية،  �لدميقر�طية  �ليمن  و�ل�ساد�سة من جمهورية  و�ملهرة )�ملحافظة �خلام�سة  �سرق ح�سرموت 
قبل �لوحدة. وهي �لآن جزء من �جلمهورية �ليمنية(. وقوله: ))و�أهلها ن�سارى و�أ�سلهم يونانيون(( 
�أ�ستاذه  من  بتوجيه  �ملقدوين  �لإ�سكندر  غز�ها  ملا  ولكن  مينيون.  حمرييون  �أهلها  بل  �سحيًحا،  لي�س 
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�لفيل�سوف �أر�سطوطالي�س، �أ�سكن فيها جمموعة من جنده )�لقرن �لر�بع قبل �مليالد(.
ا �أن  ثم ملا ظهرت �مل�سيحية دخل كثري من �سكان �ليمن يف �لن�سر�نية ومنهم �سكان �سقطرى، وخ�سو�سً
فيهم �ليونان. وقد دخلت �لدولة �لرومانية �سقطرى و�حتلتها. وبقيت على �لن�سر�نية ، حتى بعد �لفتح 
�لإ�سالمي. ودفع �أهلها �جلزية. وذكر �أبو �لريحان �أن �أهلها ��ستمرو� يف ن�سر�نيتهم وو�ليهم �أ�سقف. 
وهم حتت �حلكم �لإ�سالمي. ثم دخلو� يف �لإ�سالم و�فرين. و�نت�سر �ل�سالم فيها تدريجيًّا حتى غلب 
على �لن�سر�نية، وحتى مل يوجد فيها ن�سارى يف �لقرن �ل�سابع ع�سر �مليالدي كما تقول د�ئرة �ملعارف 

�لإ�سالمية.
l  الكحال ابن طرخان ي�سف ال�سرب:

)�س131،130( �سرب  مادة  �لطبية(  �ل�سناعة  يف  �لنبوية  )�لأحكام  يف  طرخان  �بن  �لكحال  وقال 
)�سرب(: » قال �أبو حنيفة �لدينوري قد ي�سكن وقال: �سرب. قال: �ل�ساعر: 

�أتــاين ودوين �لر�ئـيــان كـالهـما                      بـدجــلة  �أنــبـاء �أمـرُّ مـن �ل�ســبـر
))قال: و�أخربين رجل من �لعرب من �أهل عمان عن معا�سر �ل�سرب عندهم. قال: نبات �ل�سرب كنبات 
�ل�سو�سن �لأخ�سر، غري �أن ورق �ل�سرب �أطول و�أعر�س و�أثخن كثرًي� وهو كثري �ملاء جًد�، فيح�سد ويلقى 
يف �ملعا�سر، ثم ُيدق باخل�سب، وُيد��س بالأقد�م حتى ي�سيل ع�سريه، فيرتك حتى يثخن، ثم يجعل يف 

�جلرن، وي�سّم�س حتى يجّف((.
))و�ل�سرب حار يف �لدرجة �لثانية، ياب�س يف �لثالثة، م�سهل لالأثفال، و�ملرة �ل�سفر�ء،   منّق للمعدة 
و�لر�أ�س، يجفّف �لقروح وي�سرع حلامها ، ويفتح �سدد �لكبد، ويذهب بالريقان ويحّلل �لأور�م �لبلغمية، 
ونو�حي  و�ملقعدة  و�لفرج،  �ملذ�كري،  يف  حتدث  �لتي  �لقروح  وينفع  يلذعها،  ول  �لقروح  ويجلو  ويغ�سل 
�ل�سرج نفًعا بيًنا �إذ� ذر عليها. و�ملختار ما كان لونه �أحمر �سبيًها بلون �لزعفر�ن، �سريع �لتفّتت، لي�س 
بكريه �لر�ئحة، �سادق �ملر�رة، و�ل�سربة منه ن�سف درهم )�لدرهم 3،4 جم( �إلى درهمني. وم�سرته 

باملعدة و�إ�سالحه بامل�سطكى و�لد�ر�سيني وعود �لبل�سان ونحو ذلك.
))ومنافعه كثرية، ويوؤيد ذلك ما روى عن �حل�سن بن ثوبان، عن قي�س بن ر�فع �لقي�سي �أن ر�سول �هلل 
�بن  �لرتمذي عن  رو�ه  و�لثفاء((.  �ل�سرب  �ل�سفاء:  �لأمرين من  قال: ماذ� يف  و�سلم   �سلى �هلل عليه 
عبا�س ر�سي �هلل عنهما، وغريه بالإ�سناد �ملذكور. وروى �أن عمر بن عبيد �هلل بن معمر ��ستكى عينيه 
وهو حمرم، ف�ساأل �أبان بن عثمان. فقال: ))��سمدهما بال�سرب، فاإين �سمعت عثمان بن عفان يخرب 

بذلك عن ر�سول �هلل((. رو�ه م�سلم.
))قال �أبو عبيد: �لثفاء هو �حلرف. ويقال: �إنه نبات يكون باليمن ل يحتاج �لذي ياأكله �لى �أن ي�سرب 

عليه �ملاء((. �نتهى كالم �لكحال �بن طرخان.
l  ا�ستخدام ال�سرب يف الطب ال�سعبي:

Purga- ا يف ح�سرموت على نطاق و��سع، وهو م�سهل قوي  و�ل�سرب ي�ستخدم يف �لطب �ل�سعبي وخ�سو�سً
 )Mumps  وي�ستخدم خارجيًّا على �جلروح و�لقروح وي�ستخدم �أثناء �لتهاب �لغدة �لنكفية )�لنكاف .tive

كما ي�ستخدم بلًعا للوقاية من �جلروح و�لقروح حتى ل تننت. وي�ستخدم لأمر��س �جلفون و�مللتحمة.
وقد جاء يف كتاب �لدكتور �سم�سي با�سا ))قب�سات من �لطب �لنبوي(( �أن �ل�سرب من �أقدم �لأدوية. 
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ويحكى  لهم،  �ل�سابقة  �لأمم  من  �أن عرفوه  بعد  �مليالد  قبل  �لر�بع  �لقرن  منذ  �ليونان  ��ستخدمه  وقد 
جزيرة  �سكان  يقهر  �أن  �ملقدوين  �لإ�سكندر  تلميذه  من  طلب   )Aristotle )�أر�سطوطالي�س  �أر�سطو  �أن 

�سوقطرى )�سوقطرة(، تلك �جلزيرة �لتي تنتج �ل�سرب و�لذي يحتاج �إليه �ليونان يف �أدويتهم.
وقد عرفه �ليمنيون �لقدماء، كما عرفه �لفر�عنة، وجاء ذكره يف و�سفاتهم �لطبية،

ومل تعرف �أوروبا �مل�سيحية �ل�سرب �إل يف �لع�سور �لو�سطى. وقد ��ستوردت �إجنلرت� �ل�سرب لأول مرة عام 
1780م. وقد دخل �ل�سرب �ملو�سوعة �ل�سيدلنية �لأمريكية عام 1820م.

l املواد الفعالة يف ال�سرب وا�ستخدام ال�سرب يف الطب احلديث:
�ألوين  و�أهمها   Anthraquinone Glyc.أنرث�كينونية� جليكو�سيدية   جمموعات  على  �ل�سرب  ويحتوي 
�لطبية  �لنباتات  كتاب  ذكره  )كما   Aloe-emodin و�ألو�أمودين   Barb aloin �ألوين  وبارب   Aloin

للدكتور فوزي طه قطب(.
وقد ن�سر �لدكتور �ألني ناتو Allen Natow مقال يف جملة �أمر��س �جللد �لأمريكية  ))Aloe(( �لتي 
ُتطلق على �ل�سرب باللغة �لإجنليزية م�ستقة من كلمة �لألوة باللغة �لعربية. وذكر �أن هناك ما يقرب من 
ثالثمائة نوع من �أنو�ع نبات �ل�سرب. و�أنه ��ستخد�م ملعاجلة �حلروق، ولدغات �حل�سر�ت، وحب �ل�سباب 
Purga-(  وحروق �لأ�سعة، و�لتهاب �ملفا�سل بالإ�سافة �إلى ��ستعماله �مل�سهور كمادة م�سهلة ،)Acne(

 .)tive
                           (Natow A:Aloe vera, Fiction or Fact1 Cutis 1986, 37: 106-8)

�لتي  و�لكتب  و�ملقالت  �لأبحاث  من  جمموعة   �لقيم  كتابه  يف  با�سا  �سم�سي  ح�سان  �لدكتور  ذكر  وقد 
تتحدث عن �ل�سرب Aloe Vera نذكر منها ما يلي: 

 (1)Davis R1K: Topical Effects of Aloe with Ribonucleic Acid and vitamin C1on 
adjuvant  artheritis1 J1 Am1 Pod1 Med1 Ass1 1985, 75: 2991

(2)Coats BC: The Silent Healer1 Amodern Study of Aloe Vera, Billc1 Couts, Gar-
land, TX, 19691

(3)Aloe Vera, The Miracle Plant1 Anderson World Books Inc1 Mountain  
     View1 CA, 19831  
(4) Ship A1G: Aloe Vera1 J1 Am1 Med1 Ass1 1977, 238: 17701

�للتهابات �جللدية  مفيد يف معاجلة  و�أنه  لل�سرب،  �لعديدة  �لطبية  �لفو�ئد  �لأبحاث  وقد ذكرت هذه 
�لناجتة عن �لتعر�س لالأ�سعة ، ومفيد ل�سحجات وجروح �جللد �ل�سطحية وهو مفيد لتقرحات �لقرنية 

 .corneal ulcers

وذكرت مقالة �لدكتور �ألني ناتو �لتي �سبق �لإ�سارة �إليها )جملة كيوت�س لعام 1986( �أن �ملو�د �لفعالة 
يف �ل�سرب هي :

 Protease Inhibitor ووظيفتها �أن تعطل �أنزمي �لربوتياز :Bradykininase 1- مادة بر�دي كينيناز
ي�سكن  وبالتايل  �لأمل يف مو�سع �للتهاب يف �جللد.  ت�سبب  �لتي  وبالتايل تعطل مادة بر�دي كينني 
ا تقب�س �لأوعية �لدموية �ملوجودة يف �جللد. ولذ�  �ل�سرب هذ� �لأمل �لناجت  عن �للتهاب. وهي �أي�سً

مت �إدخال �ل�سرب يف �ملر�هم �مل�ستعملة حلروق �ل�سم�س. 
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2- ل كتات �ملاغنيزيوم Magnesium Lactate:  وهي متنع تكون مادة �له�ستامني Histamine �مل�سببة  
للح�سا�سية و�حلكة يف �جللد، وهذ� يف�سر مفعول �ل�سرب يف تخفيف �حلكة و�حل�سا�سية و�للتهاب 

�لناجت عن لدغات �حل�سر�ت.
Anti Prostaglandin: ومو�د �لربو�ستاجالندين من �ملو�د �ملهمة  3- م�ساد ملادة �لربو�ستاجالندين 

لإحد�ث �للتهاب و�لأمل. ومبا �أن �ل�سرب ي�ساد ذلك، فاإنه يخفف من �للتهاب و�لأمل. 
4- مادة �لأنرث�كينولون Anthraquinolone: وهذه �ملو�د ت�سبب �لإ�سهال، كما �أن فيها مادة ت�ستخدم 
لعالج مر�س �ل�سدفية Psoriasis: وهو مر�س جلدي مزمن. وهذه �ملادة هي Anthralin و�ل�سرب 
يلطف وينعم �جللد. وهي خا�سية عجيبة، مما دفع ب�سركات �ملر�هم و�ل�سابون و�ل�سامبو �أن ت�سع 
عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �لعجيبة  �خلا�سية  تلك  �إلى  �أ�سار  وقد  منتوجاتها.  مكونات  �سمن  �ل�سرب 
و�سلم حينما قال لأم �سلمة ر�سي �هلل عنها عندما و�سعت �ل�سرب على وجهها: )�إنه ي�سب �لوجه(، 
بارز  بخط  عليها  مكتوًبا  و�ملر�هم  و�لكرميات  �مل�ستح�سر�ت  من  كثري�  وترى  ن�سًر�.  ا  �سابًّ فيجعله 

))�ألـو(( Aloe �أي �ل�سرب �لذي يعترب �أهم مكوناتها.
الفرق بني ال�سرب وال�سبار:   l

�ل�سرب Aloe Vera: من �لعائلة �لزنبقية :
�لقدماء  يطلقه  كان  فال�سبار  كذلك.  لي�س  وهو  �ل�سرب،  على  �ل�سبار  ��سم  �ملعا�سرين  بع�س   يطلق 
ا حومر )ل يز�ل �أهل ح�سرموت ي�سمونه حومر(. وقد ذكر ذلك  على �لتمر �لهندي �لذي يدعى �أي�سً
�مللك �ملظفر �لر�سويل �لرتكماين �ليمني يف كتابه �لقيم: �ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة. وذكره �أبو �لريحان 

�لبريوين يف كتابه �ملهم: �ل�سيدنة. وذكره كذلك د�ود يف تذكرته.
�لقيم:  �أبو زيد يف كتابه  �ل�سحات ن�سر  �لدكتور  �ل�سرب من �ملحدثني  �ل�سبار على  �أطلق لفظ  وممن 

�لنباتات و�لأع�ساب �لطبية. وقد �أورد عنه �ملعلومات �ملهمة �لتالية )باخت�سار وت�سرف(:
 :)Aloe Vera Common Aloe( لعادي� )ل�سرب )�ل�سبار�

�ملنتجة هي غينيا  �لبلد�ن  و�أهم  �أفريقيا.  لقارة  �ل�ستو�ئية  و�سبه  �ل�ستو�ئية  �ملناطق  �لأ�سلي:  �ملوطن 
ومدغ�سقر.  و�أوغنده  �لالتينية(  )�أمريكا  وبريو  �أندون�سيا(.  )يف  و�سومطرة  وغانا  �أفريقيا  وجنوب 
)ون�سي �لدكتور �أبو زيد عمان وجزيرة �سقطرة و�حلجاز و�ليمن. وتعترب جزيرة �سقطرة )�سقطرى( 

�أهم مركز له تاريخيًّا(. 
�لو�سف �لنباتي: يتبع �ل�سرب �لف�سيلة �لزنبقية Fam1 Liliacea، وهي �أنو�ع ع�سبية �أو �سجرية معمرة. 
ب�سوكة حادة.  وتنتهي قمتها  نوًعا، �سلبة ومدببة  و�أور�قها كبرية  �لتفريع.  قليلة  �سوقها ق�سري.. وهي 

وتخرج �لأور�ق من �ل�سوق �لقزمية  و�سع حلزوين.
ونبات �ل�سبار �لعادي Aloe Vera )�أي �ل�سرب( و�أور�قه رحمية طولية 20 - 30 �سم، وعر�سها 4 - 7 
�سم، وقمتها مدببة تنتهي ب�سوكة حادة. وحافتها عليها �أ�سو�ك مدببة ولون �لورقة رمادي. وعندما تكرب 
�لنباتات يف �لعمر تخرج منها �سوق طويلة ت�سل �إلى �ملرت �أو �أكرث. و�لنورة غري متفرعة، مكونة من �أزهار 

�سغرية �حلجم �سفر�ء �للون.
:Aloe Perry ل�سرب �لأفريقي�
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ا �إل �أن �أور�قه ق�سرية ولونها �أخ�سر مائل �لى �حلمرة. ي�سبه �لنوع �ل�سابق خ�سريًّ
و�أزهارها برتقالية �للون و�لنورة غري متفرعة.  

:Aloe Ferox ل�سرب �لأ�سيوي�
�سم(   60( طويلة  �لعدد  كثرية  و�أور�قه  �أمتار.   3،5 �إلى  ي�سل  �لذي  �لطويل  بال�ساق  �لنوع  هذ�  يتميز 
عليها  وحافتها  خم�سر،  �أزرق  و�ل�سفلي  غامق،  �أخ�سر  لونه  �لعلوي  و�سطحها  �سم(.   3،5( وعر�سها 

�أ�سو�ك رفيعة. و�لنورة متفرعة ذ�ت �أزهار كثيفة برتقالية �أو بي�ساء �للون.
وُيزرع �ل�سرب يف �ملناطق �جلافة، ويتحمل عدم �لري �أو نزول �ملطر. وجميع �أنو�ع �ل�سرب جتود زر�عتها 

يف معظم �لأر��سي �ملختلفة حتى �لكل�سية و�ل�سخرية، �إل �أنها تف�سل �لأر��سي �خلفيفة.
وُيزرع �ل�سرب يف �أي وقت من �سهور �ل�سنة عد� �سهر يناير. وتف�سل �لزر�عة يف �أول �لربيع و�ل�سيف. 
ا بو��سطة �لف�سائل )من �لأور�ق �أو �لرب�عم(، وميكن زرع 18 �إلى 20 �ألف �ستلة  ويتكاثر �ل�سبار خ�سريًّ
�سم.   75 �لى خطوط عر�سها  �لأر��سي  تخطط  ما  وعادة  �لو�حد.  �لفد�ن  �ل�سغرية يف  �لنباتات  من 

وتغر�س �لنباتات يف �لثلث �لعلوي من �خلط وعلى م�سافة 40 - 50 �سم بني كل �ستلة و�أخرى. 
د بال�سماد �لع�سوي يف �ل�ستاء وبال�سماد �ل�سناعي يف �ل�سيف. ويجمع �ملح�سول بعد عام و�حد.  - وت�ستمِّ
وتقطف  �لنمو.  �حلديثة  �لأور�ق  ترك  مع  للنبات  �لقاعدي  �جلزء  من  �لنا�سجة  �لأور�ق  بقطع  وذلك 

�لأور�ق بعد ذلك مرتني يف �ل�سنة، �أحدهما يف �ل�سيف و�لأخرى يف �خلريف، ملدة خم�س �سنو�ت. 
- ومعدل �إنتاج �لفد�ن من �لأور�ق �لطازجة  3-4 طن يف �ل�سنة �لثانية، ثم يقل بعد ذلك.

حت�سري الع�سري اللزج واملادة الفعالة :   l
وهناك عدة طرق لإخر�ج �لع�سري وهي:

1- �لطريقة �لقدمية: يتم و�سع حفرة عميقة يف �لأر�س عمقها مرت ون�سف وقطرها كذلك. وتغطى 
�سفليًّا،  وقو�عدها  ر�أ�سيًّا  �لأور�ق  وتو�سع  �لبال�ستيك.  �أو  �ملاعز  جلد  من  بقطع  �لد�خلية  جدر�نها 

وذلك مما ي�ساعد على خروج �لع�سارة �للزجة. وتغطى �حلفرة حتى يتم خروج �ملادة �للزجة.
�لقيم ))�لأحكام  كتابة  �بن طرخان يف  �لكحال  �لتي ذكرها  �لطريقة  تختلف عن  �لطريقة  وهذه 
�لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية(( حيث ذكر �أن �أهل عمان يح�سدون �لورق ))ويلقى يف �ملعا�سر ثم 
يدق باخل�سب، ويد��س بالأقد�م حتى ي�سيل ع�سريه، فيرتك حتى يثخن، ثم يجعل يف �جلرن، ومي�س 

حتى يجف((.
2- �لطريقة �ملجز�أة: تقطع �لأور�ق �إلى �أجز�ء �سغرية د�خل �أوعية من �لعاج �أو �لق�سدير ذ�ت ثقوب 
يف قاعدتها؛ لي�سيل �لع�سري من خاللها، وي�ستقبل يف �أوعية �أخرى. وتتكرر هذه �لعملية كل يومني، 

ثم تتجدد  �أور�ق �أخرى.
�سغرية.  �أجز�ء  �إلى  لتحويلها  �لتجزئة؛  �آلت  �إلى  �ملقطوفة  �لأور�ق  تنقل  �لبارد:  �لع�سر  طريقة   -3
�لكبري  �لنتاج  �للزجة ذ�ت  �لع�سارة  تخرج  �آليًّا( حتى  �ملاء  وجود  مع  )�أي  تع�سر هيدروليكيًّا  ثم 
و�ل�سريع. ثم مترر على �أوعية غربالية لتنقيته. ويرتك �لع�سري �لنقي حتى يتبخر ما فيه من �ملاء؛ 
لي�سبح على هيئة كتل �سلبة �إل �أن �سفاتها �أقل جودة من �لطرق �ليدوية �لقدمية  �ملذكورة �أعاله 

.)2،1(
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4- طريقة �ل�ستخال�س �ملائي: تقطع �أور�ق �ل�سرب �إلى �أجز�ء �سغرية �آليًّا، ثم تغمر يف �أوعية كبرية 
�ملاء مرة  �ملائي،  ويجّدد  �مل�ستخل�س  وي�سحب  �أو ثالثة.  �ملاء ملدة �ساعتني  يغلى  باملاء. ثم  مملوءة 
�أخرى. ويجمع �مل�ستخل�س �ملائي، ويعر�س حلر�رة مرتفعة حتى يرتكز ويجّف على هيئة كتل �سلبة 

�إل �أن �سفاتها �أقل جودة مما �سبق. 
� �آليًّا، ثم يتم �لآتي :  5- �لطريقة �حلديثة : تقطع �لأور�ق �إلى �أجز�ء �سغرية جدًّ

)�أ( تع�سر �لأور�ق ميكانيكيًّا بالآلت. وُيو�سع �لع�سري يف �أوعية �لرتكيز بعد تنقيته من �ل�سو�ب عند 
درجة حر�رة 50 - 60 مئوية لعّدة �ساعات. 

)ب( تع�سر �لأور�ق ويركز �لع�سري بتمرير تيار هو�ئي �ساخن حتى يجّف �لع�سري. 
�لغليان )100م(  �ملركزي عند درجة حر�رة  �لطرد  �أجهزة  �لع�سري يف  ويو�سع  �لأور�ق،  تع�سر  )ج( 
لة  لقلة �لفاقد من �ملحتوى  ملدة �ساعة �أو �أكرث حتى يجف وي�سبح �سلًبا. وهذه �لطريقة هي �ملف�سّ

�جلليكو�سيدي ملادة �لألوين، تليها طريقة �لتبخري بالهو�ء �ل�ساخن،
و�أكرثها  فقًد� للمادة هي طريقة �لت�سخني با�ستعمال �للهب �لناجت عن حرق �خل�سب و�لفحم. 

�أطنان يف �لعام  �إلى ع�سرة  �إنتاج �لفد�ن �لو�حد من �لأور�ق �لناجتة يرت�وح ما بني ثمانية  - ومعدل  
�لو�حد. وبعد ع�سرها تنتج حو�يل 1500 مرت لزج، يقّل بعد �لتجفيف لي�سبح 20 - 25 كيلوجر�ًما من 
�ملادة �خلام �لفعالة )�ل�سرب( �ل�سفر�ء �لفاقعة �للون �أو �ملائلة �لى �حلمرة. و�أما �للون �ملخ�سر �إلى 

�ل�سو�د فهو �أقل جودة، ولونه ناجت عن �ل�سو�ئب يف �لأور�ق وطريقة �لتح�سري.
املواد الفعالة يف ال�سرب )الرتكيب الكيميائي والأقرباذيني(:   l

حتتوي ع�سارة �ل�سرب على �جلليكو�سيد�ت �لأنرث�كينونية.. وتختلف هذه �ملو�د �لفعالة يف ن�سبة تكوينها 
و�أنو�عها بح�سب �ختالف نوع �سجرة �ل�سرب. فعلى �سبيل �ملثال جند �أن �ل�سرب �لأ�سيوي Aloe Ferox ل 

.Barbaloin ومادة باربالوين Aloin يحتوي �إل على �ملركب �جلليكو�سيدي �ألوين
للمركب  فقًد�  ن�سبة  و�أقل  و�لتجفيف.  �لتح�سري  طريقة  بح�سب  �جلليكو�سيد�ت  من  �لن�سبة  وتختلف 
بالتيار  �لتجفيف  طريقة  يليها  �ملركزي،  بالطرد  و�لتجفيف  �لتح�سري  طريقة  يف  هي  �جلليكو�سيدي 

�لهو�ئي �ل�ساخن، و�أ�سدها فقًد� طريقة �لتجفيف بالنار )بو��سطة �لفحم �أو �خل�سب(.
وكذلك يزد�د �لفقد للع�سري عندما تكون طبقته يف �سمك 1-2 �سم، بينما تقل �إذ� كان �سمكه 1 - 2 

ملليمرت.
كما �أن كمية �جلليكو�سيد�ت  تختلف بح�سب �لظروف �ملناخية �ملختلفة  وبح�سب �ل�سهر �لذي جتنى فيه 

�لأور�ق وحت�سر.
الفوائد وال�ستعمالت الطبية :  l

�ل�سم�س  �أ�سعة  من  �ملحرتقة  �جللد  ب�سرة  دهان  يف  طازًجا  )�ل�سرب(  �ل�سبار  نبات  ع�سري  ي�ستعمل 
�ملبا�سرة وخا�سة �أثناء �ل�سيف و�لتعّري على �ل�سو�طئ وغريها.

�جللدية.  �لأمر��س  وبع�س  �جلروح  �لتئام  يف  وي�ستخدم  �ملختلفة.  �جللدية  �حلروق  �آلم  ويخفـّف 
ا لرتطيب وتنعيم ب�سرة �لوجه و�لأطر�ف. وت�ستخدمه �لن�ساء خ�سو�سً

وتدخل مكونات �ل�سبار �جلليكو�سيدية  يف م�ستح�سر�ت �لتجميل لرتطيب وتنعيم ب�سرة �جللد، وتفيد 
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يف �سرعة �لتئام �جلروح و�ز�لة �لبرث�ت. وثبت �أن مادة �لأميودين لها فعالية مثبطة لبع�س �أنو�ع �لأور�م 
�خلبيثة يف �جللد وغريه.

ومن �ملر�جع �ملهمة �لتي ذكرها �لدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد يف كتابه �لقيم: 
)�لنباتات و�لأع�ساب �لطبية( مايلي:

11  El-Menaged H1: Drug Chemistry, Syria, Terbin Press, 1972, Vol1 1: 4081
21  Mc Carthy T: Planta Medica 1968, 16 (3): 3481   
31 Mc Carthy T, Haynes I: Planta Medica 1967, 25 (3): 3421  
41 Mc Carthy T, Mapp R: Planta Medica 1970, 18: 361   

:Lepidium Sativum )الثفاء: حب الر�ساد، الر�ساد، احلرف )احللف
جاء ذكره يف �لأحاديث �ل�سابقة مع �ل�سرب: ))ماذ� يف �لأمّرين من �ل�سفاء: �ل�سرب و�لثفاء((.

�أمني رويحة يعرف �لثفاء خطاأ:  l
وقد ذكره �لدكتور �أمني رويحة يف كتابه »�لتد�وي بالأع�ساب« وقال: �حلرف: هو �جلرجري، وُي�سمى يف 
�ل�سام قرة �لعني. وقد يجتزوؤون بكلمة قرة فقط. وقال بع�سهم:  هو �خلردل. ويبدو �أن كالم �لدكتور 
�أمني رويحة غري �سحيح. فاحلرف خمتلف عن �جلرجري. وقد �أورد ذلك �لختالف �لأطباء �لقدماء من 
�أمثال �بن �سينا و�لر�زي وتذكرة د�ود �لأنطاكي وكتاب �ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة للملك �ملظفر �لر�سويل 

�ليمني. �لذي جاء فيه عن �بن �لبيطار. 
هو  �ملقلياثا:  وقال  بال�سريانية،  و�ملقلياثا  بالعربية،  �لثفاء  وُي�سمى  به،  ُيتد�وى  �لذي  هو  ))�حلرف: 
�إليه؛ لأنه نقع فيه  �حلرف �ملقلو خا�سة. و�سفوف �ملقلياثا �لنافع من �لزحري )�لدو�سنتاريا( من�سوب 
بزر  يقطعها  كما  تقطيًعا،  �لغليظة  �لأخالط  يقطع  وهو  �حلرمل،  بزر  مثل  حترق  قوة  وقوته   .� مقلوًّ
�خلردل، فاإنه �سبيه به يف كل �سيء. وبقل �حلرف نف�سه �إن ُجّفف كانت قوته مثل قوة بزره. فاأما ما د�م 

طريًّا فهو ب�سبب �لرطوبة �ملائية، ناق�س �لقوة عن �لبزر كثرًي�... 
))وهو م�سخن حّريف رديء للمعدة، ملني للبطن، يخرج �لدود، ويحّلل �أور�م �لطحال، ويقتل �لأجنة، 
ويحّرك �سهوة �جلماع، وي�سبه بزر �خلردل وبزر �جلرجري، و�إذ� طبخ يف �لأح�ساء )�حل�ساء، �ل�سوربة( 
طرد  مو�سع  يف  به  ُدخنَّ  و�إذ�  ول�سعها،  �لهو�م  نه�س  من  نفع  �سرب  و�إذ�  �ل�سدر،  من  �لف�سول  �أخرج 
�أن�سج  و�مللح،  �ملاء  مع  به  د  وَت�سمَّ و�خلل،  بال�سويق  و�إذ� خلط  �ملت�ساقط.  �ل�سعر  �لهو�م، ومي�سك  عنه 

�لدماميل، وورقه يفعل ذلك((. 
��أو �سرًبا وحموًل )�أي  �لأجنة قتاًل قويًّا جدًّ �لبدن �سرًبا، وهو يقتل  ))وينفع من �ل�سرتخاء يف جميع 

 .))Vaginal Suppositeries حتاميل، لبو�س مهبلي
))وين�ّسف �لقيح من �جلوف، ويزيد يف �لباءة )�لقوة �جلن�سية و�جلماع(، وي�سّهي �لطعام و�إذ� �سرب 
باملاء �حلار يحّل �لقولنج، ويخرج �لديد�ن وحب �لقرع )نوع من �لديد�ن( و�إذ� ُقلي �أم�سك �لطبيعة )�أي 
�لر�أ�س نقاه من �لأو�ساخ و�لرطوبات  و�إذ� غ�سل مبائة  �أ�سهلها.  و�إن �سرب غري مقلو  يوقف �لإ�سهال(. 

�للزجة، وينفع من ت�ساقط �ل�سعر((. 
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و�إذ�  نفعهما،  باخلل  �لأبي�س  �لبهق  وعلى  عليه  لطخ  و�إن  �لرب�س،  من  نفع  و��ستفَّ  نيًئا  �سحق  ))و�إذ� 
ّمدت به ل�سعة �لعقرب نفعها((.  �سُ

�نتهى ما نقله �ملظفر �لر�سويل من كتاب »�جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية« لبن �لبيطار، ثم نقل ما ذكره 
�بن جزلة يف كتابه ))�ملنهاج(( �لذي رمز له بحرف ج. 

)))ج(: حرف : هو حبُّ �لر�ساد. وقوته �سبيهة بقوة بزر �لفجل و�خلردل جمتمعني، وبزر �جلرجري 
مع �خلردل. ون�سف مثقال )وحدة وزن قدمية( منه ي�سهل �ملرة، ويزيد يف �لباءة، وي�سهل �لدود )�أي 
ويوقف  �لإم�ساك  ي�سبب  )�أي  يحب�س  �ملقلي(  )�أي  منه  و�ملقلّو  �حلي�س.  ويدّر  �لإ�سهال(.  مع  يخرجه 
ا �إذ� مل ي�سحق. وثالثة در�هم )�لدرهم 4، 3 جم( ت�سهل وحتّلل �لرياح، وينفع من  �لإ�سهال( خ�سو�سً

ل�سع �لهو�م �سرًبا و�سماًد� بالع�سل وهو ي�سقط �لأجنة وي�سّر بال�سدر((. 
عا�سمة  وهي  تبلي�سي.   = )تفلي�س  �لتفلي�سي  �إبر�هيم  بن  ح�سن  �لف�سل  �أبو  �حلكيم  ذكره  ما  نقل  ثم 
جمهورية جورجيا يف �لحتاد �ل�سوفياتي �سابًقا( ورمز له بحرف )ف( وذكر �سيًئا مما �سبق وقال : �إنه 

ينفع من �لبهق وعرق �لن�ساء وينقـّي �ل�سدر و�لرئة و�ملعدة. 
�حليطان  على  ينبت  لأنه  �ل�سطوح.  حرف  ُيدعى  متاًما  م�سابه  نبات  �إلى  �لر�سويل  �ملظفر  �نتقل  ثم 
و�ل�سطوح. وقال �إنه يدرُّ �لطمثك ويف�سد �لأجنة، ويفجر �لدبيالت يف �جلوف �إذ� �سرب. و�إذ� �حتقن به 
)حقنة �سرجية( نفع من عرق �لن�سا. وبع�سهم ي�سميه )خردًل فار�سيًّا(، و�أهل �ل�سام ي�سمونه �خلرفق. 

و�أهل م�سر و�لإ�سكندرية ي�سمونه �خلرفوق وح�سي�سة �ل�سلطان. 
وجاء يف �لقانون لبن �سينا : ))�حلرف : هو حب �لر�ساد. وهو بّري �سديد �حلر�فة م�سرف �لأور�ق 
�إلى ��ستد�رة. ومنه ب�ستاين، وهو �أدق من �لرّبي ُيدرك باأو�خر �لربيع. و�أما حرف �ل�سطوح فهو ما ينبت 
يف �حليطان و�لدور منب�سًطا على �لأر�س، يت�سّرف ورقه �إذ� كرب، ويخرج ثمره كالفلكة دقيقة �جلانبني 

د�خلها حب �أبي�س، ومنه حرف �ملاء قليل �لتحليل؛ لأنه ل ينبت �إل يف �ملياه، فهي ت�سعف قوته. 
))قال �أبو حنيفة �لدينوري : �حلرف بال�سم، هو �لذي ت�سميه �لعامة حب �لر�ساد. 

وورقه  جمتمعني.  �جلرجري  وبزر  �خلردل  وقيل:  �لفجل،  وبزر  �خلردل  بقوة  �سبيهة  �حلرف  ))وقوة 
ينق�س يف �أفعاله عنه )�أي عن �لبزر(؛ لرطوبته، فاإذ� يب�س قارب م�ساكلته وكاد يلحقه، م�سخن، حملّل، 
ج، ين�ّسف قبح �جلرب. ميّكن �ل�سعر �ملت�ساقط �سرًبا وطالًء ، جيد للورم �لبلغمي، ومع �ملاء و�مللح  من�سّ
�سماًد� للدماميل. نافع للجرب �ملتقّرح، ينفع من عرق �لن�سا �سرًبا و�سماًد� باخلل و�سويق �ل�سعري. وهو 
نافع من ��سرتخاء جميع �لأع�ساب، ينقي �لرئة، وينفع من �لربو، ويقع يف �أدوية �لربو، ويف �لأح�ساء 
ا �إذ�  �ملتخذة للربو؛ ملا فيه من �لتقطيع و�لتلطيف. ي�سخن �ملعدة و�لكبد وينفع غلظ �لطحال، وخ�سو�سً
�سمد به مع �لع�سل، وهو رديء للمعدة ل�سدة لذعه، وهو م�سه للطعام، يزيد يف �لباءة، وي�سهل �لطمث 
ا �إذ� مل ي�سحق،  وي�سقط �جلنني. و�ملقلو )�أي �ملقلي( منه يحب�س )�إ�سهال �لدم ونزول �لطمث( وخ�سو�سً

فيبطل لزوجته، وينفع من �لقولنج((. 
))و�إن �سرب منه �أربعة در�هم م�سحوًقا، �أو خم�سة در�هم مباء حار �أ�سهل �لطبيعة، وحّلل �لرياح من 

�لأمعاء، ينفع من نه�س �لهو�م �سرًبا و�سماًد� مع ع�سل، و�إذ� ُدخنَّ طرد �لهو�م((. 
ويف كتاب ))�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية(( للكحال �بن طرخان )72/2( ما يلي : 



200

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

)حرف( : ))قال �أبو حنيفة �لدينوري : �حلرف هو هذ� �حلب �لذي يتد�وى به. وهو �لثفـّاء �لذي جاء 
فيه �خلرب عن �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم، وكذلك نباته يقال له : �حلرف. قال : وت�سميه �لعامة حّب 

�لر�ساد. 
ا. و�أهل �حلجاز ي�سمونه �لثفـّاء،  وقال عي�سى بن ما�سة : �حلرف هو حب �لر�ساد وُيقال له : �ملر�سد �أي�سً

وهو ��سمه بالعربية، وُي�سمى �ملقليا�س بال�سريانية. 
و�سفوف �ملقليا�سا نافع من �لزحري )�لدو�سنتاريا( �لكائن عن �لربد، من�سوب �إليه؛ لأنه يقع مقلًو� فيه، 

و�أجود �حلرف �لبابلي �لأحمر. 
))وقوة �حلرف يف �حلر�رة و�ليبو�سة من �لدرجة �لثالثة. وهو ي�سّخن ويلني �لبطن، ويخرج �لدود وحّب 
�لقرع، ويحّلّل �أور�م �لطحال، ويحّرك �سهوة �جلماع، ويجلو �جلرب �ملتقّرح و�لقو�بي. و�إذ� ُت�سمد به 
مع �لع�سل يحلّل ورم �لطحال، و�إذ� طبخ يف �لأح�ساء )جمع ح�ساء، وهو �ملرق( �أخرج �لف�سول �لتي يف 
�ل�سدور. و�إذ� �سرب نفع من نه�س �لهو�م ول�سعها. و�إذ� دخن به يف مو�سع طرد �لهو�م عنه. ومي�سك 
�ل�سعر �ملت�ساقط، و�إذ� خلط ب�سويق �ل�سعري و�خلل وُت�سّمد به نفع من عرق �لن�سا، وحّلل �لأور�م �حلاّرة 
عن �آخرها. و�إذ� ُت�سّمَد به مع �ملاء و�مللح �أن�سج �لدماميل. وينفع �لربو وع�سر �لنف�س وغلظ �لطحال. 
وينقـّي �لرئة، ويدّر �لطمث، وينفع من عرق �لن�سا ووجع ُحّق �لورك مبا يخرج من �لف�سول �إذ� �سرب �أو 
�حتقن به. ويجلو ما يف �ل�سدر و�لرئة من �لبلغم �للزج. و�إن �سرب منه بعد �سحقه وزن خم�سة در�هم 

باملاء �حلار �أ�سهل �لطبيعة، وحّلل �لرياح، ونفع من وجع �لقولنج �لبارد. 
))و�إذ� �سحق و�سرب نفع من �لرب�س، و�إن لطخ عليه وعلى �لبهق �لأبي�س باخلل نفع منها، ونفع من 
�ل�سد�ع �لكائن من �لربد و�لبلغم. و�إن �سرب مقلًو� )�أي مقليًّا( عقل �لطبيعة )�أي �سبب توقف �لإ�سهال( 
و�لرطوبات  �لأو�ساخ  من  وقاه  �لر�أ�س  مبائه  غ�سل  و�إذ�  بالقلي.  لزوجته  ليحّلل  ي�سحق  مل  �إذ�  �سيما  ل 

�للزجة((. 
وقد جاء يف فهر�س �لأدوية �ملفردة �مللحق بكتاب �ملن�سوري يف �لطب لأبي بكر �لر�زي حتقيق وتعليق 
�لدكتور حازم �لبكري �ل�سديقي )�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، و�لكويت 1987 �س 596( 

ما يلي : 
))حرف )وكلهم يكتبه بت�سكني �لر�ء حرف( : وهو حبُّ �لر�ساد. وقال بع�س �لعرب �أنه �لر�ساد نف�سه، 
ويف كتاب عمدة �ملحتاج ذكر �أن من �أ�سمائه �ل�ّسفا و�لثـَّفاء. و�لر�ساد نبات ع�سبي �سنوي معروف. �أور�قه 
ا طريًّا كم�سه للطعام �أو مع �ل�سلطة.  ت�سبه �أور�ق �لكرف�س �إل �أنها �أ�سغر حجًما. و�لنبات يوؤكل كله غ�سً
وهو عدمي �لر�ئحة، طعمه حريف و�خز مقبول، ولكن فيه بع�س مر�رة، ول �سيما �إذ� كان تام �لنمو((.

ويف كتاب �لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي ملجموعة من �أ�ساتذة ومدر�سي كلية �ل�سيدلة، 
جامعة �مللك �سعود �لريا�س ما يلي:
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: Lepidium Sativum  )ر�ساد - حرف - ثفاء ليبيدمي �ساتيفهم )�لطبية
�أق�سام خطّية  لها  وعادة  متنوعة  ذ�ت ف�سو�س  �أو  كاملة  �لأور�ق  �سنوي.  �أمل�س  قائم  : ع�سب  �لو�سف 
�أو خطّية م�ستطيلة،  و�لعليا خطّية  �ل�سفلى ذ�ت عنق  �لأور�ق  �لأو�سط،  �ل�سلع  �أو م�سقوقة ري�سيًّا حتى 
غري معّنقة. �لقرون بي�ساوية متقلبة �أو بي�سية عري�سة، م�ستديرة، م�سنّنة �حلا�سية، قلياًل ما يكون لها 

�أجنحة غليظة من �أعلى. 
موطنه : �سمايل �حلجاز، �سرقي جند و�ملناطق �ل�سرقية. 

�جلزء �مل�ستعمل : �لأور�ق، �لبذور، �جلذور و�لنباِت كاماًل. 
�ل�ستعمال : ت�ستعمل �لأور�ق كمنبه خفيف وكمدر للبول. وي�ستعمل �لنبات يف حالت �لربو، و�ل�سعال مع 

طرد �لبلغم، و�لبو��سري �لنازفة. ي�ستعمل �جلذر للزهري. 
وي�ستعمل مغلي �أو منقوع �لبذور يف �لد�سنتاريا، و�لإ�سهال، و�لأمر��س �جللدية، وت�سّخم �لطحال وكمّدر 

للنب. 
ت�ستعمل كّمادة من �لبذور مو�سعيًّا لالإر�حة من �للتهابات �لد�خلية، و�لآلم �لروماتيزمية.

وال�سرب والثفاء يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: )الدكتور عا�سم ح�سني، املركز الوطني للطب 
البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض( 

   Lepidium Sativum - Aloe Vera

ملا  ��ستخد�ماته كمكمالت غذ�ئية  �لر�ساد/�لثفاء ت�سمنت  �أو حبة  �أُجريت على بذور  �لتي   �لدر��سات 

حتتويه على كميات عالية من �حلديد و�لكال�سيوم و�لكربوهيدر�ت وعنا�سر م�سادة لالأك�سدة )در��سة 
تليف  �ل�سرطان،  �ل�سيخوخة،  مثل  �لأك�سدة  مكافحة  عمليات  ��سطر�ب  �لر�ساد يف حالت  حبة  لتقيم 

�لكبد، و�للتهابات �ملختلفة.
��ستخد�مات  �لبحوث يف  �لعديد من  �أُجريت عليه  �أُطلق عليه حديًثا فقد  بار كما  �ل�سَّ �أو  �ل�سرب   �أما 
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عديدة منها: �لإم�ساك، �لهرب�س �لتنا�سلي، �ل�سدفية، �لتهاب �جللد �لدهني، �حلكة، �حلز�ز �مل�سطح، 
�جلرب، �حلماية �سد �ل�سرطان، �لتهاب �لفم �لقالعي، كم�ساعد للعالج �لكيمائي، �لتهاب �لربد و�أعلى 
�رتفاع  �جلافة،  �لب�سرة  ترطيب  و�لأ�سنان،  و�لفم  �للثة  �لتهابات  �ل�سكري،  مر�س  �لتنف�سي،  �جلهاز 
�لكل�سرتول، �لتهاب �لقولون �ملتقرح، �حلروق، د�ء �لطو�مر، حروق �جللد، �سرطان �لقولون و�مل�ستقيم، 
طفح �حلفا�س، �أمر��س �لقلب،  عدوى فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية،  �أمر��س �لكبد، قروح �ل�سغط.

تفاوتت درجات �لدليل و�لربهان �لعلمي لفائدة هذه �ل�ستخد�مات ما بني �لقوي �إلى �لفتقار �إلى برهان 
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الَسَنا والَسُنوت )الشبُت( ))(
Cassa acutifolia )Senna( )نَامكي َنا )ال�سَّ ال�سِّ

ذكرنا يف �لف�سل �ل�سابق ما كتبه عبد �مللك بن حبيب عن �ل�سنا و�ل�سنوت و�ل�سرب 
و�لثفاء. 

وق�سرنا �ل�سرح هناك على �ل�سرب و�لثفاء. و�سنتحدث ها هنا عن �ل�سنا و�ل�سنوت. 

نا:  �لأحاديث �لو�ردة يف �ل�سَّ

نا جمموعة من �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة. وقد �أورد عبد �مللك بن  لقد وردت يف �ل�سَّ
حبيب منها ما يلي: 

�لأول: عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه، �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : 
نوت  نا و�ل�سَّ ))عليكم باأربع، فاإن فيهن �سفاًء من كل د�ء �إل من �ل�سام )وهو �ملوت( : �ل�سَّ
))عليكم  ورد  وقد  �للفظ.  بهذ�  �أجده  مل  �حلديث  هذ�  �ل�سود�ء((...  و�حلّبة  و�لثفـّاء 

بال�سنا و�ل�سنوت((. 

و�سياأتي )�حلديث �لر�بع(. 

و�لثاين : عن �أ�سماء بنت عمي�س ر�سي �هلل عنها �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أن  �أردت  ر�سول �هلل،  يا  �سربم   : قالت  ما هذ�؟   : لها  فقال  دخل عليها وعندها �سربم، 
�أ�ستم�سي )تق�سد تليني بطنها ويكنى عنه بالذهاب و�مل�سي �إلى دورة �ملياه(، فقال لها : 
�إنه حاّر جاّر )يعني �أنه يجّر �لد�ء(. قالت : ودخل علي مرة �أخرى وعندي �سنا : فقلت : 
يا ر�سول �هلل، �أردت �أن �أ�ستم�سي بهذ�، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ))لو كان 
�سيء ي�سفى من �ملوت ل�سفى منه �ل�سنا. فكانت �أ�سماء تنهى بعده عن �ل�سربم حلر�رته. 

نا تعجنه بالزيت((.  وكانت �إذ� �سربت �ل�سَّ

�ل�سرق  مكتبة  �إ�سد�ر  �لتف�سيل،  من  ملزيد  �ل�سطور  هذه  لكاتب  و�ل�سنوت((  ))�ل�سنا  كتاب  �نظر   )1(
�لإ�سالمي، جدة )1992م(.
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�جلامع  يف  و�لرتمذي   ،)369/6( م�سنده  يف  �أحمد  �لإمام  �أخرجه  �حلديث  هذ� 
�ل�سحيح )254/6 و256(، و�بن ماجه يف �سننه )1145/2، حديث رقم 3461(، و�حلاكم 
�لني�سابوري يف »�مل�ستدرك على �ل�سحيحني« )201،404/4( وقال : هو �سحيح �لإ�سناد، 
وو�فقه �لذهبي، و�أخرجه �أو نعيم يف »�لطب �لنبوي«. وذكره كل من كتب يف �لطب �لنبوي 
)�بن �لقيم، �لذهبي، �بن �ل�سني، �لكحال �بن طرخان، �ملوفق �لبغد�دي، �لبعلي �حلنبلي، 

�ل�سيوطي، �بن طولون... �إلخ(. 

وقد ورد برو�يات متعددة كلها عن �أ�سماء بنت عمي�س. وقد ذكره �ل�سيوطي يف »�ملنهج 
�ل�سوي و�ملنهل �لروي« يف �لطب �لنبوي كالآتي : 

�ساألها:  و�سلم  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �أ�سماء بنت عمي�س ر�سي �هلل عنها  عن 
مَب ت�ستم�سني ؟ قالت: بال�سربم. قال : حاّر جاّر )ويف رو�ية يار(. قالت : ثم ��ستم�سيت 

نا، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم :  بال�سَّ

نا.  لو �أن �سيًئا كان فيه �سفاء من �ملوت لكان يف �ل�سَّ

ويف رو�ية �أخرى �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم دخل عليها وعندها �سربم تدقـّه. فقال: 
ما ت�سنعني بهذ�؟ قالت : ن�سقيه فالًنا، فقال : �إنه د�ء ودخل عليها وعندها �سنا فقال: ما 

ت�سنعني بهذ�؟ 

نا(.  قالت : ي�سربه فالن. فقال: ) لون �أن �سيًئا يدفع �ملوت �أو ينفع من �ملوت لكان �ل�سَّ

وقوله حاّر جاّر: �أي يجّر �إلى �لد�ء كما يف حديث �لآخر. وقيل: جاّر: �ل�سديد �لإ�سهال، 
وُروي بالياء : يار �إما لغة يف جار، و�أهل �لكويت ومناطق من ح�سرموت �لد�خل و�ل�ساحل، 
ودولة �لإمار�ت �لعربية ومنطقة ع�سري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ينطقون �جليم ياًء، 

و�إما �أن يكون ذلك �تـّباع م�ستقل كما يقول �بن �لقيم يف »�لطب �لنبوي«. 

و�ل�سربم نوع من �ل�سيح. ويقال: �إن حّبه ي�سبه �حلم�س. 

و�حلديث �لثالث: �لذي �أورده عبد �مللك بن حبيب : عن مالك : �أن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم قال: ))عليكم بال�سنا، و�إياكم بال�سربم فاإنه حاّر جاّر، يعني �أنه يجري 

�لد�ء((. 

و�لإمام  مالك بن �أن�س، �إمام د�ر �لهجرة من طبقة تابعي �لتابعني، ول بد �أن هناك 
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ر�ويني بينه وبني �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ولعل عبد �مللك بن حبيب �كتفى بذكر �لإمام 
مالك وهو من هو حجة يف �حلديث. 

نا يطبخ بالزيت لعمر بن �خلطاب،  ثم ذكر �أثًر� وهو �أن �حلارث بن كلدة و�سف �ل�سَّ
و�أنه ينفع من �خلام ووجع �لظهر، و�أن عمر ر�سي �هلل عنه نعت ذلك لزوجات �سلى �هلل 

عليه و�سلم فكن يتعاجلن به، وكانت عائ�سة ل تعيبه. 

وقد وردت �أحاديث �أخرى مل يذكرها عبد �مللك بن حبيب يف �ل�سنا. وهي : 

�حلديث �لر�بع: عن �إبر�هيم بن �أبي عبلة قال : �سمعت عبد �هلل بن �أم حر�م، وهو 
نوت،  نا و�ل�سَّ ممن �سلى مع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لقبلتني يقول : ))عليكم بال�سَّ
�ل�سام ؟ قال: �ملوت((.  يا ر�سول �هلل، وما  �ل�سام. قيل  �إل  فاإن فيهما �سفاًء من كل د�ء 

�أخرجه �بن ماجه يف �سننه كتاب �لطب. 

�حلديث �خلام�س: عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم : ))�إن خري ما تد�ويتم به �ل�سعوط و�للدود و�حلجامة و�مل�سي(( �مل�سي: �لتليني، 

وهو كناية عن تليني �لبطن. 

نه و�حلاكم و�سّححه.  �أخرجه �لرتمذي وح�سَّ

�سلمة ر�سي �هلل عنها  �أم  �لنبوي« عن  »�لطب  نعيم يف  �أبو  �أخرج  �ل�ساد�س:  �حلديث 
قالت: ))دخل علي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقال : ما يل �أر�ك مرتثة )وهو من 
��ستم�سى  �مل�سي  دو�ء  �سربت   : فقلت  �لقوى(.  �ساقطة  �أي �سعيفة  �خَللق،  �لثوب   : �لرث 
به. فقال : وما هو ؟ قلت : �ل�سربم. قال ما لك و�ل�سربم، فاإنه حاّر جاّر. عليك بال�سنا 

و�ل�سنوت، فاإن فيهما �سفاء من كل د�ء �إل �ل�سام((. 

�حلديث �ل�سابع: و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن عائ�سة ر�سي �هلل 
عنها، عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))لو كان يف �سيء �سفاء من �ملوت لكان يف �ل�سنا((. 

ا�ستخدام ال�سنا يف الطب القدمي : 
قال �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي يف �لأربعني �لطبية، ونقلها عنه �بن �لقيم و�ل�سيوطي: 
))�ل�سنا دو�ء �سريف ماأمون �لغائلة، قريب �لعتد�ل؛ لأنه حاّر ياب�س يف �لدرجة �لأولى، 
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ي�سهل �ل�سفر�ء و�ل�سود�ء، ويقوي جرم �لقلب، وهذه ف�سيلة �سريفة فيه، وخا�سيته �لنفع 
من �لو�سو��س �ل�سود�وي، ومن �سقاق �لأطر�ف، وت�سنج �لأطر�ف، وت�سنج �لع�سل، و�نت�سار 
�ل�سعر، ومن �لقمل، و�ل�سد�ع �لعتيق )�ملزمن(، و�جلرب و�لبثور، و�حلكة و�ل�سرع. و�إذ� 
�أوجاع �لظهر و�لوركني. وهو يكون مبكة كثرًي�. و�أف�سل ما  طبخ يف زيت و�سرب نفع من 

يكون هناك )ولذ� ��ستهر با�سم �ل�سنامكي(. ولذلك تختار �لأطباء �ملكي. 

�حلجازي( �ل�سرنب  با�سم  م�سر  يف  ُويعرف  �ل�سيح  من  )نوع  �ل�سربم  ))و�أما 
قر�ريط.  ثالثة  �إلى  قري�ط  منه  و�ل�سربة   .� جدًّ حاّر  �لر�بعة،  �لدرجة  يف  فحاّرباإفر�ط 

و�لإكثار منه يقتل. ولذلك �أكده بالتباع فقال : حاّر جاّر((.  

قال �بن �لقيم يف »�لطب �لنبوى« ))و�أما �ل�سنا(( ففيه لغتان :�ملد و�لق�سر. وهو نبت 
�أن  دون  �آنًفا(  )�ملذكور  �لبغد�دي  عبد�للطيف  ذكره  ما  �أورد  ثم  �ملكي.  �أف�سله  حجازي 
ي�سري �إليه. ثم قال: ))و�سرب مائه مطبوًخا �أ�سلح من �سربه مدقوًقا. ومقد�ر �ل�سربة من 
:�إلى ثالثة در�هم )�لدرهم=3.4جم( ومن مائة �إلى خم�سة در�هم. و�إن طبخ معه �سيء 
�أ�سلح((. ثم  �لبزر( كان  �لنوى  �لبنف�سج و�لزبيب �لأحمر �ملنزوع �لعجم )�أي  من زهر 
قال: )) قال �لر�زي: �ل�سنا و�ل�ساهرتج ي�سهالن  �لأخالط �ملحرتقة. وينفعان من �جلرب 

و�حلكة.�ل�سربة من كل و�حد منها : من �أربعة در�هم �إ�لى �سبعة در�هم((

�لكحال �بن طرخان وما ذكره يف �ل�سنا يف كتابه �لفذ »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة 
�لطبية« ذكر �أوًل حديث �أ�سماء بنت عمي�س �ملتقدم. ثم ذكر حديث عبد�هلل بن �أم حر�م 

)�حلديث �لر�بع( قال: ))وهذ� مثل قوله �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلبة �ل�سود�ء: �إن 
فيها �سفاء من كل د�ء �إل �ل�سام.�أي )�أنه(من �أكرب �لأدو�ء..و�ل�سنا: ورق نبات حجازي. 
�أف�سله �ملكي. قال �أبو حنيفة �لدينوري :�ل�سنى مق�سور )�لألف( ُيثنى �سنو�ن. قال �لفر�ء: 

ا)�أي �لألف(. وميدَّ �أي�سً

وهو  هذ� �لذي يتد�وى به ُي�سمى �ل�سنا �ملكي. قال بع�س �لرو�ة : لل�سنا خمل �أبي�س �إذ� 
يب�س فحركته �لريح. �سمعت له زجاًل. و�حدة �سناة. و�أن�سد جلميل:

نا هبَّت به ُعْلوّية   هّزت �أعاليُه ب�سهب مقفر«               »�سوُت �ل�سَّ

ثم ذكر �لعبارة �لتي نقلها �بن �لقيم عنه �مللك �لظفر �لر�سويل وما ذكره يف �ل�سنا 
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يف كتابه �ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة :))وقال عبد�هلل بن �لبيطار يف كتابه �جلامع لقوى 
�لأدوية و�لأغذية: �ل�سنا وهو �لذي ُيتدو�ى به. ُي�سمى �ل�سنامكي. ويف كل �سيء ينعت يف 
�ل�سربق.�إل �أن ورقته رقيقه ويخلط باحلناء. في�سوّد �ل�سعر. و�مل�ستعمل منه ورقة. �أجوده 
�ملكي((...وذكر �سفاته �ل�سابقة وقال �إنه ))ينفع من �لو�سو��س �ل�سود�وي. ومن �ل�سقاق 
�لعار�س يف �ليدين. وينفع من ت�سنج �لع�سل. ومن �نت�سار �ل�سعر. ومن د�ء �لثعلب و�حلّية. 

ومن �لقمل �لعار�س يف �لبدن((

�أنه �أ�ساف ))و�أنه  ثم نقل ماذكره �بن حزلة يف كتابه »�ملنهاج« وهو مثل ما�سبق �إل 
ي�سر باملثانة.وي�سلحه �لهليلج �لأ�سفر((. 

�لتفلي�سي )عا�سمة جورجيا يف  �إبر�هيم  �لف�سل ح�سن  �أبو  ما ذكره �حلكيم  نقل  ثم 
�سمال �لقوقا�س يف �لحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق( وفيه :�أجوده �حلديث �لكثري �لأور�ق، حاّر 

ياب�س يف �لأولى. ي�سهل �ل�سفر�ء، وينقـّي �لف�سول �لبلغمية و�ل�سربة منه درهمان((...

وقال عنه د�ود �لأنطاكي يف »�لتذكرة«: ))وينقـّي �لدماغ من �ل�سد�ع �لعتيق و�ل�سقيقة 
ا �ملطبوخ يف �أربعة �أمثاله من �لزيت حتى يذهب ن�سفه.  و�أوجاع �جلنبني و�لوركني خ�سو�سً
و�أدمَل  و�لنم�س  و�جلرب  �حلكـّة  �أز�ل  باخلّل  طبخ  و�إن  �لظهر  و�أوجاع  �لبو��سري  ويذهب 
�لقروح �لعتيقة، ومنع �سقوط �ل�سعر وطوله و�سّوده طالء. ))وهو يكرب وميغ�س ويجلب 
�لغثيان. وي�سلحه تنقيته من عوده وفركه بالأدهان، وجعل �لأني�سون �لهندي معه. و�سربته 
( �لبيطار(  �بن  عنه  ))وقال  مطبوًخا.  ع�سرة  و�إلى  مفرًد�  و�سعفها  مركًبا.  ثالثة  �إلى 
�إنه يخلط باحلناء في�سّود �ل�سعر. وي�ستعمل م�سّهال يف حالت �لنقر�س وعرق �ل�سنا ووجع 
�أبو  وذكره  در�هم((.  �سبعة  �إلى  مطبوخة  )�جلرعة(...)dose( من  و�ل�سربة  �ملفا�سل 
�لريحان  �لبربوين يف كتابه »�ل�سيدنة« فقال: ))�سنامكي ويقال: حرمي )�أي ن�سبة �إلى 
ما  كل  فيه  �لدينوري(:  �أبو حنيفة )يق�سد  ما((.)قال(  وبالهندية ))كر�لهن  �حلرم( 
يو�سف به �لورق �إل �أن ورقته رقيقة. فاإذ� هبت �لريح تخ�سخ�س. وقيل لل�سنا خمل �إذ� يب�س 

كته �لريح �سمعت له زجاًل. وحرَّ

املعلومات  الأقرباذينية والنباتية احلديثة عن ال�سنا

ونباتاته   .family leguminacae �لبقولية  �لف�سيلة  �إلى  )�ل�سنامكي(  �ل�سنا  ينتمي 
مركبة  �أورًقا  حتمل  وهي  مرت.  عن  �لغالب  يف  �رتفاعها  يزيد  ل  معّمرة  ع�سبية  �أنو�عها 
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ري�سية تتكون من زوجني �إلى �سبعة �أزو�ج من �لوريقات. و�أزهاره طرفية �أو جانبية �لو�سع. 
�إلى خم�س يف �سورة عنقودية. و�لثمار �سكلها منب�سط  تخرج يف جمموعات من زهرتني 
جلدية �مللم�س طولها �سعف عر�سها )�لطول من 2 �سم �إلى 5�سم، و�لعر�س من 1�سم �إلى 
3�سم(لونها بني م�سفر، وبد�خلها بذور ذ�ت لون رمادي و�أ�سفر، وقو�مها �سلب، وتعرف 
با�سم �لقرنة )جر�ب(.pods وت�سبه ثمار �لف�سوليا و�لفول و�ملغربي و�لب�سلة )�لباقالء( 
وغريها من �لبقوليات وهذه �ملجموعة ُتعرف با�سم �لكا�سيا، وهي �أنو�ع عديدة. وتختلف 
يف بع�س خ�سائ�سها، و�أغلبها ب�س�سب �لإ�سهال وتليني �لطبع laxative.... و�أنو�ع �لكا�سيا 

�مل�سهور هي :

1-كا�سيا �أجن�ستي فوليا cassia angustifolia وهو �ل�سنامكي �لهندي 

ا �ل�سكندر�ين 2-كا�سيا �أكيونيقوليا acutifolia cassia هو �ل�سنامكي �حلجازي. ويدعى �أي�سً

ا خيار �سنرب. 3-كا�سيا في�ستيول  cassia fistula وهو نبات �خلرنوب. ويقال له �أي�سً

4-كا�سيا �أرك�سيد دينتالي�س)�لكا�سيا �لغربية( cassia occidentalis وهو �ل�سنا �لغربي.

5-كا�سيا هولو �سريي�سيا cassia holosericea وهو �لع�سرق 

6-كا�سيا �إتياليكا )�لكا�سيا �لإيطالية( cassia ltalica وهو �لع�سرق �لإيطايل.

C1sophera �7-كا�سيا �سوفور

C1tora �8-كا�سيا تور

C1spectabilis 9-كا�سيا �سبكتابيلي�س

C1marylandica 10-كا�سيا ماريالنديكا

C1podocarpa 11-كا�سيا بودوكاربا

C1Nigricans )12-كا�سيا �ل�سود�ء )�لإفريقية

C1sieberiana 13-كا�سيا �سيربيانا

وقد ذكر �لأ�ستاذ �لدكتور ن�سر �أبو زيد يف كتابه �لقيم : �لنباتات و�لأع�ساب �لطبية 
)�س215-223( �أن �ل�سنامكي �حلجازي هو كا�سيا �أبوفاتا cassia abovata. وهو خطاء 
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خمتلف يف ذلك عن �مل�سادر �لأخرى �لتي جتعل �ل�سنامكي �حلجازي و�لإ�سكندري نوًعا 
�ل�سعودية  �لنباتات  كتاب  وقد جاء يف   cassia acutifolia. �أكيوتيفوليا  كا�سيا  وهو  و�حًد� 
�سعود  �مللك  جامعة  �ل�سيدلة،  كلية  �أ�ساتذة  من  ملجموعة  �ل�سعبي  �لطب  يف  �مل�ستعملة 

بالريا�س )�س19( 

املعلومات التالية عن ال�سنامكي احلجازي: 

))�سنا مكي )كا�سيا اأكيو تيفوليا((

ورقة  كل  ق�سرية.  باأعناق  معتقة  متبادلة  �لأور�ق  ومتفرعة.  مل�ساء  معمرة  �سجرية 
ترتكب من ثالث �إلى �ستة �أزو�ج من وريقات )جال�سة(. �لقمة مل�ساء �حلافه. وقاعدتها 
غري مت�ساوية. �لأزهار عنقودية، و�لثمار على هيئة قرون م�ستقيمة دقيقة وناعمة وورقية. 

)pods( طول �لقرن ثالث �أ�سعاف �لعر�س، وت�سمى

موطنه يف  اململكة جنوب احلجاز
�جلزء �مل�ستعمل �لثمار و�لأور�ق �ملجففة 

ي�سبب حر�رة، ول يحدث  وي�ستعمل على هيئة منقوع. وهو  : م�سهل قوي.  �ل�ستعمال 
�لإ�سهال  بعد  �إم�ساًكا  ي�سبب  ل  حيث  �مل�سهالت  �أح�سن  من  يكون  فقد  ولذ�  ا.  �نقبا�سً
و�جلرعات �لعالجية تن�سط من متّعج �لأمعاء. ويطهر �أثرها �مللنّي خالل �سبع �ساعات �إلى 
ثنتني وع�سرين �ساعة. وقد يكون م�سحوًبا مبغ�س خفيف. لكن بدون �لتهاب �لأمعاء. وهو 

طارد للبلغم. وين�سح باإدخاله يف �لأدوية �لتي ت�ستخدم لعالج �لبلغم �ملزمن(( �نتهى.  
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Indian Senna نا �لهندي ثمار �ل�سَّ

ثمار نبات �ل�سنا مكي. وهو من �ل�سود�ن )منطقة كردفان( وكان ي�سّدر عن طريق 
�لإ�سكندرية. فعرف بذلك.�أما �لآن فيتم ت�سديره عن طريق بور ت�سود�ن.

طه  فوزي  �لدكتور  لالأ�ستاذ  ومكوناتها.  زر�عتها  �لطيبة.  ))�لنبات  كتاب  يف  وجاء 
قطب )�لد�ر �لعربية للكتاب( ما يلي عن �ل�سنامكي )منقول بت�سريف و�خت�سار())بنمو 
ا لتجارة  �ل�سنامكي  �ل�سنامكي يف �حلجاز و�ل�سو�دن، وتعترب �أم درمان مركًز� جتاريًّا مهمًّ
ا �إلى �أوروبا عن طريق ميناء  حيث كان ي�سّدر منها �إلى جهات متفرقة من �لعامل خ�سو�سً
يف  �ل�سنامكي  وُيزرع  �لإ�سكندر�ين..  �ل�سنامكي  با�سم  ُعرف  ولذ�  مب�سر.  �لإ�سكندرية  
منطقة كردفان ب�سورة خا�سة على نطاق و��سع. وينمو يف �ملناطق �لأخرى بريًّا دون زر�عة 

وُيزرع �لآن يف م�سر.

))�أما نبات �ل�سنا �لهندي cassia angustifolia فينمو يف �لبنجاب و�لهند و�ل�سومال..

وقد �نت�سر ��ستعمال �ل�سناء يف �لهند و�أوروربا بو��سطة �لتجار �لعرب يف �لقرون �لو�سطى.

و�سف �لنبات: �ل�سنامكي ع�سب حويل ينمو بارتفاع مرت تقريًبا. ويحتوي �لنبات على 
�إما  �لنا�سجة  و�لثمار  �جلافة  �لأور�ق  وت�ستعمل   .PODS قرنية  مركبة..وثماره  �أور�ق 
مبا�سرة يف عالج �لإم�ساك، حيث ت�ستخدم كمنقوع وي�ستخرج منها �ملكونات �لفعالة �لتي 
�لبذور  بو��سطة  �ل�سنا  نبات  ويتكاثر  �لإم�ساك.  �أدوية  ا  �لأدوية خ�سو�سً تركب  تدخل يف 
�ملطر،  مياه   على  وينمو  و�لو�حات  �سحر�وية  �ل�سبة  �أو  �ل�سحر�وية  �ملناطق  يف  ويزرع 
و�لهند  �ل�سود�ن  هي  لل�سنامكي  �إنتاًجا  �لدول  و�حدة.و�أكرب  رية  وتكفيه  قليلة  كانت  و�إن 
وباك�ستان وم�سر. وهي �لدول �مل�سّدرة: ويوجد باحلجاز، ولكنه ي�ستخدم حمليًّا ولي�سدر 
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)�نظر كتاب �لنباتات و�لأع�ساب �لطبية للدكتور ن�سر �أبو زيد: �إ�سد�ر د�ر �لبحار ومكتبة  
مدبويل �لقاهره.1986(... وقد جاء يف كتاب �لدكتور  �ل�سحات ن�سر �أبو زيد �ملعلومات 

�لتالية  عن حتمل �ل�سنا للظروف �لبئية �ملختلفة.

))�لظروف �لبيئية: �أنوع �ل�سنامكي متّثل �لنبات �لتي تتحّمل �حلر�رة �ملرتفعة خالل 
مر�حل �لنمو �ملختلفة. لذلك �أجود �إنتاجيتها يف �ملناطق �لد�فئة  لكل من �ملناخات �ملد�رية 
و�سبه �ملد�رية، حيث تنمو بغز�رة عند زر�عتها يف �ملناطق �ل�ستو�ئية و�سبه �ل�ستو�ئية. مع 
ذلك �إذ� تعر�ست نباتات لفرتة ق�سرية لل�سقيع �أو �لربد قد جتف وفروعها ب�سورة �سريعة 
غري متوقعة. و�أثبت  �جلنجيهي عام 1970 �أن نباتات �ل�سنامكي �حلجازي �لنامية ب�سورة 
�جلليكو�سيدية  �ملو�د  من  مرتفعة  كميات  تنتج  و�جلاف  �حلاّر  �جلو  ذو  بال�سود�ن  بّرية  
باملقارنة مبثيلتها �لنامية بريًّا يف �ملناطق �حلاّرة و�لرطبة و�ملوجودة بالوجه �لقبلي مب�سر 

و�ل�سحر�ء و�ل�سرقي بها. كما هو موجود باجلدول �لتايل :

كمية  املحتويات اجلليكو�سيدية )ملليجرام /جرام مادة جافة(

النبات ال�سنامكي الإ�سكندراين املوجودة يف بيئات خمتلفة بريًّا

املحتوى اجلليكو�سيدية 

�لر�ين�لبيئة
Rhein

غري �لر�ين
Non -rhein

�ملحتوى �لكلي

0.80.41.2طريق م�سر �ل�سوي�س
1.80.52.3�لوجه �لقلبي يف م�سر

2.30.42.7�ل�سود�ن )زيد�ب(

))وميكن زر�عة �ل�سنامكي �لإ�سكندر�ين يف جميع �لأر��سي ب�سرط �أن  تكون خ�سبة 
�ل�سنامكي  زر�عة  وتف�سل  �لع�سوية((.  �ملادة  يف  غنية  �ل�سرف  ح�سنة  �لتهوية   جيدة  
�لإ�سكندر�ين يف �لأر��سي �لرملية ب�سرط �حتو�ئها على ن�سبة مرتفعة من �ملادة �لع�سوية، 
�إنتاج جليكو�سيدي. كما  ويليها �لطينّية �خلفيفة ثم �لطينّية �لثقيلة للح�سول على �أعلى 

�أثبت ذلك كل من �سابر و�آخرون عام 1967.

))ميعاد �لزر�عة و�حل�ساد: �أح�سن موعد للزر�عة يف م�سر و�ل�سود�ن هو �سهر مار�س 
�إبريل عندما تكون حر�رة �جلو قد �رتفعت. وتنقع �لبذر يف �ملاء قبل �لزر�عة ملدة �ثني 
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ع�سرة �ساعة على �لأقل. ويلزم للفد�ن �لو�حد  حو�يل 5.5-7كجم  من �لبذور �ل�سليمة 
�أو �حل�سرية. ويتمُّ �حل�ساد بعد مرور ثالثة �إلى خم�سة  �خلالية من �لإ�سابات �لفطرية 
ز�سهر بعد �لزر�عة. وذلك يف �سهر �أغ�سط�س )يف �لغالب(، وتقطع قمم �لنباتات، وتنزع 
�لأور�ق �لتي مييل لونها �إلى �لزرقة. و�أما �لثمار فتجمع عندما يتحول لونها �إلى �للون �لبني 
�لغامق. ولذ� فاإن جمع �لأور�ق ي�سبق �لثمار. ))ول يحتاج �لنبات للري �لكثري، بل تكفيه 
مياه �لأمطار ولو رّية و�حدة. ول ينبغي �أن ُي�سقى �أكرث من مرة و�حدة يف �ل�سهر؛ لأن كرثة 
�ملح�سول. ))وينبغي  م�ستوى  �س  وتخفِّ و�حل�سر�ت  �لفطريات  وت�سبب منو  ت�سعفه  �ملياه 
�لتي حتتوي  �لبقولية  �لعائلة  �أنه من  �ل�سنا رغم  نبات  �لأزوتية؛ لأن  باملركبات  ت�سمد  �أن 
يف جذورها على عقد بكتريية ل يحتوي على هذه �لعقد �لتي تثبت �لنيرتوجني)�لأزوت( 

�جلوي((

ويذكر كتاب �لنباتات و�لأع�ساب �لطبية للدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد  ثالث فرت�ت 
حل�س )ح�ساد(�ل�سنامكي �لإ�سكندر�ين 

�ملحتوى �جللوكو�سيدي�لأيام�ملح�ساد)�حل�س(

120جم /نبات105�لأولى

65جم /نبات135�لثانية

135جم / نبات190�لثالثة

�لو�حد.  �لنبات  من  �جلليكو�سيد�ت  من  300-350جم  على  �حل�سول  ميكن  وبذلك 
جليكو�سيد�ت   على  �ل�سنامكي  وثمار  �أور�ق  حتتوي  �ل�سنامكي:  يف  �لفعالة  �ملكونات 
 resins ر�تنجية  ومو�د   tannins تانينة   ومو�د   Glycosides anthraquinone �أنرث�كينونية 
ومو�د هالمية  mucilage ومو�د �أ�سرتولية sterols ومادة �ل�سنا)ب(sennoside b وتختلف 
�لثمار.... �ل�ساق،  )�لأور�ق،  �لنبات  للجزء  وتبًعا  �ل�سنا  لنوع  تبًعا  �جلليكو�سيد�ت  كمية 
�إلخ(. وتبًعا ملرحلة �لنمو �ملختلفة. فقد �أثبت �سابر و�آخرون عام 1961 هذ� �لختالف كما 

ح باجلدول �لتايل: هو مو�سَّ
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كمية املحتوى اجلليكو�سيدي )ملجم /مادة جافة( لأوراق نوعني من ال�سنامكي 
خالل مراحل النمو والتطور واملزرعة حتت الظروف امل�سرية 

�حلجازي�لإ�سكندر�ين
________مر�حل �لنمو �ملتطور  

Sennoside
 A+B

 non-rhein
 compound

 sennoside
A+B

 non-rhein
     compound

3.80.71.30.32�لنموي �خل�سري
4.10.41.40.2�لتزهري

2.80.161.20.18�لتزهري �لعقد
1.750.10.980.13�لن�سج �ملبكر

1.350.10.860.1�لن�سج �ملتاأخر
-2.40.050.05�لثمار �خلالية �لبذور

وذكر �لعامل كري�ست  Christ و�آخر عامل 1978  �أن �ل�سنامكي �لإ�سكدرين يحتوي على 
كمية �أكرب من �ل�سنامكي �لهندي.

ينمو  �لذي  �لإ�سكندر�ين  �ل�سنامكي  �أكرث يف  تكون  �أن كمية �جلليكو�سيد�ت  ثبت  وقد 
م�سر  طريق  يف  ينمو  �لذي  �لإ�سكندر�ين  �ل�سنامكي  عن  �ل�سو�دن  ويف  �لقبلي  �لوجه  يف 

�ل�سوي�س:

�ملحتوى �لكلي للجليكو�سيد�ت�لبيئة
1.2جمم لكل جر�م من �ملاده �جلافةطريق م�سر �ل�سوي�س

2.3جمم لكل جر�م من �ملاده �جلافة�لوجه �لقبلي يف م�سر
2.7جمم لكل جر�م من �ملاده �جلافة�ل�سود�ن

وكذلك ثبت �أن كمية �جلليكو�سيد�ت يف �ل�سنا تختلف على ح�سب مرحلة �لنمو وعلى 
ح�سب نوع �لرتبة هل هي رملية ؟ و�إذ� كانت طينية. هل هي طينية خفيفة �أم طينية ثقيلة؟ 
ويبد �أن كمية �جلليكو�سيد�ت تكون �أكرث يف مرحلة �لنمو �خل�سري، و�أنها �أكرث ما تكون يف 
�لرتبة �لطينية �خلفيفة. ولذ� فاإن قطف �لأور�ق للح�سول على �ل�سنامكي ينبغي �أن يتم 
قبل فرتة تكّون �لثمار، وهي �ملرحلة �ملعروفة بالنمو �خل�سري. وقد ذكر �جلنجيهي عام 
1970 �أن �أف�سل فرت�ت �حل�س )ح�سد �لأور�ق(بالن�سبة لل�سنامكي �لإ�سكندر�ين هي يف 
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�ليوم �خلام�س بعد �ملئة ثم يف �ليوم �خلام�س  و�لثالثني بعد �ملائة. و�لثالثة و�لأخرية يف 
�ليوم �لت�سعني بعد �ملائة )كما تقدم معنا(.

ا  وحتتوي �أور�ق �لنبات على �أعلى حمتوى من �ملو�د �جلليكو�سيدية  �لفعالة وخ�سو�سً
 Sennoside وترت�وح ن�سبتها بني 1.5-3 باملئة،  وهي حتتوي على ، Diathrone glucosides

 c and وكمية قليلة من �سنو�سيد ج و د  rhein سنو�سيد �ألف وباء( ومركب �لر�ين�( a amd b

  Free anthraquinones وجمموعة ب�سيطة من �ملو�د  �جلليكو�سيدية �حلّرة d Sennoside

 chrysophanol و�لكري�سوفانول aloe emodin و�ألوي – �إميودين rhein و�ملتكون من �لر�ين
ول حتتوي �لبذور على مو�د جليكو�سيدية ، بينما حتتوي �لثمار غري تامة �لن�سج على كمية 
�أكرب  �إن �لثمار �لتي ل حتتوي على بذور تكون بها كمية  �أكرب من �لثمار ��لنا�سجة،  بل 
من �جلليكو�سيد�ت عن مثيالتها �لتي حتتوي على �لبذور. �لغريب �أن �ل�سنو�سيد )�ألف( 
a  Sennoside ل يوحد يف �لأور�ق �خل�سر�ء �لطازجة �إلبعد جفافها نتيجة ن�ساط بع�س 

�لإنزميات �خلا�سة �ملوؤك�سدة.

cassia angustifolia ))1(( ال�سنا الهندي

من  وحمتو�ه  �ل�سومال.  ويف  �لبنجاب(  )منطقة  وباك�ستان  �لهند  يف  وينمو 
�سريع  باأنه  ويتميز  و�حلجازي.  �لإ�سكندر�ين  �ل�سنامكي  حمتوى  من  �أقل  �جلليكو�سيدية 
�إلى 120 �سم �سنتمرًت�. وفروعه قائمة �سبه متخ�ّسبة. و�لثمار طويلة  �لنمو وي�سل طوله 

)1(  من كتاب �لنبات و�لأع�ساب للدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد بت�سرف.
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�للون  �ل�سلبة ذ�ت  �لبذر  ثماٍن من  �إلى  )5-6�سم( وعر�سها 1-2�سم. وبد�خلها خم�س 
�أزو�ج من �لوريقات.  �إلى ع�سرة  �لبني �مل�سفر. �لأور�ق مركبة ري�سية مكونة من خم�سة 
�أ�سفر، و�سكلها بي�ساوي. �لأزهار �سفر�ء  �لورقة 3 �سم وعر�سها 0.5�سم، ولونها  طول 

توجد يف جمموعات كثرية.
))1(( Cassia occidentalis سنا غربي /كا�سيا اأو ك�سيدينتال�ض�

�لو�سف : ع�سب ُيعرف �أحياًنا باأنه �أقّل من �سجرية �أو�سجرية معمّرة ي�سل �رتفاعها 
مابني 0.6-1.5مرت. �أفرعه �سبه مل�ساء جمّعدة.�أور�قه ري�سية يرت�وح طولها مابني 10�أو 
15 �سم  له عنق طويل �أمل�س. حتمل كل ورقة من ثالثة �أزو�ج من �لوريقات �جلال�سة �إلى 
� تكون �لأزهار يف  خم�سة. خ�سر�ء �ساحبة �للون بي�ساوية �أو م�ستطيلة. وقمتها حادة جدًّ
عناقيد ذ�ت �أعناق ق�سرية. يحتوي كل عنقود على عدد قليل من �لأزهار. ويكون يف طرف 
�لنبات عثكول طوله 5 ملم. ممتد �إلى 1.3�سم وطول �لقبابات 1.3�سم، وهي بي�ساوية 
م�ستدقـّة �لطرف، وطول كاأ�س �لزهرة 1�سم وهو �أمل�س. �لتويجات خم�سة �سبه مت�ساوية. 
طول 1.3�سم بي�ساوية �إلى م�ستطيلة مدورة �لطرف �سفر�ء �ساحبة �لتعّرق فيها باللون 
�لربتقايل. �لثمار على هيئة قرون  طولها مابني 10-12.5�سم. وحو�يل 5ملم يف �ل�سمك.

منحنية  �إلى �لور�ء مل�ساء م�سغوطة عند طرف و�حد ومدّورة.

موطنة :جنوبي �حلجاز 

�جلزء �مل�ستعمل : �لأور�ق. �لبذور و�جلذور.

نقاًل عن كتاب �لنباتات �ل�سعودي �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي. ملحموعة من �لأ�ساتذة يف كلية �ل�سيدلة.   )1(
�لريا�س  �إد�رة �لبحث �لعلمي. مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية 1987.
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�ل�ستعمال : ت�ستعمل �لأور�ق و�لبذور و�جلذور كمه�سل قوي. و�لبذور كمزيل للحّمى. 
و�جلذور مّدر للبول، وكما �أن للبذور �أثًر� كبرًي� يف عالج �ل�سعال و�ل�سعال �لديكي.

تدهن �لبذور و�لأور�ق بال�سحم وتو�سع على مو�سع �لآلم �لي�سرية و�حلكة و�لقروح. يعد 
منقوع �جلذر م�ساًد� ل�سمّيات عديدة، ويعطى لعالج �حلمّيات و�ألم �لأع�ساب. وي�ستعمل 

مغلي �لأور�ق و �جلذور و�لأزهار للن�ساء �لع�سبيات �لالتي يعانني من �سوء �له�سم.

 cassia fistula )1( خرنوب كا�سيا ف�ستيول

ا خيار �سنرب  ُيقال له �أي�سً

�لو�سف: �سجرة ذ�ت حجم متو�سط منت�سبة �أورقها ري�سية ناعمة �لوريقات بي�ساوية 
وريقة.�لأزهار حممولة على عدة عناقيد طولية متناثرة يف جميع  عددها مابني 8 و16 
�أجز�ء �ل�سجرة. وهي ذ�ت ر�ئحة عطرية، خ�سر�ء �للون بّر�قة وحممولة على �أعناق.كاأ�س 
بي�ساوية منقلبة. �سفر�ء-ز�هية ذ�ت خملب  �لتويجات معّرقة.  و�ساقط.  �أمل�س  �لزهرة 
�سغري عند �لقاعدة. �لثمار على هيئة قرون �أ�سطو�نية. طولها مابني 30-60�سم �سمكها 
لب  �لبذور كثرية مغمو�سة يف  د�كن.  �إلى  بني  ولونه  �ل�سكل.لمع  بندويل  حويل 2.5�سم 
�أ�سود حلو ومنف�سلة عن بع�سها متاًما باأن�سجة فا�سلة م�ستعر�سة وهي �سغرية بي�ساوية 

م�سغوطة قلياًلناعمة ولمعة، ومتيل �إلى �لإ�سفر�ر- بنّية.

موطنه : ُيباع يف �ل�سوق �ملحلّية. 

�ل�ستعمال : ت�ستعمل ق�سور �جلذور �سد �حلمى. و�لنزيف.�لأمر��س �جللدية و�إفر�ط 
�إفر�ز �ل�سفر�ء. و�لبثور و�لقروح. و��سطر�بات �مل�سالك �لبولية و�لت�سّمم بال�سّم. وت�ستعمل 
�لأور�ق كم�سهل قوي لعالج �لبو��سري. �أما �لبذور فت�ستعمل كم�سهل قوي. وهي مفيدة يف 
كرثة �إفر�ز �ل�سفر�ء، و�حلّمى و�لأمر��س �جللدية. ومغلي ق�سرة �جلذر يفيد يف �جلذ�م 

�سينا  �بن  وقد ذكره  وترجمة د.�سبخي حممود حمامي.  للر�زي حتقيق  �لقولنيج  كتاب  فهار�س  �نظر   )1(
�إلى  �لهند  من  )يحمل  ب�سري  ومنه  �أفغان�ستان(  عا�سمة  كابول  )من  كابلي  ومنه  قال:   �لقانون.  يف 
على  ويطلى  به.  تغرغر  �إذ�  و�حللق  �لأح�ساء  يف  �حلارة  �لأور�م  من  ينفع   ملني  حمّلل  وهو  �لب�سرة( 
�لأور�م �ل�سلبة ويعالج به �لنقر�س و�ملفا�سل  �لوجعة. منق للكبد نافع من �لريقان ووجع �لكبد. ملني 

للبطن يخرج �ملّرة و�لبلغم. و�إ�سهال بالى �أذى وي�سلح للحبالى و�ملر�سعات.
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و�لأمر��س �جللدية )1(

cassia italic ع�سرق اإيطايل كا�سيا اإتاليكا

�لو�سف: �سجرية معّمرة �رتفاعها يرت�وح مابني 30 و 90�سم. �سيقانها مل�ساء خ�سبية 
ا من �أ�سفلها. �لأفرع منت�سرة، �لأور�ق ري�سية، طولها يرت�وح مابني  بع�س �ل�سيء وخ�سو�سً
�سبه  وهي  �لوريقات.  من  �أربعة  �أو  �أزو�ج  ثالثة  على  ورقة  كل  حتتوي  معنقة  و10�سم.   5
مدورة. خ�سر�ء �أو خ�سر�ء �ساحبة. تكون �لأزهار على  هيئة عناقيد �إبطّية ذ�ت �أعناق 
كاأ�س  � طول  �لأعناق ق�سرية جدًّ �لأور�ق.  �أطول من  �لنهاية  �لثمرة، وهي يف  ممتدة يف 
غ�سائية  �لأطر�ف.  مدورة  م�ستطيلة  و�لأق�سام  �لقاعدة.  �إلى  مق�سم  وهو  1�سم،  �لزهرة 
م�ستطيلة ذ�ت خمالب ق�سرية  منقلية  بي�ساوية   وهي  �لتويجات 1.3�سم  معرقة. طول 
رة �لكاملة �سبعة مت�ساوية. م�ستودعات �للقاح  �سفر�ء ذ�ت عروق �سبكية. �لأع�ساء �ملذكَّ
ق�سرية، �ملبي�س مك�سو بزغب كثيف، طول �لقرون �لثمرة 2.5-4.5�سم وعر�سها 1.3-
2�سم، وهي م�سطحة. دقيقة ورقية مل�ساء مدورة عند �لطرفني. عدد �لبذور مابني �ست 
و�ثنتي ع�سرة. بذروه ت�سبه �لأوتاد منكم�سة مقو�سة عند �لقمة وهي �سبكة جممدة، ولونها 

بني د�كن.

و�ل�سرقية و�سحر�ء  و�ل�سمالية �جلنوبية  �لو�سطى  �ملناطق  : �سمايل �حلجاز.  موطنه 
�لنفوذ و�لربع �خلايل. 

�جلزء �مل�ستعمل : �لأور�ق و�لثمار. 

�ل�سيدلة   كلية  �أ�ساتذة  من  ملجموعة  �ل�سعبي  �لطب  يف  �مل�ستعملة  �ل�سعودية  �لنباتات  كتاب  عن  نقاًل   )1(
جامعة �مللك �سعود بالريا�س.
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�لإ�ستعمال م�سهل قوي وخاف�س للحمى، ول �سيما منقوع �أور�قه �حلديثة �لنمو0 ويعطي 
ت�ستعمل  كما  �لأخرى،  �لتنف�سي  �جلهاز  و�أمر��س  �لأنفلونز�،  حالت  يف  �جلذور  منقوع 

كطار للبلغم )1(.

cassia holosericea ع�سرق كا�سيا هولو�سريي�سيا

رة متفّرعة �أورقها مرّكبة ري�سية. كل ورقة حتتو ي على ما بني  �لو�سف : �سجرية معمَّ
�أربعة �أزو�ج من �لوريقات وثمانية جال�سة �أطرفها مدورة، قمتها حادة. �لثمر على هيئة 

قرون بي�ساوية م�ستدقة عند �لطرفني.

موطنه: �سمايل �حلجاز �ملناطق �لو�سطى و�جلنوبية. �جلزء �مل�ستعمل: �لأور�ق و�لثمار.

وهي  �ملعدية  �لنتفاخات  وتزيل  و�لأمعاء،  للمعدة  مقوية  و�لثمار  �لأورق  �ل�ستعمال: 
.)2(� م�سهلة جدًّ

)1(  �لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي

)2(  �مل�سدر �ل�سابق
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ا�ستعمالت ال�سنا يف الطب احلديث:
�لأدوية  �سركات  قامت  وقد  �ملتعاطاة.  �لكمية  بح�سب  وم�سهل  كملني  �ل�سنا  يتخدم 

بتح�سري �جللوك�سيد�ت sennosida1b وو�سعها على هيئة �أقر��س نذكر منها �لآتي:

1 -                                purseneid بر�سنيد
2 -sennakot سناكوت�
3 -agiolax أجيولك�س�
�سينتولك�س  syntolax  )يحتوي على �ل�سنا فقط(- 4
5 -  mucinum ميو�سنيم
جلي�سينيد  glysennid  )يحتوي على �ل�سنا وعلى بع�س �ملو�د �لغروية  �لأخرى(.- 6
7 -Sennalax سنالك�س�

ول يكاد يوجد ملني �أو م�سهل  Laxative or purgative �إل وفيه �سيء من �ل�سنا. ول�سك 
�أن �ل�سنا من �أف�سل �مللينات �إن مل يكن �أف�سل �مللينات على �لإطالق، وذلك لأن مفعوله 
يوؤثر  ل  فاإنه  ولذ�  �لقولونية.  �لبكترييا  بو��سطة  حتلله  يتم  حيث  �لقولون  يف  �إل  يبد�أ  ل 
معظم  تفعل  كما  �لغذ�ء  �مت�سا�س  على  بالتايل  يوؤثر  ول  �لدقيقة،  و�لأمعاء  �ملعدة  على 
�مللينات و�مل�سهالت. ول ي�سبب �إم�ساًكا بعد فرتة �لإ�سهال كما تفعل بع�س �مل�سهالت �لتي 
وي�سطر  �لإ�سهال،  بعد  �لإم�ساك  فيحدث  �لأمعاء  حلركة  ل  خمو  ��ستعمالها  بعد  يحدث 
�ملرء �إلى معاودة تعاطيها، و�لتعود عليها. ولي�سبب �ل�سنا تقل�سات يف �لأمعاء كما تفعل 
معظم �مل�سهالت �لأخرى. وقد يحدث منه مغ�س خفيف �سرعان مايزول. ويبد�أ �لتاأثري 
و�لإ�سهال عندما ي�سل �ل�سنا �إلى �لقولون، وذلك ي�ستدعي 6-12 �ساعة و�أكرث )�ملو�سوعة 
�ل�سيدلنية مارتنديل martindaleوكتاب �أفري جون�س عن �لأم�ساك(. ول ميت�س �ل�سنا 
يف �لأمعاء. وبالتايل ل يوؤثر على �جلنني. كما �أن �لأم �ملر�سع ت�ستطيع ��ستعماله؛ لأنه ل 

يفرز يف لبنها من �لثدي )�ملو�سوعة �ل�سيدلنية Martindale عام 1989(.

اأ�سرار الإم�ساك :
 Anal و�سروًخا يف �ل�سرج piles  وي�سبب �لإم�ساك �ملزمن يف كثري من �لحيان �لبو��سري
 fissure، وي�ساهم يف بع�س �لأحيان يف ت�سبب �لنا�سور   anal fistula كما �أنه م�سوؤول عن 
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للقولون،  �لغ�ساء �ملخاطي �لدخلي  نتوًء� يف  ي�سبب  �لرتوج  diverticulosis، وهو د�ء  د�ء 
يف  �لألياف  وقلة  ولالإم�ساك  �لإم�ساك،  من  يعانون  �لذين  �ل�سن  كبار  ي�سيب  ما  وعادة 

�لغذ�ء دور يف ت�سبب �سرطان �لقولون. 

وللوقاية من �لإم�ساك و�لعالج منه لبد من �لتنبه للعو�مل �لتالية:

ينبغي �أن يكون  �لغذ�ء غنيًّا بالألياف، فالتمر و�لتني و�لفو�كه و�خل�سرو�ت  و�ل�سلطة - 1
�خل�سر�ء وبع�س �لبقول غنية بالألياف، وغذ�ء �لرجل �لغربي )�لأوروبي - �لأمريكي 
�لألياف. وكرثة �لدهون  � يعاين من نق�س  و�إلى عهد قريب جدًّ - �لأ�سرت�يل( كان 
و�للحوم. بينما غذ�ء �لأفريقي و�لأ�سيوي غني بالألياف. ول ت�سكل �للحوم �إل ن�سبة 
حمدودة.�أما �لدهون فاأغلبها نباتية لدى �لأفريقي و�لأ�سيوي. بينما هي لدى �لغربي 
�لتي قام بها كثري من  �لغذ�ء  �أبحاث  �أدت  �لأحو�ل. وقد  �أغلب  حيو�نية �مل�سدر يف 
BURKITT)�لذي ُتو�سف با�سمه نوع من �ليمفوما،  �لباحثني، وعلى ر�أ�سهم بركت 
�إلى معرفة �أهمية  وهو �سرطان خاليا ملفاوية ي�سيب �لفك يف �ملنطقة �لإ�ستو�ئية( 

�لألياف يف �لغذ�ء، و�أنها تقي من : �لإم�ساك ود�ء �لرتوج و�سرطان �لقولون.

�إ�سعاف - 2 �إلى  يوؤدي  )كابينية(  �حلمام  �لكر�سي يف  على  و�جللو�س  �لتربز  عملية  �إن 
�إلى �لأر�س. ول بد  �أقد�مهم  ا عند �لأطفال �لذين ل ت�سل  عملية �لتربز وخ�سو�سً
ا �لي�سرى(، لي�سبح �سكل �مل�ستقيم  rectum م�ستقيًما  من �لتكاء بالقدم )وخ�سو�سً
فعاًل.)يوجد�مل�ستقيم على هيئة رقم 4(. وكذلك  �لقولون �ل�سيني موجود على هيئة 
s، فاإذ� مل يوجد �ل�سغط �لكايف، فاإن عملية �لتربز  تكون غري تامة. وتبقى  حرف 
�لف�سالت يف �لقولون.. ويوؤدي ذلك مع تكرره �إلى �لإم�ساك. وقد علَّم �لر�سول �سلى 
�هلل عليه و�سلم  �مل�سلمني كل �سيء حتى �خلر�ءة كما يقول �سلمان �لفار�سي ر�سي �هلل 
عنه؛ قال )علَّمنا ر�سول �هلل �سلى عليه و�سلم كل �سيء حتى �خلر�ءة. فاأمرنا �أن ل 
ن�ستنجي بعظم ول روث. ونهانا �أن ن�ستقبل �لفبلة بغائط �أو بول((. وقال �سر�قة بن 
مالك ر�سي �هلل عنه: ))علّمنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف �خلالء �أن نقعد 

على �لي�سرى ونن�سب �ليمنى(( �أخرجه �لبيهقي و�لطرب�ين.

ويذكر �لأ�ستاذ �لدكتور �سري �أفري جون�س و�لدكتور �أدمون جودجن قي كتابهما معاجلة  
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�أ�سباب �لإم�ساك: قلة �لألياف يف �لطعام، وعدم �جللو�س  �أهم  �أن من  �لإم�ساك)1( 
جل�سة �سحيحة  �أثناء �لتربز، وبالتايل عدم �إيجاد �ل�سغط �لكايف لإخرج �لف�سالت. 
و�جلل�سة �لتي ن�سح بها �لر�سول، وهي �لتكاء على �لي�سرى ون�سب �ليمنى ت�ساعد 
على �إيجاد �ل�سغط �لكايف لإخر�ج �لف�سالت، وعلى جعل �سكل �مل�ستقيم يتحول �إلى 
  sigmoid colon أن يكون م�ستقيًما فعاًل بدًل من �سكله �لعوج )4(. و�لقولون �ل�سيني�

s ملوجود على�سكل حرف�

�إن �أف�سل �لأدوية و�لعقاقري ملد�و�ة �لإم�ساك هي �ل�سنا. وقد ذكر كتاب �أفري جون�س - 3
�ل�سابق ذكره �أن �ل�سنا تليها �لكا�سكار� تعترب �أف�سل �مللينات. لأنها ل تخّر�س �لأمعاء، 
ولأن عملها ل يبد�أ �إل يف �لقولون، وهي بالتايل ل توؤثر على �مت�سا�س �لغذ�ء كما �أنها 

ل ت�سبب �إم�ساًكا يعقب �لإ�سهال.

�إن من �أ�سباب �لإم�ساك �ملهمة مد�فعة �لأخبثني )�أي حماولة �لإمتناع عن �لتربز �أو - 4
�لتبول مع �لإح�سا�س بالرغبة يف ذلك(؛ لعدم توفر �ملكان �ملنا�سب �أو لالن�سغال. وقد 
نهى �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �أن ي�سلي �لإن�سان وهو يد�فع �لأخبثني. فقد �أخرج 
�أبو د�ود عن عبد�هلل بن �لأرقم قال : �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: 
))�إذ�  �أر�د �أحدكم �أن يذهب �إلى �خلالء وقامت �ل�سالة فليبد�أ باخلالء(( و�أخرجه 
�لرتمذي )باب �لطهار�ة(، وقال عنه: حديث ح�سن �ل�سحيح، ))ويف �لباب مثله عن 
عائ�سة و�أبي هريرة وثوبان و�أبي �أمامة(( و�لطب �حلديث يوؤكد هذ� �ملعنى )�نظر 

كتاب معاجلة �لإم�ساك لأفري جون�س �ملتقدم ذكره(.

ال�ستعمالت امل�ستقبلية:
هناك عدة جمالت للبحث يف �إمكان ��ستخد�م �ل�سنا. ويوجد يف �لهند م�ستح�سر مكون 
من حملول مائي مركز من �لكا�سيا �أجن�ستوفوليا و�لكا�سيا �أك�سيد نتاليز وت�ستعمل لتنقية 
�لإ�سالمي. للطب  �لأول  �لعاملي  �ملوؤمتر  )�أبحاث  �سيها  ور�كليومار  مي�سر�  )�أرون  �لدم 
�ملختلفة  �لأغر�س  يف  �ل�سنا  ��ستخد�مات  �إمكانية  بحث  من  بد  ول   )436 �س  �لكويت. 

  Sir francis avery jones and Edmund godding management of Constipation1  (1)
Blockwell scientific Publication, London 1972
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�ل�سابقة و�ملذكورة يف �لطب �لقدمي. حيث كان �ل�سنا ُي�ستخدم لنزلت �لربد و�لتهاب �حللق 
و�لربو و�لأمر��س �جللدية �ملزمنة و�حلكة و�جلرب وتقوية �ل�سعر وزيادة �إفر�ز �ل�سفر�ء 
تاأثري  وهو  جديد  ��ستخد�م  وهناك  و�ل�سقيقة...�إلخ  و�ل�سرع  و�ل�سد�ع  �لبو��سري  ولعالج 
ت�ساد منو  �لتي  و�لعقاقري  �لأدوية  �أن  �ملعلوم  ومن  وتكاثرها.  �لفريو�سات  على منو  �ل�سنا 
� حتى �لآن، ولهذ� فان �كت�ساف �أي عقار لعالج �لفريو�سات يعترب قفزة  �لفريو�س قليلة جدًّ
ر�ئعة يف ميد�ن �لطب �لعالجي.. حيث �إن مئات �مل�ساد�ت �حليوية antibiotics �ملوجودة 
يف �لأ�سو�ق ل جتدي �إل يف �أنو�ع �لبكترييا، ول ت�ستطيع �أن تقاوم وت�ساد �لفريو�سات. وقد 
�إيقاف  �أرون مي�سر� ور�كليو مار �سينها من �لهند ببحث خا�سية �ل�سنا يف  قام �لباحثان 
منو �لفريو�سات )�لبحث �ملقّدم �إلى �ملوؤمتر �لعاملي �لأول للطب �لإ�سالمي �س738-436(، 
�إيقاف منو  �إلى بع�س ف�سائل نبات �ل�سنا )�لكا�سيا( لها خا�سية  وقد تو�سال يف بحثهما 
�لفريو�سات، وبالذ�ت �لكا�سيا �سيام، �لتي �أعطت �أعلى نتيجة لوقف منو �لفريو�سات، بينما 
�إيقاف  يف  ن�سبيًّا  �سعيفة  نتائج  و�لتور�  و�لأك�سيدينتال  وجلوكا  في�سول  �لكا�سيات  �أعطت 
�أعطى نتائج  منو �لفريو�سات. وقد مت ��ستخال�س ر��سب بروتيني من �لكا�سيا �سيام وقد 
 100 ن�سبة  �حلالت  بع�س  يف  �لنتائج  وو�سلت  �لفريو�سات...  منو  �إيقاف  يف   � جدًّ عالية 
باملئة، بالإ�سافة �إلى ذلك توجد �أبحاث طبية متعددة توؤكد فاعلية بع�س �ملو�د �لكيماوية 
مادة  ذلك  ومن  )�لبكترييا(،  �مليكروبات  )�لكا�سيا(�سد  �ل�سنا  نبات  من  �مل�ستخل�سة 
�ساك�سني �مل�ستخل�سة من نبات �لكا�سيا �إب�س�س، كما مت ��ستخال�س مو�د كمياوية ت�ستعمل 
�سد �لفطريات من نبات �لكا�سيا في�ستول و�لكا�سيا دكور�. وهي مو�د جليكو�سية فالفونية 
وحام�س �لكريزوفونيك -9 �أنرث��سني)1(، وهذه �لأبحاث �جلديدة يف هذ� �مليد�ن �ستفتح 
�مل�سادة  �لعقاقري  �أن  ومبا  و�لفريو�سات.  و�لبكترييا  �لفطريات  معاجلة  يف  جديدة  �آفاًقا 
ل  �لتي  �لفريو�سية  �لأمر��س  ملعاجلة  �سينتج جماًل  فاإن ذلك   .� للفريو�سات حمدودة جدًّ
ب كثرًي� من �لأمر��س �لب�سيطة و�خلطرية.. يوجد لها عالج ناجع حتى �لآن... و�لتي ت�سبِّ
كما يعتقد �أن لها عالقة وثيقة مبجموعة من �لأور�م �خلبيثة مثل بركت ملفوما وورم )غرن( 
فقد�ن  )مر�س  �لإيدز  مر�س  �آخًر�  ولي�س  و�أخرًي�  )�للمفاوية(..  �لدم  ولوكيميا  كابو�سي 
�لدم(،  نقل  و�سحايا  و�لزناه  �ملخدر�ت  ومدمني  ا  جن�سبًّ �ل�ساذين  ي�سيب  �لذي  �ملناعة 
ع�سر�ت  و�أ�ساب  عام 2014،  �أو��سط  منذ  �أفريقيا  �نت�سر يف غرب  �لذي  �إليبول  ومر�س 

�لآلف.

)1(  �أرون م�سر� ور�كليو مار �سينها. و�ملوؤمتر �لعاملي �لأول للطب �لإ�سالمي �س 438-436.
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وبهذ� يت�سح م�سد�ق قول �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم ))لو كان �سيء ي�سفي من 
�ملوت لكان �ل�سنا(( �أخرجه �لرتمذي عن �أ�سماء بنت عمي�س ر�سي �هلل عنها، وقوله �سلى 
�هلل عليه و�سلم: )) عليكم بال�سنا و�ل�سنو�ت؛ فان فيهما �سفاًء من كل د�ء �إل �ل�سام.  قيل: 
يار�سول �هلل، وما �ل�سام؟ قال: �ملوت((�أخرجه �بن ماجه عن عبد�هلل بن �أم حر�م ر�سي 

�هلل عنهما.

م �إلى �ملوؤمتر �لعاملي �لأول للطب  وقد جاء يف بحث  �أرون مي�سر� ور�كليو �سينها �ملقدَّ
�لإ�سالمي �ملنعقد يف �لكويت )1-10 ربيع �لأول 1401هـ /21-16 يناير1981( �أن �لأزهار 
لعالج  �للّب  وُي�ستعمل  �ل�سعال،  ولعالج  ل،  كم�سهِّ ُت�ستعمل  في�ستول  �لكا�سيا  لنبات  و�للّب 
�لديد�ن. ويف حالة �لتهاب �حللق ُت�ستعمل �لبذور و�للّب على �سكل غرغرة، و�لرماد �لناجت 
عن حرق �لفاكهة بالإ�سافة �إلى �مللح و�لع�سل ي�سفي �ل�سعال.... و�لكا�سيا �أك�سيدونتاليز 
�لفلفل  مع  �لنبات  جذور  وت�ستعمل  �لتعبان..  لدغة  عالج  يف  مفيدتان  �سوفور�  و�لكا�سيا 
�لأ�سود لعالج نزلت �لربد. و��ستخدمت �لأور�ق يف عالج �لتهابات �لقلب. ويف حالة �آلم 
نة من �جلذور مع �ملاء. وع�سب نبات �لكا�سيا تور� ُي�ستعمل يف  �لأ�سنان ت�ستعمل عجينة مكوَّ
تنقية �لدم. وُت�ستعمل �لبذور يف عالج �ل�سعال و�لربو. ويف �لأمر��س �جللدية مثل �لقرع 

كانت ت�ستعمل عجينة مكونة من �لبذور مع ع�سري �لليمون د�خليًّا.

 )pharmacology(1980 )supplement 1(20-104-112(وذكرت  جملة علم �لأدوية �س
يف مقال للباحثني �أنتون)r1Anton( وهاج - برور )Haag-Berruier( �أن �لكا�سيا �ل�سود�ء 
)c1nigricans( ت�ستخدم خلف�س �حلمى، و�أن �لكا�سيانور� مفيدة لعالج �لديد�ن، و�أن كا�سيا 
بودو كاربا )c.podo carpa( و�أنو�ًعا �أخرى من �لكا�سيا تي�ّسر عملية �لولدة )�لطلق(، كما 
و�لأميبي  )�لزحار  �لدو�سنتاريا  لعالج  مفيدة  �لكا�سيا  �أنوع  بع�س  و�أن  �حلي�س،  تدر  �أنها 
و�لبا�سيلي(، و�أن بع�س �أنو�ع �لكا�سيا ُت�ستخدم لعالج �ملالريا و�لهرب�س و�لدمامل و�لأمر��س 

�جللدية  �لأخرى.

ال�سنـّوت:
�لأحاديث : عن �إبر�هيم بن �أبي عبلة قال : �سمعت عبد�هلل �بن �أم حر�م. وهو ممن 
�سلى مع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  �لقبلتني : ))عليكم بال�سنا و�ل�سنـّوت؟. فاإن 
فيهما �سفاء من كل د�ء((�أخرجه �بن ماجه يف �ل�سنن )كتاب �لطب(. وذكره عبد�مللك 
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بن حبيب قال : عن �أن�س بن مالك  ر�سي �هلل عنه  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
قال: ))عليكم باأربع فيهن �سفاء من كل د�ء �إل من �ل�سام )وهو �ملوت(: �ل�سنا و�ل�سنـّوت 
و�لثفـّاء �حلّبة �ل�سود�((وهذ� �حلديت مل �أجده بهذ� �للفظ. وقد �ختلف يف معنى �ل�سنوت 

على ثمانية �أقو�ل هي :

�لع�سل . 1

�لع�سل �لذي يكون يف زقاق �ل�سمن.. 2

رب عكة �ل�سمن يخرج خطًطا �سود�ء على �ل�سمن.. 3

حب ي�سبة �لكمون ولي�س به.. 4

�لكمون �لكرماين . 5

�لر�زياجن وهو لفظ فار�س لل�سمار)�ل�سمر(:. 6

�لتمر . 7

حجًما،   منه  �أكرب  ولكنه  و�ليان�سون،  و�لكمون  �ل�سمر  بحب  �سبيه  �أنه  و�ل�سحيح 
ُوي�ستعمل هناك  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة  �أبها وع�سري  وهو معروف يف منطقة 

حتى يف �لقهوة.

 �ل�سبت : قاله �ملوفق  �لبغد�دي وغريه.. 8

�أم  بلغة  �ل�سبث  هو  �ل�سنوت   : رويحة  لأمني  �لطبية«  »�لأع�ساب  كتاب  يف  وجاء 
�ليوم. وذكره عبد�مللك بن حبيب قال:  �إلى   �ل�سام، وليز�ل هذ� �لإ�سم يف�ستخدم 
�ل�سنوت: �ل�سبث )�ل�سبة(، وقالو�: �إنه هو �أرجح �لأقو�ل. وجاء يف �لقامو�س: �ل�سبث 
�ل�سبث  �أن  �لعرب لبن منظور  ل�سان  بقلة. وجاء يف  �لباء هو  �ل�سني وت�سكني  بك�سر 
�ل�سبث يف  �سوذ.  بالفار�سية  و�أ�سلها  �لدينوري، وهي معربة  �أبو حنيفة  نباته. حكاه 
�لطب �لقدمي كتاب �ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة للملك �ملظفر يو�سف بن عمر �لر�سويل 
�ليمني �لرتكماين قال : ويف )ع(: )يق�سد كتاب �جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية لبن 
و�لثالثة، ويجفـّف  �لثانية  �لدرجة  �إ�سخانة بني  �لبيطار())�ل�سبث ي�سخن ويجفـّف، 
بني �لأولى و�لثانية. و�إذ� طبخ بالزيت �سار ذلك �لزيت دهًنا يحلـّل. وي�سّخن �لوجع. 
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ويجلب �لنوم وين�سج �لأور�م �لتي تن�سج. و�إذ� �أُحرق �ل�سبث �سار يف �لدرجة �لثالثة 
�إذ�  �ل�سديد  �لكثرية  �ملرتّهلة  �لقروح  فينفع  و�لتجفيف.  �لإ�سخان  درجات  من 
�لقدمية  �لقروح  ويدمل  �لتنا�سل.  �أع�ساء  يف  منها  حدث  ما  ا  وخ�سو�سً عليها.  نرث 
)�ملزمنة( �لتي تكون يف �لقلفة على ما ينبغي، و�أما �ل�سبث �لطري فهو �أرطب و�أقل 
حر�رة  وهو ين�سج. ويجلب �لنوم �أكرث من �لياب�س. وطبيخ جملة �ل�سبث وبذره �إذ� 
�أدّر �لبول. وي�سّكنان �ملغ�س. وقد يقطعان �لغثى )�لغثيان( �لذي يعر�س من  �ُسربا 
�سرب  �أدمن  و�إذ�   ،)hiccongh �لفو�ق)�لزعطة  وي�سّكنان  �ملعدة.  يف  �لطعام  طفو 
من  �نتفعن  طبيخه  يف  �لن�ساء  جل�س  ))و�إذ�  �ملني،  وقطع  �لب�سر،  �أ�سعف  �ل�سبث 
وع�سارته  فلعها.  �لنابتة  �لبو��سري  على  به  وت�سّمد  بذره  و�إذ� حرق  �لرحم.  �أوجاع 
تنفع من وجع �لأذن �ل�سود�وي. وتيب�س رطوبة �لأذن، وطبيخه مع �لع�سل ينقـّي �لبلغم 
و�ل�سفر�ء. و�إذ� �سحق �ل�سبث مع �لع�سل وطبخ حتى ينعقد ولطخ على �ملقعدة �أ�سهل 
�إ�سهاًل �سهاًل. وهو يف�ّس �لرياح )�أي يذهبها(�إذ� �أكل �أو �سرب بقوة. ويدفع �إلى ظاهر 
�لبدن. و�إذ� جعل بذر �ل�سبث يف �لأح�ساء )�ملرق، �ل�سوربة( �أدرَّ �للنب. وهو حاّر جّيد 
لوجع �لظهر �إذ� وقع يف �لطبيخ. ل ي�سلح   للمحرورين. و�أما �ملربودون فينتفعون به. 
وكامخ �ل�سبث جيد ملن �أر�د �أن يتقياأ. ردئ �إذ� �أكل فوق �لطعام. وطبيخه بجملته ينفع 

من وجع �لكلى و�ملثانة �إذ� كان عن �سدد �أو رياح غليظة((. 

ويف كتاب �بن جزله �ملعروف باملنهاج �إ�سافة ملا �سبق ))وهو من�سج لالأور�م و�لأخالط  
�أ�سد حتلياًل. وهو  �إن�ساًجا. وياب�سه  �أ�سد  �لباردة. م�سّكن لالأوجاع. يف�ّس �لرياح. ورطبه 
�للنب  ويدّر  يوؤخذ منه خم�سة در�هم )�لدرهم = 3.4جم(  وينّوم. وقد  �لأور�م،  ين�سج 
وماوؤه  جيد لقروح �ل�سفل )�أ�سفل �لإن�سان( و�لذكر. و�لقروح �لرهلة. ويقطع �لبو��سري �إذ� 

�سمدت به((.

ويف كتاب �حلكيم ح�سن  بن �إبر�هيم �لتفلي�سي )عا�سمة جروجيا يف �لقوقا�س يف 
�لحتاد �ل�سوفيتي �سابًقا())�ل�سبث من �حل�سائ�س. وهو معروف. و�أجوده ما �أخرج 
ا �إذ� كان طريًّا. وهو حاّر ياب�س يف �لثانية. ينفع من �ملغ�س. وبذره  زهره، خ�سو�سً
�ل�سدر  وجع  ومن  �ملعدة.  يف  �لعار�س  �للزج  �لبلغم  من  وينفع  �لبو��سري،  من  ينفع 
و�لرئة؛ لأنه يحلِّل ما كان يف �ملعدة من �لبلغم. �ل�سربة منه : ن�سف �أوقية(( ))�لأوقية 
=30جم(( وجاء يف �لقانون لبن �سينا �أن �ل�سبث من�سج لالأخالط �لباردة. م�سّكن 
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لالأوحاع يف�سي �لرياح. 

وكذلك دهنه. وفيه تليني بالغ. ومز�جه قريب من �لن�سج، لكنه �أ�سخن، ورطبه �أ�سد 
�إن�ساًجا. وياب�سه �أ�سد حتلياًل. من�سج لالأور�م. ماوؤه ينفع من �لقروح و�لرهلة، ودهنه  
ا دهنه وع�سارته. وينفع من  ينفع  من �أوجاع �لأع�ساب وما ي�سبهها منوم، وخ�سو�سً
فو�ق  من  وينفع  �للنب.  يدّر  بذره  �لب�سر.  ي�سعف  �أكله  �إدمان  �ل�سود�وي.  �لأذن  وجع 
�لمتالء)hiccongh( �لكائن من طفو �لطعام. وي�سّر �ملعدة. ويف بذره تنقية. ينفع من 
�ملغ�س. ويقطع �ملني �إذ� حقن بها. وجل�س فيه. وبذره يقطع �لبو��سري �لثانية، ورماده 

جيد لقروح �ملقعدة و�لذكر.

ويف  تذكرة د�ود �لأنطاكي:) �سبت( باملثلثة. وُيقال باملثناة )�سبت(: ل زهر له، بل 
�لر�ئحة، يوجد باجلبال  �أ�سفر، كريه  �لرطوبة،  ورق مرت�كم متد�خل يف بع�سه كثري 
�لدم   ويقطع  �ملعدة،  ويقوي  �لقيء،   يحب�س  ماوؤه  �لثانية،  يف  ياب�س  بارد  و�ل�سخور، 
حيث كان. وينوب يف �أمر��س �لعني على �ملاميتا. وُتدبغ به �جللود فتطيب وتلني. وهو 
�أجود من �لعف�س. ويقطع �لإ�سهال وحيا. ي�سّر �ملئانة. وي�سلحه �لُعّناب. و�سربته )�أي 
�أنه ينفع من �ملر�س �لبلغمي  �جلرعة �لدو�ئية ( درهم. وبدله �ل�سماق(( وذكر د�ود 
كالفالج و�للقوة و�لفو�ق )�لزغطة( و�سعف �ملعدة و�لكبد و�لطحال و�لربو و�حل�سى. 
ويدّر �لف�سالت و�لطمث و�للنب. ويزيل �لقولنج و�ملغ�س و�لريقان. ويه�سم ومينع ف�ساد 
�لأطعمة �سرًبا. و�ل�سموم �لقتالة بالع�سل )�أي �إذ� �أخذ بالع�سل( وهو �أعون على �لقيء 
وطالء...  �سرًبا  �لذكر  وقروح  و�لبو��سري  �ملقعدة  لأمر�س  ينقع  ورماده  �لع�سل.  من 
و�جللو�س يف طبيخه ينقي �لأرحام من كل مر�س، وع�سارته تنفع �أمر�س �لأذن قطوًر� 

)�أي تقطرًي� يف �لأذن(، وبذره قالع لنمو �لبو��سري 

ال�سبث يف كتاب املعا�سرين: اأغلب املعا�سرين يكتبها ال�سبت بالتاء املثناه 
anethum gravrelons : ل�سم �لعلمي�

�أ�سمائه  aneth..وبالفار�سية: �سوذ. ومن  dill وبالفرن�سية    : باللغة �لإجنليزية  �ل�سم 
 fam حز�ء وزوفر �سنوت وكوخر. وعرفه �لفر�عنة با�سم �أمي�س.. ويتبع �لف�سيلة �خليمية

1Umbellifera



231

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

موطنه �لأ�سلي : حو�س �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط. وقد عرفه �مل�سريون �لقدماء، 
�أنحاء  معظم  يف  �ل�سبث  وينمو  �ملر�سعات.  لنب  لإدر�ر  �لبذور  مع  مغليه  وو�سفو� 
كاأحد  فُيزرع  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  و�إجنلرت�  و�ملجر  و�أملانيا  �لعربي  �لوطن 
�لطعام  يف  وُي�ستخدم  و�لبقدون�س،   كال�سمر  �لطعم  وحم�ّسنات  �لتو�بل.  حما�سيل 
�أمني  يقول  كما  منوذجية  �أفاويهية  ع�سبة  وهي  �لطبية،  �لأغر��س  يف  ُي�ستخدم  كما 
�سذى  وللع�سبة  و�ملذ�ق..  �لر�ئحة  لطيف  بالأع�ساب«،  »�لتد�وي  كتابه  يف  رويحة 
�إليها وهي طازجة. ولها  ومذ�ق خا�سان ي�سيطر�ن على مذ�ق �لأطعمة �لتي ُت�ساف 
يف �ملطابخ �لإفرجنية ��ستعمال و��سع. وُت�ستخرج منها �سل�سة خا�سة ُت�ستعمل لتتبيل 
حلم �لبقر و�جلمربي و�ل�سرطان. ويتبل �حل�ساء و�لزبدة باأور�ق �ل�سبث )�ل�سنوت( 
و�لبندورة )�لطماطم( و�خل�ّس و�جلبنة  �سلطة �خليار  �ملفرومة. وتخرج مع  �لغ�سة 
mushrooh(، ويف هذه �حلالت  �لكماأة.�لفقع  �لغر�ب.  �لفطر )ع�س  و�إلى  �لقري�س. 
ول  )مفرية(،  مفرومة  وهي طازجة  ن�سجه  بعد  �لطعام  �إلى  �لع�سبة  ُت�ساف  جميًعا 
تطبخ معه وُي�ستخدم �ل�سبث يف حفظ �خل�سرو�ت �لتي ُت�ستخدم على هيئة خملالت 
و)�ل�سبت(  �ملختلطة.  و�خل�سرو�ت  و�لقرع  و�خلردل  و�للفت  �خليار  )طر�سي(مثل 
جتففه �مل�سانع يف �أفر�ن خا�سه؛ لأن جتفيفه بالطريقة �ملنزلية �ملعتادة ي�سبِّب فقد�ن 
جزء كبري من بذوره(( كما يذكر �لدكتور �أمني رويحة يف كتابه »�لتد�وي بالأع�ساب«.
وللح�سول على هذه �لبذور، تقطع �لع�سبة من �أعالها قبل �إمتام ن�سج �لبذور. وُتفرد 
فوق ورق نظيف حتى تف�سل ذ�تًيا، فتجمع وتخزن. وعند �ل�ستعمال تدق وتهر�س مع 

قليل من �مللح وُت�ستعمل مع �لأطعمة.

�لع�سبة  وتزرع  �لأع�ساب،  ويهدىء  �لهظم  وي�سهل  �ل�سهية  يح�ّسن  ))�ل�سبت(( 
لبذر مرت مربع من  �لبذور  �أبريل، ويكفي مقد�ر 5 جر�مات من  �لبذور يف �سهر  بزرع 
�لأر�س. وحتتفظ �لبذور بقوتها ملدة �سنة، وجاء يف كتاب �لدكتور �أمني رويحة : »�لتد�وي 
�ملعلومات   ،192-191 �س  1973.بريوت  �لر�بعة  �لطبعة  �لقلم  د�ر  �إ�سد�ر  بالأع�ساب« 

�لقيمة �لتالية :
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)Anethum Grave lens(: ُّوت ُّوت. �ِسنـ �َسنـ

)بقلة �سنوية من �لتو�بل قريبة من �ل�سمار �حللو. وهي تزرع وتنبت برية(، ُوتطلق كلمة 
ا على �لكمون، وعلى �لر�زياجن ))�لقامو�س((، ُوي�سمى يف �ل�سام  )�سبث(. �ل�سنوت �أي�سً

باإ�سافة  �لتو�بل يف �ملطبخ،  كاأحد  وُتزرع ل�ستعمالها  برية يف �خلر�ئب،  �لنبتة  مكان 
�أور�قها �لغ�سة �إلى �ل�سلطات. ولعمل مرق )�سل�سة( لبع�س �ملطبوخات.

�أور�قها  وم�سلعة.  مربومة  �ساقها  )50-120(�سم.  بني  علوها  يبلغ  ع�سبة  �أو�سافها: 
مغزلية.  مبجموعات  �سفر�ء  �سغرية  �أزهارها  دقيقة.  خيوط  منها  تخرج  فروع   )3-2(
)�أكبا�س(�أثمار بعد �لن�سج حبوب كالعد�س �ملجنح متتد عليها خطوط �سمر�ء وهي دللة 

على ن�سج �حلبوب �لتام - يف �سهري �آب و�أيلول تقريًبا.

�جلزء �لطبي منها: �حلبوب فقط بعد  ن�سجها. ويجب �أن جتفـّف جيًد� قبل خزنها 
لوقايتها من �لعفن.

 limonin  و�لليمون  carvon ملو�د �لفعالة فيها: زيت طيار مع مادتي �لكارفون�

وجاء يف كتاب »�لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي« ملجموعة من �أ�ساتذة 
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ومدر�سي كلية �ل�سيدلة. جامعة �مللك �سعود. �لريا�س. �ملعلومات �لقيمة �لتالية:

�ل�سبت جر�فيولينز )�خلميمية(

�ل�سبت جر�فيولينز )�خلميمية(

ع ي�سل طوله �إلى 2.4 مرت. �أور�قه كثـّة، و�لأور�ق �جلذرية  �لو�سف: ع�سب حويل متفرِّ
ري�سية خيطية ذ�ت زو�ئد طرفية حادة. �لأزهار يف قمم �لأغ�سان ويف �آباط �لأور�ق. وهي 
ذ�ت عنق طويل. و�سكلها ي�سبه �ملظلة، ولهذه �ملظلة �أعناق كثرية غري مت�ساوية. كل عنق 

يحوي عدًد� من �لأزهار. �لثمار بنّية �إلى بنّية د�كنة.

موطنه : جنوبي �حلجاز - و�ملنطقة �لو�سطى �ل�سرقية.

�جلزء �مل�ستعمل : كل �أجز�ئه.

�ل�ستعمال: ُي�ستعمل �ل�سبث �سمن �ملو�د �لتي ُت�ستخدم يف �لتو�بل، حيث ُت�ستخدم �لبذور 
كفاحت لل�سهية  وم�سروب �لن�ساء بعد �لولدة. وُتو�سع �لأور�ق مدفاأة بقليل من �لزيت على 
�لبثور و�خلر�جات؛ لال�سر�ع يف تقيحها، وُت�ستعمل لعالج �ملغ�س لدى �لأطفال، و�لبذور 
تزيل ر�ئحة �لفم �لكريهة، كما ت�ستخدم لإدر�ر �لطمث على هيئة مغلي، وي�ستخدم منقوع 

�لبذور لطرد �لرياح عند �ل�سغار .
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وجاء يف كتاب »�لنباتات �لطبية : وزر�عتها ومكوناتها« للدكتور فوزي طه قطب 

�ملعلومات �لتالية: )باإخت�سار وت�سرف(

�سم   50-30 بارتفاع  ينمو  �أ�سغر.  ولكنه  �ل�سمر،  ي�سبه  حويل  ع�سب  �ل�سبث  ))نبات 
)لحظ �لختالف يف �مل�سدر �ل�سابق �لنباتات �ل�سعودية �لذي جعل طوله ي�سل �إلى 240 
�للون يف  �لأزهار �سفر�ء  �إلى قطع خيطية رفيعة عديدة. توجد  و�لأور�ق مق�سمة  �سم(، 
�سكل نور�ت خيمية )لحظ �أن د�ود �لأنطاكي قال يف »�لتذكرة«: �إنه لزهر له. ل�سك يف 
خطاأ تذكرة د�ود(. ثمار �ل�سبث �سمر�ء �للون مبطـّطة عليها خم�سة  عروق طولية:))ينمو 
برًيا بني �جلبال و�ل�سخور و�ملناطق �لرملية �لغنية())ويزرع �ل�سبث يف �أحو��س �سغرية 
للح�سول علية كاأفاويه. وحم�ّسن للطعم مثل �لتو�بل، ولكنه ُيزرع بطريقة �أخرى للح�سول 
على �لثمار �لنا�سجة. وذلك بزرعه يف خطوط على م�سافات تبعد 20-25 �سم عن بع�س. 
وتخلط �لبذور جيًد� مع �لرمل، ل�سمان ح�سن توزيعها.))وُيزرع �ل�سبت يف �سهري �أكتوبر 
و�إذ� كان  �أبريل(،  �لزر�عة �سهر  �أن ميعاد  �أمني رويحة ذكر  �أن كتاب  - نوفمرب )لحظ 
يوًما   50-40 بعد  يح�سُّ  فالنبات  �لأخ�سر،  �لع�سب  على  �حل�سول  �لزر�عة  من  �لغر�س 
ات. �ملح�سول �ست ح�سَّ يوؤخذ من  ما  �سهر. وعادة  بعد ذلك كل  �لزر�عة. ثم حت�سُّ  من 
�أما �إذ� كان �لغر�س من �لزر�عة �حل�سول على �لثمار، فتكون �لزر�عة على مد�ر �ل�سنة 
 2 حو�يل  لزر�عته  �لهكتار  ويحتاج  �أ�سهر،   4-3 حو�يل  �لعروة  تبقى  عرو�ت.بحيث  على 
ون�سف كليو جر�م من �لثمار �ل�سغرية �ملحتوية على �لبذور �لتي يجب �أن ُتخلط مع ثالثة 
�أمثالها من �لرمال لإحكام توزيعها. ويحتاج �ل�سبت �إلى �لعناية به بتنقيته من �حل�سائ�س 
�إلى  بعد �لزر�عة. ويروى 4-6مر�ت بح�سب نوع �لرتبة ودرجة �حلر�رة. ويحتاج �ل�سبث 
�لبذور  من  �أر�دب  �أربعة  �إلى  �ثنني  �لو�حد  �لهكتار  ويعطى  �إنتاجه  يجود  لكي  �لت�سميد؛ 

�جلافة.
��ستخد�م �ل�سبث:

وحافظ . 1 م،  ومه�سّ وم�سهًّ  �لتو�بل،  و�أحد  كاأفاويهة،  �لطعام  يف  �ل�سبت  ��ستخد�م 
لالأطعمة )�سبق ذكره( وُتو�سع �لثمار على �خلبز و�لفطائر ويف طهي �لأطعمة.

��ستخد�م طبي، وهو ق�سمان :. 2
)�أ(  ق�سم يف �لطب �ل�سعبي. وقد �سبقت �لإ�سارة �إليه فيما ذكره �بن �سينا د�ود 
عا�سور  عبد�لطيف  وكتاب  �لر�سويل.  �ملظفـّر  و�مللك  �لبيطار  و�بن  �لأنطاكي 
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بالأع�ساب.  �لتد�وي   : �لريحة  �أمني  و�لنباتات(وكتاب  بالأع�ساب  )�لتد�وي 
و�لنباتات �ل�سعودية يف �لطب  �ل�سعبي... �إلخ 

)ب(  ق�سم طبي حديث: ُي�ستخرج زيت �ل�سبث من �لبذور. ومبا �أن هذ�  �لزيت 
للغاز�ت  كطارد  مثله  ُي�ستخدم  فاإنه  �لكر�وية،  زيت  تركيبة  يف  ي�سبه 
ا عند  )carminative(؛ ملد�و�ة �نتفاخ �لبطن بالغاز�ت flatulence وخ�سو�سً

�لأطفال. وُي�ستخدم لتح�سني طعم بع�س �لأدوية �ملّرة و�لكريهة �لطعم. 

املكونات الفّعالة :
dill oil يوجد �لزيت  ُي�سمى زيت �ل�سبث  حتتوي ثمار �ل�سبث وبذوره على زيت طيار 

بن�سبة 3-4 باملئة من وزن �لثمار. وهو ي�سبه زيت �لكر�وية، و�أهم مكونات هذ� �لزيت:
1-مادة �لكافورن)carvone( �لتي تكون 53-63 باملئة من �لزيت.

limonene 2-�لليمونني
phellendrene 3-�لفيالندرين

ا يف �لع�سب، ولكن تقل فيه ن�سبة �لكارفون، وتزد�د ن�سبة �لليمون  ويوجد �لزيت �أي�سً
و�لفيالندرين، وزيت �ل�سبث لونه فاحت، ور�ئحته عطرية نفاذة.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

ال�سنا وال�سنوت يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: )املركز الوطني للطب 
البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(

من �ملعلوم �أن �ل�سنا -  Senna - ُي�ستخدم ومنذ �لقدم كملني وم�سهل حلالت �لإم�ساك 
بدرجاته �ملختلفة. �أما �ل�سنوت - anethum graveolens-  وزيته ُي�سمى �لـ - Dill - فقد 
ا يف �لطب �ل�سعبي �لقدمي  �أُجريت عليه �لعديد من �لأبحاث لتقييم فو�ئده �ملعروفة �أي�سً
ا عند �لأطفال �لر�سع، �إز�لة ر�ئحة �لفم غري  مثل عالج �ملغ�س و�سوء �له�سم، وخ�سو�سً
ُي�ستخدم كطارد للديد�ن ل  �إدر�ر �حلليب، زيت �ل�سبت  �لطيبة مب�سغ بذوره، عالج قلة 
�لتوتر  لعالج  �ل�سهية،  للتقليل من  �لأطفال،  �لدبو�سية )Pinworm( عند  �لديد�ن  �سيما 
�لع�سبي و�لأرق و�لبو��سري وهبوط �ل�سغط و�ل�سعال، وكم�ساد لإلتهابات �لكبد و�لبو��سري.

:)Cassia acutifolia Senna(ال�سنا مكي
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�سهدت �حلقبة �لأخرية ن�ساًطا ملحوًظا يف جمال بحوث ودر��سات �ل�سنامكي مل تقت�سر 
فقط على خو��سها �ملعروفة منذ �لقدم كملني وم�سهل لالإم�ساك بدرجاته �ملختلفة، ولكنها 
للخاليا  و�مل�ساد  للجر�ثيم  �مل�ساد  �لن�ساط  مثل  ن�سبًيا  �أن�سطة جديدة  على  ا  �أي�سً زت  ركَّ
لن�ساطه  ا  و�أي�سً �لرحم،  لتقل�سات  �ملثري  لل�سينتو�سينني  �ملماثل  و�لن�ساط  �ل�سرطانية، 

�ملكافح لبع�س �أنو�ع �لفطر و�مل�سببة لأمر��س �لنباتات وتلف �ملحا�سيد.   

متَّ   ،)1(2012 عام  �لتطبيقية  �ل�سيدلنية  �لعلوم  جملة  يف  ُن�سرت  علمية  ورقة  يف 
�أو  �ل�سنا  �أكا�سيا  لأغ�سان  �لبيولوجي  �لن�ساط  وكذلك  �لثانوية،  �مل�ستقبالت  فح�س 
�ل�سنامكي   Cassia senna �لتي تنتمي للعائلة فابا�سيا.Fabaceae متَّ �لرتكيز على �لن�ساط 
تظهر  مل  بينما  �جللطات.  حتلل  ن�ساط  ا  و�أي�سً �ل�سرطانية  وللخاليا  للجر�ثيم  �مل�ساد 
مل�ستخل�سات  وكان  للجر�ثيم،   � م�سادًّ ن�ساًطا  �ل�سنا  لأغ�سان  �مليثانولية  �مل�ستخل�سات 
�إجر�ء  �لتي مت  �إلى منخف�س على �جلر�ثيم  �أثر متو�سط  و�لـ»ن-هيك�سني«   �لكلوروفورم 
�أنو�ع  �سلبية، وثالثة  وثمانية غر�م  �إيجابية،  �لتجربة عليها، وهي خم�سة  بكترييا غر�م 
�أظهرت  ا  �أي�سً �ملقيا�سي كناماي�سني.  �مل�ساد �حليوي  باملقارنة مع  ،وذلك  �لفطريات  من 
�لفحو�س �خلا�سة بتقييم �لن�ساط �مل�ساد للخاليا �ل�سرطانية �أن م�ستخل�سات �مليثونول 
كانت ذ�ت دللة �إح�سائية عالية.  �أما بخ�سو�س �لن�ساط �ملفكك للجلطات فقد ��ستنتجت 

�أن �ل�سنا لديها ن�ساط خفيف لتحّلل �جللطات. 

على  يحتوي  ع�سبي  ل�سابون  للجر�ثيم  �مل�ساد  �لن�ساط  على  فريدة  در��سة  ويف 
للعلوم  �لقارية  �ملجلة  ون�سرتها  �ل�سنامكي،  �سمنها  من  نباتية  م�ستخل�سات  من  عدد 
 � م�سادًّ ن�ساًطا  �لأع�ساب  لهذه  �أن  �لنتائج  �أظهرت   ،)2( 2011م  يف  �ل�سيدلنية 
�ل�سابون  و�أن  �لفطريات،  ا  و�أي�سً �لغر�م،  �إيجابية  �لبكترييا  ا  خ�سو�سً للجر�ثيم 

�ملنا�سب كان برت�كيز ع�سبية %5. 

عن  بحًثا   )3(  2009 يف  ن�سرت  قد  �حلياتية  للتقانات  �لعر�قية  �ملجلة  وكانت 
من  خمتلفة  �أنو�ع  يف  �ل�سنامكي  نبات  لأور�ق  �خلام  �مليثانويل  �مل�ستخل�س  تاأثري  دور 
�خلطوط �ل�سرطانية خارج �جل�سم �حلي، وباأربعة تر�كيز هي 125 و250 و500 و1000 
مايكروغر�م/مليلرت على �لتو�يل.  ��ستنتجت �لدر��سة �أن نبات �ل�سنامكي كان موؤثًر� على 
�خلطوط �ل�سرطانية و�ملتحولة، وقد يعود �إلى �حتو�ئه على �ملركبات �لفينولية، و�لتي منها 
هنالك  و�أن  �ل�سرطانية،  �خلاليا  منو  تثبيط  على  تعمل  �أخرى  ومركبات  �لفالفينويد�ت 
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عالقة طردية بني قوة �لرتكيز ومعدل تثبيط �خلاليا �ملدرو�سة.

تتعلق  لدر��سات  ا  ��ستعر��سً و�لبيولوجيا )4(  �ل�سيدلة  لعلوم  �لدولية  �ملجلة  ون�سرت 
با�ستخد�مات �ل�سنامكي �أظهرت �أن �ل�سنا �أحد �أكرث �لأدوية �سيوًعا لال�ستخد�م كملني يف 
�لدول �ل�سرقية و�لغربية ولعالج �لإم�ساك، حيث �أ�سارت �إلى �أن �ملكونات �لنباتية �لرئي�سية 
وحتديًد�:  �لأنرث�كوينون  جالي�سيد�ت  من  �ثنتان  هما  �مل�سهلة  خو��سها  عن  �مل�سوؤولة 
�سينو�سايد-�أ و�سينو�سايد-ب، و�أن هذه �جلالكو�سيد�ت تزيد من �إفر�ز �سو�ئل �ملعدة كما 
توؤثر يف حركة �لقولون، وبالتايل ت�سهل عملية �لنتقال �لقولوين. هذه �ملكونات �لنباتية ل 
يتم �مت�سا�سها يف �لقنو�ت �ملعوية �لأعلى، حيث تقوم بكترييا �لأمعاء �لغليظة بتفعيلها 
�أن �ل�سنا تبد�أ يف �لعمل  �إلى  �أ�سارت �لدر��سة  �أنرثون(.  �إلى م�ستقاتها �لن�سطة )ر�ين - 
بعد 8-10 �ساعات، ولذ� ُيو�سى با�ستخدمها لياًل، و�أن من مميز�تها �أنها مفيدة يف حالة 
تليينها  �إلى  �إ�سافة  �لروتيني  �لتربز  زمان  منط  من  تغرّي  ل  �أنها  كما  �ل�سديد  �لإم�ساك 

للرب�ز. كل هذه �خل�سائ�س تنتج زيادة يف وزن �لرب�ز وكتلة �لرب�ز �جلافة.  

}Senna phytoconstituents: two anthraquinone glycosides (sennoside A, 

sennoside B), and the active derivative rhein- anthrone{

ويف بحث ُن�سر يف جملة طب �لأطفال )بر�سلونة( )5( عن �لإم�ساك �لوظيفي لتقييم 
على  م�ستقبلية  در��سة  �أُجريت  للعالج،  و�ل�ستجابة  �ملوؤثرة  و�لعو�مل  �نت�ساره  معدل 
للمرحا�س،  �ملنتظم  �لذهاب  �لعمرية،  )�لبد�ية  قيا�سي  ��ستبيان  با�ستخد�م  طفاًل   62
�مل�ساعفات، �لعاد�ت �لغذ�ئية، �لعو�مل �لنف�سية و�لبيئية(. �لإم�ساك �لوظيفي مثل %13 
من كل �ل�ست�سار�ت �لأولية، ومبتو�سط عمري 6.1 �سنو�ت. �أبرز �لأعر��س متثلت يف �لأمل 
مع �لرب�ز، نزف �مل�ستقيم، نوبات �نغالق، و�سق يف �مل�ستقيم �أو بو��سري. �لتقييم �لغذ�ئي 
�أظهر �أن 84% من �ملر�سى كانت تغذيتهم جّيدة، و�أن 16% كانت �أوز�نهم ز�ئدة، كما �أن 
نو� با�ستخد�م  �لنق�س يف تناول �لألياف كان �أكرث من 60%. 26% من �لأطفال �ملر�سي حت�سَّ
�ل�سنامكي مع زيوت معدنية، مع ��ستمر�ر �لتح�سن ملدة �سهر يف 32% وخالل 3-6 �أ�سهر 
يف 71%، وخالل 6-12 �أ�سهر، وبهذ� ميكن ��ستنتاج  �لفاعلية �لعالية ل�ستخد�م �ل�سنا يف 

عالج �لإم�ساك �لوظيفي، و�أنه ذو فائدة على �ملدى �لطويل. 

�لقرى  �أم  جامعة  �لتطبيقية  �لعلوم  كلية  �لأحياء  ق�سم  بني  م�سرتكة  در��سة  ويف 
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�أثر  لتجربة   ،)6( بالدمنارك  �أودن�سة  جامعة  �لأحيائية  �لعلوم  معهد  وبني  �لكرمة  مبكة 
�مل�ستخل�س �ملائي لنبات �ل�سنامكي كا�سيا �سنا على �لنقبا�سات �لع�سلية �ملل�ساء للجر�د 
�أن �لنقبا�سات �مل�ستحثـّة بالبوتا�سيوم للع�سالت  �لرحال �مل�ستحثـّة بالبوتا�سيوم، ُلوحظ 
�ملعوية �لأمامية و�خللفية للجر�د �لرّحال قد ثبطت عند �إ�سافة �مل�ستخل�س �ملائي لل�سنا 
مكي، وكان هذ� �لتثبيط قويًّا على �لأمعاء �لأمامية، وتدريجيًّا على �لأمعاء �خللفية. تقرتح 
نتائج �لبحث �أن �ل�سنامكي �أحدثت تغري�ت يف نفاذية �لأيونات عرب �لأغ�سية �خللوية كما 

هي طبيعة �لأدوية �مللينة.

ويف جتربة على �حليو�ن ن�سرتها �ملجلة �لإير�نية للطب �لتنا�سلي عام 2010م  لدر��سة 
�أثر م�ستخل�س مائي لل�سنا �إتاليكا على تقل�سات �لرحم، مت ��ستخر�ج �أرحام لفئر�ن بكر 
من �لنوع وي�سرت، ومن ثمَّ �إ�سافة م�ستخل�سات مائية لل�سنا �إيتاليكا. �أظهرت �لنتائج �أن 
ع�سالت  على   )Oxytocin( �لأك�سيتو�سني  �أو  �لبيبتيدي  للهرمون  م�سابًها  ن�ساًطا  لل�سنا 
�لرحم �ملل�ساء. �قرتحت �لدر��سة �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات عن �لأثر �ملانع للحمل �أو 

به هذ� �لنبات يف �لأرحام �حلاملة )7(. على �إجها�س �لأجنة �لذي قد ي�سبِّ

جملة  ن�سرتها  و�لتي  �لدر��سة  هذه  تاأتي  �ملحا�سيل  تلف  ومكافحة  �لنبات  عامل  ومن 
 Rizoctonia ( عن �لتاأثري �ملثبط لنمو  �لفطر ،)علوم �لر�فدين حديًثا يف عام 2013م )8

)solani

ب �لعديد من �لأمر��س للنبات، وكذلك تلف �ملحا�سيل، وذلك با�ستخد�م  و�لذي ي�سبِّ
و�لأخيلية  و�ملري�مية  مكي  �ل�سنا  نبات  �أور�ق  منها  �لنباتات  لبع�س  �لكحويل  �مل�ستخل�س 
�لألفية، ومبعدل تر�كيز لكل م�ستخل�س وهي 5، 10، 15، 20 ملغم/ملم وقورنت �لنتائج 

  Trichoderma harzanum و Trichoderma viride  مع �لفطر  �مل�ساد

G ل

وجلميع    %100 و�سلت  عالية  كانت  �مل�ستخل�سات  لهذه  �لتثبيط  ن�سب  �أن  ُلوحظ 
هذه  لأور�ق  �أن  �لدر��سة  دلت  �لدر��سة.   �مل�ستخدمة يف  �لرت�كيز  وبجميع  �مل�ستخل�سات 
�لنباتات فعالية عالية يف تثبيط فطر �لر�يزوكوتوين �سولين، وبالتايل يف مكافحة �أمر��س 

�لنبات وتلف �ملحا�سيل، وبدرجة م�سابهة للمكافحني �حليويني �مل�ستخدمني. 

�إلى  �إ�سافة  و�لبحوث،  �لدر��سات  لهذه  �لعلمية  �ملر�جع  �إلى  �لطبيب  �لقارئ  ونحيل 
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على  �أُجريت  �لتي  �حلديثة  �ل�سريرية  و�لتجارب  �لأبحاث  من  ملجموعة  �أخرى  م�سادر 
�ل�سنا: 

المراجع:
11 Kamal Hossain, Musfizur Hassan, Nazma Parvin, Mahmudal Hasan, et al. 

Antimicrobial, cytotoxic, and thrombolytic activity of Cassia senna leaves 
(family: Fabaceae)1 Journal of Applied Pharamcological Science1 2012; 2(6): 
186190-1 

21 O1R1 Omobuwajo , A1 Abdu , O1 A1 Igbeneghu , I1O1 Agboola and G1O1 
Alade1 PRELIMINARY INVESTIGATION OF A HERBAL SOAP 
INCORPORATING Cassia sennafL) Roxb Leaves and Ageratum conyzoides 
Linn WHOLE PLANT POWDERS

3 . Cassia italica ميثم حم�سن  �لعامري. تاأثري �مل�ستخل�س �لكحويل لنبات �ل�سنامكي
يف �أنو�ع خمتلفة من خطوط �خلاليا �ل�سرطانية خارج �جل�سم �حلي. �ملجلة �لعر�قية 

للتقانات �حلياتية.  2009؛ 8)3(:  612 -602.

41 VIJAY AGARWAL*, MEENAKSHI BAJPAI1 PHARMACOGNOSTICAL 
AND BIOLOGICAL STUDIES ON SENNA & ITS PRODUCTS: AN 
OVERVIEW1 International Journal of Pharma and Bio Sciences1 2010; 1(2: 
110-  

51 Martínez-Costa C1, Palao Ortuño MJ, Alfaro Ponce B, Núñez Gómez 
F, Martínez-Rodríguez L, Ferré Franch I, Brines Solanes J1 [Functional 
constipation: prospective study and treatment response]1 [Article in Spanish]1 
An Pediatr (Barc)1 2005 Nov;63(5):41825-1

لنبات . 6 �ملائي  �مل�ستخل�س  �أثر  م�سطفي.  وطارق  متويل  عبد�هلل  حممد  حامد 
�ل�س�سنامكي كا�سيا �سنا على �لنقبا�سات �لع�سلية �ملل�ساء للجر�د �لرحال �مل�ستحثة 
بالبوتا�سيوم، جتربة حديثة لإي�ساح �لأثر �مللني لل�سنامكي. ق�سم �لأحياء كلية �لعلوم 
�أودن�سة  جامعة  �لأحيائية  �لعلوم  ومعهد  �لكرمة  مكة  �لقرى  �أم  جامعة  �لتطبيقية 

�لدمنارك.



240

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

71 Ahangarpour, Akram; Oroojan, Ali Akbar1 The effects of Cassia italica 
leaves aqueous extract on non-pregnant uterus contraction1 Iranian Journal 
of Reproductive Medicine1 2010; 8(4): 1791 Continental J1 Pharmaceutical 
Sciences1 2011; 5: 1 – 101         

مها �أكرم �لرجبو ونادية قحطان حممود. �لتاأثري �ملثبط لنمو �لفطر . 8
Rizoctonoa solani

�لر�فدين.  2013م؛  علوم  �لنباتات. جملة  لبع�س  �لكحويل  �مل�ستخل�س  با�ستخد�م 
  .23-13 :)2(24

مصادر أخرى:
11  Marazzi, B1, et al1 (2006)1 “Phylogenetic relationships within Senna 

(Leguminosae, Cassiinae) based on three chloroplast DNA regions: patterns 
in the evolution of floral symmetry and extrafloral nectaries”. American 
Journal of Botany 93 (2): 288–3031 doi:1013732/ajb1931212881

21 Randell, B1 R1 and B1 A1 Barlow1 19981 Senna1 pp 89138-1 In: A1 S1 George 
(executive editor)1 Flora of Australia volume 121 Australian Government 
Publishing Service: Canberra, Australia1

31 Huxley, A1, et al1 (1992)1 The New Royal Horticultural Society Dictionary 
of Gardening1 The Macmillan Press, Limited: London1 The Stockton Press: 
New York1 ISBN 9785-47494-333-0- (set)1

41 Senna1 Flora of China1

51 Kim, S., et al. (2010) Anti-inflammatory activity of chrysophanol 
through the suppression of NF-kB/Caspase-1 activation in vitro and in 
vivo1 Molecules 15(9), 643651-1

61 Agarwal, V1 and M1 Bajpai1 (2010)1 Pharmacognostical and biological studies 
on senna & its products: an overview1 International Journal of Pharma and 
Bio Sciences1(2) 110-1

71 Ogunkunle, A1 T1 J1 and T1 A1 Ladejobi, T1 (2006)1 Ethnobotanical and 
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phytochemical studies on some species of Senna in Nigeria1 African Journal 
of Biotechnology5(21), 202023-1

ال�سنوت:

�ل�سنوت هو �ل�سبث بلغة �أهل �ل�سام، وليز�ل هذ� �ل�سم ُي�ستخدم �إلى  �ليوم. وذكره 
عبد�مللك بن حبيب قال : �ل�سنوت : �ل�سبث )�ل�سبة( وقالو� : �إنه هو �أرجح �لأقو�ل.   

باللغة  و�ل�سم   ،anethum gravrelons )�ل�سبة(:  �ل�سبث   - لل�سنوت  �لعلمي  و�ل�سم 
1Umbellifera fam ويتبع �لف�سيلة �خليمية ،aneth وبالفرن�سية ،dill :لإجنليزية�

�ملعروفة  فو�ئده  لختبار  �ل�سنوت؛  على  و�لدر��سات  �لبحوث  من  �لعديد  �أُجريت  لقد 
كم�ساد  فعاليته  جتربة  �لبحوث  هذه  ومن  و�ملنزلية،  �ل�سعبية  ��ستخد�ماته  من  كثري  يف 
�سد  و�لدقيق  للقمح  وكحافظ  للح�سر�ت،  وكمبيد  ولالأك�سدة،  ولاللتهابات  للجر�ثيم 
ا  �لتلف، �إ�سافة لأثره يف تخفي�س معدلت �لكولي�سرتول و�لدهون و�ل�سكر يف �لدم، و�أي�سً

كعالج �سد قرحة �ملعدة و�لثني ع�سر. 

كم�ساد للبكترييا واجلراثيم:

�لر�سمية  �ملجلة  وهي  و�لتكميلي،  �لبديل  للطب  �لبيوطبي  �ملركز  جملة  يف  ن�سر  بحث   l
�إ�سافة  �أن لل�سبث  �أظهرت �لنتائج  للجمعية �لدولية لبحوث �لطب �لبديل و�لتكميلي: 
�أنو�ع �لبكترييا ما  � ملعظم  �أثًر� فاعاًل م�سادًّ ا،  �أخرى مت جتربتها خمربيًّ �إيل نباتات 
لفائدة  علميًّا  �أ�سا�ًسا  يوفر  مما  �يروجينوز�،  و�ل�سودومون�س  �لهو�ئية  �لكلب�سيال  عد� 

�ل�ستخد�م �ملنزيل �لتقليدي لهذه �لأع�ساب )1(.    

l در��سة �أخرى �أ�سارت �إلى �أن �ل�سنوت ُيعترب عاماًل بيئيًّا �سديًقا �سد �لفطريات، و�أن 
�لنفاذية  حاجز  لتحطيم  قدرته  من  ينتج  �ل�سنوت  لزيت  للفطريات  �مل�ساد  �لن�ساط 
و�لذي  �لأ�سربيجليز فالفز،  فطر  �مليتوكوندريا يف  وظيفة  ولتعطيل  �لبالزما،  لغ�ساء 

�أُجريت عليه �لتجربة )2(.  

l در��سة �سابقة �أ�سارت �إلى �أن �ملو�د �لتي حتتوي على خو��س م�سادة للجر�ثيم، و�لتي مت 
عزلها من كل ع�سبة �ل�سنوت هي مادة �لفيوروكور�مني �جلديدة و�لأوك�سيبو�سيد�نني 
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و�لأوك�سيبو�سيد�نني هايدريت و�لفال�سارينودول، و�أظهرت �لنتائج �أنها م�سادة كذلك 
للمتفرتطات �سريعة �لنمو وبقيم تركيز �ملثبط )3(.  

ن�ساًطا ممتاًز�  �ل�سبث  لزيت  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �لطعام:  ن�سرتها جملة علوم  در��سة   l
� للجر�ثيم �لبكتريية و�لفطرية، كما �أنه م�ساد لالأك�سدة. و�سملت �لدر��سة حتليل  م�سادًّ
�أظهرت  لل�سبت  �لأ�سا�سية  للزيوت  �لكتلة  مطياف  در��سات  �لكروماتوغر�يف-  �لغاز 
�ليليمونني  تبعه   )%55.2( �لأ�سا�سي  �ملكّون  �لكارفون  مثَّل  حيث  مكوًنا،   35 وجود 

)16.6%( ثم  �لديل �أبيول )14.4%( ولينولول )3.7%( وكذلك حم�س لينوليك. 

}carvone (5512%), bylimonene (1616%), dillapiole (1414%), andlinalool (317%)1{

ر  بد�ئل طبيعية جيدة للم�ساد�ت �حليوية، كما  �أن زيت �ل�سبث يوفِّ ت�سنتج �لدر��سة 
متثِّل م�ستخل�ساته بد�ئل طبيعية يف مكافحة �لأك�سدة )4(. 

l در��سة �سابقة لتحليل �ملكونات �لكيميائية للزيت �لأ�سا�سي لع�سبة �ل�سنوت: مت تقطري 
�أو  �لكتلة  مطياف   - �لغاز  كروماتوغر�فيا  بو��سطة  وفح�سها  بالبخار  �ل�سنوت  زيت 
�ل�ست�سر�ب �لغازي. مت حتديد �ستة وثالثني مكوًنا وب�سورة رئي�سية �لفا-فيلالندرين 
 )%3.8( ب-�ساميني  و   ،)%10.9( ليمونني   ،)%20.8( �ل�سبث  �أثري   ،)%56.5(

ويكونون 92% من �لزيت )5(.   

{α-phellandrene (56.5%), dill ether (20.8%), limonene (10.9%) and p-cymene 

(318%) were the major constituents and amounted to 92% of the oil{

l در��سة جديدة ن�سرتها جملة �لطب �لتكميلي و�لبديل �ملبني على �لربهان: جتربة 
خمتربية وعلى �جل�سم �حلي، �أثبتت �لنتائج ن�ساًطا فاعاًل للزيت �لطيار لبذور 
مثبطة  خمترب  فئر�ن  على  �ملهبلية  �لفرجية  �ملبي�سات  فطريات  �سد  �ل�سنوت 

مناعيًّا )6(.  

خمترب  فئر�ن  خمالب  بحقن  �لباحثون  قام    -  2012  - �لأحدث  هي  �إير�نية  در��سة   l
�إلى  �لفئر�ن  تق�سيم  ثم  ومن  �ملنطقة،  يف  �لتهاب  ��ستحثاث  �أجل  من  بالفورمالني 
يومية  جرعات  �أُعطيت  جمموعة  ذكور:  فئر�ن  �ستة  من  جمموعة  كل  جمموعتني 
م�ساد  من  يوميًّا  جرعات  �أُعطيت  وجمموعة  �ل�سبث،  زيت  من  �أيام  ثمانية  ملدة 
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ملقارنة  �لفئر�ن  خمالب  يف  �لتحجم  بقيا�س  �لباحثون  قام  د�يكلوفيناك.  �للتهابات 
�أن  �ل�سبث  جمموعة  �أظهرت  �للتهاب.   تخفي�س  يف  و�لد�يكلوفيناك  �ل�سبث  من  كل 
�لتحجم يف  �إح�سائية من مقيا�س  وبدللة  �أكرب  كان  �لتحجم  قيا�س  �نخفا�س  معدل 
ر خياًر� يفوق يف فعاليته  جمموعة �لد�يكلوفيناك. ��ستنتج �لباحثون �أن زيت �ل�سبث يوفِّ
نتائج  �مل�ستخدمة يف �لطب �حلديث )7(، وهذ� �ل�ستناج يع�سد  �للتهاب  م�ساد�ت 
در��سات �أخرى �أظهرت �أن �لكارفون و�لليمونني وهما مكونان معروفان يف �ل�سبث لهما 

ا يف ت�سكني �لأمل )11،10،9،8(. خ�سائ�س فاعلة يف مكافحة �للتهابات و�أي�سً

للجر�ثيم  �مل�ساد  �لن�ساط  حتليل  مت  �لزر�عية:  �لأطعمة  كيمياء  جملة  ن�سرته  بحث   l
للزيت �لأ�سا�سي لبذور �ل�سنوت �ملعّتقة  من بلغاريا، حيث كانت خمزنة لفرتة 35 عاًما 
�أكرث من 40 مكوًنا كمو�د  �لنتائج وجود  �أظهرت  �ملعروفة.  كيميائية  �لطرق  بو��سطة 
ليمونني(  )د-  �جلميلة  �لعذبة  �لر�ئحة  عن  م�سوؤولة  تعترب  �ل�سنوت  لزيت  متطايرة 
و�لر�ئحة �حلارة �لزكية )د- كارفون(. لقد �أظهرت �لنتائج ن�ساًطا عايل �لفعالية �سد 
�لبي�ساء  وللمبي�سات  �سريفي�سيا  �ساكار�وماي�سز  وخلمائر  نايجر  �لأ�سربيجل�س  عفن 

)فطريات �ملهبل( )12(.    

�لطيارة  للزيوت  للبكترييا  �مل�ساد  �لن�ساط  لتقييم  �لنبات:  �أبحاث  ن�سرته جملة  l بحث 
يف بذور �سبعة من �لنباتات �مل�ستخدمة �سعبيًّا، وذلك على ثمانية �أنو�ع من �لبكترييا 
�مل�سببة للمر�س يف �لإن�سان. �أظهرت �لنتائج �أن �لغاز �لطيار لبذرة �ل�سنوت كان من 
�سمن �أكرث ثالث غاز�ت فعالًة �سد كل �أنو�ع �لبكترييا حتت �لدر��سة، وبنف�س فعالية 

  .)13( � �مل�ساد�ت �حليوية �لقيا�سية �أو �أقوي وبرتكيز متدٍن جدًًّ

كمبيد للح�سرات:

لل�سبث  �لأ�سا�سية  �لزيوت  �لزر�عية بحًثا عن فاعلية  للبحوث  �لأفريقية  l ن�سرت �ملجلة 
)كا�ستانيم هرب�ست(  �لأجنحة  �لدقيق غمدية  مكافحة خنف�ساء  �ل�سود�ء يف  وللحبة 

مما يوفر بدياًل طبيعيًّا ملبيد �حل�سر�ت �سد �آفات �لقمح و�لدقيق )14(.

كعالج لقرحة املعدة والثني ع�سر:

l ن�سرت جملة �ملركز �لبيو طبي لعلوم �لدو�ء بحًثا على فئر�ن �ملخترب �أظهرت نتائجه 
فو�ئد بذور �ل�سبث يف مكافحة قرحة �ملعدة �مل�ستحثة، وذلك عن طريق تثبيط �إفر�ز 
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حم�س �لهيدروكلوريك يف معدة و�أمعاء حيو�نات �لتجارب، حيث حتتوي زيوته على 
يوفر  مما  �لقرحة،  مكافحة  خو��س  على  حتتوي  و�لتي  و�لرتبينيز،  �لفالفونيودز 
و�لثني  �ملعدة  وقرحة  �أمر��س  �سد  و�ملنزلية  �ل�سعبية  ل�ستخد�ماته  علميًّا  �أ�سا�ًسا 

ع�سر )15(.  

كمخف�ض ملعدلت الكول�سرتول والدهون وال�سكر يف الدم وكم�ساد لالأك�سدة:

�أور�ق  من  مائية  م�ستخل�سات  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �سايتوبيو�س:  ن�سرتها جملة  در��سة   l
�سجر �ل�سنوت �ساعد يف تخفي�س ن�سب �لكول�سرتول و�لدهون �لثالثية لفئر�ن جتارب 
ر خياًر� طبيعيًّا لعالج �رتفاع معدلت  �إلى 50%، مما قد يوفِّ بن�سبة تر�وحت بني 20 

�لكول�سرتول و�لدهون )16(.

بتجريب  قامت  �ل�سيني:  للطب  �لأمريكية  �ملجلة  يف  ن�سرت  �أحدث  �إير�نية  در��سة   l
�خلو��س �ملخف�سة للدهون و�لكول�سرتول و�مل�سادة لالأك�سدة ومل�ستخل�سات خمتلفة من 
�سجرة �ل�سنوت، وذلك �عتماًد� على �ل�ستخد�م �ل�سعبي يف �إير�ن مل�ستخل�سات �سجر 
�ل�سنوت لعالج �رتفاع �لدهون و�لكولي�سرتول يف �لدم. مت مقارنة جمموعات من �لفئر�ن 
�أحد هذه �ملجموعات كانت ذ�ت ن�سبة عالية من �لكولي�سرتول �مل�ستحث خمربيًّا، ومن 
م�ستخل�سات  �أن  �لدر��سة  ��ستنتجت  �ل�سنوت.  �سجرة  مل�ستخل�سات من  تعري�سهم  ثم 
ذ�ت  �لفئر�ن  يف  �لكول�سرتول  معدل  تخفي�س  على  �ساعدت  �ل�سنوت  �أجز�ء  خمتلف 

�لكولي�سرتول �لعايل، وكذلك على حماية �لكبد �سد �لتلف ب�سبب �لأك�سدة)17(.   

l در��سة حديثة ن�سرتها جملة �أكتا فارما�سيتكا �ملجرية لتجريب نباتات �سعبية على مر�س 
ومن  )�لد�يبول(  �ل�سبث  من  مكون  من  خليط  به  حملوًل  باحثون  ��ستحدث  �ل�سكر: 
نبتة �لقر��س �لكبري )�لأرتكا ديويكا( ومن �جلنكة )�جلنكه بايلوبا(، ثم �أجرو� عليه 
تناول  �أن  �لباحثون  ��ستنتج  �سريرية.  ا جتارب  و�أي�سً وكيميائية  فيزولوجية  �ختبار�ت 
مر�سى  يف  �لدم  �سكر  معدل  تخفي�س  على  ي�ساعد  �سحيحة  بجرعات  �خللطة  هذه 

�ل�سكري من �لنوع �لثاين )18(.

�لأك�سدة:  مكافحة  على  �ل�سنوت  نبتة  لدور  �لطعام  كيمياء  جملة  ن�سرتها  در��سة   l
�أظهرت �لتجربة �أن م�ستخل�سات زهور �سجرة �ل�سنوت �ت�سفت بن�ساط �سد �لأك�سدة 
�لفالفونويدز  ذلك  يف  مبا  �لفينولت  و�أن  و�لبذور،  �لأور�ق  م�ستخل�سات  من  �أعلى 
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و�لبنتاهايدروك�سي  �لكلوروجينيك   حم�س  من  كل  ا  و�أي�سً و�لربو�أنثو�سيانايدينيز  
فالفان م�سوؤولون عن هذ� �لن�ساط �مل�ساد لالأك�سدة )19(.  

Antioxidant activities of ethanolic extract from dill flower and its various 
fractions:  Phenols including flavonoids and proanthocyanidins, chlorogenic acid, 
myricetin, and 3,3’,4’,5,7-pentahydoxyflavan 

يف حماية الأطعمة �سد تلف الفطريات:

l در��سة حديثة ن�سرتها جملة �لتحكم على �لطعام: در��سة خمربية وعلى �جل�سم �حلي 
لختبار فعالية زيت �ل�سنوت يف حفظ �لأطعمة �سد تلف �لفطريات. �أظهرت �لدر��سة 
�لأ�سربيجليز  فطريات  بو��سطة  �لبندورة  تلف  �سد  فاعاًل  ن�ساًطا  �ل�سنوت  لزيت  �أن 

فالفز و�أورياز� ونايجر و�لألتريناريا �أرلرتناتا. 

Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger and Alternaria alternate

و�ملو�د  �لأطعمة  ال يف حماية  له دور فعَّ �أن يكون  �ل�سنوت ميكن  �أن  �لباحثون  ��ستنتج 
�لغذ�ئية �سد �لتلف �لفطري )20(. 

م�سادر  �إلى  �إ�سافة  و�لبحوث  �لدر��سات  هذه  مر�جع  �إلى  �لطبيب  �لقارئ  ونحيل 
ملجموعة �أخرى من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة �لتي �أُجريت على �ل�سنوت.  
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واُء الخبيُث الدَّ
ماجاء فيما ُيكره التعالج به من الدواء اخلبيث:

عن جماهد �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �سرب �لدو�ء �خلبيث، وهو 
اوت  وتكَّ قمونية  �ل�سَّ مثل  �مل�سمومة  �لعقاقري  من  �ساحبه  ويقتل  �لأمعاء،  يف  يبقى  �لذي 
ربم و�حلنظل و�لعلقم و�أ�سباهها، فاإن �لتعالج بها مكروه. وقد �ُسئل مالك عن �لتعالج  و�ل�سُّ
بها فكرهها ونهى عنها �إل من ��سطّر ل�سدة د�ء، ويكون �لذي يعالج بها ثقة ماأموًنا عاملًا 
بالطب و�لعالج به. ُو�سئل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �خلمر ُيتد�وى بها �ملري�س 
و�ل�سبيان فقال: ))ل تقربوها فاإنها د�ء.... وقال : لي�س فيما حرم �هلل �سفاء((، وعنه 
مه �سفاء لأحد(( وقال مالك : ل يحلُّ  �سلى �هلل عليه و�سلم : ))ماجعل �هلل يف �سيء حرَّ
لأحد �أن يد�وي دبر �لدو�ب باخلمر. فكيف مبد�و�ة �ملري�س بها. وكان �بن عمر �إذ� دعا 

طبيًبا يد�وي �أهله ��سرتط عليه �أل يد�وي ب�سيء مما حّرم �هلل.)1(

َب  فقد بوَّ ثون و�لفقهاء.  اهتمام الفقهاء واأهل العلم بهذا املو�سوع: هذ� مو�سوع مهم �هتم به �ملحدِّ  )1(
ا يف  �أهل �حلديث وخ�سو�سً فيه  وكتب  بالدو�ء �خلبيث.  �لتد�وى  باب  كتبهم يف  �لفقه يف  �أ�سحاب  له 
�لع�سقالين. حجر  لبن  �لبخاري  �سحيح  �سرح  �لباري  فتح  مثل  �حلديث  لكتب  �ملو�سوعية  �سروحهم 
ي�ساألونك   } تعالى:  قوله  ا  وخ�سو�سً لآيات �خلمر.  �سرحهم  �أثناء  �لتف�سري يف  �أهل  كذلك  له  وتعّر�س 
�لبقرة:�لية  )�سورة  نفهما}  من  �أكرب  للنا�س.و�إثمها  ومنافع  كبري  �إثم  فيهما  قل  و�ملي�سر  �خلمر  عن 
�أبو نعيم �لأ�سبهاين و�ملوفق  ا  219(، وقد تناول هذ� �ملو�سوع كل من كتب يف �لطب �لنبوى وخ�سو�سً
�بن  و�لكحال  و�ل�سنة(«.  �لكتاب  من  »و�لطب  و  �لطبية«  »�لأربعني  كتابه:   يف  �لبغد�دي  عبد�للطيف 
طرخان �حلموي يف كتابه »�لأحكام �لنبوية يف �ل�سناعة �لطبية« و�لذهبي يف كتابه »�لطب �لنبوي« ومن 
�ل�سوي« وقد  �لنبوى« و�ل�سيوطي يف »�ملنهج  �لقيم يف »�لطب  �لباب �لإمام �بن  �أو�سع من كتب يف هذ� 
ذكر عبد�مللك بن حبيب ها هنا: كر�هية ��ستخد�م بع�س �لأدوية �لتي لها �أعر��س جانبية �سديدة مثل 
�ل�سربم و�حلنظل و�ل�سمقوتية وتكاوت.. وهذه كلها �أدوية م�ستعملة يف �لطب �لقدمي.. ومل يدخلها �أهل 
�لفقه يف �لدو�ء �خلبيث �ملحّرم.. ولذ� فقد قال عبد�مللك :  �إنها مكروهة وهو يق�سد كر�هة تنزيهية. 
جانبية  �أ�سر�ر  لها  �لتي  �لعقاقري  يتحنب  �حلاذق  �لطبيب  �أن  �سك  ول  �لأ�سر�ر�جلانبية.  من  لها  ملا 
و�إن ��سطر ل�ستخد�م هذه  �سبياًل،  �إلى ذلك  ��ستطاع  �ملاأمونة ما  و�لعقاقري  �لأدوية  �سديدة.وي�ستعمل 
ولأقل فرتة  دو�ئية ممكنة  باأقل جرعة  ي�ستعملها  �أن  فعليه  �لأ�سر�ر �جلانبية.  ذ�ت  �لفعالة.  �لعقافري 
�أن يكون عارًفا بالتف�سيل �لأ�سر�ر �جلانبية و�لتفاعالت مع �لأدوية �لتي تكون  زمنية..وعلى �لطبيب 
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منافعه  ويعرف  يعرفه،  قدمًيا  عقاًر�  ي�ستخدم  �أن  للطبيب  �لأف�سل  ومن  ملري�سه.  ي�سفه  �لذي  للعقار 
وليعرف  �لعمالقة،  �لأدوية  �سركات  جه  تروِّ جديًد�  عقاًر�  ي�ستخدم  �أن  من  �لتف�سيل،  على  و�أ�سر�ره 
�أ�سر�ره وم�ساوئه.. وترى حذ�ق �لأطباء ي�سريون على هذه �ل�سيا�سة. �أما �لأغمار من �لأطباء ف�سرعان 
ما ينخدعون بالدعايات و�لتهويالت �لتي تطلقها �سركات �لأدوية �لعمالقة لرتويج ب�ساعتها.. ول�سك 
�أن �لدو�ء �جلديد يحتاج �إلى ��ستخد�م حتت �إ�سر�ف طبي تنجلي حقائقه و�أ�سر�ره. وقد نبه �إلى ذلك 
عبد�مللك بن حبيب، ونقل عن مالك �إمام د�ر �لهجرة كر�هيته لالأدوية و�لعقاقري ذ�ت �لأثار �جلانبية 
�ل�سارة، و�أن يكون �لطبيب �لذي يعالج بهذه �لأدوية ))ثقة ماأموًنا عاملًا بالطب و�لعالج به(( وما �أح�سن 

ما قال مالك رحمه �هلل تعالى. ثم �أورد عبد�مللك بن حبيب حديثني. يف �لنهي عن �لتد�وي باخلمر :
�لأول: ))�سئل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �خلمر يتدو�ى بها �ملري�س و�ل�سبيان فقال:))ل 
تقربوها فاإنها د�ء.... وقال :لي�س فيما حّرم �هلل �سفاء((، وعنه �سلى �هلل عليه و�سلم :))ماجعل �هلل 
يف �سيء حّرمه �سفاًء لأحد((، وقد وردت هذه �لأحاديث باألفاظ مقاربة يف �ل�سحيحني وكتب �ل�سنة.
و�سنذكرها نقاًل عن �لإمام �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوى و�ملنهل �لروي« بتحقيق �لدكتور �لأهدل 

حتقيًقا جيًد�.
و�لرتمذي يف �جلامع  �لطب(،  �ل�سنن )كتاب  د�ود يف  و�أبو  �لأ�سربة(،  م�سلم يف �سحيحه )كتاب  1-�أخرج 
�ل�سحيح، )باب كر�هية �لتد�وي بامل�سكر(، و�بن ماجه يف �سننه، و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن و�ئل 
بن حجر �أن طارق بن �سويد )�حل�سرمي( ر�سي �هلل عنه �ساأل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �خلمر 

يجعل يف �لدو�ء فقال : »�إنها د�ء، ولي�ست دو�ء«.
�إن  يار�سول �هلل   : : ))قلت  قال  للمري�س  ن�ست�سفي  �إنا  قال:  �سويد �حل�سرمي  ين  ويف م�سلم عن طارق 
باأر�سنا �أعناًبا نع�سرها فن�سرب منها. قال: ل، فر�جعته قلت : �إنا ن�ست�سفي للمري�س قال : �إن ذلك لي�س 

ا بلفظ مقارب عند �بن حبان. ب�سفاء ولكنه د�ء((. وهو �أي�سً
2-و�أخرج �أبو د�ود يف �سننه )206/2 حديث رقم 3874(. و�بن �ل�سني و�أبو نعيم يف �لطب �لنبوي عن �أبي 
�لدرد�ء ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  قال : ))�إن �هلل �أنزل �لد�ء، وجعل لكل د�ء 

دو�ء فتد�وو�، ولتتد�وو� بحر�م((.
�أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوى« عن  3-و�أخرج 

و�سلم: ))من تد�وى بحر�م مل يجعل �هلل فيه �سفاًء((.
4-و�أخرج �أبو نعيم عن �بن �سريين �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))من �أ�سابه من هذه �لأدو�ء 

فال يقزعنَّ �إلى �سيء مما حّرم �هلل. فاإن �هلل مل يجعل يف �سيء مماحّرم �سفاًء((.
5-�أخرج �أبونعيم يف»�لطب �لنبوى« عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: ))من تد�وى باخلمر، فال �سفاه �هلل((.
6-و�أخرج �لبخاري يف �سحيحه )كتاب �لأ�سربة(. عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه قال : )�إن �هلل مل يجعل 

�سفاءكم فيما حرم عليكم((.
7-و�أخرج �بن حبان عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها قالت : ))��ستكت �بنة يل فنبذت لها يف كوز. فدخل ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وهو يغلي )�أي يفور باحلبب، وهو غاز ثاين �أك�سيد �لكربون �لناجت عن عملية 
لها �إلى كحول �إثيلي( فقال : ما هذ�؟ فقلت : �إن �بنتي ��ستكت، فنبذت لها هذ�،  تخّمر �ل�سكريات وحتوَّ

((.....
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م عليكم((. فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ))�إن �هلل مل يجعل �سفاءكم فيما حرَّ
و�بن ماجه يف  �لطب(،  �ل�سحيح )كتاب  و�لرتمذي يف �جلامع  �لطب(،  �ل�سنن )كتاب  د�ود  �أبو  �أخرج   -8
: نهى ر�سول �هلل  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال  و�أحمد يف م�سنده عن  �مل�ستدرك،  �سننه، و�حلاكم يف 
�سلى �هلل عليه و�سلم عن �لدو�ء �خلبيث )قال �ل�سيوطي: يعني �ل�سم(. قال �لدكتور ح�سن �لأهدل حمقق 
كتاب �ل�سيوطي : قال �حلاكم يف »�مل�ستدرك« �سحيح �لإ�سناد وو�فقه �لذهبي. قال �أحمد �ساكر )حمقق 
م�سند �أحمد( : �إ�سناده �سحيح، وكلهم �أخرجوه عن �أبي هريرة. وذكر عبد�مللك بن حبيب �أثًر� ملالك بن 
�أن�س رحمة �هلل قال: ل يحلُّ لأحد �أن يد�وي دبر �لدو�ب باخلمر. فكيف مبد�و�ة �ملري�س بها. وكان �بن 
عمر �إذ� دعا طببًيا يد�وي �أهله ��سرتط عليه �أل يد�وي ب�سيء مما حرم �هلل. وقد �سبق �أن ذكر عبد�مللك 
بن حبيب حتت باب ما جاء يف عالج �خلا�سرة )�أمل �لكلية( )رقم6( �أن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 
غري  على  كنا  �إذ�  و�أما   : قال  ثم  �لدو�ء  فذكر  دو�ء�خلا�سرة،  عن  �لثقفي  كلدة  بن  �حلارث  �ساأل  عنه 
�لإ�سالم، فاخلمر و�سمن �لبقر. وقال عمر : ))ل ن�سمع منك ذكر �خلمر، فاإين ل �آمن �إن طالت مدة من 
ل ورع له �أن يتد�وى بها((، وقد �أفردُت للخمر كتاًبا مو�سًعا هو ))�خلمر بني �لطب و�لفقه(( )�لطبعة 
�ل�سحية  »�لأ�سر�ر  كتاب  يف  للخمر  �سافًيا  ف�ساًل  وجعلت  جدة.1986م(،  �ل�سعودية  �لد�ر   - �ل�سابعة 
�ل�سحية  لالأ�سر�ر  كامل  تو�سيح  وفيهما  �ل�سعودية 1989م(،  )�لد�ر  و�ملنبهات«  و�ملخدر�ت  للم�سكر�ت 
للخمر. �لأبحاث �لطبية ت�سيف كل يوم جديًد� يف هذه �لأ�سر�ر. وهي د�ء كما قال �مل�سطفى �سلى �هلل 
� من �ملحدثني من غري �لأطباء. و�لأطباء  عليه و�سلم. ولي�ست دو�ًء كما زعم كثري من �لقدماء. وقليل جدًّ
�ملحدثون جممعون على �أ�سر�رها �لوبيلة، و�أنها �سم ناقع. وفيما يلي ف�سل عن �لتد�وي باخلمر من كتابي  

»�خلمر بني �لطب و�لفقه« لعالقته بهذ� �ملو�سوع.
�لتد�وي باخلمر :

هل �لكحول)�لغول( وبالتايل �خلمور دو�ء �أم هي �سّم ؟ يقول �لدكتور �أوبري لو�س رئي�س ق�سم �لأمر��س 
price text-  �لنف�سية يف جامعة لندن يف �أكرب و�أ�سهر مرجع طبي بربطاين ))مرجع بر�ي�س �لطبي((
book of medicine))�إن �لكحول هو �ل�سم �لوحيد �ملرخ�س بتد�وله على نطاق و��سع يف �لعامل كله.

ويجد حتت يده كل من يريد �أن يهرب من م�ساكله. لذ� يتناوله بكرثة كل م�سطربي �ل�سخ�سية. ويوؤدي 
�لكحول قد  �إن حرعة و�حدة من   )psychopathic anomaly(ل�سخ�سية ومر�سها� �إلى ��سطر�ب  هو 
ت�سبب �لت�سمم وتوؤدي : �إما �إلى �لهيجان �أو �خلمود. وقد توؤدي �إلى �لغيبوبة. �أما �ساربو �خلمر �ملزمنون 
)chronic alcoholics(، فيتعر�سون للتحلل �لأخالقي �لكامل مع �جلنون((. وقد كان �لأطباء يزعمون 
يف �لأزمنة �لغابرة وعلى زمن ر�سول �هلل �سلى عليه و�سلم  وبعده وحتى عهد قريب �أن للخمر بع�س �ملنافع 
�ل�سادق  كالم  و�أن  �أوهام.  �أنها  وتبنّي  �ملز�عم،  تلك  وبطلت  �لعلمية،  �لكت�سافات  تقدمت  ثم  �لطبية. 
�مل�سدوق عنها هو �حلق �لذي ل ريب فيه ول �لتبا�س. فقد قال عنها �سلى �هلل عليه و�سلم لطارق �جلعفي 
عندما �ساأله عن �خلمر فنهاه فقال طارق :�إمنا �أ�سفها للدو�ء. فقال �سلى �هلل عليه  و�سلم: ))�إنه لي�س 
�أبي هريرة ر�سي �هلل عنه ))نهى ر�سول �هلل عن  بدو�ء، ولكنه د�ء(( �أخرجه م�سلم و�لرتمذي. وعن 
و�لدو�ء،  �لد�ء  �أنزل  : ))�إن �هلل  �سننه  ا يف  �أي�سً د�ود  �أبو  و�خرج  د�ود.  �أبو  �أخرجه  �لدو�ء �خلبيث(( 
وجعل لكل د�ء دو�ء فتد�وو� ول تتد�وو� بحر�م(( وعن طارق بن �سويد �حل�سرمي قال : ))قلت : يا ر�سول 
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�هلل، �إن باأر�سنا �أعناًبا نع�سرها فن�سرب منها. قال: ل، فر�جعته قلت : �إنا ن�ست�سفي للمري�س. قال �إن 
م بع�س �ملتقدمني  �أن يف �خلمر منافع طبية و��ستدل  ذلك لي�س ب�سفاء، ولكنه د�ء )�أخرجه م�سلم( وتوهَّ
على ذلك بقوله تعالى :{ ي�ساألونك عن �خلمر و�ملي�سر قل فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�س. و�إثمهما �أكرب 
من نفعهما} وقد رّد كثري من �لأئمة على هذ� �لزعم. فيقول �لأمري �ل�سنعاين يف كتابه �سبل �ل�سالم 
�ملنافع يف �خلمر و�سربها كان عند  �لأطباء من  �ل�سيخ )كل ما يقوله  �لوهاج قال  �لنجم  : )ويف كتاب 
�سهادة �لقر�آن �أن فيها منافع للنا�س قبل((، و�أما بعد نزول �آية �ملائدة : { �إمنا �خلمر و�ملي�سر و�لأن�ساب 
و�لأزلم رج�س من عمل �ل�سيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} �لآية. فاإن �هلل تعالى �خلالق لكل �سيء �سلبها 
�ملنافع جملة فلي�س فيها �سيء من �ملنافع. وبهذ� ت�سقط م�ساألة �لتد�وي باخلمر. و�لذي قاله منقول عن 
�لربيع و�ل�سحاك.وفيه حديث �أ�سنده �لثعلبي وغريه �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: ))�إن �هلل تعالى 
ملا حرم �خلمر �سلبها �ملنافع(( )�س 36 �جلزء �لثاين(، و�ملنافع يف �خلمر موهومة �أو موؤقتة، فهي �إما 
منافع مادية ملن يبيع �خلمر ويتجر بها، ولكنها طامة كربى على �ملجتمع وخ�سارة مادية �أي خ�سارة.. 
و�إما منافع طبية و�سناعية و�أغلبها موهوم. مثل �لعتقاد باأن �خلمر تفتح �ل�سهية. ومن هوؤلء �لإمام �بن 
كثري حيث يقول يف تف�سري �لآية { قل فيها �إثم كبري ومانفع للنا�س} �أما �إثمها فهو يف �لدين. و�أما �ملنافع 
�إن فيها نفع �لبدن وته�سيم �لطعام و�إخر�ج �لف�سالت وت�سحذ بع�س �لأذهان ولذة  فدنيوية من حيث 

�ل�سدة �ملكربة �لتي فيها كما قال ح�سان بن ثابت يف جاهليته:
ون�سربها فترتكنا ملوًكا      و�أ�سًد�  ل ينهنهنا �للقاء

�مل�سكر  �ل�سر�ب  ))�إن   : �لأغذية«  »منافع  كتابه  يف  قال  حيث  �لر�زي  �أبوبكر  �مل�سهور  �لطبيب  ومنهم 
ي�سخن �لبدن، ويعني على �له�سم للطعام يف �ملعدة. و�سرعة تنفيذه �إلى �لكبد وجودة ه�سمه هناك..
ب �لبدن متى �سرب  وتنفيذه من ثمَّ �إلى �لعروق و�سائر �لبدن. وي�سّكن �لعط�س �إذ� مزج باملاء. ويخ�سّ
على �غتذ�ء. ويح�سن �للون، ويدفع �لف�سول جميًعا، وي�ّسهل خروجها من �لبدن، ولذلك هو عون عظيم 

على حفظ �ل�سحة.
وقد ��ستخدمت �خلمر كفاحت لل�سهية منذ �أقدم �لع�سور، و��ستخدمها �ليونان و�لرومان و�لفر�س و�لعرب 
�ل�سهية،  فاحت  aperitif�أي  وُتدعى  �لفرن�سيني  ا  خ�سو�سً �ليوم  �لأوروبيون  فيها...وي�ستخدمها  وتفننو� 
�لأمر،  �أول  �ل�سهية  تفتح  �لإيطاليون..و�خلمر  وكذلك  �لنبيذ،  �إل  �لأطعمة  مع  لي�سربو�  �أن  وعادتهم 
فتزيد من �إفر�ز حام�س �ملعدة )كلور �ملاء hydrochloric acid(، ولكنها بعد فرته ت�سبب �لتهاب �ملعدة 
وتعقب تلك �ملنفعة �ملوقوتة م�سر�ت وعو�قب وبيلة وخيمة، �أولها �لتهابات �ملعدة وفقد�ن �ل�سهية و�لقيء 
�ملتكرر و�آخرها �سرطان �ملريء و�سرطان �ملعدة، ومن تلك �ملنافع �لطيبة �ملوهومة �أنها تدفئ �جل�سم. 
وقد جاء وفد �ليمن ووفد ح�سر موت �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. وطلبو� منه �أن ُي�سمح لهم ب�سرب 
�خلمر بحجة �أن بالدهم باردة فاأبى عليهم ذلك. فقد روى �أبو د�ود �أن ديلم �حلمريي �ساأل �لنبي �سلى 
�سر�ًبا  نتخذ  و�إنا  �سديًد�.  فيها عماًل  نعالج  باردة  باأر�س  �إنا  �هلل،  ر�سول  ))يا  فقال:  و�سلم  عليه  �هلل 
من هذ� �لقمح نتقوى به على �أعمالنا وبرد بالدنا، فقال �سلى �هلل عليه و�سلم : هل ي�سكر؟ قال: نعم، 
قال : فاجتنبوه وقال : �إن �لنا�س غري تاركية. قال : فاإن مل يرتكوه فقاتلوهم((، وجاء �لطب �حلديث 
�لوهم.  قبيل  من  �إل  لي�س  �لدفء  ذلك  �إن  لنا:  ليقول  تقريًبا  عام  و�أربعمائة  باألف  �حلادثة  هذه  بعد 
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ويفقد حر�رة  بالدفء،  �ملرء  �لتي حتت �جللد في�سعر  تلك  ا  �لدموية وخ�سو�سً �لأوعية  تو�سع  فاخلمر 
�أعياد  يح�سل يف  كما  �لكاذب.  بالدفء  ينعم  وهو  �إلىوفاته  ذلك  يوؤدي  وقد  �لقار�س  �جلو  ج�سمه يف 
ر�أ�س �ل�سنه و�أعياد �مليالد يف �أوربا و�أمريكا، حيث ي�سكر كثري من �لنا�س، ويبقى بع�سهم يف �ل�سور�ع 
بالدفء...  �لكاذب  بالإح�سا�س  ينعمون  وهم  �لربد  من  فيموتون  �لقار�س،  للربد  يتعر�سون  و�حلد�ئق 
 ،anti freeze ومن تلك �ملنافع ��ستخد�مها يف �ل�سناعة كحافظ لبع�س �ملو�د وكمادة من�ّسفة للرطوبة
وكمذيب لبع�س �ملو�د �لقلوية و�لدهنية dehydrating agent، كما ُي�ستخدم يف �لطب كمطهر للجلد، 
�إل يف �لكحول، كما ي�ستخدم �لكحول  كمذيب للمو�د �لعطرية،  وكمذيب لبع�س �لأدوية �لتي ل تذوب 
��ستخد�م �خلمر كرتياق  وقد بطل  و�لبارفان(،  و�لعطور)�لكولونيا  �لرو�ئح  وي�ستخدم بكرثة يف �سنع 
ا �أن  ودو�ء يف �لطب �حلديث، ولكن بقي ��ستعمال �لكحول كمذيب لبع�س �لأدوية و�لعقاقري. و�لعجيب حقًّ
علماء �لإ�سالم قد بحثو� هذه �مل�ساألة بحًثا دقيًق،� و�أتو� فيها بالعجب �لعجاب. يقول �خلطيب �ل�سربيني 

يف »مغني �ملحتاج ملعرفة �ألفاظ �ملنهاج« 188/4 :
»�إن �لتد�وي باخلمر حر�م �إذ� كانت �سرًفا غري ممزوجة ب�سيء �آخر ت�ستهلك فيه. �أما �لرتياق �ملعجون 
بها ونحوه مما ت�ستهلك فيه فيجوز �لتد�وي به عند فقد ما يقوم به �لتد�وي من �لطاهر�ت. فعندئذ يتبع 
حكم �لتد�وي بنج�س كلحم حية وبول. وكذ� يجوز �لتد�وي بذلك؛ لتعجيل �ل�سفاء ب�سرط �إخبار طبيب 

م�سلم عدل بذلك، �أو معرفته للتد�وي به، وب�سرط �أن يكون �لقدر �مل�ستعمل قلياًل ل ي�سكر«. 
ول �سك يف حرمة �خلمر �ل�سرفة كدو�ء، فهي د�ء ولي�ست دو�ًء) وقد ذكر �لإمام �لنووي يف �ملجموع 
)42/4 - 43( �أربعة �أقو�ل يف �سربها للتد�وي و�لعط�س �ملهلك؛ �لأول : وهو �ل�سحيح عند �جلمهور وهو 
ل يجوز فيهما. و�لثاين : يجوز فيهما مًعا. و�لثالث : يجوز للتد�وي ول يجوز للعط�س. و�لر�بع : يجوز 

للعط�س �ملهلك دون �لتد�وي، وهذ� �لأخري قال به �إمام �حلرمني و�لإمام �لغز�يل. 
�سرب  �إلى  ��سطر  و�إن  �أغلظ،  �سرب �خلمر  لأن  �لبول؛  �سرب  �لبول،  �أو  �سرب �خلمر  �إلى  ��سطر  و�إن 
�خلمر ففيه ثالثة �أوجه؛ �لأول : �أنه ل يجوز. و�لثاين : يجوز لأنه يدفع به �ل�سرر عن نف�سه كما لو �أكره 
�لإلهاب و�لعط�س )وقد  للعط�س مل يجز؛ لأنها تزيد يف  ل�سربها  �إن ��سطر  �أنه   : و�لثالث  على �سربها. 
رّد  هذ� �لوجه �لأخري �لإمام �جلويني؛ لأنها تزيل �لعط�س.. و�ل�سحيح �أنها تنزيل تزيل �لعط�س؛ لأنه 
قد يبلغ �ملاء فيها �أكرث من 90 باملائة كما هو يف �لبرية و�لأنبذة �خلفيفة(، ويف �لوجه �لثالث �أنه يجوز 
��ستعمالها للدو�ء. قال �لنووي: و�أما �لتد�وي بالنجا�سات غري �خلمر فهو جائز يف جميع �لنجا�سات غري 
ا؛ لورود �لن�س بحديث عرينة �لذين �جتوو� �ملدينة  �مل�سكر. ومنهم من قال: يجوز باأبو�ل �لإبل خ�سو�سً

و�سقمو�  فاأمرهم �لر�سول ب�سرب �ألبان �لإبل و�أبو�لها ف�سّحو� ثم قامو� بقتل �لر�عي و�سرقة �لإبل. (.
�أو  �لقلوية  �ملو�د  لبع�س  كمذيب  �لأدوية  من  كثري  يف  ت�ستعمل  �لآن  وهي  �لرتياق،  يف  ��ستعمالها  ولكن 

�لدهنية �لتي تذوب يف �ملاء، هذ� �ل�ستعمال هو �ملذكور يف مغني �ملحتاج وهو جائز ب�سروط : 
�أن ل يكون هناك دو�ء �آخر خاٍل من �لكحول ينفع لتلك �حلالة. 

�أن يدل على ذلك طبيب م�سلم عدل. 
�أن يكون �لقدر �مل�ستعمل قلياًل ل ي�سكر. 

و�إذ� نظرنا �إلى �لأدوية �ملوجودة �لتي بها �سيء من �لكحول جندها على �سربني : 
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�لأول : مو�د قلوية �أو دهنية ت�ستعمل كاأدوية ولبد لإذ�بتها من �لكحول. 
�أما �لثاين : فمو�د ي�ساف �إليها �سيء ي�سري من �لكحول ل ل�سرورة و�إمنا لإعطاء �ل�سر�ب نكهة خا�سة 

ا تعّود عليه �أهل �أوروبا و�أمريكا �أي من حيث ياأتينا �لدو�ء جاهًز� م�سنًعا.  ومذ�ًقا خا�سًًّ
وهذ� �لنوع �لثاين ل �سك يف حرمته. ولبد للطبيب �مل�سلم �أن يرتّوى يف و�سف �لأدوية �لتي بها �سيء من 

�لكحول، وليتجنبها ما ��ستطاع �إلى ذلك �سبياًل. 
ومل ي�سمح �أحد من فقهاء �لإ�سالم با�ستخد�م �خلمر كدو�ء �إل عند �ل�سرورة �لق�سوى مثل �أن يغ�س 

ة.  �مروؤ ما بلقمة ول يجد �أمامه �إل �خلمر فعندئذ يجوز �سربها لإز�لة �لغ�سّ
ويقول �ساحب كتاب فقه �ل�سنة : »ومثَّل �لفقهاء لذلك مبن غ�س بلقمة فكاد يختنق ومل يجد ما ي�سيغها 
به �سوى �خلمر«. ولكنه �أي �مل�سنف وقع يف خطاأ عندما يقول : »�أو من �أ�سرف على �لهالك من �لربد ومل 
يجد ما يدفع به هذ� �لهالك غري كوب �أو جرعة خمر«. وقد �أو�سحنا زيف ذلك �لوهم �لذي يقول: �إن 
�خلمر تدفئ �جل�سم، وكذلك يقع يف �خلطاأ �لفاح�س حني يقول : »�أو من �أ�سابته �أزمة قلبية وكاد ميوت 
ا  فعلم �أو �أخربه �لطبيب باأنه ل يجد ما يدفع به �خلطر �سوى �سرب مقد�ر معني من �خلمر«. فهذ� �أي�سً
خطاأ فاح�س.. ووهم قاتل، فاإن �خلمر ل تو�سع �ل�سر�يني �لتاجية �ملغذية للقلب كما كان موهوًما من قبل، 
و�لذبحة  �لقلب  ت�سبب جلطات  ت�ساعد على  وبذلك  �إ�سابة مبا�سرة،  �لقلب  �إ�سابة ع�سلة  ت�سبب  و�إمنا 
ا مع �لتدخني. فكلتا �ملادتني ت�ساهم يف �إ�سابة �لقلب، �لأولى )�أي �خلمر( بتاأثريها  �ل�سدرية وخ�سو�سً

�ل�سمي �ملبا�سر على ع�سلة �لقلب، و�لثانية بانقبا�س �ل�سر�يني وت�سييق جمر�ها. 
م. و�إمنا هي  ونقول للم�سنف غفر �هلل له �إنها لي�ست من باب �ل�سرور�ت �لتي تبيح �ملحظور�ت كما توهَّ
�مل�سّر�ت و�ملفا�سد �لتي ينبغي �أن حُتظر. وقد �أعجبني �لإمام �بن �لقيم عندما تعّر�س لهذه �لنقطة يف 
كتابه »�لطب �لنبوي«. فقد كان عمالًقا �ساخًما كالطود مل يهله �دعاء �لأطباء يف زمانه �أن �خلمر دو�ء، 
فاأو�سح و�أبان كيف هي د�ء.. وكان �سدق �إميانه بربه وبر�سوله قد �نتهى به �إلى �لنهايات �ل�سحيحة 
و�أتى مبا مل ياأِت به �لطب يف زمانه، بل و�لتفت �إلى نقط دقيقة كل �لدقة.. ومل ينتبه لها �لطب �إل يف 
ح�سًنا  و�لطبيب  �لدو�ء  يف  �ملري�س  �عتقاد  كان  فاإذ�  �لدو�ء،  يف  �لعتقاد  تاأثري  ومنها  �لأخرية  �لآونة 
 )Placebo Effect( ح�سل له نوع �سفاء، و�إن كان �عتقاده �سيًئا مل يح�سل له ذلك. وُي�سمى ذلك �لتاأثري
م �هلل على هذه �لأمة ما حّرم خلبثه. وحترميه له  ويعرفه �لأطباء كافة. فيقول �بن �لقيم : »�إمنا حرَّ
حمية لهم و�سيانة عن تناوله فال ينا�سب �أن يطلب به �ل�سفاء من �لأ�سقام و�لعلل. فاإنه و�إن �أثر يف �إز�لتها 
)هذ� �لكالم بح�سب ر�أي �لطب يف زمنه(، لكنه يعقب �سقًما �أعظم منه يف �لقلب بقوة �خلبث �لذي فيه، 
فيكون �ملد�وي به قد �سعى يف �إز�لة �سقم �لبدن ب�سقم �لقلب. وحترميه يقت�سي جتّنبه و�لبعد عنه بكل 

طريق ويف �تخاذه دو�ء ح�س على �لرتغيب فيه ومالب�سته، وهذ� �سد مق�سود �ل�سارع«. 
»وهو د�ء كما ن�ّس عليه �ساحب �ل�سريعة، فال يجوز �أن يتخذ دو�ًء. وهو يك�سب �لطبيعة و�لروح �سفة 
�خلبث، لأن �لطبيعة تنفعل عن كيفية �لدو�ء �نفعاًل بيًنا. فاإذ� كان كيفيته خبيثة �أك�سب �لطبيعة منه 
خبثا، فكيف �إذ� كان خبيًثا يف ذ�ته. ولهذ� حّرم �هلل �سبحانه على عباده �لأغذية و�لأ�سربة و�ملالب�س 

�خلبيثة، ملا تكت�سب �لنف�س من هيئة �خلبث و�سفته«. 
ولنا هنا تعليق �سريع. فهذه �مل�ساألة يف منتهى �لدقة، ومل يتبينها �لطب بعد بالتف�سيل. فاإن �لأغذية 
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و�لأ�سربة تتحول بعد �له�سم و�لمت�سا�س �إما �إلى طاقة حتّرك �جل�سم ووقود للعقل و�لقلب، �أو مو�د 
لبناء �لأن�سجة و�إبد�ل �لتالف منها بجديد �سالح. 

�إلى  �لربوتينية  �ملو�د  تتحول  بينما  طاقة،  �إلى  تتحول  و�لدهنية  �لن�سوية  �ملو�د  �أن  �لآن  نعرف  ونحن 
خاليا و�أن�سجة، ويقع ذلك �سمن عمليات كيماوية معقدة، فدورة كريب مثاًل هي جمموعة من �لعمليات 
�لكيماوية �لبالغة �لتعقيد �لتي حتول �سكر �لدم )�جللوكوز( يف ميتوكوندريا �خلاليا �إلى طاقة خمزونة 
عرب ما يقرب من �أربعني عملية كيماوية. وتتحول �سمن دورة كريب وخارجها جمموعة من �لأحما�س 
�لأحما�س  �إل جمموعة �سخمة من  لي�ست  �لربوتينية  فاملو�د  و�لأن�سجة.  لبناء �خلاليا  �ملهمة  �لأمينية 

�لأمينية هذه. 
وهكذ� ترى �أن ما تاأكله �أو ت�سربه يتحول بالتايل �إلى حمرك لع�سلة يدك �أو ع�سلة قلبك، �أو قادح لزناد 
فكرك، �أو يتحول �إلى نف�س تلك �لع�سلة يف �ليد �أو �لل�سان �أو �لقلب، �أو يجري يف عروقك مع دمك مكوًنا 
�لكرويات �حلمر�ء �أو �لبي�ساء �أو �ل�سفائح. �أو حيو�ًنا منويًّا يخرج من بني �سلبك وتر�ئبك )1(، �أفال 
يدخل يف تركيب ج�سمك وتكوين فكرك بعد هذ� ما تاأكله �أو ت�سربه من �خلبائث كاخلمر وحلم �خلنزير 

وغريها مما حرمها �هلل؟ بلى �إنها لكذلك. 
�أفال يكون كالم �بن �لقيم بعد هذ� دقيًقا كل �لدقة بارًعا كل �لرب�عة يف و�سف ما مل يهتم به �لطب 
�حلديث �إلى �ليوم؟ بلى �إنه لكذلك. و�إنه كما قال �بن �لقيم يك�سب �لطبيعة و�لروح �سفة �خلبث. فكل 
�إلى طاقة  بالهدم فيتحول  �إما  �لدم يتمثله �جل�سم  �لعروق مع  �أو �سرب يدخل �جلوف، ويجري يف  �أكل 

نعي�س بها ونتحرك �أو �إلى بناء، فيتحول �إلى خاليا و�أن�سجة. 
فاإذ� دخل �خلبث جوف �بن �آدم وجرى يف عروقه جمرى �لدم، وكان �خلبث م�سدر ن�ساط يده ول�سانه 
وفكره وقلبه، وكان �خلبث ع�سلة من ع�سالت ج�سمه �أو خلية من خاليا دمه �أو حيو�ًنا منويًّا يخرج من 

�سلبه، فاخلبث ل �سك يوؤثر يف كل ذلك. 
------------------------------------

)1( تتكون �حليو�نات �ملنوية يف �خل�سية.. وتتكون �خل�سية يف �جلنني يف منطقة بني �ل�سلب )�لعمود 
ا �إلى كي�س �ل�سفن خارج �جل�سم قبيل �لولدة.  �لفقري( و�لرت�ئب )�لأ�سالع( ثم تنزل �خل�سية تدريجيًّ
ومع هذ� تبقى تغذيتها بالدماء و�لأع�ساب من بني �ل�سلب و�لرت�ئب. �نظر ملزيد من �لتف�سيل كتاب 

»خلق �لإن�سان بني �لطب و�لقر�آن« للموؤلف. 
وهكذ� ت�سدق عبارة �بن �لقيم، ولهذ� حّرم �هلل �سبحانه على عباده �لأغذية و�لأ�سربة و�ملالب�س �خلبيثة 

ملا تكت�سب من هيئة �خلبث و�سفته««. 
ون�ستطرد فن�سمع لبن �لقيم قوله : 

»�إن يف �إباحة �لتد�وي به )�ملحرم( ول �سيما �إذ� كانت �لنفو�س متيل �إليه �إلى ذريعة �إلى تناوله لل�سهوة 
و�للذة ل �سيما �إذ� عرفت �لنفو�س �أنه نافع لها ومزيل لأ�سقامها جالب ل�سفائها، فهذ� �أحبُّ �سيء �إليها. 
و�ل�سارع �سدَّ �لذريعة �إلى تناوله بكل ممكن. ول ريب �أن بني �سد �لذريعة �إلى تناوله وفتح �لذريعة �إلى 
فيه من  ما يظن  يزيد على  ما  دو�ًء(  )لي�س  �ملحّرم  �لدو�ء  فاإن هذ�  ا  و�أي�سً ا،  وتعار�سً ا  تناق�سً تناوله 

�ل�سفاء«. و�أخرًي� �أقول : 
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»وهنا �سرٌّ لطيف يف كون �ملحرمات ل ُي�ست�سفى بها. فاإن �سرط �ل�سفاء بالدو�ء تلّقيه بالقبول و�عتقاد 
 .)Placebo Effect( منفعته«. وهذ� كالم يعرفه �لأطباء. وُي�سمى هذ� �لتاأثري

ثم يقول �بن �لقيم : »ومعلوم �أن �عتقاد �مل�سلم حترمي هذه �لعني )�خلمرة( مما يحول بينه وبني �عتقاد 
ي طبعه لها بالقبول. بل كلما كان �لعبد �أعظم �إمياًنا كان �أكره  بركتها ومنفعتها وبني ح�سن ظنه بها وتلقِّ

لها و�أ�سو�أ �عتقاًد� فيها، وطبعه �أكره �سيء لها. فاإذ� تناولها يف هذه �حلال كانت د�ء له ل دو�ء«. 
وهذ� كالم عجيب و�لأبحاث �لطبية �ليوم تتجه �إليه. وذلك : �ختالف تاأثري �لدو�ء �لو�حد يف �ملجتمعات 
�ملختلفة، فبينما يوؤثر �لدو�ء يف جمتمع بعينه بطريقة خا�سة يختلف ذلك �لتاأثري ولو ي�سرًي� يف جمتمع 
�آخر، بل �إن تاأثري �لدو�ء يختلف من �سخ�س �إلى �آخر،  ويوؤثر يف ذلك عو�مل عديدة لي�س �أقلها �أهمية 
نوع  ولو  له  �ملنفعة ح�سل  و�عتقاد  بالقبول  للدو�ء  تلقيه  كان  فاإن  �لدو�ء،  لدى متناول  �لنف�سي  �لعامل 
�سفاء، و�إن كان تلقيه له ب�سوء �لظن فيه و�عتقاد م�سرته مل يح�سل له نوع �سفاء، بل رمبا ح�سل له نوع 
�سرر. وهذ� باب جديد يف �لطب. فلله دّر �بن �لقيم كيف ��ستطاع �أن يدرك �لتاأثري �لنف�سي يف تلقي 
�لدو�ء وهو �أمر مل يدرك بعد على حقيقته ب�سورة و��سحة �إلى �ليوم. و�لأبحاث ل تز�ل جارية يف هذ� 

�مليد�ن. 
�أما تاأثري �لدو�ء �خلبيث �أو �ملاأكل �أو �مل�سرب �خلبيث يف �لن�سل، فهو باب جديد من �أبو�ب �لطب، وقد 
ظهرت �أبحاث طبية عديدة توؤكد تاأثري �خلمور على �لأجنة، فتوؤدي �إلى ظهور �آثار �لكحول �ل�سمية على 

�جلنني مما ي�سبب : 
1- توقف منو �لدماغ و�سغر حجمه. 

2- توقف منو �لعينني. 
3- توقف منو �لفكني، مما يوؤدي �إلى �سمورها و�سغر حجمها. 

4- كرثة �لعيوب �خللقية يف �لقلب. 
5- تاأخر �لنمو يف �جل�سم عامة. 

6- �لتاأخر �لعقلي و�لعته و�لبالهة نتيجة تاأخر منو �ملخ. 
وقد كرث �لكالم فيه بعد �كت�ساف ق�سة عقار �لثاليدوميد. وهو عقار مهدئ خاٍل من �مل�ساعفات، فلما 
�أعطي للحو�مل ت�سوهت �لأجنة، وخرج �لأطفال بدون �أطر�ف. وثارت �لق�سايا �أمام �ملحاكم يف �أوروبا 
ا يف �أملانيا، حيث �كت�سف هذ� �لدو�ء. و�سحب �لدو�ء ولكن �ل�سركة �لتي �أنتجته �أفل�ست لفرط  وخ�سو�سً

ما دفعت من غر�مات وتعوي�سات. 
وقد �ت�سح �أن �أولد مدمن �خلمر يكونون يف �لغالب مدمنني، وتكرث فيهم نزعة �لإجر�م كما يكرث فيهم 
�خللل �لعقلي و�لعته و�جلنون. ولكن هل ذلك ناجت من تاأثري �خلمر يف �ل�سبغيات )�لكرومو�سومات( 
و�لنا�سالت )�جلينات( �لتي حتمل �ل�سفات �لور�ثية عرب �حليو�ن �ملنوي للرجل �أو �لبوي�سة لالأنثى. �أم 

�أن ذلك ناجت عن تاأثري �لبيئة �لفا�سدة. 
ا يف �حليو�ن �ملنوي �أو �لبوي�سة يحمل  يجيب �لعلماء يف هذ� بقولهم : �إننا مل نكت�سف )جيًنا( نا�ساًل خا�سًّ
� بني �لذين لهم تاريخ عائلي بالإدمان )62  خا�سية �لإدمان، ولكننا نعلم �أن ن�سبة �ملدمنني عالية جدًّ
باملائة(، بينما تكون �لن�سبة لدى �ساربي �لكحول �لعاديني منخف�سة وهي 16 باملائة، كما يقول �لدكاترة 
�سيتل وفوجتلني ولمري �لذين يعملون يف م�سح �سادل ملعاجلة �لإدمان، وهو �أ�سهر م�سح ملعاجلة �لإدمان 
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ما جاء يف التعالج باألبان الأتان ومرارة ال�سبع: 
�سئل ر�سول �هلل )�س( عن �لتد�وي ب�سرب �ألبان �لأتن، فقال: ل باأ�س به. 

�ألبان �لأتن تتد�وى بها فكانت  وكانت رملة بنت �مل�سور قد ��ستكت رجلها، فنعت لها 
ت�سربها، و�مل�سور يعلمه ول ينكره. 

وعن �لو�قدي: �أن �سعيد بن �مل�سيب و�لقا�سم بن حممد وعطاء بن رباح ومالك بن �أن�س 

يف �لوليات �ملتحدة. كما �أُجريت جتارب �أخرى، فُنقل �أولد �ملدمنني من بيوت �أ�سرهم. 
�إلى  �أن ن�سبة كبرية منهم �نقلبت  ئو� ن�ساأة عادية يف بيئة بعيدة عن �لإدمان، فوجد  �أطفال و�أن�سِّ وهم 
�لإدمان عندما تعر�ست ل�سرب �خلمور. وهذ� يدل على �أن هناك ��ستعد�ًد� ور�ثيًّا على �لأقل لالإدمان 
بني �ملدمنني ))يقول �لدكتور عمر �لباقر يف بحثه »ظاهرة تعاطي �خلمور« �إن 87 باملئة ممن ي�سربون 

�خلمر يف حمافظة �خلرطوم ينحدرون من �آباء و�أولياء �أمور ي�سربون �خلمر.((
و�إن �سرب �خلمور يوؤدي بالتايل �إلى �إيجاد حيو�نات منوية لدى �لرجل �أو بوي�سة لدى �ملر�أة م�سابة يف 
�إحدى نا�سالتها )جيناتها( بال�ستعد�د ل�سرب �خلمور لدرجة �لإدمان. وباخت�سار كما يقول �لدكتور 
»�إن بذرة �لإدمان تنمو ب�سرعة يف تربة �لإدمان  �إدمان �خلمر  : �سرح  �لقيم  لنكولن ويليامز يف كتابه 

�لعائلي«. 
وهكذ� تت�سافر عو�مل �لور�ثة مع عو�مل �لبيئة يف �إيجاد ذرية متيل �إلى �لإدمان �أي �أنها مبجرد �سرب 
حتى  �ل�سر�ب  يف  ي�ستمرون  و�إمنا  �ل�ساربني،  معظم  يتوقف  كما  �لتوقف  على  �لقدرة  متلك  ل  �خلمور 

�لثمالة. 
�لإميان،  عمق  على  تدل  �لتي  �حلو�دث  بع�س  نورد  باخلمر،  �لتد�وي  عن  �لف�سل  هذ�  ننهي  �أن  وقبل 
وكيف كان �مل�سلمون يتقبلون كالم �هلل ور�سوله بالطاعة �لتامة.. ول ي�سدقون يف ذلك �أقو�ل �لأطباء يف 
زمنهم.. ثم يتطور �لعلم، ويتقدم �لطب، فاإذ� �لطب �حلديث يكت�سف �سدق ما ذهب �إليه هوؤلء وزيف 
ما �عتقده �لأطباء يف تلك �لأزمة، وقد �أوردنا مقالة �بن �لقيم يف هذ� �ل�سدد، وقد قالها يف زمن كان 
�لطب جممًعا فيه على �أن �خلمر دو�ء.. ورف�س ب�سدق �إميانه تلك �خلر�فة. ونعر�س �لآن ما روي عن 

�لإمام جعفر �ل�سادق يف هذ� �ل�سدد ففيه غناء: 
»�ساأل �أحدهم �لإمام �ل�سادق عن رجل به �لبو��سري �ل�سديد، وقد و�سف له دو�ء من نبيذ ل يريد به 
�للذة، بل يريد �لدو�ء فقال : ل، ول جرعة. قيل: ومل؟ قال : لأنه حر�م، و�إن �هلل مل يجعل يف �سيء مما 
�لبو��سري باخلمر، وما  �أن عالج  �لغابرة يظن  حرمه دو�ء ول �سفاء«. وقد كان �لطب يف تلك �لأزمنة 
درى �لطب �آنذ�ك �أن �خلمر ت�سّبب �لبو��سري وتهيجها، وذلك بطريقتني : �لأول مبا�سرة؛ وذلك ب�سبب 

�لحتقان، ومتدد �لأوعية �لدموية يف �ل�سرج. 
وثانيهما: بو��سطة تليف �لكبد و�زدياد �سغط �لدم يف �لوريد �لبابي...

»وقال �أحدهم لالإمام جعفر �ل�سادق : �إن بي وجًعا و�أنا �أ�سرب �لنبيذ وو�سفه يل �لطبيب. فقال له : ما 
مينعك من �ملاء �لذي جعل �هلل منه كل �سئ حي؟ قال : ل يو�فقني. قال : فما مينعك من �لع�سل �لذي 
و��ستد  �لذي نبت منه حلمك،  �للنب  : فما مينعك من  �أجده. قال  للنا�س؟ قال: ل  �سفاء  قال �هلل فيه 

عظمك؟ قال : ل يو�فقني. قال : تريد �أن �آمرك ب�سرب �خلمر؟ ل و�هلل ل �آمرك«.
و�ُسئل �ل�سادق عن �لدو�ء ُيعجن باخلمر. فقال: »ما �أحببت �أن �أنظر �إليه، ول �أ�سّمه، فكيف �أتد�وى به؟«.
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قالو�: ل باأ�س بالتد�وي ب�سربها. 

وعن �لقا�سم بن حممد �أنه �ُسئل عن �لتد�وي مبر�رة �لذئب وغريه من �ل�سباع فقال: 
�إليه. قال �لو�قدي : وقاله �لزهري و�سعيد بن جبري و�حل�سني بن  ل باأ�س به ملن ��سطر 
�سريين وقاله مالك بن �أن�س، وذلك �إذ� ذكى مبا يذكى به �ل�سيد؛ ملر�رته وملا يتد�وى به 

ول يوؤخذ من ميت.)1(
)1(  وردت �أحاديث كثرية يف �للنب و��ستعماله، كما قد ورد ذكره يف �لقر�آن �لكرمي قال تعالى : { و�إن لكم يف 
ا �سائًغا لل�ساربني } )�سورة �لنحل :  �لأنعام لعربة، ن�سقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبًنا خال�سً

�لآية 66(. ويف �جلنة : { �أنهار من لنب مل يتغري طعمه } )�سورة حممد : �لآية 15(
وقد وردت �لأحاديث �لكثرية يف �للنب. ويف حديث �لإ�سر�ء يف �ل�سحيحني �أنه �سرب �للنب )�س( وتناوله 

من جربيل وترك �خلمر و�ملاء فقال جربيل عليه �ل�سالم : �أ�سبت �لفطرة. 
و�أخرج �أبو د�ود يف �سننه كتاب �لأ�سربة )حديث رقم 3730(، و�لرتمذي يف �جلامع �ل�سحيح وح�سنه، 
و�بن ماجه يف �سننه )حديث رقم 3322(، و�أبو �لنعيم يف �لطب �لنبوي، و�لبيهقي يف �ل�سعب عن �بن 
عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال : قال ر�سول �هلل )�س( : »من �سقاه �هلل لبًنا فليقل : �للهم بارك لنا فيه، 

فاإنه لي�س �سيء يجزى من �لطعام و�ل�سر�ب غري �للنب«. 
و�أخرج �حلاكم يف »�مل�ستدرك« و�سححه عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل )�س( قال : »عليكم 
و�سفاء وحلومها  �سمنها( دو�ء  و�سمنانها )�أي  �ألبانها  فاإن  و  و�إياكم وحلومها،  و�سمنانها،  �لبقر  باألبان 

د�ء«. 
فه �بن حبان و�لذهبي ويف ت�سحيحه نظر، وقد علَّل ذلك بع�سهم  ويف �حلديث �سيف بن م�سكني �سعَّ

باأنه خا�س باأهل �حلجاز. وقد �سحى ر�سول �هلل )�س( عن ن�سائه بالبقر، وهو ل يقرتب مبا هو د�ء. 
حه، وو�فقه �لذهبي، عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي )�س( قال : »ما �أنزل  و�أخرج �حلاكم و�سحَّ

�هلل د�ًء، �إل �أنزل له �سفاًء، ويف �ألبان �لبقر �سفاء من كل د�ء«. 
و�أخرج �أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي )�س( قال : »تد�وو� باألبان 

�لبقر، فاإين �أرجو �أن يجعل �هلل فيه �سفاًء �أو بركة، فاإنها تاأكل من كل �سجر«. 
�جتوو�  �لذين  وعرينة  عكل  حديث  فيه  ورد  فقد  �لنوق  �ألبان  �أما  �لبقر.  �ألبان  عن  ورد  ما  بع�س  هذ� 
�ملدينة،  فكربت بطونهم و�أ�سابهم �ل�ست�سقاء، فاأمر لهم ر�سول �هلل )�س( لقاح و�أمرهم �أن ي�سربو� من 
لبنها و�أبو�لها فانطلقو� فلما �سّحو� قتلو� �لر�عي و��ستاقو� �لإبل، فاأر�سل ر�سول �هلل )�س( يف �أثرهم 

فقتلهم �سرًب� و�سمل عيونهم. ومل مّيثل ر�سول �هلل )�س( باأحد غريهم لب�ساعة جرميتهم. 
وهذ� �حلديث قد �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه كتاب �حلدود، و�أخرجه م�سلم يف كتاب �لقيامة، باب حكم 
يوؤكل  ما  )باب  �لطهارة،  كتاب  يف  �لرتمذي  و�أخرجه  �حلدود،  كتاب  يف  د�ود  و�أبو  و�ملرتدين،  �ملحاربني 
حلمه، و�لن�سائي يف كتاب �لتحرمي، و�بن ماجه يف كتاب �حلدود، و�أحمد يف م�سنده )163/3، 177، 198(. 
و�أما �لأتان )�أنثى �حلمار( فلم �أجد �سيًئا ورد فيها �سوى ما �أورده عبد �مللك بن حبيب. ولنب �لأتان ي�سبه 
يف تركيبه لنب �ملر�أة. وهو �أقرب �لألبان مطلًقا �إلى لنب �لإن�سان.. ولعله يكون يف ذلك، �إذ� فقد لنب �لأم، 

�أ�سلح �لألبان للر�سيع. 
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ما جاء يف التعالج بالرتياق:
وده �لرتياق  �أن عمر بن عبد�لعزيز ��ستعمل �لوليد بن ه�سام على �لطائف، وزَّ وروي 

و�أمره �أن ي�سقيه ملن لدغ من �مل�سلمني. وكان �بن عمر ي�سرب �لرتياق ول يرى به باأ�ًسا.

قال �بن �أبي �سربمة: و�ساألت ربيعة و�أبا �لزناد عنه فقال يل : ��سربه ول ت�ساأل عنه، 
وعليك بعمل �أريًحا، فاأما �إن عملته �أنت فال جتعل فيه �إل حيَّة ذكية.)1(

وقد حرم ر�سول �هلل )�س( حلوم �حلمر �لأهلية يوم خيرب، ولكن مل يرد �سيء يف حترمي �ألبانها �إل ما 
ذكره عبد �مللك حيث قال : �سئل ر�سول �هلل )�س( عن �لتد�وي ب�سرب �ألبان �لأتن فقال : ل باأ�س.. و�أما 

حلوم �حلمر �لوح�سية فحالل �إل للمحرم. »وحّرم عليكم �سيد �لرب ما دمتم حّرًما« )�ملائدة : 96(. 
و�أما �لتد�وي مبر�رة �لذئب وغريه من �ل�سباع فيدخل يف باب �لتد�وي بالدو�ء �خلبيث مثل �لرتياق )وهو 
ما يوؤخذ من �حلية و�أ�سباهها( فهو مكروه ول يجوز �إل ل�سرورة، ملن مل يجد غريه. و�لطب �حلديث قد 

�بتعد متاًما عن هذه �لأدوية.

)1(  يدخل هذ� يف باب �لتد�وي بالدو�ء �خلبيث. وقد �سبق �لإ�سارة �إليه، و�لرتياق هو ما يتخذ من �حليات 
و�سمومها. وذكر عبد�مللك بن حبيب �أن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما كان  ي�سرب �لرتياق ول يرى به باأ�ًسا، 

و�أن عمر بن عبد�لعزيز �أمر �لوليد بن ه�سام �أن ي�سقيه ملن لدغ من �مل�سلمني.
و�لرتياق ل يز�ل ي�ستعمل �إلى �ليوم، لكن بطريقة مغايرة، حيث يوؤخذ �سم �لأفاعي، دون حلمها، ويحقن 
�خليل  دم  من  �ملو�د  وتوؤخذ هذه  لل�سم.  م�سادة  مو�د  ب�سنع  �خليل  فيقوم  �خليول.  بكمية خمففة يف 
وت�سّفى وجتعل على هيئة �أمبولت، وحتقن بعد ذلك ملن �أ�سيب بلدغ �لأفعى.. و�ل�سيء ذ�ته ي�ستخدم 

بالن�سبة للعقارب �ل�سامة و�لعناكب �ل�سامة.
و�أما �لذين يعملون يف جهات معر�سة لالأفاعي �أو �لعقارب �أو �لعناكب �ل�سامة، فاإنهم يحقنون ب�سم هذه 
�لأفاعي �أو �لعقارب �ملخفف مبا�سرة حتى ي�سنع �جل�سم �ملو�د �مل�سادة، فتتولد لديهم مناعة بحيث �إن 

لدغة �لأفعى �أو �لعقرب ل ت�سّرهم بعد ذلك.
وذكر عبد�مللك �أن ربيعة و�أبا �لزناد �بن �أبي �سربمة �لذي �ساألهما عن �لرتياق، �أن ي�سربه �إذ� �حتاج �إلى 
ذلك، ول ي�ساأل عن م�سدره. �أما �إذ� عمله بنف�سه فالبد من �أن ياأخذ من �أفعى مذكاة!! )�أي يقوم بذبح 

�لأفعى �أوًل ثم ي�ستخدم حلمها يف �لرتياق!!(.





الفصل
السابع عشر
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 Viola odorata )الَبنْفسُج )البانسية
)ِمَن الَفِصْيَلِة الَبنفَسِجية(

ما جاء فى ف�سله على غريه:
روى �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »عليكم بدهن �لبنف�سج، فاإن ف�سله على 

�سائر �لأدهان كف�سلي على �أدناكم«.)1(

هذ� �حلديث ذكره �لإمام �ل�سيوطى فى »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروى فى �لطب �لنبوي« قال :   )1(
)�أ( �أخرج �أبو نعيم فى »�لطب �لنبوى« و�ل�سري�زى يف �لألقاب )وهو فى  في�س �لقدير 119/4 ب�سند 
�ل�سري�زى كما يقول حمقق كتاب �ل�سيوطى ح�سن �لأهد�ل(، عن �أن�س ر�سى �هلل عنه، عن �لنبى 

�سلى �هلل عليه و�سلم �أنه  قال : »�سيد �لأدهان �لبنف�سج«.
قال �ملحقق �لدكتور �لأهدل: �سند �ل�سري�زى �أمثل طرقه، وفيه حممد بن ثابت  �لبنانى �سعيف، 

وقال بع�سهم : �إ�سناده و�ٍه. وقال �ل�سيوطي فى خمت�سر �لطب �إ�سناده و�ٍه، وهو منكر.
 )323 )�س  حامت  �أبي  لبن  �ل�سافعى  �آد�ب  وفى   ،)136/9( �لأولياء  حلية  فى  نعيم  �أبو  و�أخرج  )ب( 
ومناقب �ل�سافعي للبيهقي )118/2( �أن �ل�سافعي رحمة �هلل  قال : »�أح�سن ما يد�وى به �لطاعون، 

�لبنف�سج«. وفى لفظ : » مل �أَر للوباء �أنفع من �لبنف�سج يدهن به وي�سرب«.
و�خلال�سة �أنة مل يرد فى �لبنف�سج �إل حديث �سعيف. و�أثر من كالم �ل�سافعى رحمه �هلل تعالى.

وقد ورد ذكر �لبنف�سج وفو�ئده �لطبية فى كتب �لطب �لقدمية. وذكره �بن �سينا فى �لقانون. وجاء فى 
موجز �لقانون لبن �لنفي�س )حتقيق عبد �لكرمي �لعزبارى و�إ�سد�ر �ملجل�س �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية( 
ا و�سماًد�،  بنف�سج : بارد رطب فى �لأولى، وقي : ل حار يولد دًما معتدًل. وي�سكن �ل�سد�ع �لدموى �سمًّ
ذ�ت  من  ينفع  و�سر�به  �ملعدة،  �لتهاب  من  وينفع  �ل�سدر،  ويلنّي  �حلارين،  و�ل�سعال  �لرمد  من  وينفع 
 ،)laxative( جلنب و�لرئة ووجع �لكلى، ويدرُّ �لبول، وياب�سه ي�سهل �ل�سفر�ء، و�سر�به  يلنّي �لطبيعة�

وينفع من نتوؤ �ملقعدة«. ونقله �ل�سيوطى فى كتابه »�ملنهج �ل�سوي«، و�أ�سار �إليه.
وذكره �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دى �لطبيب �ملحّدث �للغوى �لأديب فى كتابه : �لطب من �لكتاب و�ل�سنة 

)حتقيق د. عبد �ملعطي قلعجي �س 75( فقال :
ا وجلو�ًسا يف  و�سمًّ  � �لدموى �سمادًّ �ل�سد�ع  ي�سّكن  �لأولى، وقيل فية حر�رة.  بارد رطب يف   : بنف�سج   «
طبيخه. و�سر�به ينفع �لنزلت، وي�سّكن �لأوجاع �لباطنة، وي�ستعمل يف �لنقوعات و�ملطابيخ )�أي �لأدوية 
)�ل�سرجية(،  و�حلقن  �لنقوعات  يف  ويدخل  �لطبيعة،  يلنّي  و�ل�سماد�ت...  و�لفتايل  بالنار(  �ملطبوخة 

وفى معجون �لكمون «. 
وذكره �مللك �ملظفر �لر�سويل �ليمني فى كتابه » �ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة « �س 35، ونقل ما ذكره �بن 
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�لبيطار فى كتابه » �جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية «. وقال : بنف�سج : هو معروف : ورقه �إذ� �سمد به 
�حلاّرة يف  و�لأور�م  �ملعدة،  �لتهاب  من  وينفع  ويرّبد  �حلاّرة.  �لأور�م  �سكن  �ل�سعري  دقيق  مع  �أو  وحده 
�لعني، ونتوؤ �ملقعدة. و�لبنف�سج �لرطب من �لرطوبة يف �لدرجة �لأولى، ومن �لربودة يف �لدرجة �لثانية 
وفيه لطافة، يحّلل �لأور�م، وينفع من �ل�سعال �لعار�س من �حلر�رة، وينوم نوًما معتدًل و�لبنف�سج �لياب�س 
ة �ل�سفر�ء �ملتيب�سة يف �ملعدة و�لأمعاء و�لبنف�سج �لرطب �إذ� �سمد به �لر�أ�س و�جلبني �سكن  ي�سهل �مِلرَّ
�ل�سد�ع �لكائن من �حلر�رة، فاإذ� يب�س نق�ست رطوبته. و�إذ� �سرب مع �ل�سكر �أ�سهل �لطبيعة �إ�سهاًل 
و��سًعا �أو غري �نه �إذ� طبخ  و�أخذ ماوؤه �سهل �نحد�ره ونزوله، ول �سيما �إن خلط بغريه من �لأدوية مطبوخا 
معها مثل �لأجا�س و�لعناب و�لتمر �لهندى )�حلومر( و�لهليلج و�ل�سهرتج وما �أ�سبه ذلك. و�ل�سربة منه 
مدقوًقا ومنخوًل من ثالثة در�هم �إلى �سبعة در�هم )�لدرهم :3.4 جم( مع مثله من �ل�سكر، وي�سرب 
باملاء �حلار. زهره ينقـّي �ملعدة ونو�حيها من �لأخالط �ل�سفر�وية، و�إذ� ربب �لبنف�سج بال�سكر نفع من 

�ل�سعال �لعار�س من �حلر�رة «. 
وذكر �بن جزلة فى �ملنهاج كما ينقلة عن �مللك �ملظفر �لر�سولى :« �لبنف�سج » :« هو من جملة �لأنو�ر،  
بارد فى �لثانية، رطب فى �لثالثة.. وكونه بارد� هو �ل�سح.. وي�سهل �ل�سفر�ء من درهمني �لى �ربعة 

بقوة جاذبة، و�سربه ي�سر �لزكام �لبارد ». 
وذكر �حلكيم �أبو �لف�سل ح�سن �إبر�هيم �لتفلي�سي )من تفلي�س، وهى تبلي�سي عا�سمة جمهورية جورجيا 
�مل�سمومة، جيدة  �لرياحني  �لبنف�سج وقال: »هو من  �ل�سابق(  �ل�سوفييتى  �لقوقا�س فى �لحتاد  ب�سمال 

�لطري. �سمة لل�سد�ع �حلاّر.. وي�سهل �ل�سفر�ء. و�ل�سربة منه ثالثة در�هم«.
�لأزهار  �أنو�ع  تو�سح  وهى  �لوردية.  �ملقامة  يف  �لبنف�سج  �لأدبية  �لطبية  مقاماته  فى  �ل�سيوطي  وذكر 
و�لورود وفائدة كل و�حد منها يف �أ�سلوب �أدبي، حيث تقوم �لزهرة �خلا�سة فتو�سح �أف�سالها وما ورد 
فيها من حديث �أو قر�آن �أو طب.. �إلخ ومن ثم تعقبها �لأخرى فتذكر م�ساوئ �لأولى، وتذكر �أف�سالها 

هى... �إلخ.
فقام �لبنف�سج وبعد �أن رّد  على تّبّجحات �لن�سرين قال: 

ولكن �أنا �للطيف �لذ�ت، �لبديع �ل�سفات، �مل�سبه  بزرق �ليو�قيت، و�أعناق �لفو�خيت: 
ومز�جي رطب بارد، ومنافعي كثرية �ملو�رد: 

�أولد دًما فى غاية �لعتد�ل.  l
و�أنفع �حلار من �لرمد و�ل�سعال.  l

و�أ�سّكن �ل�سد�ع �ل�سفر�وي و �لدموي ملن �سّم �أو �سّمد.  l
و�ألنّي �ل�سدر و�أنفع من �لتهاب �ملعد.  l

و�أنفع من ورم �لعني ومن كل ورم حار.  l
ومن ُنُتوؤِ �ملقعدة �إذ� ُت�سّمد بي على �لتكر�ر.  l

�لبول حملاًل. )�ل�سو�سة: وجع ويدر  و�ل�سو�سة،  ولل�سعال،  و�لكلى،  و�لرئة  لذ�ت �جلنب  و�سر�بي   l
        �لبطن من ريح(.

وياب�سي ُي�ستعمل لل�سفر�ء في�سهل غاية �لإ�سهال.  l
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و�ملرّبى مني بال�سكر يلني �حللق و�لبطن وينفع من �ل�سعال.  l
وورقي طالء جّيد للجرب �ل�سفر�وي و�لدموي.  l

وزهري ينفع من �لنزلت �ل�سدرية و�لزكام �لقوي.  l
و�إذ� �سرب باملاء نفع من »�أم �ل�سبيان« وهو �خلناق: )يطلق على مر�س �لدفرتيا،  ورمبا �أطلق على   l

�أي مر�س ي�سبِّب �لختناق(.
�أو �سقـُّه من به �إطالق �سفر�وي لّذ�ع �أحدر )�أنزل وهو من �لنحد�ر( بقّية �خللط وقطع �لإطالق.  l
وكفاين �سرًفا بني �لإخو�ن ما روي عن �سيد ولد عدنان: �أن ُدُهني �سّيد �لأدهان. )�حلديث �سعيف   l

� كما تقدم(.          جدًّ
بارد يف �ل�سيف، حارٌّ يف �ل�ستاء، فهو �سالح يف كل �لأزمان؛ وذلك لأنه:  l

ي�سّكن �لقلق.  l
وينـّوم �أ�سحاب �لأرق.  l

وينفع مع �مل�سطكي من �لورم �ل�سفر�وي بني �أ�سابع �لإن�سان.  l
ويجذب �ل�سد�ع من �لر�أ�س �إذ� دهن به �لّرجالن ) �أي �لأرجل(.  l

ويلنّي �سالبة �ملفا�سل و�لع�سب.  l
وهو طالء جّيد للجرب.  l

ويعّدل �حلر�رة �لتي مل تتعّدل.  l
وي�سهل حركة �ملفا�سل فتت�سهل.  l

وينفع �سعوًطا من �ل�سد�ع �حلار.  l
ويحفظ طالء �سحة �لأظفار.  l

وينفع من �حلر�رة و�حلرقة �لتى تكون فى �جل�سد.  l
وي�سلح من �ل�سعر �ملنت�سر دهنا ما ف�سد.  l

و�إذ� قطر يف �لأحليل �سكن حرقتة وحرقة �ملثانة. )�لأحليل :خمرج �لبول فى �لرجل(.   l
وينفع من يب�س �خليا�سيم ؛ فجلَّ �خلالق �لباري �سبحانه  l

ى منه فى �حلّمام وزن درهمني نفع من �سيق �لنف�س على �لريق بالمني. )�أى بال كذب(  و�إذ� حت�سَّ  l
و�إذ� ُحلَّ فيه �سمع مق�سور �أبي�س، وُدهن به �سدور �لأطفال نفعهم منفعة قوية من �ل�سعال.   l

وروى �بن �أبي حامت وغريه عن �لمام �ل�سافعى �ساحب �ملذهب �أنه قال : » مل �أر للوباء �أنفع من   l
�لبنف�سج يدهن به وي�سرب «.

ومنافعي ل حت�سى، وما �أودعه خالقي يف  ل ُي�ستق�سى. وبى ُتعّطر �جليوب. )و�جليب فتحة فى �لثوب 
مطلة على �لعنق �أو �لإبطني �أو غريهما(. وي�سبه عذ�ر �ملحبوب. )هو �سعره �ملتديل(. 

و�أنا مع ذلك ح�سن �لفاأل، بديع �جلمال.
من ر�آين بالن�سر�ح، وتفاءل بالنف�ساح. )�أي بال�سعة و�خلري(. 

�أما �سمعت قول من باح و�ساح : 
يا مهديا يل بنف�سجا �أِرجَا          يرتاح �سدري له وين�سرح 
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ب�سرنــي عاجــاًل م�سحفــه          باأن �سيق �لأمور ينف�سح 
وذكر �لبنف�سج �أبو �لريحان  �لبريونى فى كتابه » �ل�سيدنة فى �لطب « �لذى ن�سرته خمطوًطا )م�سوًر�(
�لرومية  باللغة  �لبنف�سج  لفظ  ذكر  �أن  بعد  فيه  وجاء  1973م  باك�ستان،  بكر�ت�سي،  همدرد  موؤ�س�سة 
و�ل�سريانية و�ليونانية. وتنّبه �إلى �ختالف �ألو�نه وهو حق مع �أن �أكرث من تقدم ذكرهم ذكرو� لونه �للون 
�لبنف�سجي. ومنه كما ذكر �أبو �لريحان �لأبي�س ومنه ما هو كالزعفر�ن فى �حلمرة و�أكرث �أنو�عه �لأزرق 
�لبنف�سجي، ثم قال: » وهو ي�سّكن �لأور�م �حلارة �سماًد� مع �سويق �ل�سعري، وكذلك ورقه. وورقه طالء 
جيد للجرب، وي�سكن �ل�سد�ع �لدموي �سّما وطالًء. وينفع من �لرمد �حلار طالءة و�سر�ًبا، وينفع من 
ا �ملرّبى منة بال�سكر. و�سر�به نافع من ذ�ت �جلنب و�لرئة. وهو  �ل�سعال �حلار ويلني �ل�سدر، وخ�سو�سً

�أف�سل من �جلالب فى هذ� �لباب. وينفع من �لتهاب �ملعدة، و�سر�به ينفع من نتوء �ملعقدة. 
وجاء فى كتاب �أمني رويحة : » �لتد�وى بالع�ساب :

بنف�سج مثلث �لألو�ن :زهرة �لثالوث )�لتعبري �لن�سر�نى، و�لثالوث هو �لأب و�لبن و�لروح �لقد�س... 
و�للغة  �لن�سر�نية  و�لآد�ب  �لن�سر�نية  بالعقائد  رويحة  �أمني  �لدكتور  تاأثر  مدى  يو�سح  �لتعبري  وهذ� 

�لن�سر�نية !!(. 
Pensee ل�سم �لفرن�سى : بان�سيه�

Viola odorata )لَبنْف�سُج )�لبان�سية�

مكان �لنبتة : فى �حلقول و�ملروج وُيزرع لأزهاره. 
�أو�سافها : ع�سبية يبلغ �رتفاعها 15-30 �سم، �ساقها متفرعة.
�أور�قها �ل�سفلى لها �سكل �لقلب، و�لعليا منها ب�سكل �حلربة. 

�أزهارها  طويلة �ل�ساق �سفر�ء �أو زرقاء.
�جلزء �لطبي منها : �لأزهار، وعلى �لأخ�س �لزرقاء منها من �سهر �أيار )مايو(حتى نهاية �سهر متوز 
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)يوليه(. و�لع�سبة كلها ما عد� جذورها من بد�ية �سهر �آيار )مايو( حتى نهاية �سهر �آب )�أغ�سط�س(.
�ملو�د �لفعالة : �سابونني Saponin وقليل من مركبات �ل�ساليت�سيل Salizyi، منقّية للدم، مق�ّسعة )�أي 

للحكة، طاردة للبلغم( ومعّرقة ومدّرة للبول.
�ل�ستعمالت )فى �لطب �ل�سعبى(:   l

)�أ ( من �خلارج : ي�ستعمل مغليه لتكميد �لمر��س �جللدية و�لت�سلخات عند �لأطفال فى �لر�أ�س وور�ء 
عند  �لخ(  وقوياء...  )�إكزما  و�جلافة  �ملزمنة  �جللد  و�أمر��س  �لخ.  �لفخدين...  وبني  �لأذنني 
�مل�سنني مع ��ستعماله من �لد�خل فى �آن و�حد، ويعمل �ملغلي بن�سبة ملعقة كبرية من �لع�سبة لكل 

فنجان و�حد من �ملاء، يغلي ملدة ق�سرية، ويرتك ع�سر دقائق  للتخمري قبل ��ستعماله.
منه  �ملزمنة،.ويعطى  �جللد  �أمر��س  فى  �لدم  لتنقية  �لطازج  �لع�سري  ي�ستعمل   : �لد�خل  من  )ب ( 
خم�سة جر�مات فى فنجان �سغري من �ملاء �سباًحا قبل �لأكل. وي�سرب من �ملغلي مقد�ر )2-1( 
فنجان يوميًّا... �لزيادة ت�سبب �لقيء. وبجرعات متعددة ملعاجلة �أمر��س �جللد �ل�سابق ذكرها مع 
�ملعاجلة �خلارجية، وكذلك معاجلة د�ء �خلنازير )�أور�م جلدية(، و�ل�سعال �ملزمن و�لروماتيزم 

�ملف�سلي.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

البنف�سج يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: )اإ�سافة، املركز 
الوطني للطب البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

�أُجريت عدد من �لدر��سات و�لبحوث �لعلمية حديًثا لتقييم �لفو�ئد �ل�سحية للبنف�سج، ُوميكن تلخي�س �أبرز 
هذه �لدر��سات بح�سب �ملحاور �لتالية:

l عزل مركب �سايكلوتايد �سايكلوفيولني من �لبن�سفج، هذه �ملادة تنتمي �إلى �أكرب عائلة لربوتينات متحولة 
طبيعيًّا، ومتتاز بن�ساط قاتل للخاليا، وقد �أظهرت �لدر��سة تفتت �أغ�سية خاليا خطوط خاليا �لغدد �للمفاوية 

�ل�سرطانية)1(.
}cyclotide cycloviolacin O2, the largest family of naturally cyclized proteins, isolated 
from Viola odorata with specific membrane-disrupting activity.}

l  مكافحة الأورام:
�أظهرت در��سات �ملجهر �لفلور�سنتي �أن �ل�سايكلوتايد�ت �ملوجودة يف �لبنف�سنج لديها ن�ساط �سمي قوي �سد 
عت بت�سميم �لدوك�سوروبي�سني، مما تفتح جماًل و�عًد� ميكن �أن يلعبه �لبنف�سج كعامل ذو  �خلاليا و�أنها �سرَّ

ح�سا�سية كيميائية فاعلة �سد �سرطان �لثدي �ملقاوم للعقاقري )2(.
}cyclotide Cycloviolacin O2 from Viola odorata has antitumor effects by enhancing 
doxorubicin induced cytotoxicity1 {

l خاف�سة للحرارة:
ا للحر�رة عند ��ستخد�م م�ستخل�سات نباتية من �سمنها �لبنف�سج  �أظهرت �لدر��سة ن�ساًطا فميًّا قويًّا خاف�سً

على �أر�نب �ملخترب )3(.
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l م�ساّدة للبكترييا: 
�أن  �أنو�ع من �لنباتات �لطبية يف مكافحة �لبكترييا، وجد   يف در��سة لختبار م�ستخل�سات مائية لع�سرة 

�لبنف�سج كان �لأكرث فاعلية يف مكافحة �لبكترييا )4(.
l خاف�سة ل�سغط الدم وللدهون:

�لتحليل  مكونات  كانت  �لتجارب،  حيو�نات  وعلى  خمربيًّا  �لبنف�سج  �أور�ق  م�ستخل�سات  على  در��سة  يف 
كومارينات،  �لفينولت،  �لطنطاليك/تانني/�لعف�س،   حم�س  �سابونني،  قلويد�ت،  لالأور�ق:  �لكيميائي 

�لفالفونويد�ت، 
{alkaloids, saponins, tannins, phenolics, coumarins and flavonoids}

كما لوحظ �نخفا�س يف �ل�سغط لل�سرياين لفئر�ن خمدرة مرتبط مبقد�ر �جلرعة. وقد �فرت�س �لباحثون 
ا �نخفا�س يف م�ستوى �لدهون يف �لدم عن  �أن تخفي�س �ل�سغط كان نتيجة لعمليات متعددة. لوحظ �أي�سً

طريق �حتمال تثبيط تركيب و�مت�سا�س �لدهون و�لأن�سطة �مل�سادة لالأك�سدة )5(.
l  ن�ساط مدر للبول وم�سهل:

� للبول و��سًحا، كما �أن �مل�ستخل�سات �ملائية و�لإيثانولية  �مل�ستخل�سات �لهو�ئية للبنف�سج �أظهرت ن�ساًطا مدرًّ
�أظهرت ن�ساًطا م�سهاًل جيًد� وذلك على فئر�ن �ملخترب )6(.

l ن�ساط م�ساد لبكترييا اأيروجينوزا �سودومون�ض مقاومة للم�سادات احليوية:
مقاومة  �سودومون�س  �أيروجينوز�  لبكترييا   � م�سادًّ ن�ساًطا  �أظهر  �لبنف�سج  م�ستخل�س  �أن  �لدر��سة  �أثبتت 

للم�ساد�ت �حليوية )7(.  
l ن�ساط مهدئ وللتح�سري قبل �جلر�حة مقارنًة مع �لد�يزيبام/�لفاليوم:

� يف عام 2013م �أن �لبنف�سج كان له �أثر مهد�أ وكذلك للتح�سري للتخدير  �أظهرت نتائج در��سة حديثة جدًًّ
قبل �لعملية على �لفئر�ن مقارنة بالديازيبام/�لفاليوم، وبعالقة �أثر ��ستجابة مع �جلرعة )8(.    

l  ن�ساط م�سّكن لالأمل:
ويف در��سة حديثة �أخرى عام 2011م تبنيَّ �أن لكل �لأجز�ء �لهو�ئية للبنف�سج �أثًر� م�سكًنا لالأمل، كما �أن 
�مل�ستخل�سات �ملائية و�مليثانية �أظهرت �أثًر� م�سكًنا لالأمل ذى عالقة باجلرعة بدللة �إح�سائية عالية )9(.

l  مكونات الزيوت الأ�سا�سية والأن�سطة البيوجلية للبنف�سج:
�أظهرت هذه �لدر��سة �أن للزيت �لأ�سا�سي لأور�ق �لبنف�سج 25 مركًبا ميثلون 92.77% من �لزيت. وكان 
�ملكونان �لرئي�سان: بيوتايل-2-غيثايالإيك�سييلفاليت بن�سبة 30.10%، 5،6،7،7 �ألفا ترت�هايدرو-4، 4،7، 

�ألفا تر�ميثايل-2 )4هايروجني(-بنز�فيور�نون بن�سبة %12.03. 
}butyl-2-ethylhexylphthalate (30110%) and 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimeth-
yl-2(4H)-benzofuranone (12103%)1{ 

كما مت تقييم �لن�ساط �مل�ساد للبكترييا ولالأك�سدة )10(.
l العنا�سر املكونة للعوق البنف�سج: 

زهور �لبنف�سج �حتوت على مبد�أ �لر�ئحة، مادة تلّون خ�سر�ء وجلوكو�سايد. حم�س �سالي�سيلك، �أ�سربين 
حتليل  و�لبذور.  �لزهور  �لأور�ق،  �جلذورو  يف  وجد  �لكالويد،  وهو  فايولني،  �لنبات.  يف  وجد  طبيعي، 
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�ألومنيوم، �سيليكا، بوتا�سيوم، كال�سيوم،  �لعنا�سر كان كالآتي: كربون، �أك�سجني، �نتيموين، مقن�سيزيوم، 
حديد، وذلك يف �أجز�ء خمتلفة من نبات �لنف�سج )11(.

ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى قائمة �ملر�جع للدر��سات �مل�سار �إليها �أعاله:

1 1 Svangård E1, Burman R, Gunasekera S, Lövborg H, Gullbo J, Göransson U1  
Mechanism of action of cytotoxic cyclotides: cycloviolacin O2 disrupts lipid 
membranes1 J Nat Prod1 4)70;2007):7-6431

1 2 Samantha L1 Gerlach1 Ramesh Rathinakumar1 Geetika Chakravarty1 Ulf Göransson1 
William C1 Wimley1 Steven P1 Darwin and Debasis Mondal1 Anticancer and 
chemosensitizing abilities of cycloviolacin O2 from Viola odorata and psyle 
cyclotides from Psychotria leptothyrsa1 Peptide Sci1 2010; 5)94): 625–6171

1 3 Sahib Gul Khattak et al Antipyretic studies on some indigenous Pakistani medicinal 
plants1 Journal of Ethnopharmacology1 1985; 1)14): 51-45

1 4 Gurinder Jeet Kaur1 Daljit Singh Arora1 Antibacterial activity of some Indian 
medicinal plants1  Nat Med1 2007; 317–61:313 

1 5 Hasan S Siddiqi, Malik H Mehmood, Najeeb U Rehman and Anwar H Gilani1 
Studies on the antihypertensive and antidyslipidemic activities of Viola odorata 
leaves extract1 Lipids in Health and Disease 2012, 11:6 

1 6 Vishala A et al1 Diuretic, Laxative and Toxicity Studies of Viola odorata Aerial 
Parts1 Pharmacologyonline1 2009; 1: 748-739 

1 7 Thamer M1 Jasim, Suhad F1 Hatem, Ayad M1 Raauf, Rawaa Assad1 Effect of 
Viola odorata extract on Pseudomonas aeruginosa produce β-lactamase enzyme. 
Mustansiriya Medical Journal1 2012; 1)11):

1 8 Alireza Monadi, Ali Rezaie / Bull1  Evaluation of Sedative and Pre-Anesthetic 
Effects of Viola odorata Linn1 Extract Compared With Diazepam in Rats1 Env1 
Pharmacol1 Life Sci1 2013; 2 (7): 131-1251

1 9 Antil V, Kumar P, Kannappan N, Diwan A, Saini P, Singh S1 Evaluation of the 
analgesic activity of Viola odorata aerial parts in rats1  J Nat Pharm 7-2:24;2011

1 10 Composition of essential oil and biological activity of extracts of Viola odorata L1 
from central Iran1 Natural product research / DOI: http://dx1doi1org/10

1 11 Samra Bibi et al1 ELEMENTAL COMPOSITION OF VIOLA ODORATA LINN1 
Pak. J. Pl. Sci1 2006; 2 (2): 143-1411
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من فوائد اللبان )الكندر(،
والعسل والحبة السوداء

ما جاء فى عالج البلغم والن�سيان وما يورث احلفظ:
�لن�سيان،  ويذهب  يورث �حلفظ،  �للبان  »�أكل  و�سلم:  عليه  �سلى �هلل  ر�سول �هلل  قال 

ويقطع �لبلغم «. 

وكان �أبو بكر �ملنكدر ي�سيب �ل�سونيز بالع�سل كل عدوة ويقول : هو �أجل ما يتعالج به 
من �لبلغم، ويذكر �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان ي�سيبها كل غدوة.

وعن �حلكم �بن عيينة قال: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل علية و�سلم ل ينام ليلة حتى ياأكل 
مثقال �سونيز بع�سل، فاإذ� �أ�سبح �أكل مثل ذلك؛ للحفظ ولذهاب �لبلغم. 

وعن علي - ر�سي �هلل عنه -  �ن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »ثالثة يذهنب 
�لبلغم من غري عالج : �ل�سو�ك و�ل�سيام وتالوة �لقر�آن «.

قال عبد �مللك: �أكل �للبان يذهب �لبلغم، وكل ما �أذهب �لبلغم، فهو يذهب �لن�سيان 
ويورث �حلفظ.)1(

)1(  وردت بع�س �لأحاديث يف �للبان وهو �لكندر. قال �بن �لقيم يف »�لطب �لنبوي«: »وقد ورد فيه عن �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم: )�أبخرو� بيوتكم باللبان و�ل�سعرت(، ول ي�سح عنه، ولكن يروى عن علي ر�سي �هلل 
عنه �أنه قال لرجل �سكا �إليه �لن�سيان: )عليك باللبان، فاإنه ي�سجع �لقلب، ويذهب �لن�سيان(. ويذكر عن 
�بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما �أن �سربه مع �ل�سكر على �لريق جّيد للبول و�لن�سيان، ويذكر عن �أن�س ر�سي 

�هلل عنه �أنه �سكا �إليه �لن�سيان فقال: 
عليك بالكندر ، و�أنقعه من �لليل ، فاإذ� �أ�سبحت فخذ منه �سربة على �لريق، فاإنه جّيد للن�سيان ».

ومل يذكر �بن �لقيم درجة هذه �لآثار فى �ل�سحة، ولكنه قال معلاًل ��ستخد�م �للبان ملد�و�ة �لن�سيان 
»ولهذ� �سبب طبيعي ظاهر ، فاإن �لن�سيان �إذ� كان ل�سوء مز�ج بارد رطب يغلب على �لدماغ ، فال يحفظ 
ما ينطبع فيه ، نفع منه �للبان. و�أما �إذ� كان �لن�سيان لغلبة �سيء عار�س �أمكن زو�له �سريًعا باملرطبات. 

و�لفرق بينهما �أن �ليبو�سى يتبعه �سهر وحفظ لالأمور �ملا�سية دون �حلالية ، و�لرطوبى بالعك�س «.
�أ�سباب �لن�سيان :  l

ثم ذكر بع�س �أ�سباب �لن�سيان بح�سب مفهومهم فى ذلك �لزمان، وذكر منه �حلجامة على نقرة �لقفا 
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)�أعلى �لرقبة وحتت �جلمجمة من �خللف( ، و�إدمان �أكل �لكزبرة و�لتفاح �حلام�س وكرثة �لهّم و�لغّم، 
و�لنظر �لى �ملاء �لو�قف و�لبول فيه و�لنظر �إلى �مل�سلوب و�لإكثار من قر�ءة �ألو�ح �لقبور و�مل�سي بني 

جملني مقطورين....�لخ.
ثم قال عن �للبان : » وهو كثري �ملنافع قليل �مل�سار »  فمن منافعه : �أنه ينفع من قذف �لدم ونزفه ، ووجع 
�ملعدة و��ستطالق �لبطن )و�ل�سهال( ، ويه�سم �لطعام ويطرد �لرياح )�لغاز�ت(، ويجلو قروح �لعني، 
وينبت �للحم فى �سائر �لقروح. ويقّوي �ملعدة �ل�سعيفة وي�سخـّنها ، ويخفـّف �لبلغم ، وين�ّسف رطوبات 

�ل�سدر ، ويجلو ظلمة �لب�سر، ومينع �لقروح �خلبيثة من �لنت�سار.
»و�إذ� م�سغ وحده �أو مع �ل�سعرت �لفار�سى : جلب �لبلغم ، ونفع من �عتقال �لل�سان ، ويزيد يف �لذهن 

ويذكيه. و�إن ُبخـّر به نفع من �لوباء ، وطيب ر�ئحة �لهو�ء«.
وهو مو�فق ملا ذكره عبد �مللك بن حبيب ، وذكر فيه حديًثا عن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: »�أكل �للبان 
يورث �حلفظ، ويذهب �لن�سيان ويقطع �لبلغم « ، وعبد �مللك بن حبيب كما تقدم من ترجمته غري حجة 
�آثاًر� عن  فى علم �حلديث ، وينقل �لأحاديث �ل�سعيفة، ول مييـّز �سقيمها من �سحيحها ، ولكن فيها 
�ل�سحابة كما تقدم ، ثم قال عبد �مللك : » �أكل �للبان يذهب �لبلغم ، وكل ما �أذهب �لبلغم فهو يذهب 
�لن�سيان،  ويورث �حلفظ «. ويذكر �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي« �أن رجاًل ��ستكى �إلى علي ر�سي �هلل عنه 
�لن�سيان فقال : » عليك باللـّبان فانة ي�سجع �لقلب،  ويذهب �لن�سيان «، �أخرجه �بن �ل�سنى و�أبو نعيم فى 

�لطب �لنبوط. وفى �سنده �سعف.
وذكر �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دى �للبان فى كتابة »�لطب من �لكتاب و�ل�سنـّة« )حتقيق د. عبد �ملعطي 

قلعجي، د�ر �ملعرفة بريوت 1406ه/ 149�س( فقال: 
» �ّللبان :هو �لكندر. قال عبد �مللك بن مرو�ن : ثالثة �أ�سياء ل تكون �إل باليمن قد مالت �لدنيا : �للبان 

و�لور�س و�لربد �ليمني «. 
ولالأ�سف مل تعد ت�سّدر من �ليمن. و�أما �ّللبان فهو �إفر�ز �سجرة )�لتيوعات(، يوؤخذ من حلائها،  فيخرج 
�لإفر�ز �للزج  ويرتك ليجف. وياأتي من �ل�سومال �إلى ميناء عدن )�ليمن( ومنه ي�سدر �إلى خمتلف 
ا من عمان. وهو �أنو�ع، منه �لذكر ومنه �لالمي )نوع من �للبان ي�ستخدم  بقاع �لعامل.. ورمبا ياأتي �أي�سً
� على  م�سًغا ولي�س فية مر�رة (.. وقد عرف �للبان منذ �أقدم �لع�سور، وكان �لفر�عنة حري�سني جدًّ
ي�ستعمله  كما  �لدينية،  طقو�سهم  يف  ويدخل  معابدهم،  يف  به  ر  ُيبخَّ لأنه  وعمان؛  �ليمن  من  ��ستري�ده 
�لكهنة بالإ�سافة �إلى ذلك يف مد�و�ة كثري من �لأمر��س. ثم �نتقل بعد ذلك �إلى �ملعابد �ليونانية، ثم 
ا يف جميع �لع�سور و�لطقو�س �لدينية، بالإ�سافة �إلى ��ستخد�مة يف  � مهمًّ �لرومانية. وكان �للبان عن�سرًّ

�لأغر��س �لطبية. 
وقد و�سف �ساحب �أقدم كتاب يف �ل�سيدلية فى �لتاريخ )فارماكوبيا ( وهو دي�سقوريد�س �ليونانى فقال: 
و�ل�سنوبر  �لنار.  يف  يلتهب  ل  و�ل�سمغ  �لعربي،   و�ل�سمغ  �ل�سنوبر  ب�سمغ  يرغل  وقد  �لذكر،  �أجوده 
يدخن، و�لكندر يلتهب بال دخان. وهو حار يف �لثالثة، ياب�س يف �لأولى. وهو كثري �لنفع، نادر �ل�سرر، 
ينفع من وجع �ملعدة، ويطرد �لريح، وينبت �للحم يف �لقروح، ويجفف �لبلغم، ويجلو �لعني. و�إذ� م�سغ 
ويزيد من �حلفظ.  �لهو�ء؛  ويطّيب  �لوي،  نافع من  وبخوره  ويزكى،  �لل�سان  �عتقال  نفع من  بال�سعرت 



279

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

ويقطر عليه مع �لزيت �لأ�سود وقلب �لف�ستق فيورث �لذكاء ؛ ومع �لورد �ملربى ينفع )من يعاين( من كرثة 
�إدر�ر �لبول، ومن يبول فى فر��سة »)نقاًل عن كتاب �لطب من �لكتاب و�ل�سنة لعبد �للطيف �لبغد�دي(.
�أنه يخلط خلًطا �سديًد� ب�سمغ  ا كثرًي�. و�ملعنى ها هنا  رغل �لولد �أمه: ر�سعها، و�أرغل �ملاء �سّبه �سبًّ

�ل�سنوبر و�ل�سمغ �لعربي.
هكذ� يف �لأ�سل، ولعلها : �للوي �أي: �لتو�ء �لع�سالت �أو �لفقر�ت.

ثم ذكر عبد�للطيف �لبغد�دي حديًثا ل ي�سح: عن �أن�س ر�سي �هلل عنه يرفعه قال: ))بخرو� بيوتكم 
باللبان، فاإنه ي�سجع �لقلب، ويذهب �لن�سيان((. وهو قريب مما ذكره عبد�مللك بن حبيب عن �لإمام 

علي كرم �هلل وجهه.
ثم قال: ))عن �بن عبا�س : خذو� مثقال �سكر ومثقال كندر ي�سفُه �لرجل �أ�سبوًعا على �لريق، جيد للبول 
و�لن�سيان(( )�أخرجه �أبونعيم يف »�لطب �لنبوي«، و�لدينوري يف »�ملجال�سة« وذكره �ل�سيوطي يف »�ملنهج 

�ل�سوي«.
وروي عن �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال : ))�أطعمو� حبالكم )جمع حبلى(�للبان، فاإن يكن يف 
بطنها ذكر يكن ذكي �لقلب، و�إن تكن �أنثى يح�سن خلقها، وتعظم عجيزتها((. وهو مروي عن �أبي نعيم 

يف »�لطب �لنبوي«.
ذكر  ثم  �لن�سيان((،  نفع  �لريق  على  و�ُسِرب  �لُكنُدر  نقع  ))و�إذ�   : �لبغد�دي  عبد�للطيف  �ملوفق  قال 
�أ�سباب �لن�سيان و�لتي �سبق �أن نقلناها عن �بن �لقيم )وقد نقلها �بن �لقيم، عن عبد�للطيف �لبغد�دي 

لأنها بلفظه، وعبد�للطيف �سابق عليه(.
وقد جاء يف كتاب �ل�سيدلة للبريوين ما يلي:

ُكنُدر)�أوريبا�سيو�س(: �أجوده �لذكر، وهو �لأبي�س �مل�ستدير كاحل�سى �لكبار، باطنه �أبي�س، يدبق باليد، 
تلتهب يف �لنار، ويغ�ّس بال�سمغ و�لر�تنج. و�لر�تنج ل يلتهب، �إمنا يدخن فقط. و�ل�سمغ �أي�سا ل يلتهب.

و�لكندر يلتهب ، وله قتار ودقاق ودخان )جالينو�س(: ))�لكندر �لأحمر �أقوى جالًء من �لأبي�س(.
»)�أبوحنيفة :يق�سد �لدينوري(: �للبان ل يكون �إل بال�سحر )1(. وهي �سجرية �سِوكة ل ت�سمو �إل ذر�عني، 
جبلية، ل تكون يف �ل�سهل، ورقها كورق �لآ�س، وثمرتها كثمرته، له حر�رة يف �لفم. ُيعقر بالفوؤو�س يف 

)�ساقها(فيخرج منه �للبان «.
يف  منت�سرة  ف�سجرته  �ل�سحر،  غري  يف  يوجد  �للبان  �أن  ول�سك  ح�سرموت.  مو�نئ  من  ميناء  �ل�سحر: 

�ل�سومال ويف عمان. وكان قدمًيا ُي�سدر من �ل�سح،ر فظنَّ �أنه ل يوجد �إل يف �ل�سحر.
�أو  )جالينو�س(  قوله  مثل  قو�سني  بني  ويجعله  �لكالم  �أول  يف  م�سادره  �لبريوين  يذكر   : )ملحوظة   

)�لزجناين(...�إلخ، �أي جاء يف كتاب جالينو�س كذ� وكذ�(.
وقد ذكر �مللك �ملظفر �لر�سويل �ليمني �لرتكماين يف كتابه »�ملعتمد يف �لأدوية« : �لُكنُدر وهو �للبان. 
لبن  و�لأغذية  �لأدوية  لقوى  �جلامع  )ع(كتاب   : كالآتي  باحلروف  مر�جعه  �إلى  ي�سري  �أن  وطريقته 
�لبيطار، و)ج( كتاب �ملنهج لبن جزلة، و)ف(كتاب �حلكيم �أبي �لف�سل ح�سن بن �إبر�هيم �لتفلي�سي، 

و)ز(يرمز للزهر�وي، و�بن �جلز�ر يذكره با�سمه.
ُكنُدر:»ع« �لُكنُدر بالفار�سية : » هو �للبان بالعربية. وقال عن �لأ�سمعي: ثالثة �أ�سياء ل تكون �إل باليمن 
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ب، يعني برود �ليمن، و�أكرث �للبان يف �سحر عمان. وقيل : �إنه  وقد مالأت �لأر�س: �للبان و�لور�س و�لَع�سَ
ل يكون �إل فيه. و�سجرته قدر ذر�عني، ولها ورق وثمر كورق �لآ�س، وثمره مر �لطعم، وعلكه �لذي مي�سغ 
هو �لُكنُدر، ُيعقر بالفاأ�س، فيظهر يف مو��سع �لعقر �للبان، فيجتني، و�أجوده �لذكر، وهو �لأبي�س �ل�سلب 
�لدرجة  يف  ي�سخن  وهو  يَلزق.  د�خله  مايف  كان  �نك�سر  و�إذ�  �سريًعا،  ينك�سر  ل  �لذي  �حلبة،  �مل�ستدير 
ف يف �لدرجة �لأولى : وفيه قب�س ي�سري، �إل �أن �لكندر �لأبي�س لي�س يتبني يف قب�س و�لكندر  �لثانية، ويجفَّ
يقب�س ويحلَّل من غري �أن ين�سج، وقال : يقب�س وي�سخن، ويجلو ظلمة �لب�سر، وميالأ �لقروح �لعميقة 
ويدملها، ويلِزق �جلر�حات �لطرية �لتي بدمها، ويقطع نزف �لدم من �أي مو�سع كان، وهو ُيحرق �لدم 
و�لبلغم، وين�سف رطوبات �ل�سدر، ويقوي �ملعدة �ل�سعيفة، وي�سخـّنها وي�سخـّن �لكبد �إذ� بردتا، و�إن ُنقع 
منه مثقال يف ماء و�سرب كل يوم، نفع من �لبلغم، وز�د يف �حلفظ، وجال �لذهن، وذهب بكرثة �لن�سيان، 
د�ع. وهو يه�سم �لطعام ،ويطرد �لرياح. وهو جيد للحمى،  غري �أنه يحدث ل�ساربه �إذ� كرث من منه �سُ
و�إذ�  و�سو��ًسا،  ل�ساربه  �أحدث  ورمبا  �خلفقان،  وينفع  �لدو�سنتاريا(و�لقيء،  )�لزحار:  �خُللفة  ويقطع 
ُم�سغ جذب �لرطوبات و�لبلغم من �لر�أ�س. وم�سغه مع �ل�سعرت �أو زبيب �جلبل يجلب �لبلغم، وينفع من 
�عتقال �لل�سان، وهو مقٍو للروح �لتي يف �لقلب، و�لتي يف �لدماغ، فهو لذلك نافع من �لبالدة و�لن�سيان. 
وحاله منا�سب حلال �لبهمن، �إل �أنه �أ�سعف منه لتقوية �لقلب، و�أقوى عطرية، وبالرتياقية �لتي فيه تنفع 
ُدقاقه،  وزنه من  ويدله:  وي�سلحها.  و�للثة  �لأ�سنان  ي�سد  �ل�سعال، وم�سغه  ينفع  �لوباء وهو  دخنته من 
ُيحرق  وقد  �لُكندر  ق�سور   : وبدله  »ز«  �لأ�سود خا�سة.  و�لبهق  و�لرب�س  �جُلذ�م  ولد  رمبا  منه  و�لإكثار 
�لُكندر، باأن يجعل يف نار كنار �ل�سر�ج، ُويو�سع يف فخارة جديدة نظيفة حتى يحرق ويغطى ب�سر�ب �إلى 
�أن يجمد، ول ي�سري رماًد�. و�أما ق�سور �لُكندر فاأجوده ما كان ثخيًنا يَلزق، طيب �لر�ئحة حديًثا �أمل�س، 
لي�س بدقيق، وقد يغ�س بق�سر �ل�سنوبر وق�سر �لينبوت، وقد يحرق كما يحرق �لكندر. وق�سر �لكندر من 
ا بيًنا، ويجفـّف جتفيًفا �سديًد�، وهو �أغلظ من  �حلر�رة و�ليبو�سة يف �لدرجة �لثانية، وهو يقب�س قب�سً
�لكندر، ولي�س فيه حّدة ول حر�فة، ينفع من نفث �لدم، و�ملعدة �لرخوة، ومن قرحة �لأمعاء. وقال : وقوة 
ا، وهو �أوفق من �لُكندر ملن ينفث �لدم، وللن�ساء �لالتي  ق�سور �لكندر مثل قوة �لكندر، و�أقوى و�أ�سد قب�سً
كان  و�إذ� طلي  �لعني.  وقروح  �لآثار  وي�سلح جلالء  �حتملنه،  �إذ�  ُرطوبات مزمنة  �أرحامهن  من  ت�سيل 
�ساحًلا حِلكتها، و�إذ� و�سع كاملرهم حب�س �لبطن، وجفـّف �لقروح... وبدله : وزنه من دقاقه. و�أما دقاق 
ا  �لُكند، رفاإنه دو�ء فيه قب�س قليل، فهو لهذ� �ل�سبب �أف�سل من �لكندر يف كثري من �لعلل، وهو �أ�سد قب�سً
من �لُكندر، وهو ما ينزل من �ملنُخل �إذ� نخل، ولي�س هو بالُكندر �ملدقوق �ملنخول، بل هو ما تفتت منه 
يف �لأعد�ل �لكبار ويخالطه �أجز�ء �سغار من ق�سوره، وفيه �لإن�ساج و�لت�سكني و�لقب�س، و�أجوده ما كان 
�أبي�س نقيًّا ذ� ح�سى... وقال: قوته مثل ُقوة �لكندر، وهو �أ�سعف »ج«�لكندر ي�ستعمل منه �للبان و�لدقاق 
و�لُق�سار و�لدخان وُق�ساره جمفف يف حدود �لثالثة، و�أقل حر�رة. وقال: �لكندر حار يف �لثانية، ياب�س يف 
�لأولى، وقيل: يف �لثانية. وهو يجود �حلفظ، ويح�سن �لدم، ول �يلذع، وجتفيفه لي�س بالقوي. وق�سوره 
جيدة لآثار �لقروح ولأور�م �لثدي مع دهن ورد وقيموليا. وهو يدمل �جلر�حات �لطرية. ويقطع �لرعاف 
�حلجابي، ويقوي �ملعدة، ويح�سن �خِللفة ونزف �لدم من �لرحم. وقدر ما يوؤخذ منه: ن�سف مثقال. 
»ف« هو �سمغ �أبي�س و�أحمر، مييل �إلى �خل�سرة، �أجوده �لأبي�س �لذكي �لنقي �لباطن. وهو حار ياب�س يف 
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�لثالثة، ينفع من نفث �لدم، وقروح �لأمعاء و�ل�سحج. و�إذ� م�سغ جذب �لرطوبة و�لبلغم من �لر�أ�س، و�إذ� 
�ُسقي منه �أ�سحاب �لزحري مع �سيء من �لنانخو�ة نفعهم. و�ل�سربة منه : درهم «.

�س  �لقر�آن  مكتبة  )�إ�سد�ر  عا�سور  لعبد�للطيف   « و�لنباتات  بالأع�ساب  »�لند�وي  كتاب  يف  وجاء 
186،187(ما يلي: 
»كندر..لبان دكر: 

ا )ب�ست(.. و�للبان كلمة معربة �أ�سلها )�لبانو(، وهي يونانية �لأ�سل..�أما �لكندر فهي كلمة  وُي�سمى �أي�سً
فار�سية. 

»و�أ�سجار �للبان �سغرية بها �أ�سو�ك، ولها �أور�ق مركبة عك�سية �لو�سع على �ل�ساق،  وتزرع يف �أفريقيا. 
»و�للبان عبارة عن مو�د �سمغية ور�تنجية، ُي�ستخرج من �لأ�سجار، يعمل �سقوق يف �جلذع، فتخرج هذه 
�ملادة �لتي تكون يف بادئ �لأمر بي�ساء �للون متيل �إلى �لأ�سفر �خلفيف، مطاطة �لقو�م، وعند تركها 
ر�تنجية  مو�د  على  �للبان  يحتوي  �لغامق.  �لأ�سفر  �إلى  لونها  ويتغري  �ل�سالبة،  �سديدة  وت�سبح  جتف 
وهي   %7،5 بن�سبة  �لطيارة  �لزيوت  �إلى  بالإ�سافة   ،%35-27 بن�سبة  �سمغية  ومو�د   ،%60-70 بن�سبة 
�سفر�ء �للون وذ�ت ر�ئحة بل�سمية عطرية.. �أما �لرماد �لناجت عن حرق �للبان فيحتوي على كربونات 

وكربيتات �لبوتا�سيوم، وكربونات �لكال�سيوم، و�أمالح �لفو�سفور. 
»ي�ستعمل �للبان �أ�سا�ًسا يف عمل �لبخور. كما يدخل يف عمل �لكحل �مل�ستعمل يف �لعني.

ومقًو  مفيد  فهو  و�لربو،  �ل�سعال  مثل  �ل�سدر  �أمر��س  بع�س  عالج  يف  بكرثة  �لقدماء  ��ستعمله  »وقد 
لل�سعب، ومزيل للبلغم. 

»و�أبخرة �للبان �أكرث بل�سمية و�أقوى مفعوًل ب�سرط عدم �لإفر�ط فيها.
وقد ذكر �أن بخور �للبان يفيد يف عالج بع�س �لأمر��س �لروماتيزمية، �أما م�سحوقه فقيل �إنه ُي�سكن �آلم 

�لأ�سنان �مل�سو�سة.
ويدخل �للبان يف �سناعة بع�س �أنو�ع �لبال�ستري )�للزقة(، وبع�س �مل�ستح�سر�ت �لطبية.

مع  كبريتني  ملعقتني  نحو  منه  ُيغلى  �أن  �ل�سعبية:  و�لنزلت  �ل�سعال  �للبان يف عالج  ��ستعمال  وطريقة 
خم�سة حزم من �لبقدون�س يف ماء كثري، حتى يتبقى من �ملاء نحو كوب و�حد، ُي�سفى وُي�سرب ن�سفه 

�سباًحا، و�لن�سف �لآخر م�ساًء، �نتهى.
ونالحظ �أنه ق�سر لفظ �لُكنُدر على �للبان �لذكر، ولي�س هو كذلك. بل �للبان ي�سمل �لذكر و�لالمي، 
وهما معروفان يكرث نبتهما يف �ل�سومال.. وكان �للبان ي�سدر �إلى عدن،  ومنها �إلى خمتلف بقاع �لعامل. 

وقد جاء يف د�ئرة �ملعارف �لربيطانية )�ملجلد 282/4�لطبعة 15 لعام 1982(عن �للبان ما يلي: 
»�للبان )Frankincense)olibanum: مادة �سمغية ذكية �لر�ئحة بها زيوت طيارة كان يقدرها �لقدماء، 
و�نتقل  �لفر�عنة،  و��سع  نطاق  ��ستخدمها على  وقد  �أدويتهم.  �لدينية ويف  وي�ستخدمونها يف طقو�سهم 
�أ�سفار �لتور�ة �خلم�سة عدة مر�ت. وقد ذكره  �إلى �ملعابد �ليهودية ، وهو مذكور عدة مر�ت يف  منهم 
�ملوؤرخ �لطبيعي �لروماين بليني �لأكرب يف �لقرن �لأول بعد �مليالد، وو�سف خ�سائ�سه، ومنها �أنه ُي�ستخدم 

كدو�ء م�ساد للت�سمم بال�سوكر�ن )�ل�سيكر�ن hemlock( )�لتي حتتوي على �لهايو�سيمني و �لأتروبني(.
ت�ستخدم  �أنو�ع  ثالثة  وفيه   Burseraceae عائلة   BosWellia ف�سيلة  من  �سجرة  من  �للبان  »وُي�ستخرج 
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B1carteri1B1 bhaw-dajiana1B1frereanca : ل�ستخر�ج �للبان وهي
)بفوؤو�س  جذعها  يف  �سقوق  باإيجاد  منها  �للبان  وي�ستخرج  و�ل�سومال.  ح�سرموت  يف  هذه  »وتوجد 
�سغرية(، في�سيل منها �سائل لبني �سرعان ما يجف ويتجمد وي�سبح على �سكل �أقر��س غري منتظمة �أو 
حبات م�ستديرة �أو على �سكل كمرثي، لونه �أ�سفر �سفرة خفيفة �أو �إلى خ�سرة خفيفة ومغطاة مب�سحوق 

خفيف من �للبان نف�سه، وكلما كان �لنوع �أ�سفى و�أرق كان �للون �أرق و�أكرث �سفافية. 
ع�سر  �حلادي  �لقرن  يف  عا�س  �لذي  �لفار�سي  �سينا  �بن  ومنهم  �للبان  خ�سائ�س  �لقدماء  ذكر  »وقد 
�مليالدي )�خلام�س �لهجري( وي�ستخدم د�خليًّا )�أي بو��سطة �لفم(وخارجًيا )مع �ملر�هم �أو حرًقا(. 

ولكن �لطب �لغربي �حلديث ليكرتث ملنافعه تلك وليرى له فائدة خا�سة. 
»وليز�ل �للبان ي�ستخدم كمادة للبخور وكمادة مثبتة للعطور وي�ستخرج من �ل�سمغ �ل�سبية باللبان زيت 

�لرتبنتاين �لطيار. ويعرف �أحياًنا با�سم �للبان �لأمريكي.
»وقد كانت جتارة �للبان ر�ئجة من �ليمن )عدن( منذ �أقدم �لع�سور، ولكنها فقدت قيمتها يف �لع�سر 

�حلديث ». )�نتهى من د�ئرة �ملعارف �لربيطانية(. 
وقد بقيت جتارة �للبان وت�سديرة من ميناء عدن �إلى حرب �ل�سوي�س 1956م، حيث كانت كميات كبرية 
�إلى م�سر. ثم توقف ذلك بعد قفل قناة �ل�سوي�س، و�نهارت جتارته، وخا�سة بعد قيام �حلكم  ت�سدر 

�ملارك�سي �للينيني يف �ليمن �جلنوبي. ومل تقم لهذه �لتجارة قائمة منذ ذلك �حلني.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

الكندر يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: )اإ�سافة  املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وزارة 
ال�سحة، الريا�ض(.

Boswellia serrata - Olibanum Indicum

�لكندر �أو �للبان �لذكر عبارة عن خليط متجان�س من �لر�تنج و�ل�سمغ وزيت طيار وي�ستخرج من �أ�سجار 
�بن  قال  وقد  �لآ�س.  ثمر  مثل  وثمره  �لآ�س،  كاأور�ق  �أور�ق  لها  م�سوكة  �رتفاعها على ذر�عني،  يزيد  ل 
�سمجون: »�لكندر بالفار�سية هو �للبان بالعربية«، وقال �لأ�سمعي »ثالثة �أ�سياء ل تكون �إل باليمن، وقد 

مالأت �لأر�س: �لور�س و�للبان و�لع�سب )يعني برود �ليمن(.
ا �لتجارب �حليو�نية �أن �لكندر له خو��س قوية م�سادة لاللتهابات  لقد �أظهرت �لدر��سات �ملختربية و�أي�سً
يف  فمثاًل  �لإلتهابات،  عمليات  عن  �مل�سئولة  �ملادة  وهي  �ليوكوتر�ين�س  مادة  �إنتاج  تخفي�س  طريق  عن 
مر�س �لربو ت�سبب �نقبا�س �ل�سعب �لهو�ئية، و�زدياد �ملو�د �ملخاطية، وتكتل �ل�سو�ئل و�لتو�جد �لغزير 
ا هنالك موؤ�سر�ت �أن �لكندر يقلل من �لت�ساق وتفاعل كرويات �لدم  لكرويات �لإزينوفيل �للتهابية. �أي�سً
�لبي�ساء وخاليا �لأمعاء، مما يعترب مفيًد� يف حالت �لتهاب �لقولون، وهنالك بحوث حول فعالية �للبان 
يف توقيف تكاثر �خلاليا �ل�سرطانية. ويف �أملانيا تعترب �ملعاجلة باللبان �لذكر هي �ملعاجلة �لأكرث نفًعا من 
�سمن ثالث معاجلات بديلة لاللتهاب �ملزمن للقولون �لع�سبي. وقد �أظهرت جتربة �سريرية �أن �للبان 
�لتاآكل �ملف�سلي، وحت�سني م�ستويات حركة �ملفا�سل.  �أعر��س  �لتخفيف من  �لذكر قد يكون فاعاًل يف 
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ا له خو��س �إدر�رية وتقليل ت�سييق  وهنالك موؤ�سر�ت على فائدة �لكندر يف منع �لتكاثر �ل�سرطاين، و�أي�سً
�لأوردة وحت�سني �لتو�زن �ملائي �مللحي. 

ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة يف هذ� �ملجال:. 
11Hostanska K, Daum G, and Saller R1 Cytostatic and apoptosis-inducing activi-

ty of boswellic acids toward malignant cell lines in vitro1 Anticancer Research1 
2002;2853-28621

2 . Roy S Khanna S, Krishnaraju AV et al. Regulation of vascular responses to inflam-
mation inducible matrix metalloproteinase-3 expression in human microvascular 
endothelial cells is sensitive to anti-inflammatory Boswellia. Antioxidants & Re-
dox Signaling1 2006;8(3&4):653-6601 

31 Gupta I, Gupta V, Parihar A, et al1 Effects of Boswellia serrata gum resin in patients 
with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clini-
cal study1 Eur J Med Res1 1998;3:511-5141 

41 Chevrier MR, Ryan AE, Lee DY-W, et al1 Boswellia carterii extract inhibits TH1 
cytokines and promotes TH2 cytokines in vitro1 Clinical and Diagnostic Laborato-
ry Immunology1 2005; 12: 575-580

5. Roy S Khanna S, Krishnaraju AV et al. Regulation of vascular responses to inflam-
mation inducible matrix metalloproteinase-3 expression in human microvascular 
endothelial cells is sensitive to anti-inflammatory Boswellia. Antioxidants & Re-
dox Signaling1 2006;8(3&4):653-6601 

61 Pungle P, Banayalikar M, Suthar A, et al1 Immunomodulatory activity of bo-
swellic acids of Boswellia serrata Roxb1 Indian Journal of Experimental Biology1 
2003;41:1460-14621 

71 Krieglstein CE, Anthoni C, Rijcken EJM, et al1 Acetyl-11-keto-beta-boswellic 
acid, a constituent  of a herbal medicine from Boswellia serrata resin, attenuates 
experimental ileitis1 Int J Colorectal Dis1 2001;16:88-95

81 Anthoni C, Laukoetter MG, Rijcken E, et al1 Mechanisms underlying the anti-in-
flammatory actions of boswellic acid derivatives in experimental colitis. Am J 
Physiol Gastrointest Liver Physiol1 2006;290:G1131-G11371

91 Jing Y, Nakajo S, Xia L, et al1 Boswellic acid acetate induces differentiation and 
apoptosis in leukemia cell lines1 Leukemia Research1 1999;23:43-501 

101  Zhao W, Entschladen F, Liu H, et al1 Boswellic acid acetate induces differentia-
tion and apoptosis in highly metastatic melanoma and fibrosarcoma cells. Cancer 
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Detection and Prevention1 2003;27:67-751 

111 Shao Y, Ho C-T, Chin C-K, et al1 Inhibitory activity of boswellic acids from 
Boswellia serrate against human leukemia HL-60 cells in culture1 Planta Medica1 
1998;64:328-3311

121 Oleski A, Lindequist U, Mothana RAA, et al1 Screening of selected Arabian 
medicinal plant extracts for inhibitory activity against peptidases1 Pharmazie1 
2006;61(4):359-3611

131 Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al1 Effects of gum resin of Boswellia serrata in 
medicine patients chronic colitis1 Planta Med1 2001;67:391-3951

141 Reichling J, Schmokel H, Fitzi J, et al1 Dietary support with Boswellia res-
in in canine   inflammatory joint and spinal disease. Schweiz Arch Tierheilkd. 
2004;146(2):71-91  

15. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L et al. Efficacy and tolerability of Boswell-
ia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee – a randomized double-blind 
placebo controlled trial Phytomedicine1 2003;10:3-71

161 Joos SS, Rosemann TT, Szecsenyi JJ, et al1  Use of complementary and alterna-
tive medicine in Germany – a survey of patients with inflammatory bowel disease.  
BMC Complementary and Alternative Medicine1  2006;6:191

* احلبة ال�سوداء مع الع�سل : 
لقد وردت �أحاديث كثرية يف �حلبة �ل�سود�ء ومنافعها نذكر منا قوله �سلى �هلل عليه و�سلم:

1- » �إن �حلبة �ل�سود�ء �سفاء من كل د�ء �إل �ل�سام « �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )كتاب �لطب(، وم�سلم يف 
�سحيحه )كتاب �لطب(. و�أخرجه �لرتمذي يف »�جلامع �ل�سحيح«، و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«. و�أخرجه 
�بن ماجه يف �سننه )حديث رقم 3447( و�أحمد يف م�سنده )58/14(. كلهم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل 

عنه. ويف �أحمد يف �مل�سند يف حديث �آخر )156/18( عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما.
و�حلبة �ل�سود�ء هي �ل�سونيز )لفظ فار�سي معرب( ويقال لها: �لكمون �لأ�سود. 

2- و�أخرج �لن�سائي و�بن ماجه )حديث رقم 3448( عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم قال : »وعليكم بهذه �حلبة �ل�سود�ء، فاإن فيها �سفاًء من كل د�ء �إل �ل�سام«.

3- »و�ل�سونيز دو�ء من كل د�ء �إل �ملوت »�أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم عن بريدة ر�سي �هلل عنه. 
4- »�ل�سونيز دو�ء من كل د�ء �إل �ل�سام« �أخرجه �لرتمذي عن قتادة عن �أبي هريرة. 

وذكر عبدامللك بن حبيب عن احلكم بن عيينة : »اأن ر�سول اهلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان لينام ليلة 
حتى ياأكل مثقال �سونيز بع�سل، فاإذا اأ�سبح اأكل مثل ذلك، للحفظ ولذهاب البلغم «. ومنت احلديث 
�سبحانه  اهلل  باأمر  حمفوظ  لأنه  فيه؛  ل�سك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فحفظ  نظر  فيه 
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وتعالى، وقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم يحرك بالقراآن ل�سانه عندما يتلوه عليه جربيل، خوًفا من 
تفُلته عليه، فينزل القراآن من ال�سماء يطمئنه باأنه لن ين�سى : )ڭ ڭ ۇ ۇ(   ]األعىل:6[ )ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت(   ]القيامة:19-16[. 
وقد �أخرج �لطرب�ين يف »�لأو�سط« )جممع �لزو�ئد 87/5(، و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �أن�س ر�سي 

ا من �سونيز وي�سرب عليه ماًء وع�ساًل(. �هلل عنه »�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان �إذ� ��ستكى تقّمح كفًّ
ويف �حلديث يحيى بن �سعيد �حلم�سي �سعيف )�مليز�ن للذهبي 379/4(. ويف �إ�سناد �أبي نعيم �سعيد بن 

م�سرور �لبكري �لب�سري، قال �بن حّبان: يروي �ملو�سوعات: وقال �لذهبي عنه: منكر �حلديث. 
وهناك �أحاديث كثرية يف �حلبة �ل�سود�ء )�ل�سونيز( فيها �ل�سحيح و�حل�سن و�ل�سعيف، �أما �لع�سل فقد 

�سهد له �لقر�آن �لكرمي باأن { فيه �سفاء للنا�س}.
و�أما ��ستخد�م �لع�سل مع �حلبة �ل�سود�ء لتقوية �لذ�كرة و�حلفظ فلم �أجد فيه �سيًئا من �لأحاديث �سوى 

ما ذكره عبد�مللك بن حبيب. 
وقد �أورد �لإمام علي �لر�سا بن مو�سى �لكاظم جعفر �ل�سادق يف ر�سالته »يف حفظ �ل�سحة » للماأمون 
لتقوية  �لزجنبيل  مع  �لع�سل  ��ستخد�م  �لذهبية،  �لر�سالة  با�سم  �مل�سهورة  �لر�سالة  وهي  �لعبا�سي، 
�لذ�كرة. قال : »ومن �أر�د �أن يقّل ن�سيانه، ويكون حافًظا فلياأكل ثالث قطعات وزجنبيل مربى بالع�سل، 
كل غدوة » ويقول : » هو �أجُل ما ُيتعالج به من �لبلغم « ويذكر »�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان 

ُي�سيبها كل غدوة «.
وقد ذكرنا طرًفا من فو�ئد �حلّبة �ل�سود�ء )�ل�سونيز( يف �لباب �لثامن : ماجاء يف عالج �ل�سد�ع 
بال�ستعاط  ياأمر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  »كان   : قال  �سعيد  بن  يحيى  عن  حديث  وفيه 
هناك  �أ�سرنا  وقد  �ل�ستخد�م،  تف�سيل  ذكر  ثم   .» �ل�سد�ع  من  �ل�سونيز(  )وهي  �ل�سود�ء  باحلبة 
�إلى �لأحاديث �لأخرى �لو�ردة يف �حلبة �ل�سود�ء، و��ستخد�ماتها يف عالج �ل�سد�ع و�لزكام و�لربو 
و�ل�سعال. وما مت يف �لع�سر �حلديث من تخ�سري لزيت �حلبة �ل�سود�ء  Nigella sativa وهو �لزيت 
�ملعروف با�سم )Nigellone( »نيجلون« يف م�سر على يد �لأ�ستاذ �لدكتور حممد �لدخاخني و�لأ�ستاذ 
�لدكتور حممد �ملحفوظ. ولقد مت حت�سري هذ� �ملركب يف �سركة م�سر للم�ستح�سر�ت �لطبية على 

هيئة نقط ثم على هيئة �أقر��س. 
* بع�ض املراجع يف احلبة ال�سوداء : 

�أحمد  �لدكتور  )جمموعة  �ملتحدة  �لوليات  ويف  م�سر  يف  جتري  �لتي  �حلديثة  �لأبحاث  �إلى  و�أملحنا 
�لقا�سي( و�لتي ن�سرت يف �أبحاث �لطب �لإ�سالمي �ملجلد �لثاين و�ملجلد �لر�بع وهي معدة للن�سر �ملجلد 
ا )مقر �ملنطمة �لإ�سالمية للعلوم �لطبية �لكويت. ول�ست �أدري م�سري �ملجلد �خلام�س بعد  �خلام�س �أي�سً

�أن كان جاهًز� للطبع(.
وقد ظهرت يف �لأ�سو�ق جمموعة من �لكتب عن �حلبة �ل�سود�ء تدل على مدى �لهتمام �لعام باحلبة 
�ل�سود�ء، و�أف�سلها كتاب �ل�ست�سفاء باحلبة �ل�سود�ء بني �لإعجاز �لنبوي و�لطب �حلديث للدكتور ح�سان 
�سم�سي با�سا )�لنا�سر مكتبة �ل�سو�دي _ جدة 1411هـ( ويليه كتاب �حلبة �ل�سود�ء يف �لطب �ل�سعبي 
للدكتور �لفا�سل �لعبيد عمر )�إ�سد�ر مكتبة �ملطبوعات �حلديثة جدة 1410هـم1990م( ياأتي بعدهما 
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كتاب �لدكتور حممد كمال عبد�لعزيز : �حلبة �ل�سود�ء دو�ء من كل د�ء، ولي�س فيه �سيء من �لأبحاث 
�حلديثة. ثم بعد ذلك كتب جتمع �لو�سفات �لقدمية دون �أبحاث مثل كتاب �ل�سفاء يف �حلبة �ل�سود�ء 
للكيميائي طيب عبد�هلل �لطيب )�لكويت( ومعجز�ت �ل�سفاء يف �حلبة �ل�سود�ء و�لع�سل و�لثوم و�لب�سل، 

ملحمد عزت عارف. وهي ل تزيد عن نقل من �لكتب �لقدمية، دون �أي جهد علمي. 
* الع�سل : القراآن وال�سنة يوؤكدان فوائد الع�سل : 

و�أما �لع�سل فقد نزل فيه �لذكر �حلكيم، قال تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے(   ]النحل:69[. وورد فيه من �لأحاديث �ل�سريفة �ل�سحيحة و�حل�سنة �سيء كثري، ومنها ما 
�أخرجه �لبخاري )كتاب �لطب( عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال : 

»و�ل�سفاء يف ثالثة: يف �سرطة حمجم �أو�سربة ع�سل �أوكية نار، و�أنهي �أمتى عن �لكي«.
و�أخرج �لبخاري عن جابر ر�سي �هلل عنه يرفعه �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  قال: »�إن كان يف �سيء 

من �أدويتكم خري، ففي �سرطة حمجم �أو �سربة ع�سل، �أو لدغة بنار تو�فق �لد�ء وما �أحب �أن �أكتوي«
و�أخرج �بن ماجه يف �ل�سنن، و�إ�سناده �سحيح، ورجاله ثقات، وهو يف »�مل�ستدرك« للحاكم )403،200/4( وقال: 
�سحيح على �سرط �ل�سيخني ومل يخرجاه، وو�فقه �لذهبي: عن �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه قال : قال ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم »عليكم بال�سفاءين �لع�سل و�لقر�آن«.
و�أخرج �بن ماجه يف �ل�سنن و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« و�لبيهقي يف »�ل�سعب« عن �أبي هريرة قال: قال 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »من لعق ثالث لعقات ع�سل يف كل �سهر، ثالث غدو�ت على �لريق، مل 

ي�سبه عظيم من �لبالء«.
�سعيف.  ب�سند  نعيم  و�أبو  ماجه  �بن  �أخرجه   :)140/10( �لباري«  »فتح  يف  �لع�سقالين  حجر  �بن  قال 
و�لأحاديث �ل�سحيحة و�حل�سنة و�ل�سعيفة بعد ذلك يف �لع�سل كثرية، ولي�س �ملر�د ��ستق�ساوؤها،فهو �أمر 
يحتاج �إلى كتاب عن �لع�سل.  وقد �سبقت �لإ�سارة �إلى بع�س ما ورد يف �لع�سل يف �لباب �ل�ساد�س : »ماجاء 
و�ملاء  بالع�سل  فعليه  �سيًئا  منها  وجد  فمن  �خلا�سرة  �لكلية من عرق  »وجع  وفيه حديث  �لكلية«  �أمل  يف 
�ملحرق » وقد ��ستعر�سنا هناك فو�ئد �لع�سل يف �جلهاز �لبويل، وما جاء يف ذلك من �أبحاث ن�سرت يف 

جملد�ت �لطب �لإ�سالمي )�ملجلد �لثاين : 579-587( وكتاب جارف�س » �لطب �ل�سعبي«.
و�أما ��ستخد�م �لع�سل يف �جلهاز �له�سمي فقد ورد فيه حديث �سحيح يف �لبخاري وم�سلم، وهو �لرجل 
�لذي ��ستطلق بطنه ف�سقاه ع�ساًل فلم يزده �إل ��ستطالًقا، فلما �سقاه �لثالثة �أو �لر�بعة ��ستم�سك بطنه 
�أخيك«. وقد كان �لأطباء يف �ملا�سي ل يرون  : »�سدق �هلل وكذب بطن  ثم قال �سلى �هلل عليه و�سلم 
يف  بحث  ُن�سر  وقد  ذلك.  فاأثبت  �حلديث  �لطب  جاء  ثم  )�لإ�سهال(،  �لبطن  ل�ستطالق  دو�ًء  �لع�سل 
هذ� �ل�سدد يف �ملجلة �لطبية �لربيطانية �أثبت فيه �لباحثان �لفا�سالن فائدة �لع�سل ملد�و�ة �لإ�سهال 

�لبكتريي يف �لأطفال. 
Hafegee I, Moosa A: Honey in the treatment of Infantile Gasteroenteritis BMJ 
19851290:1866-7

�لطب  موؤمتر  يف  �لإ�سهال  مد�و�ة  يف  �لع�سل  ��ستخد�م  عن  در��سة  جنم  �سامل  �لدكتور  �لأ�ستاذ  ون�سر 



287

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

�لإ�سالمي �لثاين )�ملجلد 575:2 �لكويت 1982، بحث عالج �لإ�سهال �ملزمن بالع�سل(.
* بع�ض املراجع يف فوائد الع�سل الطبية: 

وكان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يجعل �لع�سل يف �ملاء وي�سربه بكرة )على �لريق(، وي�سمى ذلك �لطنوب. 
ولي�س �ملق�سود ��ستعر��س فو�ئد �لع�سل هاهنا، فاملجال و��سع، وهناك كتب كثرية يف هذ� �ل�سدد نذكر 
للدكتور  بالوحي«  نزل  �سفاء  �لنحل  و»ع�سل  �لدقر  نز�ر  حممد  للدكتور  للنا�س«  �سفاء  فيه  »�لع�سل  منها 
عبد �لكرمي �خلطيب، وكتاب »�لتد�وي بع�سل �لنحل« لعبد �للطيف عا�سور، وكتاب »نحل �لع�سل« للدكتور 
و)طبيبتنا  �حللوجي(،  حممد  د.  )ترجمة  يويري�س  للدكتور  �لنحل«  بع�سل  و»�لعالج  �لبنبي.  علي  حممد 
كتاب  �ملر�جع �حلديثة  و�أو�سعها يف  و�أحدثها  و�لغرب(،  �لإ�سالم  د�ر  �أوكو�سيت�س )ترجمة  لبول  �لنحلة(، 
جدة  �لو�دي  )مكتبة  با�سا  �سم�سي  ح�سان  للدكتور  وبر�هني«  حقائق  �مللكي  و�لغذ�ء  بالع�سل  »�ل�ست�سفاء 

1411هـ/1991م(. 
كتب  وقد  وم�سهورة.  معروفة  �لتنف�سي  �جلهاز  �أمر��س  ومعاجلة  منه  و�لوقاية  للزكام  �لع�سل  ومعاجلة 
فيه  �لتح�س�سي(، ذكر  �لأنف  و�لتهاب  �لربو  )�لع�سل يف  با�سا ف�ساًل جيًد� عن  �سم�سي  �لدكتور ح�سان 
�لأنف  و�لتهاب   ،Hay Fever �لق�س  حمى  عالج  يف  �لع�سل  فو�ئد  توؤكد  �لتي  �حلديثة  �لعلمية  �ملر�جع 
�لتح�س�سي و�لربو. و�قرتح �لدكتور جارف�س �إعطاء ملعقة �سغرية من �لع�سل ثالث مر�ت يوميًّا للم�سابني 
بحمى �لق�س و�لتهاب �لأنف �لتح�س�سي، على �أن يبد�أ ذلك حو�يل �أربعة �أ�سهر قبل مو�سم �لإ�سابة بهذ� 

�ملر�س. 
بو��سطة  �أو   ،lozenges م�س  �أقر��س  ب�سورة  و�حلنجرة  و�لبلعوم  �لأنف  للتهابات  �لع�سل  وُي�ستخدم 
�لأزمنة  �أقدم  �لع�سل منذ  ُي�ستخدم  �لأزهار.. كما  �لع�سل وبع�س  و�لغرغرة مبحلول  �لأنفي  �ل�ستن�ساق 

يف �أدوية �ل�سعال.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

احلبة ال�سوداء يف �سوء البحوث العلمية والتجارب ال�سريرية الطبية احلديثة:  اإ�سافة املركز الوطني 
للطب البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

احلبة ال�سوداء:
Nigella sativa seed, black seed, black cumin,  thymoquinone (principle extract)

لقد �سهدت �لعقود �لثالث �لأخرية حركة بحثية حممومة؛ ل�ستجالء هذ� �لكنز �ملكنون يف هذه �لع�سبة 
�لرقيقة و�لتابل �جلميل، حتى �أن �لر�سول �لكرمي، و�لذي ل ينطق عن �لهوي فتتجاوز معجز�ته حو�جز 
�ل�سود�ن  �لبحوث من  و�آلف من  بل  نتائج مئات،  �لآن  �لربكة«. وهناك  و�ملكان، �سماها »حبة  �لزمان 
�سملت  وحديًثا  �آ�سيا،  يف  وباك�ستان  و�لهند  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إلى  ومتتد  �أفريقيا،  يف  وم�سر 

�لأبحاث �ملباركة �ليابان وفرن�سا وبريطانيا وكند� و�لوليات �ملتحدة. 
)�مليالنتني(،  �ل�سابونينات  من  و%1  �لثابت،  �لزيت  من   )%40( على  �لبذور  حتتوي  عامة  وب�سورة 
�لدهنية  �لأحما�س  من  �لعديد  على  يحتوي  �لربكة  حبة  وزيت  �لطيار،  �لزيت  من   )%1.4( وحو�يل 
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�لأك�سدة  م�ساد�ت  �أحد  وهي   )Nigellone )�لنيجيلون  مادة  على  �لربكة  حبة  حتتوي  كما  �لأ�سا�سية، 
ا حتتوي بذور حبة �لربكة على حم�س )�لأرجينني(. �لطبيعية، وكذلك )�جللوتاثيون(، و�أي�سً

من �لو��سح �أن �لن�ساط �لقوي و�ملثمر حلبة �لربكة يكمن يف زيته �لطيار ومكوناته �لربوتينية، علًما باأن 
و�لذي  �لثاميوكوينون،  ب�سبب مادة  �لهو�ئية؛  لل�سعب  �لقاب�س  �أثره  �لطيار هو  للزيت  �لرئي�س  �لتحفظ 
-وبحمد هلل- ثم بف�سل �لتقنيات �حلديثة ميكن ف�سله ب�سهولة من �لزيت لنح�سل على زيت يحتوي 

على �خلو��س �لرئي�سة للزيت �لكامل.
�ملو�د  من  كبري  عدد  على  حتتوي  �ل�سود�ء  �حلبة  �أن  �لكميائية  �لبحوث  ك�سفت  تف�سياًل  �أكرث  وب�سكل 

�لكيميائية حيث ت�سنيفها على �لنحو �لتايل: 
م�سبعة  ل  دهنية  �أحما�س  عن  عبارة  وهو   ،%35 �إلى  ن�سبته  وت�سل   ،)Fixed oil( �لثابت  �لزيت  1ـ  
saturated Fatty ac- �مل�سبعة  �لدهنية  �لأحما�س  وبع�س   unsaturated Fatty acids  بالهيدروجني
�لدهنية  لالأحما�س  �لن�سبي  و�لرتكيب   ،)Sterols( �لأ�سرتولت  من  قليلة  ن�سبة  �إلى  بالإ�سافة   ،ids

للزيت �لثابت هو: حم�س �أوليك 20 ـ 24%، حم�س لنوليك 44 ـ 56%، حم�س لنولنيك 6، ـ 8،1% حم�س 
�أر��سيدك 9،2 وحم�س �يكرز�د�ينوك 5،2 وبامليتولنيك 3% وحم�س بامليتيك 12 ـ 14% وحم�س �أ�سترييك 
2.5 ـ 3% وحم�س مر�ستيك 16،% و�أ�سرتولت 0.5%. كما حتتوي على فيتامينات مثل فيتامني هـ ، و�إلى 
لها مفعوًل �سد �خلاليا  �أن  ثبت  و�لتي  �لكاروتني  مادة  وعلى  و�أهمها مركب ميالنتني،  �سابونية  مو�د 

�ل�سرطانية. بالإ�سافة �إلى هرمونات و�إنزميات ها�سمة وم�سادة للحمو�سة.
}Fixed oil FFA components: Oleic acid 20-24%, Linoleic acid 44-56%, Linolenic 
acid 0, Arachedk acid 912%, Eicosadienoic acid 5,2%, palmitolinc 3%, Palmitic acid 
12-14%, Stearic acid 215%, Myristic acid 0,16%, stroles 0,5%{1

�لتاأثري  �لغالب  �إليها يف  ُيعزى  و�لتي  �لربكة،  حبة  �أهم حمتويات  وهي   Volatile oil �لطيارة  �لزيوت   .2
�لدو�ئي. و�لزيت �لطيار عبارة عن مادة �سائلة متطايرة توجد بن�سبة 1.5% وله ر�ئحة عطرية وذو لون 
�أ�سفر باهت، و�أهم مكوناته مركب �لثاميوكينون، وترت�وح ن�سبته يف �لزيت �لطيار ما بني 18 ـ 25% من 
وزن �لزيت وكمية قليلة من مادة ثنائي هيدروثاميوكينون ون�سبة عالية من مادة بار��ساميني %31.5 
�لآ�ساتر بن�سبة 16% وفينولت بن�سبة 7.1%، ومو�د �سكرية ون�سويات  و�لفاباينني بن�سبة 9،5% وبع�س 

بن�سب33.9.7% ومعادن مثل �لفو�سفات و�لف�سفور و�حلديد و�لكال�سيوم.
}Volatile oil components: Thymoquinone 18-25%, dihydrothymoquinone,  para 

Thymine 31.5%, α-Pinene 9.5%, Esters 16%, Phenols 7.1%, carbohydrates minerals 

(phosphorus, phosphates, iron, calcium{1

لقد �أثبت �لعلم �حلديث و�لتجارب �ل�سريرية �لطبية على �لإن�سان وعلى �حليو�ن �أنه ما من خلل يف جزء 
من �أجز�ء �لإن�سان ول ع�سو من �أع�سائه �إل وله درجة من درجات �ل�ستجابة حلبة �لربكة، ول تز�ل 
ا من هذه �لبحوث و�لتجارب و�لدر��سات �ملن�سورة يف جمالت  �لتجارب جُترى ونحن ههنا ننتقي بع�سً

مة عاملية �أو على م�ستوى �لأقطار و�لأقاليم �ملختلفة يف �لعامل.    علمية حمكَّ
زيادة يف عدد  �ل�سود�ء:  �حلبة  م�سحوق  با�ستخد�م  �ملخربي  و�جلرذ�ن  �لإن�سان  على  �سريرية  در��سات    l
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maciophag-( لليمفاوية �لقاتلة، وتن�سيط �خلاليات �ملبلغمة� T  ون�ساط بع�س خاليا �ملناعة مثل خاليا
es( يف �لتقام �جلر�ثيم.

l  زيادة �إفر�ز �إدر�ر �للنب يف �لأغنام.
l  در��سات �سريرية جتريبية على قدرة �خلال�سات �ملائية حلبة �لربكة:

Interleuk-( 1  -  تن�سيط �إفر�ز بع�س عو�مل تن�سيط �ملناعة من �خلاليا �لليمفاوية مثل مادتي �إنرتليوكني ـ
ine - 1( و�نرتليوكني ـ 3 )Interleukine - 3( و�إلى تن�سيط بلعمة �جلر�ثيم.

- �إ�سعاف �إفر�ز �ل�سو�ئل �ملعدية �حلم�سية ومنع حدوث �لقرح �ملعدية �لتجريبية �ملحدثة مبادة �لأ�سربين 
يف �جلرذ�ن.

- عالج بع�س �أمر��س �لديد�ن �ملعوية يف �لأغنام و�لديد�ن �ل�سريطية يف �لأطفال.
l  در��سات جتريبية على تاأثري�ت �خلال�سة �لكحولية للحبة �ل�سود�ء: 

- �لفتك بالعديد من �جلر�ثيم مثل �لإ�سريكية �لقولونية و�لز�ئفة �لزجنارية وبع�س �لفطريات مثل �لر�سا�سية.
- �إبادة بع�س �خلاليا �ل�سرطانية. 

- �إرخاء ع�سالت �لأمعاء وكبح �لتقل�سات و�لآلم �لتجريبية �ملحدثة ببع�س �لكيماويات. 
- عالج �لديد�ن �ملعوية مثل �لدودة �ل�سريطية و�ل�سفر� �خلر�طيني.

-  وكذلك تثبيط �للتهابات و�لآلم. 
- منع ت�سو�س �لأ�سنان. 

- منع �نخفا�س م�ستوى �لهيموجلوبني وعدد كريات �لدم �لبي�ساء �ملحدث ببع�س �لعقاقري �مل�سادة لل�سرطان 
مثل عقار �سي�سبالتني. 

l  �لتاأثري�ت �لطبية للزيت �لطيار للحبة �ل�سود�ء وبجرعات �سغرية  - يعترب �لباحثون �أن مركب ثاميوكينون 
هو �مل�سوؤول �لرئي�سي عن �لتاأثري�ت �لتي نتجت عن �لزيت �لطيار :

- تخفي�س �سغط �لدم �ل�سرياين.
- تخفي�س �سرعة �لنب�س �لقلبي يف �جلرذ�ن و�لوبر بتاأثريه �ملن�سط على بع�س �مل�ستقبالت �ل�سروتونية يف 

�ملخ.
- زيادة �سرعة �لتنف�س »�إحد�ث تهيج« وتقل�سات يف رغامي )Trachea( حيو�ن �لوبر عن طريق �إفر�ز مادة 
�له�ستامني.)كما �أ�سلفنا؛ ب�سبب �لأثر �لقاب�س لل�سعب �لهو�ئية للزيت �لطيار؛ ب�سبب مادة �لثاميوكوينون، 
و�لذي ميكن ف�سله ب�سهولة بتقنيات حديثة من �لزيت؛ لنح�سل على زيت يحتوي على �خلو��س �لرئي�سة 

للزيت �لكامل، وبالتايل يكون مفيًد� للربو(.
- زيادة �إفر�ز مادة �ل�سفر�ء يف �لكالب.

- زيادة �إخر�ج حم�س �ليوريك »�مل�سبِّب ملر�س �لنقر�س« يف �لبول.
�لهي�سية و�لز�نفة �لزجنارية وبع�س  �ل�ساملونيال و�لتيفية و�ل�سنمة  بالعديد من �جلر�ثيم مثل  �لفتك   -

�لفطريات مثل �لر�سا�سية �ل�سود�ء وبع�س �لديد�ن �ملعوية.
- �إرخاء ع�سالت �لأمعاء وكبح �لتقل�سات �ملحدثة ببع�س �لكيماويات فيها.

- تخفي�س م�ستوى �سكر �لدم يف �لأر�نب و�جلرذ�ن �ل�سحيحة �مل�سابة بد�ء �ل�سكر �لتجريبي بعد معاجلتها 
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بجرعات »5 مليجر�م/ كيلوجر�م« حقًنا يف �ل�سفاق بدون �أي تاأثري على م�ستوى �لأن�سولني يف �لدم.
- تثبيط تقل�سات �لرغامي �ملعزولة من حيو�ن �لوبر عند تن�سيطها مبادة �له�ستامني و�لأ�ستيل كولني وتثبيط 

تقب�سات �سر�يني �لأر�نب �ملحدثة مبادة نور�أدرينالني.
- تخفي�س حر�رة �جل�سم بعدة درجات مئوية بعد حقنه يف �لفئر�ن عرب تن�سيط �مل�ستقبالت �ل�سروتونية يف 

�لدماغ يف منطقة �لهيبوثالم�سي.
l تاأثري�ت مركب �لفاباينينك

- تثبيط �للتهابات �لتجريبية عرب �إفر�ز مادة هيدروكورتيزون
ا تلك �ملرتبطة بالتهابات حب �ل�سباب، - تثبيط منو بع�س �جلر�ثيم خ�سو�سً

- تثبيط منو بع�س �لأور�م �ل�سرطانية يف �أكباد �جلرذ�ن.
- زيادة �إفر�ز �ملخاط من �ل�سعب �لهو�ئية يف بع�س �ملر�سى �مل�سابني بالتهابات رئوية وبالأخ�س �ملزمنة. 

l  � احلبة ال�سوداء وجهاز املناعة: 
 در��سات د. �أحمد �لقا�سي وزمالئه يف �أمريكا: 

بن�سبة ترت�وح بني %55    Ts �لكابحة  �إلى �خلاليا   Th �مل�ساعدة  �لتائية  �لليمفاوية  ن�سبة �خلاليا  زيادة يف   -
و%72.

- زيادة متو�سطة يف ن�ساط خاليا �لقاتل �لطبيعي Killer cells بن�سبة %30.
-  حت�ّسن يف ن�ساط خاليا �لقاتل �لطبيعي بن�سبة 74% يف �ملتو�سط.

وقد �قرتحت در��سات �لقا�سي يف �لوليات �ملتحدة �أن تناول جر�م و�حد من �حلبة �ل�سود�ء مرتني يوميًّا 
قد ين�سط �جلهاز �ملناعي.

در��سات حديثة مع�سدة  لنتائج �أبحاث �لقا�سي:
- بحث حول تاأثري �حلبة �ل�سود�ء على �خلاليا �لليمفاوية �ملدمرة للخاليا �ل�سرطانية �لإن�سانية يف �خلارج 
تاأثرًي�  �لبحث  �أثبت  �لنو�ة، وقد  �لبي�ساء متعددة  �لدم  �لبلعمة خلاليا  ن�ساط  على عدة مطفر�ت، وعلى 
من�سًطا مل�ستخل�س �حلبة �ل�سود�ء على ��ستجابة �خلاليا �لليمفاوية لأنو�ع معينة من �خلاليا �ل�سرطانية، 
ا �أن م�ستخل�س �حلبة �ل�سود�ء يزيد من �إنتاج بع�س �لو�سائط �ملناعية )�إنرتليوكني  كما �أثبت �لبحث �أي�سً
3( من �خلاليا �لليمفاوية �لب�سرية، عندما زرعت مع نف�س �خلاليا �ل�سرطانية �ل�سابقة بدون �إ�سافة �أي 
ا �أن �حلبة �ل�سود�ء تزيد من �إفر�ز �إنرتليوكني نوع 1 ـ بيتا، مما يعني  من�سطات �أخرى. �أثبت �لبحث �أي�سً

�أن لها تاأثرًي� يف تن�سيط خاليا �لبلعمة.  )جملة �ملناعة �لدو�ئية.�أغ�سط�س 1995م )10(.
�مل�سخم  بالفريو�س   cytomegalovirus �لإ�سابة  �سد  �ل�سود�ء  �حلبة  لزيت  �لوقائي  �لتاأثري  عن  بحث   -
للخاليا يف �لفئر�ن: �خترب زيت �حلبة �ل�سود�ء كم�ساد للفريو�سات،  وِقي�ست �ملناعة �ملكت�سبة �أثناء �لفرتة 
�ملبكرة من �لإ�سابة بالفريو�س، وذلك بتحديد خاليا �لقاتل �لطبيعي و�خلاليا �لبلعمية �لكبرية وعملية 
�لبلعمة )جملة �ملناعة �لدو�ئية يف عدد �سبتمرب 2000م )11(: �أظهرت �لنتائج تثبيًطا و��سًحا ملعدلت 
منو �لفريو�س يف �لكبد و�لطحال بعد ثالثة �أيام من �لإ�سابة، كما �زد�دت معدلت �لأج�سام �مل�سادة يف 
�مل�سل، ومع �أنه �نخف�س كل من عدد ون�ساط خاليا �لقاتل �لطبيعي يف �ليوم �لثالث من �لإ�سابة، �إل �أنه 
حدثت زيادة يف �أعد�د �خلاليا �مل�ساعدة �لتائية. ويف �ليوم �لعا�سر مع �لإ�سابة مل ميكن حتديد �أي معدل 
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لوجود �لفريو�س يف �لكبد و�لطحال، بينما وجد بو�سوح يف جمموعة �لتحكم.
- �أظهرت هذه �لنتائج �أن زيت �حلبة �ل�سود�ء له خا�سية م�سادة للفريو�سات �مل�سخمة للخاليا و�لتي قي�ست 
T cells )+( CD4 وزيادة �خلاليا  من خالل �زدياد وظيفة وعدد �خلاليا �لليمفاوية �لتائية �مل�ساعدة 

�لبلعمية �لكبرية وتن�سيط عملية �لبلعمة وزيادة �إنتاج �لإنرتفريون نوع جاما يف �مل�سل.
- بحث عن م�ستخل�سات �حلبة �ل�سود�ء كم�ساد لالأور�م �ل�سرطانية وتاأثري مركب �لثيموكينون على �سرطان 
�ملعدة يف �لفئر�ن: �أثبت �لبحث �أن �لزيوت �لطيارة يف بذور �حلبة �ل�سود�ء يعد عاماًل كيميائًيا قوًيا و�قًيا 
�أبحاث  � لالأك�سدة و�للتهابات )جملة  تاأثرًي� م�سادًًّ لها  �أن  �إلى  �ملعدة، وقد عزى هذ�  �ل�سرطان يف  �سد 

م�ساد�ت �ل�سرطان. مايو 1998م )13(.
- مركبات �لثيموكيون و�لد�يثيموكنيون لهما تاأثري مدمر على �أنو�ع عديدة من �خلاليا �ل�سرطانية �لب�سرية 

)جملة �ل�سرطان �لأوربية. �أكتوبر 1999م )12(.
�أظهر  �ل�سود�ء:  �حلبة  بذور  من  �لإيثانويل  للم�ستخل�س  و�ملناعية  �ل�سمية  �لتاأثري�ت  عن  تطبيقي  بحث   -
)جملة  �خللوية  للمناعة  ومن�سًطا  قويًّا  وتاأثرًي�  �ل�سرطانية  �خلاليا  بع�س  على  قويًّا  �سميًّا  تاأثرًي�  �لبحث 

�لثنو �لدو�ئية يف عدد �أبريل عام 2000م )14(.
- بحث عن تاأثري �لثيموكينون على متالزمة فانكوين ون�ساط �خلاليا �ل�سرطانية يف �لفئر�ن: �أثبت �لبحث 
�أن هذ� �ملركب �ملوجود يف �حلبة �ل�سود�ء له ن�ساط و��سح م�ساد لالأور�م )جملة �لثنو �لدو�ئية يف عدد 

نوفمرب 1999م )15(.
و�لأك�سدة  �لبي�ساء،  �لدم  كر�ت  على  �لثميموكينون  ومركب  �لثابت  �ل�سود�ء  �حلبة  زيت  تاأثري  عن  بحث   -
�لفوقية للدهن يف �لأغ�سية �ملبطنة ، وثبت من خالله �سحة �ل�ستخد�م �ل�سعبي للحبة �ل�سود�ء ومنتجاتها 
1995م  فرب�ير  عدد  �لطبية.  �لنباتات  )جملة  �لعالقة  ذ�ت  �للتهابية  و�لأمر��س  �لروماتيزم  عالج  يف 

.)16(
�أي�سُا �أن ملركب �لنبحيلون تاأثرًي� متو�سًطا مثبًطا لإفر�ز �له�ستامني من �خلاليا �لبالزمية  �أثبتت  - در��سة 

)جملة �حل�سا�سية. عدد مار�س 1992م )17(.
�حلبة  بذور  يف  لالأور�م  �مل�سادة  �خلو��س  عن  بحًثا   )18( 1992م  مار�س  عدد  �ل�سرطان  جملة  ن�سرت   -
�ل�سود�ء، و�أُجرى �لبحث على خاليا �سرطانية م�سببة لال�ست�سقاء حيث توقف منو هذه �لأور�م متاًما د�خل 
حيو�نات �لتجارب بو��سطة �ملو�د �لفعالة يف بذور �حلبة �ل�سود�ء ويعتقد حلد كبري �أن م�ستوى �لتاأثري و�سل 

للحم�س �لنووي دنا.
- بحث عن تاأثري زيت �حلبة �ل�سود�ء على تليف �لكيد �لذي يحدث نتيجة �لإ�سابة بالبلهار�سيا �ملعوية يف 
�لفئر�ن: �أثبت �أن لهذ� �لزيت تاأثرًي� م�ساًد� لتدمري �خلاليا �لكبدية نتيجة �لإ�سابة بديد�ن �لبلهار�سيا، 
وقد حت�سنت �أنزميات �لكبد حت�سًنا ملحوًظا، و�نكم�ست بوؤر �لإ�سابة ببيو�س �لديد�ن يف �لكبد �نكما�ًسا 
حتدثها  �لتي  �لتغري�ت  �سد  �لتحكم  يف  دور  �ل�سود�ء  �حلبة  لزيت  يكون  �أن  ميكن  �أنه  يعني  مما  كبرًي�، 
ا �إلى �لتح�سن  �لإ�سابة بديد�ن �لبلهار�سيا �ملعوية. وذكر �لباحثون �أن هذ� �لتح�سن ميكن �أن يعزي جزئيًّ
يف جهاز مناعة �لعائل و�إلى �لتاأثري �مل�ساد لالأك�سدة يف هذ� �لزيت )جملة �لثنو �لدو�ئية. عدد فرب�ير 

2002م )19(.
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- بحث عن �لتاأثري �مل�ساد للميكروبات يف بذور �حلبة �ل�سود�ء ثبت من خالله �أن لها تاأثرًي� مثبًطا للجر�ثيم 
عندما  �جللد  حتت  منها  �خلطري  �لنوع  قتل  و�لتي  �لذهبية،  �ملكورة  جر�ثيم  يف  ممثلة  �جلر�م  موجبة 
ُعولج بامل�ستخل�س حقنا، وكان له تاأثري مبا�سر على عدد من �جلر�ثيم �سالبة �جلر�م، �أو معا�سد لبع�س 

�مل�ساد�ت �حليوية )جملة �ثنو �لدو�ئية يف عدد �سبتمرب 1991م )19((.
�إلى فو�ئد زيت �حلبة �ل�سود�ء  �أ�سارت  Phytotherapy Research عام 1992 در��سة  كما ن�سرت جملة 
�لطيار يف تثبيط منو جرثومني �سهريين يوديان بحياة مئات �لألوف من �لأطفال يف �لعامل، وهما جرثوم 

�لكولري� و�ل�سيغال، و�للذ�ن ي�سببان �لإ�سهالت �ل�سديدة عند �لأطفال.

�حلبة �ل�سود�ء و�ملالريا: در��ستان عن فعالية �حلبة �ل�سود�ء �سد طفيل �ملالريا، حيث �أظهرت �لنتائج 
�ملخربية �لتي �أُجريت على �لفئر�ن فعالية قوية للحبة �ل�سود�ء يف �إخماد �ملر�س وعالجه و�لوقاية منه 
،و�لذي يوعد باأنها حتتوي على مو�د فعالة قد يتم ��ستخال�سها لتمثل قفزة جديدة �سد مر�س �ملالريا  
�لعام  2007  د. عبد�لإله  للعلوم �لطبية  لل�سموم و�لعاقري �لطبية و�ملجلة �ملاليزية  )�ملجلة �لأمريكية 

ح�سني �أحمد �لأ�سرعي و�أ.د. زين �لعابدين بن �أبو ح�سن �جلامعة �لوطنية �ملاليزية(. 
�حلبة �ل�سود�ء و�جلر�ثيم: در��سة على 16 نوًعا من �جلر�ثيم �سلبية ل�سبغة غر�م، و6 �أنو�ع من �جلر�ثيم 
 Acta لإيجابية ل�سبغة غر�م، �أظهرت ��ستجابة بع�س �أنو�ع �جلر�ثيم خلال�سة �حلبة �ل�سود�ء )جملة�

Microbiol Pol عام 2000 د. مر�سي(. 

Candi- حلبة �ل�سود�ء و�لفطور: ُعوجلت �لفئر�ن �لتي �أحدثت عندها �إ�سابة بفطور �ملبي�سات �لبي�س�
da Albicans بخال�سة �حلبة �ل�سود�ء حيث تبني للباحثني حدوث تثبيط �سديد لنمو فطور �ملبي�سات 

�لبي�س )يف جملة Phytother Res فرب�ير  د. خان(.
l   احلبة ال�سوداء وقاية من تخرب الكبد: 

- در��سة بيَّنت �أن �إعطاء حملول �حلبة �ل�سود�ء قد �أدى �إلى �لإقالل من �لتاأثري�ت �ل�سمية لر�بع كلور �لكربون 
)Carbon tetrachloride( على �لكبد، فقد كان م�سـتوى �إنزميات �لكبد �أقل عند �لفئر�ن �لتي �أُعطيت 
 .Am J Clin Med حلبة �ل�سود�ء، كما كان تاأثري �ملادة �ل�سامة على �أن�سجة �لكبد �أقل و�سوًحا )جملة�

مايو 2003م د. �لغامدي جامعة �مللك في�سل �لدمام(.
عر�سة  �أقل  كانت  �ل�سود�ء  �حلبة  زيت  �أعطيت  �لتي  �لفئر�ن  �أن  �لباحثون  �أكد  مقارنة:  جتريبية  در��سة   -
 Phytother Res )جملة  �لكربون  كلور  ر�بع  مثل  �ل�سامة  �ملو�د  �إعطائه  عند  �لكبد  بتخريب  لالإ�سابة 

�سبتمرب 2003(.
l  احلبة ال�سوداء والوقاية من ال�سرطان: 

�حلبة �ل�سود�ء و�سرطان �لكبد: ويف در��سة ُن�سرت يف عدد �أكتوبر 2003 يف جملة )J Carcinog( قام 
�أحدث عندهم �سرطان  باإجر�ء در��سة على 60 فاأًر�  �لباحثون من جامعة )Kelaniya( يف �سريالنكا 
من  مزيًجا  �لفئر�ن  هذه  من  جمموعة  و�أعطي   .)diethylnitrosamine( تدعى  مادة  بو��سطة  �لكبد 
�حلبة �ل�سود�ء و�أع�ساب �أخرى، وتابع �لباحثون هذه �لفئر�ن ملدة ع�سرة �أ�سابيع. وبعدها قامو� بفح�س 
�لن�سيج �لكبدي عند �لفئر�ن، فوجدو� �أن �سدة �لتاأثري�ت �ل�سرطانية كانت �أقل بكثري عند �لفئر�ن �لتي 
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ُعوجلت بهذ� �ملزيج �ملذكور، و�لذي ي�ستمل على �حلبة �ل�سود�ء. و��ستنتج �لباحثون �أن هذه �ملو�د ميكن 
�أن ت�سهم يف وقاية �لكبد من �لتاأثري�ت �مل�سرطنة.

فاأًر�،   45 على  در��سة  طنطا  جامعة  من  باحثون  �أجرى  �لقولون:  �سرطان  من  و�لوقاية  �ل�سود�ء  �حلبة 
و�أعطو� مادة كيميائية ت�سبب �سرطان �لقولون. و�أعطي ثالثون فاأًر� زيت �حلبة �ل�سود�ء عن طريق �لفم. 
وبعد 14 �أ�سبوًعا من بد�ية �لتجربة، لحظ �لباحثون عدم وجود �أية تغري�ت �سرطانية يف �لقولون �أو �لكبد 
�أو �لكلى عند �لفئر�ن �لتي �أُعطيت زيت �حلبة �ل�سود�ء، مما يوحي باأن زيت �حلبة �ل�سود�ء �لطيار له 

�لقدرة على منع حدوث �سرطان �لقولون )جملة Nutr > Cancer فرب�ير 2003م(.
�ملتحدة،  �لوليات  يف  مي�سي�سيبي(  )جاك�سون  جامعة  من  در��سة  ويف  �لثدي:  و�سرطان  �ل�سود�ء  �حلبة 
�حلبة  خال�سة  ��ستعمال  �أن  �لباحثون  وجد   ،2003 عام   Bio Med Sci Instrum جملة  يف  وُن�سرت 
�لدر��سات يف  �ملزيد من  �إلى  �لأبو�ب  يفتح  �لثدي، مما  تثبيط خاليا �سرطان  فعالة يف  �ل�سود�ء كانت 

هذ� �ملجال.
l  احلبة ال�سوداء ومر�ض ال�سكر:

�لباحثون  قام  2003م  دي�سمرب  �سهر  ُن�سرت يف جملة )tohoku J Exp Med( يف  در��سة حديثة  في 
من جامعة )يوزنكويل( يف تركيا باإجر�ء در��سة على خم�سني فاأًر� �أحدث عندهم مر�س �ل�سكر، وذلك 
�إلى  بعدها  �لفئر�ن  مت  وُق�سِّ �لبطن.  يف  �لربيتو�ن  د�خل   )streptozotocin( تدعى  مادة  باإعطائهم 
جمموعتني: �لأولى �أُعطيت زيت �حلبة �ل�سود�ء �لطيار د�خل بريتو�ن �لبطن يوميًّا وملدة ثالثني يوًما، يف 
حني �أُعطيت �ملجموعة �لثانية حملوًل ملحيًّا خالًيا من زيت �حلبة �ل�سود�ء. ووجد �لباحثون �أن �إعطاء 
�إلى خف�س يف �سكر �لدم عندها، وزيادة  �أدى  �ل�سكر قد  للفئر�ن �مل�سابة مبر�س  �ل�سود�ء  زيت �حلبة 
�لبنكريا�س( و�مل�سوؤولة عن  بيتا )يف  �إلى تكاثر وتن�سط يف خاليا  �أدى  �لدم، كما  �لأن�سولني يف  م�ستوى 

�إفر�ز �لأن�سولني، مما يوحي باأن �حلبة �ل�سود�ء ميكن �أن ت�ساعد على عالج مر�س �ل�سكر. 
�أن  �لباحثون  وجد   Res Vet Sci دي�سمرب 2002 يف جملة  �سهر  ُن�سرت يف  �ليابان  �أخرى من  در��سة  ويف 
لزيت �حلبة �ل�سود�ء تاأثرًي� من�سًطا لإفر�ز �لأن�سولني عند �لفئر�ن �لتي �أحدث عندها مر�س �ل�سكر، وقد 
�أدى ��ستعمال زيت �حلبة �ل�سود�ء عند هذه �لفئر�ن �إلى خف�س �سكر �لدم عندها. �أما �لدكتور حممد 
�لدخاخني فقد ن�سر بحًثا يف جملة Planta Med يف عام 2002، و�قرتح فيه �أن تاأثري زيت �حلبة �ل�سود�ء 
�خلاف�س ل�سكر �لدم رمبا ل يكون عن طريق زيادة �أن�سولني �لدم، بل رمبا يكون عن طريق تاأثري خارج 
�إلى مزيد من �لدر��سات �لعلمية)12(. ومن جامعة )يوزنكو( يف  عن �لبنكريا�س، ولكن �لأمر بحاجة 
مت  تركيا ظهرت در��سة ُن�سرت يف عام 2001، و�أُجريت هذه �ملرة على �لأر�نب �لنيوزيلندية، فقد ُق�سِّ
�لأر�نب �إلى جمموعتني، �أحدث عندها مر�س �ل�سكر، ُعوجلت �لأولى باإعطاء خال�سة �حلبة �ل�سود�ء عن 
طريق �لفم يوميًّا وملدة �سهرين بعد �إحد�ث مر�س �ل�سكر. وجد �لباحثون حدوث �نخفا�س يف �سكر �لدم 
عند �لتي ُعوجلت بخال�سة �حلبة �ل�سود�ء، كما �زد�د لديها �لعو�مل �مل�سادة لالأك�سدة، و�لتي ميكن �أن 

تقلِّل من حدوث ت�سلب �ل�سر�يني.
وكانت هناك در��سة �أخرى ن�سرتها جملة » International Journal of Pharmacology » عام 1993، 

و�أ�سارت �إلى قدرة خال�سة �حلبة �ل�سود�ء على خف�س �سكر �لدم عند �لأر�نب.
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l  احلبة ال�سوداء والأمرا�ض التح�س�سية: 
ا م�ساًبا  يف در��سة من جامعة )charite( يف برلني )�أملانيا( قام �لباحثون باإجر�ء در��سة على 152 مري�سً
باأمر��س حت�س�سية )�لتهاب �لأنف �لتح�س�سي، �لربو �لق�سبي، �لأكزميا �لتح�س�سية( وقد ُن�سرت �لدر��سة 
يف جملة )tohoku J Exp Med( يف عدد دي�سمرب 2003، وُعولج هوؤلء �ملر�سى بكب�سولت حتتوي على 
زيت �حلبة �ل�سود�ء بجرعة تر�وحت بني 40ـ80 ملغ/ كغ باليوم. وقد ُطلب من �ملر�سى �أن ي�سجلو� وفق 
ا �سدة �لأعر��س عندهم خالل �لتجربة. و�أجريت معايرة عدة فحو�س خمربية  معايري قيا�سية خ�سو�سً
و�لكولي�سرتول  �ملفيد  �لكولي�سرتول  �لكورتيزول،  �لبي�س �حلم�سية، م�ستوى  �لكريات  تعد�د   )IgE( مثل
�ل�سار. وقد �أكدت نتائج �لدر��سة حت�سن �لأعر��س عند كل �ملر�سى �مل�سابني بالربو �لق�سبي �أو �لتهاب 
ب�سكل  )ترغلي�سريد(  �لثالثية  �لدهون  م�ستوى  �نخف�س  وقد  �لتح�س�سية،  �لأكزميا  �أو  �لتح�س�سي  �لأنف 
طفيف، يف حني ز�د م�ستوى �لكولي�سرتول �ملفيد ب�سكل و��سح، ومل يحدث �أي تاأثري يذكر على م�ستوى 
�لكورتيزول �أو كريات �لبي�س �للمفاوية. و��ستنتج �لباحثون �لأملان �أن زيت �حلبة �ل�سود�ء فعال ـ كعالج 

�إ�سايف ـ يف عالج �لأمر��س �لتح�س�سية.
در��سة جتربة �أُجريت على �لفئر�ن �أ�سارت �إلى فائدة �حلبة �ل�سود�ء يف تخفيف �أعر��س �حل�سا�سية عند 

�لفئر�ن  )جملة Annals of Allergy عام 1993 (.
�حلبة �ل�سود�ء و�لربو �لق�سبي: قام باحثون من جامعة �مللك �سعود بالريا�س بدر��سة تاأثري �لثيموكينون 
�لفئر�ن   )Trachea( رغامى  من  قطع  على  �ل�سود�ء(  �حلبة  زيت  يف  �ملوجود  �لأ�سا�سي  �ملركب  )وهو 
�أنه  �أي  �لرغامى،  يرخي من ع�سالت  �لثيموكينون  �أن  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت   .Guinea Pig �لغينية 

يو�سع �لرغامى و�لق�سبات، وهذ� ما ي�ساعد على عالج �لربو �لق�سبي.
در��سة للحبة �ل�سود�ء يف عالج �لإ�سهال و�لربو: قام �لدكتور )جيالين( بدر��سة تاأثري خال�سة �حلبة 
�ل�سود�ء يف �ملخترب؛ ملعرفة فعلها �ملو�سع للق�سبات و�ملرخي للع�سالت Spasmolytic. و�أكدت �لدر��سة 
�أن لزيت �حلبة �ل�سود�ء تاأثرًي� مرخًيا للع�سالت ومو�سًعا للق�سبات، باآلية ح�سر �لكال�سيوم، مما يعطي 

ر �لتاأثري �ملعروف للحبة �ل�سود�ء يف �لطب �ل�سعبي)16(. قاعدة تف�سِّ
l  احلبة ال�سوداء واملعدة: وللحبة �ل�سود�ء دور وقائي لغ�ساء �ملعدة، قام باحثون من جامعة �لقاهرة باإحد�ث 
بالثيموكينون  �أو  �ل�سود�ء  �حلبة  بزيت  �لفئر�ن  هذه  ُعوجلت  ثم  �لفئر�ن،  عند  �ملعدة  غ�ساء  يف  �أذيات 
)�ملادة �لفعالة يف �حلبة �ل�سود�ء(، وكان تاأثريهما و��سًحا يف وقاية غ�ساء �ملعدة من �لتاأثري�ت �ملخر�سة 
و�لأذيات �ل�سارة للمعدة. ومن جامعة �لإ�سكندرية قام �خلبري �لعاملي يف جمال �حلبة �ل�سود�ء �لدكتور 
�لتي  �لتخري�سات  من  �ملعدة  لغ�ساء  �لو�قي  �ل�سود�ء  �حلبة  تاأثري  ببحث  قام  حيث  �لدخاخني.  حممد 
�لتاأثري  فعاًل �سد  و�قًيا  تاأثرًي�  �ل�سود�ء قد مار�س  �أن زيت �حلبة  فتبنيَّ  �لفئر�ن.  �لكحول عند  ي�سببها 

.)J Ethnopharmacol1 2003 Feb;84(2-3):251-8( ملخر�س للمعدة �لذي يحدثه �لكحول�
l  احلبة ال�سوداء واعتالل الكلية: �أجرى باحثون من جامعة �لأزهر در��سة حول تاأثري �لثيموكينون على 
�عتالل �لكلية، و�لذي �أحدث عند �لفئر�ن بو��سطة مادة ُتدعى Doxorubicin، فتبنيَّ �أن �لثيموكينون 
)�ملادة �لفعالة يف �حلبة �ل�سود�ء( قد �أدى �إلى تثبيط طرح �لربوتني و�لألبومني يف �لبول، و�أن له فعاًل 
� لالأك�سدة يثبط �لتاأثري�ت �ل�سلبية �لتي حدثت يف �لكلية. وهذ� يوحي باأن �لثيموكينون ميكن �أن  م�سادًّّ
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.)Toxicology. 2000 Mar 7;143(3):219-26(يكون له دور يف �لوقاية من �لعتالل �لكلوي
l  احلبة ال�سوداء وقاية للقلب وال�سرايني: قام باحثون يف جامعة �مللك �سعود باململكة �لعربية �ل�سعودية 
�لدر��سة يف  ن�سرت  �لدم. وقد  �ل�سود�ء على م�ستوى هومو�سي�ستني  تاأثري �حلبة  باإجر�ء در��سة ملعرفة 
�لفئر�ن مادة  �لباحثون جمموعة من  �أعطى  يناير 2004م)20(. وقد  �سهر  Int J Cardiol يف  جملة 
دقيقة،  ثالثني  ملدة  �ل�سود�ء  �حلبة  يف  �لأ�سا�سية  �لفعالة  �ملادة  وهي  كغ(،  ملغ/   100( )ثيموكينون( 
وملدة �أ�سبوع. ووجد �لباحثون �أن �إعطاء مادة ثيموكينون قد �أدى �إلى حماية كبرية �سد حدوث �رتفاع 
�لهومو�سي�ستني )عندما ُتعطى للفئر�ن مادة ترفع م�ستوى �لهومو�سي�ستني(. ومع �رتفاع �لهومو�سي�ستني 
يحدث �رتفاع و��سح يف م�ستوى �لدهون �لثالثية و�لكولي�سرتول وحالة من �لأك�سدة �ل�سارة للج�سم. وقد 
تبني للباحثني �أن �إعطاء خال�سة �حلبة �ل�سود�ء قد �أدى �إلى �إحباط تلك �لتاأثري�ت �ل�سارة �لتي تر�فق 
�رتفاع �لهومو�سي�ستني. مما يعني �أن زيت �حلبــة �ل�سـود�ء ميكن �أن يقي �لقلب و�ل�سر�يني من �لتاأثري�ت 
�إلى  �لأمر بحاجة  �أن  �لدم. ول �سك  �رتفاع يف دهـون  ير�فقه من  �لهومو�سي�ستني وما  �ل�سارة لرتفاع 

�ملزيد من �لدر��سات يف هذ� �ملجال.
J Vet Med Clin Med يف �سهر يونيو  l  احلبة ال�سوداء كم�ساد لالأك�سدة: ويف در��سة ُن�سرت يف جملة 
�لفئر�ن  عند  لالأك�سدة  كم�ساد  �ل�سود�ء  �حلبة  تاأثري�ت  ملعرفة  در��سة  باإجر�ء  �لباحثون  قام   ،2003
�لتي �أعطيت ر�بع كلوريد �لكربون Carbon Tetrachloride. و�أُجريت �لدر��سة على 60 فاأًر�، و�أعطي 
عدد من �لفئر�ن زيت �حلبة �ل�سود�ء عرب �لربيتو� يف �لبطن. و��ستمرت �لدر��سة ملدة 45 يوًما، ووجد 
�لباحثون �أن زيت �حلبة �ل�سود�ء ينق�س من معدل تاأك�سد �لدهون Lipid Peroxidation، كما �زد�د 
�لن�ساط �مل�ساد لالأك�سدة. ومن �ملعلوم �أن م�ساد�ت �لأك�سدة ت�ساعد يف وقاية �جل�سم من تاأثري �جلذور 
ت�سلب  مثل  �لأمر��س  من  عدد  ويف  �لأن�سجة،  من  �لعديد  يف  تخريب  �إحد�ث  يف  ت�ساهم  �لتي  �حلرة 
 Drug Chem ل�سر�يني و�ل�سرطان و�خلرف وغريها)21(. كما �أكدت در��سة �أخرى ن�سرت يف جملة�

Toxicol يف �سهر مايو 2003 وجود �لتاأثري �مل�ساد لالأك�سدة يف زيت �حلبة �ل�سود�ء.

�ل�سود�ء على  تاأثري زيت �حلبة  باإجر�ء در��سة  ال�سوداء والكول�سرتول: قام باحثون من �ملغرب  l  احلبة 
�حلبة  زيت  من  كغ  ملغ/   1 �لفئر�ن  �أُعطيت  حيث  �لفئر�ن.  عند  �لدم  و�سكر  �لكولي�سرتول  م�ستوى 
�ل�سود�ء �لثابت ملدة 12 �أ�سبوًعا. يف نهاية �لدر��سة �نخف�س �لكولي�سرتول بن�سبة 15%، و�لدهون �لثالثية 
)تريغلي�سريد( بن�سبة 22%، و�سكر �لدم مبقد�ر 16.5%، و�رتفع خ�ساب �لدم مبقد�ر 17.5%. وهذ� ما 
اًل يف خف�س كولي�سرتول �لدم و�سكر �لدم عند �لإن�سان،  يوحي باأن زيت �حلبة �ل�سود�ء ميكن �أن يكون فعَّ
 J Ethnopharmacol1 2002( ثبوته  قبل  �لإن�سان  عند  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إلى  بحاجة  �لأمر  لكن 
Jan;79(1):23-6(. ويف بحث قام �لدكتور )حممد �لدخاخني( بن�سره يف جملة �أملانية يف �سهر �سبتمرب 

ا لكولي�سرتول �لدم و�لكولي�سرتول �ل�سار  عام 2000، �أظهر �لبحث �أن لزيت �حلبة �ل�سود�ء تاأثرًي� خاف�سً
.)Arzneimittelforschung1 2000 Sep;50(9):832-6(و�لدهون �لثالثية عند �لفئر�ن

 Therapi احلبة ال�سوداء وارتفاع �سغط الدم: ومن �لد�ر �لبي�ساء يف �ملغرب خرج بحث ُن�سر يف جملة  l
عام 2000، قام فيه �لباحثون بدر��سة تاأثري خال�سة �حلبة �ل�سود�ء )0.6 مل/ كغ يوميًّا( �ملدر للبول 
و�خلاف�س ل�سغط �لدم. لقد �نخف�س معدل �سغط �لدم �لو�سطي مبقد�ر 22% عند �لفئر�ن �لتي ُعوجلت 
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بخال�سة �حلبة �ل�سود�ء، يف حني �نخف�س بن�سبة 18% عند �لفئر�ن �لتي ُعوجلت بالأدلت )وهو دو�ء 
معروف بتاأثريه �خلاف�س ل�سغط �لدم(، كما �زد�د �إفر�ز �لبول عند �لفئر�ن �ملعاجلة باحلبة �ل�سود�ء.

l  احلبة ال�سوداء والروماتيزم: ـ من �ملعروف لالأطباء �أن هناك مادة تنتجها �خلاليا �لبالغة يف �جل�سم 
Macrophages، �أك�سيد �لنرتيك Nitric Oxide وتلعب دوًر� و�سيًطا يف �لعملية �للتهابية. ولقد وجد 

�لباحثون �أن خال�سة �حلبة �ل�سود�ء تقوم بتثبيط �إنتاج �أك�سيد �لنرتيك، ورمبا يف�سر ذلك تاأثري �حلبة 
�ل�سود�ء يف تخفيف �لتهابات �ملفا�سل )بحث ُن�سر يف �سهر �سبتمرب 2003 يف جملة Phytother(. ومن 
جامعة �مللك في�سل بالدمام، �أظهر بحث ُن�سر يف جملة J1 Ethno Pharmacol عام 2001 �أن للحبة 
�لدر��سات؛  �ملزيد من  �أمام  �ملجال  يف�سح  �ملف�سلية، مما  لاللتهابات  وم�ساًد�  م�سكًنا  تاأثرًي�  �ل�سود�ء 
للتعرف على �لآلية �لتي تقوم بها �حلبة �ل�سود�ء بهذ� �لتاأثري. وقبلها در��سة بريطانية ُن�سرت عام 1996 
يف جملة Planta Medica، �أُجريت يف خمابر جامعة كينغ يف لندن، ذكر فيها خ�سائ�س زيت �حلبة 
م�سادة  خو��س  وجود  �لدر��سة  تلك  �أثبتت  كما  و�لروماتيزم،  �ملفا�سل  لآلم  �مل�سادة  �لطيار  �ل�سود�ء 

للجر�ثيم يف زيت �حلبة �ل�سود�ء �لطيار.
 : �ل�سريرية �حلديثة ) ملحوظة  �لأبحاث و�لتجارب  �إلى جمموعة منتقاة من  �لقارئ �لطبيب  ونحيل 
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ع�سل النحل يف �سوء البحوث العلمية والتجارب ال�سريرية الطبية احلديثة:  اإ�سافة املركز الوطني 
للطب البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

ُتعترب منتجات خلية �لنحل و�ملتمثلة يف ع�سل �لنحل و�لعكرب وغذ�ء ملكات �لنحل مكّونات ذ�ت جاذبية 
خا�سة للغذ�ء �ل�سحي. 

�ل�سعبي. جو�نب عديدة من هذه  �لطب  �لقدم كجزء من  ��ستخدم منذ  �لع�سل   Bee Honey فقد  �أما 
ولاللتهاب  ولالأك�سدة  للبكترييا  مكافحته  مثل  متعددة  وظائف  ميتلك  �أنه  �إلى  ت�سري  �ل�ستخد�مات 

وللفريو�سات وللتعفن.
وكذلك �لعكرب  Propolis فهو مادة ر�تنجية ينتجها نحل �لع�سل ولها خو��س عديدة من �سمنها مكافحته 

للتورم ولالأك�سدة وللجر�ثيم ولاللتهاب، كما �أن لها �أثًر� ملحوًظا يف �لتعديل �ملناعي.
للبكترييا  �لنحل  Royal Jelly ثبت �متالكه خو��س وظيفية عديدة مثل مكافحته  �أن غذ�ء ملكات  كما 
يف  ولأثره  �لدم،  �سغط  وتخفي�س  �لدموية،  �لأوردة  تو�سيع  يف  لن�ساطه  ا  و�أي�سً �للتهابية،  وللن�ساطات 

�لتعقيم، وكذلك ملكافحته �لأك�سدة و�لتورم و�رتفاع �لكول�سرتول.
ُيعزى �لن�ساط �لأحيائي للع�سل و�لعكرب وغذ�ء ملكات �لنحل ب�سورة �أ�سا�سية للمركبات �لفينولية مثل 
للبكترييا  �لأن�سطة �لأحيائية مثل مكافحتها  �لفالفونويد�ت، و�لتي ثبت �متالكها ملجموعة و��سعة من 
وللفريو�سات ولاللتهابات وللح�سا�سية، �إ�سافة �إلى �أثرها يف تو�سيع �لأوردة �لدموية، ويف تثبيط عمليات 
وتر�كم  �لأك�سدة(  �حلرة/  �ل�سو�رد  ب�سبب  �خلاليا  تخريب  مينع  )مما  للدهون  �لتاأك�سدي  �لتدهور 
�ل�سايكلو- مثل  �لإنزميية  �لأنظمة  ون�ساط  �لدموية  �ل�سعري�ت  وه�سا�سة  ونفاذية  �لدموية  �ل�سفيحات 

�أوك�سيجني�س و�لأيبو�أك�سجيني�س.   
جتاه  �لأغذية  و�سناع  و�لباحثني  �مل�ستهلكني  قبل  من  متز�يًد�  �هتماًما  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  �سهدت  لقد 
�لأطعمة وكيفية حمافظتها وتعزيزها لل�سحة، حيث مت قبول وب�سكل و��سع �لدور �لذي يلعبه �لغذ�ء يف 
�لوقاية من وعالج �ملر�س، حيث متر �ملفاهيم �لأ�سا�سية للتغذية بتغري�ت كبرية. لقد بد�أ �لتحول من 
�ملفهوم �لكال�سيكي ل »�لغذ�ء �لكايف«، و�لذي يعني �لغذ�ء �لذي يوفر �ملكونات �لغذ�ئية )كربوهيدر�ت، 
بروتينات، دهون، فيتامينات، �أمالح معدنية( بكميات كافية لتلبية حاجات ع�سوية حمددة، �إلى مفهوم 
»�لغذ�ء �لأمثل«، و�لذي يت�سمن بالإ�سافة �إلى ما ورد، قابلية �لطعام لتعزيز �ل�سحة، وحت�سني �ل�سحة، 
�لوظيفي«،  »�لطعام/�لغذ�ء  ب  يف�سمى  ما  دور  ياأتي  وهنا  �لأمر��س.  ببع�س  �لإ�سابة  خطر  وتخفي�س 
�أو  �لطبية،  �لأطعمة  �لعالجية،  �لأطعمة  �لأطعمة،  ت�سميم  �لغذ�ئية،  باملنتجات  ا  �أي�سً ُي�سمى  و�لذي 

�لأطعمة �ل�سوبر )1(. 
ا �أو ميكن  يتز�يد �سوق �لأغذية �لوظيفية مبعدل �سنوي 15-20% )2(. �لطعام �لوظيفي قد يكون طبيعيًّ
حت�سريه بحذف �أو تعديل و�حد �أو �أكرث من مكوناته �لأ�سا�سية )3(، كما �أن هنالك مكونات عديدة ميكن 
�أوميجا 3 )4(، �لفيتامينات )5(،  ا للطعام؛ لكي يكون وظيفيًّا مثل �لأحما�س �لدهنية  �أي�سً �إ�سافتها 
�لربوبيوتك�س-�أطعمة كائنات حية )7،6(، �لبيبيوتك�س-ما قبل �لتكوين �جليني )9،8(، �سيمبيوتك�س 
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�لبيولوجية  �لأن�سطة  ذ�ت  �لببتيد�ت   ،)15( �لكيميائية  �لنباتات   ،)14،13،12،11( �لألياف   ،)10(
.)16 ،17(

ومن �لأطعمة �لتي ت�سنف كاأطعمة وظيفية كل تلك �لأطعمة �ل�سادرة من خلية �لنحل: ع�سل �لنحل، 
�لعكرب، �لغذ�ء �مللكي )18(.  

يتكون ع�سل �لنحل من 181 مادًة، وهو حملول م�سبع بال�سكريات ب�سورة �أ�سا�سية، حيث ميثل �لفركتوز 
)38%(، و�جللوكوز )31%(، �ملكونات �لأهم )19(، �لرطوبة حو�لى 17.7%، �لرماد %0.18 )20(. 
�لفينوليك و�لفالفونويد، �نزميات  ثانوية مثل حو�م�س  تنوع كبري ملكونات  �إلى ذلك فهناك  بالإ�سافة 
�أُك�سيدي�س �جللوكوز و�لكاتليز، حام�س �لأ�سكوربيك، �لكارينويدز، حو�م�س ع�سوية، حو�م�س �أمينية، 

بروتينات، و�ألفا توكوفريول )21(.
}Fructose: 38 %, Glucose: 31%, Water: 1717%, Ash: 0118%1 Others: Phenolic acic, 

Falavonoids, Glucose oxidase, Catalase, Ascorbic acid, Organic and Aminic acids, 

Proteins, Alpha-tocopherol1{  

�إن �لرتكيب �حلقيقي للع�سل يتباين �عتماًد� على عو�مل عديدة مثل  م�سدر �للقاح، �ملناخ، �لظروف 
�لبيئية، وكيفية حت�سريه )22،19(.

�لفتحات يف  لغلق  وي�ستخدما  �لنباتات  نو��سح  �لنحل بجمعها من  �لعكرب فهو مادٌة ر�تنجية يقوم  �أما 
�خللية )23(، وقد �أظهرت �لتحليالت �لكيمائية �حتو�ءه على 300 مركب )24( �أهمها �لر�تنج )%50(، 
من   .)25(  )%5( �أخرى  ع�سوية  ومركبات   ،)%5( �للقاح   ،)%10( �أ�سا�سية  زيوت   ،)%30( �ل�سمع 
�ملركبات �لع�سوية �ل�سرت�ت، �لفالفونيد�ت بجمبع �أ�سكالها )فالفونولز، فالفونز، فالفونونز، ثنائي 
هايدروفالفونونز، �ل�سالكونات(، ترينات، �لألدهيد�ت �لعطرية، بيتا �ل�ستريويد�ت، �سي�سقويتريبيني�س 

و��ستلبني تربينز )27،26(. 
}Resins (50%), Wax (30%), Essential oils(10%), Pollen (5%), other Organic com-

pounds such as:  esters flavonoids in all their forms (flavonoles, flavones, flavonones, 

dihydroflavonoles, and chalcones) terpenes, beta-steroids, aromatic aldehydes and 

alcohols, sesquiterpenes and stilbene terpenes{1 

ومثله مثل �لع�سل، فاإن مكونات �لكعرب تتغري بتغري �لعو�مل �ملختلفة مثل م�سدر �لنو��سح و�لإفر�ز�ت 
�لنباتية، �ملناخ، و�لظروف �ملناخية )29،28(. كما �أن �إ�سرت حام�س فينيثيل كافييك يعترب هو �ملكون 
�لن�سط للكعرب، حيث يخت�س بخو��س مثرية لالهتمام مبا يف ذلك �ملوت �ملربمج للخاليا  �لبيولوجي 

)30(، �لنبثاث �ل�سرطاين )31(،  و�حل�سا�سية �ل�سعاعية )32( للخاليا �ل�سرطانية. 
 Caffeic acid phenethyl ester )CAPE(

�أما غذ�ء �مللكة فهو �لغذ�ء �حل�سري لريقة ملكة �لنحل )�أبي�س ميليفري�(، وكيميائيًّا حتتوي على ماء 
 ،)%1.5( معدنية  �أمالح    ،)%6-3( دهون   ،)%15( كربوهيدر�ت   ،)%18( بروتينات   ،)%60-50(
فيتامينات )%1(، �إ�سافة �إلى عدد كبري من �ملو�د �لبيولوجية �لن�سطة مثل: 10-ثنائي هيدروجني 2-1 
حام�س دي�سميك )33( وخو��س تعديل مناعي )34(، بروتني م�ساد للبكترييا )35(، �أحما�س دهنية 
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)36( وببتايد�ت )37(. كما �أن غذ�ء �مللكة �أثبت وبدللة كبرية �لتح�سن يف ��سرتد�د �خلر�ب �حلا�سل 
ب�سبب �ل 5-فلورويور��سيل )38(.

}Chemically royal jelly comprises water (50 to 60%) proteins (18%) carbohydrates 

(15%) lipids (3 to 6%) mineral salts (1,5%) and vitamins (Nagai and Inoue 2004), 

large number of bioactive substances such as: 10-hydroxyl-2-decenoic acid with im-

munomodulating properties, antibacterial protein, fatty acids, peptides{1 

كما �أن �لع�سل و�لعكرب لهما خو��س وظيفية ملنع �لتقرح، حيث �إن �لدر��سات �أكدت على �أن �لفالفونيد�ت 
�أحد مكونات مركبات �لفينوليك تزيد من �لربو�ستاقلندين يف �خلاليا و�لأغ�سية �ملخاطية، مما يقوي 

من حماية جد�ر �ملعدة وبالتايل مينع حدوث قرحات �ملعدة و�لثنى ع�سر )43و42و41و40و39(. 
ومن �أبرز ��ستخد�مات �لع�سل و�لتي �أثبتتها �لعديد من �لدر��سات وبدللت �إح�سائية عالية هي معاجلة 
�جلروح و�لقرح �خلارجية، بل وتلك �لتي تف�سل و�سائل �لطب �حلديث يف �سفائها، ففي ��ستعر��س منهجي 
�سمل 17 جتربة �سريرية ع�سو�ئية �سابطة، و�سمت 1965 م�سارًكا وخم�سة جتارب �سريرية �سملت 97 
م�سارًكا، بالإ�سافة �إلى �لعديد من در��سات �حلالة، �أكدت هذه �ملر�جعة فعالية ��ستخد�م ع�سل �لنحل 
�لأطباء  �لأدلة من قبل  �لأخذ بهذه  �لباحثون عن عدم  وت�ساءل  وباأنو�عها �ملختلفة،  يف عالج �جلروح 
�أدلة حا�سمة يف �سالح  وعدم تبني �لعالج بع�سل �لنحل يف �أنظمة �خلدمات �ل�سحية رغًما عن وجود 

ا مر�سى �جلروح و�لقروح �ملزمنة )46،45،44(. ��ستخد�م ع�سل �لنحل و��ستفادة �ملر�سى، وخ�سو�سً
و�لأ�سنان )47(،  �لفم  وتعزيز �سحة  �لت�سو�س  �لنحل يف مكافحة  فو�ئد ع�سل  �أدلة على  ا  �أي�سً هنالك 

وكذلك يف عالج �لتهابات �لعني مثل �لتهاب �مللتحمة و�لقرنية و�جلفن )49،48(. 
�إلى جمموعة مر�جع �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة حول ع�سل �لنحل  ونحيل �لقارئ �لطبيب 

ومنتجات �لنحلة �لأخرى بح�سب ورودها �أعالها:    
1 1 Nagai T, Inoue R1 20041 Preparation and functional properties of water extract 

and alkaline extract of royal jelly1 Food Chem 6–84:1811

1 2 Hilliam M1 20001 Functional food: How big is the market?1 Word Food 

Ingredients 3–12:501

1 3 Pérez-Alvarez JA, Sayas Barberá E, Fernández López J1 20031 Aspectos 

generales de los alimentos funcionales1 In: Perez-AlvarezJÁ,Sayas-

BarberáE, Fernandez-LopezJ,

1 4 Hjaltason B, Haraldsson GG1 2006. Use of fish oils and marine PUFA 

concentrates1 In: GunstoneF, editor1 Modifying lipids for use in food1 Cambridge 

, U1K1 : Woodhead Publishing Ltd1 p1 602–5871

1 5 Baro L, Fonolla J, Pena JL, Martinez A, Lucena A, Jimenez J, Boza JJ, Lopez-

Huertas E1 20031 n-3 Fatty acids plus oleic acid and vitamin supplemented milk 

consumption reduces total and LDL cholesterol, homocysteine and levels of 
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endothelial adhesion molecules in healthy humans1 Clin Nutr 2)22):82–1751

1 6 Chaila Z, Ortiz Zavalla J, Alarcon O, Moreno R, Gusils C, Gauffin-Cano 

P, Oliver G, Gonzalez S, Gonzalez S1 20051 Relation between probiotic milk 

administration and some bone turnover markers1 J Food Tech 2)3):42–1351

1 7 Salem AS, Gafour WA, Eassawy EAY1 2006. Probiotic milk beverage fortified 

with antioxidants as functional ingredients1 Egyptian J Dairy Sci 1)34):32–231

1 8 Brink M, Senekal M, Dicks LMT1 20051 Market and product assessment of 

probiotic/prebiotic containing functional foods and supplements manufactured 

in South Africa1 South African Medical J 2)95):9–1141

1 9 Malcata FX, Gomes AM, Pintado ME1 20051 Functional dairy foods: an 

overview1 Egyptian J Dairy Sci 1)33):12–11

1 10 D'Antoni I, Piccolo A, Sidoti E, Puleo M, Tringali G1 20041 Food as therapy 

drug: probiotics, prebiotics, symbiotics1 Acta Medica Mediterranea 3)20):127301

1 11 Fernández-Gines JM, Fernández-López J, Sayas-Barbera E, Sendra E, Pérez-

Alvarez JA1 2004. Lemon albedo as a new source of dietary fiber: application to 

bologna sausages1 Meat Sci 1)67):13–71

1 12 Fernández-López J, Fernandez-Gines JM, Aleson-Carbonell L, Sendra E, Sayas-

Barbera E, Pérez-Alvarez JA1 20041 Application of functional citrus by-products 

to meat products1 Trends Food Sci Tech 4/3)15):85–1761

1 13 Fernández-López J, Yelo A, Sayas-Barbera E, Sendra E, Navarro C, Pérez-

Alvarez JA1 20061 Shelf life of ostrich (Struthio camelus) liver stored under 

different packaging conditions1 J Food Prot 8)69):7–19201

1 14 Fernández-López J, Viuda-Martos M, Sendra E, Sayas-Barberá E, Navarro 

C, Pérez-Alvarez JA1 2007. Orange fibre as potential functional ingredient for 

dry-cured sausages1 Eur Food Res Tech 2–1)226):6–11

1 15 Wolfs M, Jong N, Ocke MC, Verhagen H, Verschuren WMM1 20061 Effectiveness 

of customary use of phytosterol/-stanol enriched margarines on blood cholesterol 

lowering1 Food Chem Toxicol 10)44):8–16821

1 16 Korhonen H, Pihlanto A1 20061 Bioactive peptides: production and 

functionality1 Int Dairy J 9)16):60–9451

1 17 Thoma-Worringer C, Sorensen J, Lopez-Fandino R1 20061 Health effects and 

technological features of caseinomacropeptide1 Int Dairy J 33–1324(11)161

1 18 Viuda-Martos M1, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Alvarez JA1 
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Functional properties of honey, propolis, and royal jelly1 J Food Sci1 2008 

Nov;9)73):R24-1171 

1 19 Gheldof N, Wang XH, Engeseth NJ1 2002. Identification and quantification of 

antioxidant components of honeys from various floral sources. J Agric Food 

Chem 7–50:58701

1 20 Nagai T, Inoue R, Kanamori N, Suzuki N, Nagashima T1 20061 Characterization 

of honey from different floral sources. Its functional properties and effects of 

honey species on storage of meat1 Food Chem 62–97:256

1 21 Ferreres F, Garciaviguera C, Tomaslorente F, Tomasbarberan 

FA1 1993. Hesperetin C a marker of the floral origin of citrus honey. J Sci Food 

Agric 3–61:1211

1 22 Azeredo L da C, Azeredo MAA, De Souza SR, Dutra VML1 20031 Protein 

contents and physicochemical properties in honey samples of Apis mellifera of 

different floral origins. Food Chem 54–80:2491

1 23 Marcucci MC, Ferreres F, Garcıa-Viguera C, Bankova VS, De Castro SL, Dantas 

AP, Valente PHM, Paulino N1 20011 Phenolic compounds from Brazilian 

propolis with pharmacological activities1 J Ethnopharmacol 12–74:1051

1 24 Castro SL1 20011 Propolis: biological and pharmacological activities1 Therapeutic 

uses of this bee-product1 Annual Rev Biom Sci83–3:491

1 25 Gómez-Caravaca AM, Gómez-Romero M, Arráez-Román D, Segura-Carretero 

A, Fernández-Gutiérrez A1 20061 Advances in the analysis of phenolic 

compounds in products derived from bees1 J Pharmac Bio Anal 34–41:12201

1 26 Aga H, Shibuya T, Sugimoto T, Kurimoto M, Nakajima SH1 19941 Isolation 

and identification of antimicrobial compounds in Brazilian propolis. Biosci 

Biotechnol Biochem 6–58:9451

1 27 Russo A, Acquaviva R, Campisi A, Sorrenti V, Di-Giacomo C, Virgata 

G, Barcellona ML, Vanella A1 2000. Bioflavonoids as antiradicals, antioxidants 

and DNA cleavage protectors1 Cell Boil Toxicol 2)16):8–911

1 28 Chen PC, Wong G1 19961 Honey bee propolis: prospects in medicine1 Bee 

World 15–77:81

1 29 Nieva-Moreno MI, Isla MI, Cudmani NG, Vattuone MA, Sampietro 

AR1 19991 Screening of antibacterial activity of Amaicha del Valle (Tucuman, 

Argentina) propolis1 J Ethnopharmacol 102–68:971
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1 30 Draganova-Filipova MN, Georgieva MG, Peycheva EN, Miloshev GA, Sarafian 

VS, Peychev LP1 20081 Effects of propolis and CAPE on proliferation and 

apoptosis of McCoy-Plovdiv cell line1 Folia medica [serial online]; 1)50):9–531 

1 31 Liao HF, Chen YY, Liu JJ, Hsu ML, Shieh HJ, Liao HJ, Shieh CJ, Shiao 

MS, Chen YJ1 20031 Inhibitory effect of caffeic acid phenethyl ester on 

angiogenesis, tumor invasion, and metastasis1 J Agric Food Chem 12–51:79071

1 32 Chen YJ, Liao HF, Tsai TH, Wang SY, Ming-Shi Shiao MS1 20051 Caffeic acid 

phenethyl ester preferentially sensitizes CT26 colorectal adenocarcinoma to 

ionizing radiation without affecting bone marrow radioresponse1 Int J Rdiat 

Oncol Biol Phys 4)63):61–12521

1 33 Caparica-Santos C, Marcucci MC1 20071 Quantitative determination of trans-

10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) in Brazilian royal jelly and commercial 

products containing royal jelly1 J Apicultural Res 3)46):53–1491

1 34 Ferlat S, Bottex-Gauthier C, Picot F, Potier P, Vidal D1 19941 Study of the 

immunomodulating properties of 10-hydroxy-2-decenoic acid [10-HDA], and 

its derivatives with glycerol, on a macrophage cell line. Travaux Scientifiques 

Chercheurs Service Sante Armees15)1994):2–1611

1 35 Fujiwara S, Imai J, Fujiwara M, Yaeshima T, Kawashima T, Kobayashi 

K1 1990. A potent antibacterial protein in royal jelly. Purification and 

determination of the primary structure of royalisin1 J Biolog Chem 7–265:113331

1 36 Vucevic D, Melliou E, Vasilijic S, Gasic S, Ivanovski P, Chinou I, Colic 

M1 20071 Fatty acids isolated from royal jelly modulate dendritic cell-mediated 

immune response in vitro1 Int Immunopharmacol 9)7):20–12111

1 37 Tokunaga K, Yoshida C, Suzuki K, Maruyama H, Futamura Y, Araki Y, Mishima 

S1 20041 Antihypertensive effect of peptides from Royal Jelly in spontaneously 

hypertensive rats1 Biol Pharm Bull 2)27):92–1891

1 38 Suemaru K, Cui R, Li B, Watanabe S, Okihara K, Hashimoto K, Yamada 

H, Araki H1 20081 Topical application of royal jelly has a healing effect for 

5-fluorouracil-induced experimental oral mucositis in hamsters. Methods Find 

Exp Clin Pharmacol 2)30):6–1031

1 39 Gurbuz I, Akyuz C, Yesilada E, Sener B1 20001 Anti-ulcerogenic effect 

of Momordica charantia L1 fruits on various ulcer models in rats1J 

Ethnopharmacol 2/1)71):82–771
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1 40 Bruschi ML, Franco SL, Gremiao MPD1 20031 Application of an HPLC method 

for analysis of propolis extract1 J Liq Chromatogr Relat Technol 14)26):–2399

4091

1 41 Gracioso JS, Vilegas W, Hiruma-Lima CA, Brito ARMS1 20021 Effects of tea 

from Turnera ulmifolia L1 on mouse gastric mucosa support the turneraceae as 

a new source of antiulcerogenic drugs1 Biolog Pharmac Bulletin 4)25):91–4871

1 42 Batista LM, De Almeida AB, De Pietro Magri L, Toma W, Calvo TR, Vilegas 

W, Souza-Brito AR1 20041 Gastric antiulcer activity ofSyngonanthus 

arthrotrichus SILVEIRA1 Biol Pharma bulletin 3)27):32–3281

1 43 Speroni E, Ferri S1 1993. Gastroprotective effects in the rat of a new flavonoid 

derivative1 Acta Horticulturae 52–332:2491

1 44 Molan, P1 C1 (1992)1 The antibacterial activity of honey: 11 The nature of the 

antibacterial activity1 Bee World, 1)73), 28-51

1 45 Molan, P1 C1 (1999)1 The role of honey in the management of wounds1 Journal of 

Wound Care, 8)8), 418-4151

1 46 Molan PCThe evidence supporting the use of honey as a wound dressing1 Int J 

Low Extrem Wounds1 2006 Mar;1)5):54-401

1 47 Molan PC1 The potential of honey to promote oral wellness1 Gen Dent1 2001 

Nov-Dec;6)49):9-5841

481 AL-Dany A1 Atwa1 Ramadan Y1 AbuShahba1 Marwa Mostafa1 Mohamed 

I1 Hashem1 Effect of honey in preventing gingivitis and dental caries in patients 

undergoing orthodontic treatment1 Suadi Dental Journal1 20141

491 POTSCHINKOVA, P (1999) Apitherapie: Die Heilkraft von Honig and Co1 Eh-

renwirthVerlag München

ال�سواك وال�سوم وقراءة القراآن يذهنب البلغم:  
�أن ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم قال: » ثالثة  وذكر عبد�مللك بن حبيب عن علي كرم �هلل وجهه 
ُيذهنب �لبلغم من غري عالج »�ل�سو�ك و�ل�سيام وتالوة �لقر�آن «. �حلديث �أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم 

عن علي كرم �هلل وجهه بلفظ » قر�ءة �لقر�آن و�ل�سو�ك تذهب �لبلغم « ولي�س فيه ذكر �ل�سيام. 
ول �سك يف فو�ئد هذه �لثالثة فو�ئد جمة ل ح�سر لها يف �لدين و�لدنيا ويف حفظ �ل�سحة �جل�سمية 

و�لنف�سية و�لروحية. وفيما يلي �سنورد �سيًئا ي�سرًي� من �لأحاديث �لو�ردة يف �ل�سو�ك وبع�س فو�ئده. 
و�أما �ل�سوم ففو�ئده ل حت�سى، وقد و�سعُت كتاًبا موجًز� عن » �ل�سوم و�أمر��س �ل�سمنة » �إ�سد�ر �لد�ر 
�ل�سعودية، جدة وهو يف طبعته �لثالثة. ولعل �لبلغم يت�سل بح�سب �ملفهوم �لقدمي بال�سمنة فيكون ذلك 
مفيًد� يف هذ� �لباب. ونحيل �لقارئ �لكرمي عليه. وكتاًبا �أخر مع �لدكتور ح�سان �سم�سي با�سا بعنو�ن 
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�ل�سوم بني �لطب و�لفقه، �إ�سد�ر �لد�ر �ل�سعودية، جدة.
و�أما �لقر�آن �لكرمي فمائدة �هلل وكالمه �لأبدي �لأزيل وفو�ئده ل تعد ول حت�سى. وقد ُكتب فيه �لعديد 
من �لكتب و�ملتعلقة بال�ست�سفاء. بالقر�آن �لكرمي وفو�ئده �لنف�سية �جل�سمانية ،ول جمال هاهنا ملناق�ستها 

و�خلو�س فيها؛ لأنها �ست�ستغرق كتًبا عدة.
ال�سواك : بالك�سر )اأف�سح( وهو يطلق على الفعل اأي على عملية ال�ستياك، وعلى الآلة : اأي امل�سواك. 

وقد وردت يف ف�سائل �ل�سو�ك �أحاديث كثرية نذكر منها مايلي : 
�أمتي  �أ�سقَّ على  �أن  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال : قال ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم »لول  *عن 

»مع   : قال  �أنه  �إل  و�بن حّبان يف �سحيحه  وم�سلم.  �لبخاري  رو�ه  كل �سالة».  بال�سو�ك عند  لأمرتهم 
�لو�سوء عند كل �سالة«. ورو�ه �أحمد و�بن خزمية يف �سحيحة ولفظه: »لأمرتهم بال�سو�ك مع كل و�سوء«.
*عن علي بن �أبي طالب كرم �هلل وجهه قال : قال ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم »لول �أن �أ�سقَّ على 

�أمتي لأمرتهم بال�سو�ك مع كل و�سوء«. رو�ه �لطرب�ين يف �لأو�سط.
*عن زينب بنت جح�س ر�سي �هلل عنها قالت : �سمعت ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم يقول: »لول �أن 

�أ�سّق على �أمتي لأمرتهم بال�سو�ك عند كل �سالة كما يتو�سوؤون«. رو�ه �أحمد باإ�سناد جيد.
*ورو�ه �لطرب�ين يف �لكبري و�لبز�ر من حديث �لعبا�س بن عبد�ملطلب.

*عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : »ماز�ل �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم يذكر بال�سو�ك حتى خ�سيت �أن 

ينزل فيه قر�آن«.�أخرجه �أبو يعلى.
*عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها قالت : قال ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم : »وماز�ل جربيل يو�سيني 

بال�سو�ك حتى ِخفُت على �أ�سر��سي«.رو�ه �لطرب�ين.
*عن جابر ر�سي �هلل عنه قال : قال �سلى  �هلل عليه و�سلم : »ركعتان بال�سو�ك �أف�سل من �سبعني ركعة 

بغري �سو�ك«.رو�ه �أبونعيم باإ�سناد ح�سن.
*عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما : �أن ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم قال : لأن �أ�سلي ركعتني ب�سو�ك 

�أحب �إلى من �أن �أ�سلي �سبعني ركعة بغري �سو�ك ».رو�ه �أبو نعيم باإ�سناد جيد.
*عن �أبي �أمامة يرفعه �إلى �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم : »ت�سوكو� فاإن �ل�سو�ك مطهرة �لفم، مر�ساة 

للرب«، ماجاءين جربيل �إل �أو�ساين بال�سو�ك حتى لقد خ�سيت �أن يفر�س على �أمتي، ولول �أين �أخاف �أن 
�أ�سق على �أمتي لفر�سته عليهم. و�إين لأ�ستاك حتى خ�سيت �أن �أُحفي مقادم فمي ». �أخرجه �بن ماجه.

*عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها ترفعه : »�ل�سو�ك مطهرة للفم، مر�ساة للرب«، رو�ه �لن�سائي و�بن خزمية 

ومثله عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما. �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، و�لطرب�ين يف �لأو�سط �لكبري 
وز�د فيه »وجمالة للب�سر«.

فاه  ي�سو�س  �لليل  من  قام  �إذ�  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   �هلل  ر�سول  »كان   : قال  �ليمان  بن  حذيفة  *عن 

بال�سو�ك« �أخرجه �لبخاري وم�سلم يف �سحيحهما و»ي�سو�س �أي يدلك«.
*عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : دخل عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�سديق على �لنبي �سلى  �هلل عليه 

و�سلم و�أنا م�سِندُته �إلى �سدري، ومع عبد�لرحمن �سو�ك رطب ي�سنُت به، فاأمدَّ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم ب�سره فاأخذت �ل�سو�ك فق�سمته ورطبتُه ثم رفعته �إلى �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم ��سنت �أح�سن 
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منه، فما ر�أيت ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم �إ�سنت �أح�سن منه، فما غد� �أن فرغ ر�سول �هلل �سلى  
�أو �إ�سبعه، ثم قال : »�إلى �لرفيق �لأعلى »ثالًثا« ثم ق�سى. ويف لفظ »فر�أيته  �هلل عليه و�سلم رفع يده 
ينظر �إليه عرفت �أنه يحب �ل�سو�ك. فقلت �آخذه لك ؟ فاأ�سار بر�أ�سه �أي نعم«. �أخرجه �لبخاري وم�سلم 

يف �سحيحهما. 
*عن �أبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه قال : �أتيت �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم وهو ي�ستاك ب�سو�ك رطب 

قال : وطرف �ل�سو�ك على ل�سانه، وهو يقول : �أع �أع و�ل�سو�ك يف فيه،كاأنه يتهوع« �أخرجه �ل�سيخان �لبخاري 
وم�سلم )متفق عليه(

*عن �أن�س ر�سي �هلل عنه يرفعه �إلى �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم »�أكرثت عليكم بال�سو�ك« رو�ه �لبخاري.

*عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها ترفعه : »ف�سل �ل�سالة ب�سو�ك على �ل�سالة بغري �سو�ك �سبعني �سالة«. 

�أخرجه �أحمد و�لرب�ز و�أبو يعلى و�حلاكم و�سححه.
�لنوم ي�سو�س فاه  �إذ� قام من  : »كان ر�سول �هلل �سلى  �هلل عليه و�سلم  *عن خزمية ر�سي �هلل عنه قال 

بال�سو�ك« �أخرجه �ل�سيخان )متفق عليه(.
« �أخرجه �لبخاري. *عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال : »بتُّ عند �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم فا�سنتَّ

*عن �أبي بردة عن �أبيه قال : �أتيت �لنبي �سلى  �هلل عليه و�سلم فوجدته ي�سنت ب�سو�ك بيده يقول �أع �أع، 

و�ل�سو�ك يف فيه كاأنه يتهوع«. �أخرجه �لبخاري.
* عن عامر بن ربيعة قال : »ر�أيت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ما ل �أح�سي ي�ستاك وهو �سائم«.

و�ساك �ل�سيء دلـَّكه وفمه بالعود. و�لعود ِم�سو�ك و�ِسو�ك بك�سرهما. ويطلق لفظ �ل�ِسو�ك على �لآلة )�أي 
�لعود( وعلى �لفعل �أي عملية �ل�ستياك.

وجاء يف �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم )142/3( »و�ل�سنة هي �ل�ستياك بال�سو�ك �أو مبا ي�سبهه من 
�أدو�ت خ�سنة تنظف �لأ�سنان بدليل �أن �لإبهام يقوم مقام �ل�سو�ك حني فقده«.

قال �بن �لقيم يف »�لطب �لنبوي« )مادة �ل�سو�ك(: » و�أ�سلح ما �تخذ �ل�سو�ك من خ�سب �لأر�ك ونحوه. 
ول ينبغي �أن يوؤخذ من �سجرة جمهولة، فرمبا كانت �سًما«. ثم قال: »ويف �ل�سو�ك عدة منافع يطّيب �لفم، 
وي�سدُّ �للثة، ويقطع �لبلغم، ويجلو �لب�سر، ويذهب باحلفر، وي�سّح �ملعدة، وي�سفـّي �ل�سوت، ويعني على 
ه�سم �لطعام، وي�سهل جماري �لكالم، وين�سط للقر�ءة و�لذكر و�ل�سالة، ويطرد �لنوم، وير�سي �لرب، 

ويعجب �ملالئكة، ويكرث �حل�سنات«.
و�لعناية  �ل�سو�ك  وكتاب  و�لأ�سنان،  �لفم  �سحة  كتاب  منها  و�لأ�سنان  �ل�سو�ك  يف  كتب  عدة  وهناك 
بالأ�سنان، وكالهما للدكتور عبد �هلل عبد �لرز�ق �ل�سعيد، �إ�سد�ر �لد�ر �ل�سعودية، ولكاتب هذه �ل�سطور 

) �لدكتور حممد علي �لبار ( كتاب مو�سع بعنو�ن �ل�سو�ك �إ�سد�ر د�ر �ملنارة للن�سر جدة 1994.
وي�ستحب  �لفم،  ر�ئحة  وتغرّي  �لنوم،  و�لنتباه من  و�لو�سوء،  �ل�سالة  ويتاأكد عند  »وي�ستحب كل وقت، 

للمفطر و�ل�سائم يف كل وقت )خالًفا لل�سافعية �لذين يقولون بكر�هته بعد �لزو�ل لل�سائم(«.
l  مرجع مهم لفو�ئد �ل�سو�ك:

وقد و�سع �لدكتور عبد�هلل عبد �لرز�ق �ل�سعيد كتاًبا نافًعا �ساماًل يف �ل�سو�ك، و�سماه »�ل�سو�ك و�لعناية 
بالأ�سنان« حتدث فيه باإ�سهاب عن فو�ئد �ل�سو�ك �ملاأخوذ من عود �لأر�ك بعد �أن ذكر تركيبه �لنباتي 
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و�لكيميائي وفو�ئده �لطبية �لعديدة وما به من مو�د قاتلة للميكروبات، فنحيل �لقارئ �لكرمي عليه. وهو 
من �إ�سد�ر �لد�ر �ل�سعودية، جدة 1402هـ/1982م، �إل �أن مر�جعه �لعلمية غري و��سحة، ولذ� فهو غري 
كاٍف للباحث. وو�سع �لدكتور حممد علي �لبار كتاًبا و��سًعا بعنو�ن » �ل�سو�ك « ون�سرته د�ر �ملنارة للن�سر 

و�لتوزيع جدة -1994.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

ال�سواك يف �سوء البحوث العلمية احلديثة: املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض.

لقد �أُجريت در��سات عاملية عدة حول عود �لأر�ك )Salvadora Persica(، و�لذي ي�ستخدم على 
�أفريقيا و�آ�سيا و�لبالد �لعربية؛ لتنظيف �لأ�سنان وحماية �للثة من �لأمر��س، وقد  نطاق و��سع يف 
�إ�سابة  �أن �ل�سو�ك يحتوي على مو�د طبيعية م�سادة للميكروبات متنع  ك�سفت �لدر��سات �ملختلفة 
�لفم بالأمر��س، وتقلل ظهور �لتجاويف �ل�سنية و�أمر��س �للثة، و�أن �أعو�د �ل�سو�ك فعالة كفر�ساة 
�لأ�سنان متاًما يف تدليك �للثة و�إز�لة طبقة »�لبالك« �ملرت�كمة على �لأ�سنان،  كما �أظهرت �أن معدلت 
ت�سو�س �لأ�سنان بني م�ستخدمي �ل�سو�ك كانت �أقل على �لرغم من تناولهم �أغذية غنية بال�سكريات.
فبعد �لتوغل يف كيمياء عود �لأر�ك وتق�سي تركيباته وقيمته، مت �لتاأكد من �أن �أعو�د �لأر�ك بها مقادير 
للت�سوي�س،   �لتاأثري �حلام�سي  ح�سنة من عن�سر �لفلورين، و�لذي مينح �لأ�سنان �سالبة ومقاومة �سد 
�إلى �سورة   « �أباتيت  » هيدروك�سي  �ل�سورة  يحولها من  �لفلورين  لعن�سر  �ملينا  تعر�س  �أن  عالوة على 
ا عندما ل تتو�فر فر�س �لأ�سنان.  �أخرى �أمنت هي » فلورو �أباتيت«، مما ميثل بدياًل �أرخ�س ثمًنا خ�سو�سً
�مل�ستقبل،  �لطبية يف  �ملنتجات  �أ�سا�س  ت�سبح  قد  �ل�سو�ك  �كت�سافها يف  �لتي مت  �ملركبات �جلديدة  �إن 
ّده �لدين �لإ�سالمي �حلنيف قبل �أربعة ع�سر قرًنا على فو�ئد �ل�سو�ك، حيث  وتدعم هذه �لدر��سة ما �أكَّ

�أو�سى �لر�سول  �سلى �هلل عليه و�سلم �مل�سلمني با�ستخد�مه قبل كل �سالة. 
لقد �كت�سف علماء من �أمريكا و�أملانيا و�لهند و�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�سود�ن ودو� �أخرى �أن هنالك 
�إلى تبني  �أ�سنان،  مما دعا منظمة �ل�سحة �لعاملية  �أي معجون  22مادة طبية يف �ل�سو�ك ل توجد يف 
خطة لتطوير وتعزيز ��ستخد�م �ل�سو�ك كبديل �أكرث توفًر� و�أرخ�س ثمًنا يف �ملحافظة على �سحة �لفم 

و�لأ�سنان. من هذه �ملو�د: 
�ل�سنجرين: هي مادة خردلية ُت�سمى �ل�سنجرين »sinnigirin« ذ�ت ر�ئحة حادة وطعم حر�ق ت�ساعد 

على �لفتك باجلر�ثيم 
وهي مادة مطهرة قوية تقتل �جلر�ثيم.

 ) )�لعف�س  يحتوي على  �لأر�ك  �ملخ�سر من عود  �مل�سو�ك  �أن  �لأبحاث  توؤكد   :  )Tannin �لعف�س)    l
بن�سبة كبرية، وهي مادة م�سادة للعفونة مطهرة قاب�سة، تعمل على قطع نزيف �للثة وتقويتها.

l  مادة �سبيهة بالبن�سلني: تخفف من حدة �آلم �لأ�سنان.
l  �ألياف �سيليولوزية.

l  كلوريد �ل�سودمي. عن�سر �لكلور �لذي يزيل �ل�سبغات 
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l  مادة �ل�سيليكا، و�لتي ُعرف دورها يف �ملحافظة على بيا�س �لأ�سنان.
�لأ�سنان  �أطباء  �لأ�سنان بجمعية  �أو�سى جممع معاجلة  �لتي  �ملو�د  �ل�سودمي، وهي من  بيكربونات    l

�لأمريكية باإ�سافتها �إلى معاجلة �لأ�سنان.
l  كلوريد �لبوتا�سيوم.

.calcium oxalates أك�سالت �لكال�سيوم�  l
l  زيوت عطرية تطيب �لفم.

l  �أمالح معدنية.
silica oxylates، وهي مو�د ز�لقة لالأو�ساخ بها خا�سية متكنها من حك طبقة  l   بلور�ت �ل�سيلي�س 

�لبالك وطرحها.
�مليناء وحتمي  �لأ�سنان ووجود مادة �سمغية تغطي  بيا�س  تزيد  �ل�سيليكا، وهي مو�د  �لكلور�يد مع    l

�لأ�سنان من �لت�سو�س.
» 3 ميثيل �أمني » methylamine-3 هي مادة مطهرة ميكنها تعديل �لأ�س �لأيدروجيني للتجويف    l
�للثة  جروح  �لتئام  على  ويعمل  �مليكروبي،  �لنمو  يف  مبا�سرة«  »غري  ب�سورة  يوؤثر  نحو  على  �لفمي 

ومنوها �ل�سليم. 
silva urea �لتي ُعرفت بقدرتها على �سد عمليات �لنخر و�لت�سوي�س   « ُت�سمى » �سيلفا يوريا  مادة    l

،وبالتايل على منع تكوين �لبوؤر �ل�سديدية.
l  حم�س �لأني�سيك anisic acid �لذي ي�ساعد على طرد �لبلغم من �ل�سدر. 

�ملادتني  وكال   sitosterol �ل�سيتو�سيرتول  ومادة   ascorbic acid �لأ�سكوربيك   حام�س  من  كمية    l
باإمكانهما تقوية �ل�سعري�ت �لدموية �ملغذية للثة.

ويف �أحدث جتربة �سريرية،  وهي ر�سالة دكتور�ة للدكتورة وفاء عبد�لروؤوف من جامعة �خلرطوم، ملقارنة 
�لباحثة  �أو�سحت  �لأ�سنان،  وفر�سة  �ل�سو�ك  م�ستخدمي  بني  و�لأ�سنان  �للثة  على  �لع�سوي  �لوظيفي  �لأثر 
�لفائدة �جللية للم�سو�ك يف �ملحافظة على �سحة �لفم و�لأ�سنان، ويف �حلماية �سد �لت�سو�س، ويف زيادة �إفر�ز 
�للعاب عند كبار �ل�سن، مما يجعله �أكرث منا�سبة لنظافة �لفم و�لأ�سنان يف هذه �ل�سن �لتي يكرث فيها �جلفاف 
يف �إفر�ز �للعاب. تاأتي �أهمية هذ� �لبحث يف كونه ر�ئًد� يف جماله لدر��سة �مل�سو�ك من �لناحية �لفيزيولوجية 

بينما ركزت كل �لدر��سات �ل�سابقة على جمالت �لكيميائية �حليوية وعلم �لأحياء �لدقيقة.  
مادة  على  �أجريت  �لتي  �حلديثة  �ل�سريرية  و�لتجارب  �لأبحاث  من  جمموعة  �إلى  �لطبيب  �لقاريء  ونحيل 

�لأر�ك ومكوناتها �لكيمايئة ووظائفها �لع�سوية وفو�ئدها يف حفظ �سحة ونظافة �لفم و�لأ�سنان: 
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أخطار التعرض للشمس والماء الحميم
واألكل الشديد الحرارة 

ما ُيكره من التعالج باملاء املُر واحلميم وماء ال�سم�ض:
عن �حل�سن بن علي �أنه قال: »�ملاء �لعذب مبارك، فاأما �ملاء �ملر فملعون، فال تتد�وو� 

به«. 

وكره ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سرب �ملاء �حلميم للدو�ء، قال عبد�مللك: وذلك 
�إذ� كان وحده، فاأما �إذ� كان بالع�سل فقد �أمر به ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم للخا�سرة، 
وما كان بالكمون وما �أ�سبهه  من �لأ�سجار �حلارة فذلك �لفا�سور، ول باأ�س به، بل هو جيد 

�لعالج للمعدة وبرد �جلوف. 

وقال عمر بن �خلطاب: ل تغت�سلو� مباء �ل�سم�س فاإنه يورث �لرب�س، قال عبد�مللك : 
وقد ُروي عن غري و�حد من �أهل �لعلم �أنهم كانو� يغت�سلون به، فاجتنبوه؛ لنهي عمر خيفة 

ما ُذكر.)1(

�ل�سم�س  وماء  �حلميم  و�ملاء  �ملر  باملاء  �لتد�وي  يف  و�لأحاديث  �لآثار  بع�س  حبيب  بن  عبد�مللك  �أورد   )1(
و�لتعر�س لل�سم�س.

�لأثر �لأول : عن �حل�سن بن علي ر�سي �هلل عنهما �أنه قال : »�ملاء �لعذب مبارك، فاأما �ملاء �ملُرَّ فملعون، 
فالتتد�وو� به«.

وتغري لون �ملاء �أو طعمه يدل على ف�ساده ووجود مو�د كمياوية �أو بكتريية �ساّرة.
ولذ� ينبغي �جتناب �ملاء �إذ� تغرّي لونه �أو طعمه �أو ريحه. ول يجوز �أن يتو�ساأ به ف�ساًل على �أن ي�سرب 

�أو يتد�وى به.
: »وكره ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سرب �ملاء �حلميم للدو�ء« وقد علـَّق على ذلك  �لثاين  �لأثر 
عبد�مللك بن حبيب وقال �إذ� كان وحده. فاأما �إذ� كان بالع�سل فقد �أمر به ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم يف دو�ء �خلا�سرة )�أمل �لكلى، رقم 6، وقد تقدم(.
وهناك نقطة مهمة يف �لطب �لوقائي وهي جتنب �لأكل و�ل�سرب �ل�سديد �حلر�رة وقد نهى عنه ر�سول 
�ل�سوي  »�ملنهج  �ل�سيوطي يف  �لإمام  �أوردها  �أحاديث  ووردت يف ذلك عدة  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 

و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي« وهي :
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�أخرج �أحمد يف »م�سنده« )350/6(، و�حلاكم يف  »�مل�ستدرك« )118/4(و�سححه، و�لبيهقي يف . 1
)27/2(كلهم  و�لد�رمي   ،)280/7( �لكربى«  »�ل�سنن  يف  و�لن�سائي   ،)310/2( �لإميان«  »�سعب 
�أخرجوه عن �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�سي �هلل عنهما : �أنها كانت �إذ� �أثردت �سيًئا غطـّته حتى يذهب 
فوره )�أي فور�نه وحر�رته( وتقول : �إين �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول : »�إنه �أعظم 

للربكه«.
و�أخرج �حلاكم يف »�مل�ستدرك« )118/4(عن جابر ر�سي �هلل عنه قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل . 2

عليه و�سلم »�أبردو� بالطعام �حلار، فاإن �حلار غري ذي بركة«.
و�أخرج �لطرب�ين يف »�ل�سغري« )58/2(و»جممع �لزو�ئد« )20/5(عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه . 3

قال : �أُتي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بقدر تفور، فرفع يده، وقال »�إن �هلل مل يطعمنا ناًر�«.
و�أخرج �لبيهقي يف »�سعب �لإميان« )293/2(عن عبد�لو�حد بن معاوية بن خديج ر�سي �هلل عنه . 4

»�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �لطعام �حلار حتى يربد«.
و�أخرج �لبيهقي يف �ل�سعب، و�إ�سناده جيد، عن �سهيب ر�سي �هلل عنه قال: »نهى ر�سول �هلل �سلى . 5

�هلل عليه و�سلم عن �أكل �لطعام حتى ميكث«.
و�أخرج �لبيهقي يف �ل�سعب و�أحمد يف م�سنده، و�لطرب�ين عن خولة بن قي�س ر�سي �هلل عنها �أن . 6

�سغاًر�  يقطع  حلم   : )وقيل حريرة  له خزيرة  ف�سنعت  عليها  دخل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
وي�سبُّ عليه ماًء كثري، فاإذ� ن�سج ُذر عليه �لدقيق(، فلما قدمتها له فو�سع يده فيها فوجد حّرها 

فقب�سها ثم قال »يا خولة، ل ن�سرب على حر، ول ن�سرب على برد«.
وذكر �لدكتور ح�سن �لأهدل حمقق كتاب �ل�سيوطي �أن �لعر�قي قال : �إ�سناده جيد ويف جممع �لزو�ئد 

قال: رو�ه �لطرب�ين باإ�سنادين : �أحدهما رجاله رجال �ل�سحيح.
ومن هذه �لأحاديث �حل�سنة و�ل�سعيفة يت�سح �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن تناول �لطعام 

�حلار حتى يربد. 
وتذكر �لأبحاث �لطبية عالقة �سرطان �لبلعوم �لأنفي Naso Pharynx و�سرطان �ملريء باأكل �لطعام 
�ل�سديد �حلر�رة، وهناك �أ�سباب �أخرى مثل �لتدخني وم�سغ �لتبغ و�سرب �خلمور، كما يرتبط �سرطان 
ا ببع�س �أنو�ع �لفريو�سات، وهذه �ل�سرطانات منت�سرة ب�سورة ملفتة يف �ل�سينيني  �لبلعوم �لأنفي �أي�سً
�لذين يزدردون �لطعام �حلار �زدر�ًد�. وهي �أكرث �أنو�ع �ل�سرطان �نت�ساًر يف �ل�سني و�سرق �آ�سيا)2،1(.
ثم ذكر عبد�مللك بن حبيب �أثًر� عن عمر بن �خلطاب قال : ل تغت�سلو� مباء �ل�سم�س فاإنه يورث �لرب�س. 
وقد وردت �أحاديث كثرية تنهى عن �لتعر�س لل�سم�س، وعن ��ستخد�م �ملاء �مل�سم�س، وقد �أورد �ل�سيوطي 

يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي« كثرًي� من هذه �لأحاديث وهي: 
�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« و�لطرب�ين يف �لأو�سط و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى . 1

عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : » �أ�سخنت ماء يف �ل�سم�س فاأتيت به �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
فقال : ل تفعلي« وقد ذكر حمقق كتاب �ل�سيوطي �لدكتور ح�سن مقبويل �لأهدل �أن هذ� �حلديث 
�سعيف. قال �لنووي يف �سرح �ملهذب : �تفق �حلفاظ على �سعف هذ� �حلديث ومنهم من قال : 

�إنه مو�سوع. 
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.......................................

11 Yang Miao J Yang Wet al:Diet and vitamin nutrition of high esophageal cancer risk 
population in Linxian china Nutrition cancer 198214 :164-154

21 Sebia Z Cancer in Saudi Arabia1Annals Saudi Med 63-198919:55

ولي�س يف �لطب �حلديث �سيء عن �ملاء �مل�سم�س. و�حلديث بالغ �ل�سعف كما ذكره �أئمة �جلرح و�لتعديل، 
: كذ�ب،  �ل�سّدي �ل�سغري  �أو مو�سوع. ويف �سنده حممد بن مرو�ن  �أو منكر  ومنهم من قال : مرتوك، 

وخالد بن �إ�سماعيل : مرتوك. 

�أما �أحاديث �لتعر�س لل�سم�س ففيها �حل�سن، وفيها �ل�سعيف.. و�سو�هدها كثرية وتتقوى �ل�سعيفة بتلك 
قها �لدكتور ح�سن  �ل�سحيحة، وبكرثة �لرو�ة، وهي كما ذكرها �ل�سيوطي يف كتابه »�ملنهج �ل�سوي« وحقَّ

�ملقبويل �لأهدل كالتايل : 
)�أ( �أخرج �حلاكم )يف �مل�ستدرك 411/4 و�سكت عليه( عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال ر�سول �هلل 
ُتبلي �لثوب وتننت �لريح، وتظهر �لد�ء  �إياكم و�جللو�س يف �ل�سم�س فاإنها   : �سلى �هلل عليه و�سلم 
�لدفني، وقال �لذهبي : و�سعه ميمون بن زياد �لي�سكري �لطحان، كذ�ب ي�سع �حلديث )ميز�ن 

�لعتد�ل يف فقه �لرجال للذهبي، د�ر �ملعرفة، بريوت 552/3(.

)ب( �أخرج �أبو د�ود )يف �ل�سنن كتاب �لأدب حديث 4822( عن قي�س عن �أبيه �أنه »جاء ور�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم  يخطب فقام يف �ل�سم�س، فاأمر به فحول �إلى �لظل » قال �ملحقق : �سكت عليه �أبود�ود 
)�أي �حلديث(  و�أخرجه  و�لده �سحابي.  �أبي حازم  �بن  قي�س هو   : وقال  �ل�سنن  و�ملنذري يف خمت�سر 

�حلاكم يف �مل�ستدرك بنحوه وقال : هذ� �سحيح �لإ�سناد. و�أقره �لذهبي. 

)ج( و�أخرج �أبو د�ود )يف �ل�سنن كتاب �لأدب حديث رقم 4821( عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال : 
قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »�إذ� كان �أحدكم يف �ل�سم�س وقل�س عنه �لظل و�سار بع�سه 
�سحيح  وقال  �مل�ستدرك  يف  �حلاكم  و�أخرجه  �ملحقق:  قال   « فليقم  �لظل  يف  وبع�سه  �ل�سم�س  يف 
�لإ�سناد. وو�فقه �لذهبي، و�ملنذري يف �لرتغيب من طريق �أخرى بنحوه. و�أخرجه �لإمام �أحمد يف 

م�سنده )383/2( وقال حمقق �مل�سند �لأ�ستاذ �أحمد �ساكر : هو �سحيح. 
)د( و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن جابر بن عبد�هلل �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم  ر�أى رجاًل نائًما يف �ل�سم�س فقال : قم فاإنها تغري �للون وتبلي �لثوب«.
�نفرد.  �إذ�  به  يحتّج  ل  �لر�زي  يحيى  بن  هالل  �إ�سناده  ويف  �إر�سال،  فيه  �حلديث  �ملحقق:  قال 

)�ملجروحني لبن حبان 88،87/3( 
)هـ( و�أخرج �بن �ل�سني و�أبونعيم يف  »�لطب �لنبوي« عن عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه قال : ل تطيلو� 
�جللو�س يف �ل�سم�س، فاإنها تغرّي �للون ، وتبّي�س �جللد، وتبلي �لثوب، وتننت �لريح، وتظهر �لد�ء 
�أبو د�ود )�نظر كتاب �مليز�ن للذهبي  فه  : عثمان بن �ل�سحاك �ملدين �سعَّ �لدفني«. قال �ملحقق 

)40/3
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* �لنوم يف �ل�سم�س يثري �لد�ء �لدفني وهو �ل�سرطان : 
وقد ذكر �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي ما يلي : و�لنوم يف �ل�سم�س : يثري �لد�ء �لدفني ونوم �لإن�سان، بع�سه 
يف �ل�سم�س وبع�سه يف �لظل رديء. وقد روى �أبو د�ود يف �سنن من حديث �أبي هريرة قال : قال ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم : »�إذ� كان �أحدكم يف �ل�سم�س فقل�س عنه �لظل، ف�سار بع�سه يف �ل�سم�س وبع�سه 
يف �لظل فليقم«.  ويف �سنن �بن ماجه وغريه من حديث ُبريدة بن �حُل�سيب : �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم �أن يقعد �لرجل بني �لظل و�ل�سم�س.
* �أخطار �ملكث يف �ل�سم�س يو�سحها �لطب �حلديث : 

ا ملن كان عاري �جل�سد، كما يفعلون يف  وقد �أو�سح �لطب �حلديث �أن طول �ملكث يف �ل�سم�س، وخ�سو�سً
�لبالجات يف �أوروبا و�أمريكا وغريها من �لبلد�ن مبا يف ذلك كثري من �لبالد �لإ�سالمية )عرًبا وعجًما( 
�ل�سرطان  �لدفني هو  و�لد�ء  �لدفني.  �لد�ء  يثري   : دقيًقا  �للفظ عجيًبا  كان  وقد  �ل�سرطان.  �إلى  يوؤدي 
؛لأن �لتحول �إلى خاليا �سرطانية �أمر كامن يف ج�سم �لإن�سان، ويف �جللد ب�سورة خا�سة فاإذ� تعر�س 
�لإن�سان للمكوث يف �ل�سم�س و�أ�سعتها فوق �لبنف�سجية، �أدى ذلك �إلى حدوث �ل�سرطان. كما �أن كثرًي� من 
�أمر��س �جللد لحتدث �إل ب�سبب �لتعر�س لل�سم�س، ومنها �لقرحة �لقار�سة Rodent ulcer وهي حتدث 
عادة يف �لوجه؛ لكرثة تعر�سه لل�سم�س.. وهي قرحة �سرطانية مو�سعية، وكذلك مر�س �لذئبة �حلمر�ء 
لل�سم�س.. وكذلك  �لأماكن �ملعر�سة  Discoid Lupus Erythematosus حتدث يف  �لقر�سية �ملزمنة 

مر�س �حلز�ز �مل�سطح �ل�ستو�ئي Lichen Planus يحدث يف �لأماكن �ملعر�سة لل�سم�س.

.) Lichen planus tropicus مر�س �حلز�ز �مل�سطح �ل�ستو�ئي �لذي يزد�د عتو� بالتعر�س لل�سم�س(

وقد كرثت �ملقالت �لطبية حول خماطر �لتعر�س لل�سم�س، ومن �أجمعها تقرير �لكليات �مللكية لالأطباء 
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ط �لتقرير للعامة بكتاب �آخر وهما:  باململكة �ملتحدة، وقد ن�سر عام 1987، ثم ُب�سَّ
 1-Links between Exposure to ultra violet Radiation and Skin cancer1
2-The Sun on Your Skin1

Royal College of Physians London 1987  وكالهما من �إ�سد�ر
وميكن �أن نخل�س ما جاء يف هذ� �لتقرير �ملهم يف �لنقاط �لتالية : 

�إن �أ�سعة �ل�سم�س حتتوي على �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، وفيها نوعان )�ألف A( و)باء B( وكالهما . 1
بع�س  �أكرب يف  ب�سورة  فيوجد   A نوع  �أما  �ل�سم�س.  �أ�سعة  تو�جًد� يف  �لأكرث  B هو  نوع  ولكن  �سار. 
�ل�سدفية  مر�س  ملعاجلة  ا  وخ�سو�سً �جللدية،  �لأمر��س  �أطباء  ي�ستعملها  �لتي  �خلا�سة  �للمبات 
ا  �ملزمن، كما �أنها توجد بكميات �سئيلة يف ملبات �لفلور�سنت )�ملتاألقة( ويف مهاد )مرتبة( خ�سو�سً

1Sun bed تعرف مبهاد �ل�سم�س
ا. ولذ� فين�سح عند �لتعر�س  وهذه �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية توؤثر على �جللد كما توؤثر على �لعني �أي�سً

)Polaroid لها با�ستعمال �لنظار�ت �مللونة �لو�قية من �لنوع �جليد )بول رويد
تكرث �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية يف وقت �لظهرية يف ف�سل �ل�سيف )من �لثانية ع�سر �إلى �لر�بعة(، . 2

وكلما كان �لإن�سان قريًبا من منطقة خط �ل�ستو�ء، وتنعك�س �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية فوق �ملياه �أو 
�لثلوج، فتزيد من كثافتها. 

ولذ� فاإن �لتعري يف �لبالجات �أو غريها يف وقت �لظهرية، يعر�س �لإن�سان لأكرب كمية من �لأ�سعة 
فوق �لبنف�سجية �ل�سارة.

يختلف �لنا�س يف تاأثرهم بالأ�سعة فوق �لبنف�سجية. فاأ�سدهم تاأثًر�، ل ريب �ل�سقر و�أقلهم تاأثًر� . 3
�ل�سود. وذلك لأن �جللد �لأ�سمر �أو �لأ�سود يحتوي على كمية من �مليالنني تقلل من تاأثري �لأ�سعة 
فوق �لبنف�سجية. وهذ� من ف�سل �هلل �سبحانه وتعالى، فالذين يقطنون �ملناطق �ل�ستو�ئية، و�لتي 
تكون �ل�سم�س فيها عمودية، وتزد�د بها كمية �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية �ل�سارة، هم من �ل�سود �أو 
 Temperate climate ل�سمر �لذين يتحملون �إلى حد كبري هذه �لأ�سعة. �أما �سكان �ملناطق �لباردة�

)�سماًل وجنوًبا(، فهم من �ل�سقر وبالدهم قليلة �ل�سم�س، كثرية �لظالل، �سديدة �لربد.
وتاأتي �خلطورة حني يعّر�س هوؤلء �ل�سقر �أنف�سهم لل�سم�س طلًبا لل�سمرة Sun tan ، وتزد�د هذه 

�خلطورة يف �لآتي : 
)�أ( �إذ� كان �جللد ح�سا�ًسا ويحرتق عند �لتعر�س لل�سم�س ملدة ن�سف �ساعة ومثل هذ� �جللد ل 
ي�سطبغ بال�سمرة �خلفيفة �ملطلوبة. و�إمنا يحرتق دوًما عند �لتعر�س لل�سم�س )�لدرجة �لأولى 
�أقل منه خطورة، من ي�سطبغ جلده ب�سعوبة، ولكنه يتعر�س للحروق عند  �أو  من �حلروق( 

�لتعر�س لل�سم�س ملدة �ساعة �أو �أكرث )عاري �جل�سد(
)ب( �إذ� كان �ملتعري لل�سم�س يف وقت �لظهرية.
)ج( �إذ� كان يف �ملنطقة �ل�ستو�ئية �أو ما حولها.

)د( �إذ� كان على �ساطئ �لبحر، حيث تنعك�س �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، فتزد�د كميتها يف �جلو �ملحيط. 
4 .:Ultra violet B)UV-B()ب �لتعر�س لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية من نوع )ب ي�سبِّ
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)�أ( �حلروق �جللدية 

 حرق �لدرجة �لأولى: ل يتجاوز �جلزء �لعلوي للب�سرة.
 حرق �لدرجة �لثانية �ل�سطحية: وميتد �إلى �جلزء �لعلوي لالأدمة، حيث تظهر حتت �حللمات جتمع 

�ملو�د �لزللية �لتي ت�سبب �لنفاط )�ملجل(.
 حرق �لدرجة �لثانية �لعميق: ي�سيب �لب�سرة و�لأدمة، ولكن ل يتجاوزها �إلى ما حتت �لأدمة.
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 حرق �لدرجة �لثالثة: ي�سيب �لب�سرة و�لأدمة ويتجاوزهما �إلى ما حتت �لأدمة حتى ي�سل �إلى �للحم 
و�لعظم.

)ب( ترهل �جللد و�سرعة �سيخوخته �ملبكرة. 
وهو  �لقار�سة،  �لقرحة  با�سم  �ملعروف  وهو   Basal cell carcinoma �لقاعدي  �جللد  �سرطان  )ج( 

�سرطان مو�سعي، نادًر� ما ينت�سر خارج �ملنطقة �مل�سابة.

Ro-  ملعروف با�سم �لقرحة �لقار�سة� Basal Cell Carcinomas )BCC( ي�سرطان �جللد �لقاعد
�لبنف�سجية  �لتعر�س لالأ�سعة فوق  لل�سم�س، وهو مرتبط مبدى  �ملعر�سة  �لأماكن  dent Ulcer ي�سيب 

كبرية  زيادة  وتزد�د  �ل�ستو�ئية،  �ملناطق  ويف  �لظهرية  وقت  ا  وخ�سو�سً �ل�سم�س  �أ�سعة  يف  �ملوجودة 
بالن�سبة لل�ُسُقر و�لبي�س. 

يتميز هذ� �ل�سرطان بزحفه �لبطيء ن�سبيًّا، و�أنه ل ينتقل بالدم �أو �لأوعية �لليمفاوية �إلى �أماكن بعيدة، 
ا �إذ� كان ذلك يف مر�حله �ملبكرة. كما �أن درجة �ل�سفاء منه باجلر�حة �أو عالج �لأ�سعة ممتازة خ�سو�سً
)د( �سرطان �جللد �حلر�سفي Squamous cell carcinoma وهو �سرطان خبيث ميكن �أن ينت�سر يف 
مبكًر�،  ت�سخي�سه  �إذ� مت  بالأ�سعة.  �أو  للعالج �جلر�حي  ي�ستجيب  �أنه  ولكن من ح�سن �حلظ  �جل�سم، 
� )90باملئة جناح(، �إذ� مت �لعالج يف مرحلة مبكرة. ومبا �أن �ل�سرطان ظاهر  وتكون �لنتائج مر�سية جدًّ

للعني، فاإنه يف �لغالب ي�سخ�س دون تاأخري. 

وثيًقا  �رتباًطا  يرتبط  �لذي   Squamous Cell Carcinomas )SCC’s( �حلر�سفي  �جللد  �سرطان 
بكمية �لتعر�س لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية �ملوجودة يف �أ�سعة �ل�سم�س.

)هـ( ورم �مليالنوما Melanoma وهو �سرطان يف �جللد م�سدره �خلاليا �ملحتوية على �ل�سبغة. وهي 
يف  لل�سم�س  بالتعر�س  تتاأثر  وكلها  و�لنم�سي،  و�لطريف  )�لُعجري(  و�لعقدي  �ملنت�سر  �ل�سطحي   : �أنو�ع 
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نوبات مثل تلك �لتي حتدث يف فرتة �ل�سيف، حيث يتعرى �ل�سخ�س ويبقى فرتة طويلة على �لبالج �أو 
غريه عارًيا، وتزد�د ن�سبة حدوث �ل�سرطان كلما كان �لتعر�س قبل �سن �لعا�سرة. ويظهر �ملر�س �خلبيث 

بعد ذلك يف �سن �خلم�سني �أو ما حولها !!
وتعترب �مليالنوما باأنو�عها �ملختلفة �أكرث �أنو�ع �سرطان �جللد خطورة، و�أ�سرعها �نت�ساًر� يف �جل�سم، و�أ�سعبها 

ا وعالًجا.  ت�سخي�سً

Lentigo Melanoma مليالنوما �لنم�سية�
ا يف �لعقب، وهو نادر �حلدوث   �مليالنوما �لطرفية  Acral Melanoma يحدث يف �لأطر�ف وخ�سو�سً

لدى �لأوروبيني،  ولكنه �أكرث �نت�ساًر� لدى �ليابانيني وعالقته غري و��سحة بالتعر�س لل�سم�س.

�مليالنوما �ل�سطحية �ملنت�سرة  Superficial spreading Melanoma، وهي �أكرث �لأنو�ع �نت�ساًر� لدى 
�لبي�س، وت�سكل 50% من جميع �أنو�ع �مليالنوما يف �ململكة �ملتحدة. وهي تعترب غري منتظمة �حلو�ف.
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�مليالنوما �لُعَقدية �أو �لُعَجرية Nodular Melanoma)يف �لأ�سل هي �سامة حتولت �إلى ميالنوما(.

�لبي�س 5.  ا عاديًّا( ويف  �لبي�س )بيا�سً �أكرث منها يف  �ل�سقر  �أنو�ع �سرطان �جللد منت�سرة يف  جميع 
�لآدم و�لأ�سود. لذ� فاإن �سرطان �جللد  �أكرث من  �ل�سمر  مرة )�سمرة خفيفة(. ويف  �ل�سُّ �أكرث من 
منت�سر يف �لأ�سرت�ليني �لبي�س �ملوجودين يف �أ�سرت�ليا يف �ملناطق �لقريبة من خط �ل�ستو�ء، �أكرث 
من �أي جن�س �آخر؛  لأنهم جمعو� كل �ملخاطر من �للون �لأ�سقر و�لتعر�س لل�سم�س �لقوية يف �ملناطق 

�ل�ستو�ئية.
ا يف ف�سل �ل�سيف وبالذ�ت يف �لهاجرة )21 6.  ُين�سح �لنا�س عامة بعدم �لتعر�س لل�سم�س وخ�سو�سً

بالقيلولة  �لأمر  وقد وردت يف  �لقيلولة،  فائدة  �لع�سر(، وهنا تظهر  �إلى  �لظهر  �إلى 4م�ساًء من 
بع�س �لآثار و�لأحاديث.  وكلما كان �لإن�سان مائاًل �إلى �لبيا�س و�ل�سقرة كلما كان من �لو�جب عليه 

�أن يبتعد عن �لتعر�س لل�سم�س يف �لأوقات �حلرجة.
�إن بحث �لأوروبيني عن �جلمال وحمبتهم ل�سبغ جلدهم �لأبي�س _ �لأ�سقر ب�سمرة خفيفة مع 7. 

حمرة هي �لتي تدفعهم �إلى �لتعّري و�لتعر�س لل�سم�س. وعقوبة �لتعّري جاهزة : �سيخوخة �جللد، 
حروق يف �جللد، ثم �سرطان �جللد باأنو�عه �ملختلفة.

 .8 areV eolA ملر�هم �خلا�سة للوقاية من �حلروق؛ ب�سبب �لتعر�س لل�سم�س، حتتوي على مادة �ل�سرِب�
)وقد �سبق �حلديث عنه(، وهو يحمي �جللد �إلى حٍد ما، ولكن �لوقاية خري من �لعالج، و�لوقاية 
هي عدم �لتعّري مطلًقا )ل ي�ستحون من ذلك، بل يتباهون �إن هم �إل كالأنعام(، وعدم �لتعر�س 
ا وقت �لهاجرة يف �ل�سيف، ولب�س �لثياب �لطويلة وو�سع غطاء على �لر�أ�س عند  لل�سم�س خ�سو�سً

�خلروج يف ذلك �لوقت )�أي �لهاجرة و��ستد�د �لقيظ(.
�إن �حلروق �لناجتة عن �لتعر�س لل�سم�س يف �ل�سيف؛ ب�سبب �لتعّري تكون من �لدرجة �لأولى �أو 
�لدرجة �لثانية �ل�سطحية. وهي موؤملة �أ�سد �لأمل؛ ب�سبب �نت�سار �لأع�ساب �حل�سا�سة لالأمل. ويكون 
هناك �إحمر�ر ثم تنتفخ �لب�سرة؛ ب�سبب جتمع �ل�سائل �لزليل ثم ت�سبب نفاًظا ثم يتق�ّسر �جللد.. 
وهي عملية ت�ستغرق �أ�سبوًعا �إلى �أ�سبوعني. وتاأتي خطورتها يف �أنها تعجل ب�سيخوخة �جللد �ملبكرة، 

كما �أنها تعر�سه ملختلف �أنو�ع �ل�سرطان �جللدي. 
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�حلمر�ء  �لذئبة  مر�س  وهي:  لل�سم�س  �لتعر�س  ب�سبب  �سر��سة  تزد�د  جلدية  �أمر��س  وهناك 
Lichen plan- ومر�س �حلز�ز �مل�سطح �ل�ستو�ئي Discoid lupus Erythematosus  �لقر�سية

.nus tropica

�سر��سة عند  يزد�د  �لذي   Discoid Lupus Erythematous  لقر�سية� �لذئبة �حلمر�ء  مر�س 
�لتعر�س لل�سم�س.



الفصل
الُعشرون





333

الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب الأندل�سي الألبريي 238-180هـ

فوائد مختصرة لبعض األطعمة
واألشربة والنباتات 

وقد  و�لقرحة.  و�لدماميل  �لدبيالت  ويعالج  �لفوؤ�د،  وي�سد  �لب�سر،  يجلو  الع�سل: 
ُي�سرب �لع�سل ممزوًجا مباء �ل�سماء.

ت�سربو�  : ل  �لبطن، ويقول  ينعتها لالأوجاع يف  األبان البقر: كان �حلارث بن كلدة 
ا، وكان ينهى عن �سربه يف �ل�سيف.  �للنب �إل خمي�سً

الزيت: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  ياأمر باأكل �لزيت و�لدهن به.
به  بالتد�وي  ياأمر  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  كان  اللبان(:  )اأي  الُكنُدر 
و�تخاذه بخوًر�، فاإنه ِي�سّع �لقلب، ويقطع �لبلغم، ويورث �حلفظ، ويزيد يف �لعقل، وُيذهب 

�لن�سيان. ُويبخر به وباحلرمل و�ل�سيح و�ملُّر و�ل�سعرت.)1(

�أورد حممد �لعربي �خلطابي �لذي ن�سر كتاب عبد�مللك بن حبيب »خمت�سر يف �لطب« حتت عنو�ن كتاب   )1(
»طب �لعرب« �لفو�ئد �ملخت�سرة يف بع�س �لأطعمة و�لأ�سربة و�لأدوية.. وهل هو �لذي �خت�سر ذلك من 

كتاب عبد�مللك �أم �أن �أحًد� قبله �خت�سرها..مل يو�سح ذلك.
�لع�سل : وقد نزل فيه �لذكر �حلكيم قال تعالى :)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 

ے ے(   ]النحل:69-6٨[
وقد وردت فيه �لأحاديث �لكثرية. وقد ��ستعر�سنا بع�سها يف باب ما جاء يف عالج �لبلغم و�لن�سيان وما 
�ل�ساد�س. وقد  �لباب  �لكلية«  وهو  �أمل  وباب »ما جاء يف  و�لع�سرون(،  يورث �حلفظ )�لباب �خلام�س 
��ستعر�سنا هناك فو�ئد �لتد�وي بالع�سل،  وذكرنا بع�س �أ�سماء �لكتب �لكثرية �لتي �سدرت تتحدث عن 
�لتد�وي بالع�سل ومنها كتاب �لدكتور نز�ر �لدقر »�لع�سل فيه �سفاء �لنا�س« وكتاب �لدكتور عبد�لكرمي 
تعريب  يويري�س  للدكتور  �لنحل«  بع�سل  »�لعالج  وكتاب  �لوحي«،  به  نزل  �سفاء  �لنحل  »ع�سل  �خلطيب 
�سم�سي  ح�سان  �لدكتور  كتاب  �ملر�جع  بذكر  و�أو�سعها  و�أمتعها  �أحدثها  ومن  �حللوجي.  حممد  �لدكتور 

با�سا: »�ل�ست�سفاء بالع�سل و�لغذ�ء �مللكي، حقائق وبر�هني«.
األبان البقر : وقد تعر�سنا لذكرها وما ورد يف �لقر�آن �لكرمي من �آيات عن �للنب يف معر�س �لمتنان، ثم 
ذكرنا �لأحاديث �لو�ردة يف �أنو�ع �لألبان. وذلك �لف�سل �ل�ساد�س ع�سر: ما جاء يف �لتعالج باألبان �لأتان. 
ا �ألبان �لبقر، وقد تناولتها كثري من �لكتب �حلديثة مثل »�لأدوية  و�لفو�ئد �لغذ�ئية لالألبان وخ�سو�سً
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و�لقر�آن �لكرمي » للدكتور حممد كمال عبد�لعزيز )مكتبة �ل�ساعي، �لريا�س 1988( و«غذ�وؤك حياتك« 
للدكتور حممد علي �حلاج )د�ر مكتبة �حلياة، بريوت 1989، �لطبعة �خلام�سة( »و�لغذ�ء ل �لدو�ء » 

للدكتور �سربي قباين، د�ر �لعلم للماليني )�لطبعة 1984،17( بريوت.
�لإ�سالمي يف ف�سل من ف�سول كتابه. ول  �للنب معظم من كتب �لطب  تناول مو�سوع فو�ئد  وقد 
حاجة لالإعادة هاهنا. ويكفي فيه �حلديث �ل�سحيح �لذي �أخرجه �أبود�ود و�لرتمذي و�بن ماجه 
و�أبونعيم و�لبيهقي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما، �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : »من 
�سقاه �هلل لبًنا فيقل �للهم بارك لنا فيه، فاإنه لي�س �سيء يجزئ من �لطعام و�ل�سر�ب«. وقد �سدق 
�سلى �هلل عليه و�سلم فهو �لغذ�ء للر�سيع وللكبري وفيما بينهما.. وقد ذكر �لدكتور ح�سان �سم�س 
با�سا يف كتابه »قب�سات من �لطب �لنبوي على �سوء �لكت�سافات �لعلمية �حلديثة« �لفو�ئد �لطبية 

للنب و�للنب �لر�ئب، وذكر فيها �آخر �لأبحاث �لعلمية. 
الزيت: قال عبد�مللك بن حبيب : كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ياأمر باأكل �لزيت و�لدهن به. 
�لقر�آن  يف  ذكرها  جاء  �لتي  �ملباركة  �ل�سجرة  وهو  �لزيتون.  زيت  به  �ملق�سود  هاهنا  �ملذكور  و�لزيت 

�لكرمي يف �أكرث من �آية، قال تعالى : )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(   ]املؤمنون:٢0[
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ   : تعالى  وقال 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ(   ]النور:35[

و�أق�سم �سبحانه وتعالى بالزيتون قال عز من قائل :  )ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ(   ]التني:1-٢[
وقد وردت يف �لزيتون �أحاديث كثرية منها ما �أورده �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب 

�لنبوي«.
)�أي - 1 يوؤكل  �أن  ياأمر  و�سلم  عليه  ر�سول �هلل �سلى �هلل  »كان   : قالت  ر�سي �هلل عنها  عائ�سة  عن 

�لزيت( وُيدهن وُي�ستعط به ويقول : »�إنه من �سجرة مباركة « �أخرجه �لبيهقي و�حلارث بن �أبي 
ا يف »�ملطالب �لعالية«.  �أ�سامة يف »بغية �لباحث يف زو�ئد �حلارث« كتاب �لطب، وهو �أي�سً

عن عقبة بن عامر ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  قال : »عليكم بزيت �لزيتون - 2
فكلوه و�ّدهنو� به، فاإنه ينفع من �لبا�سور«. �أخرجه �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي«. 

»كلو� �لزيت و�ّدهنو� به فاإن فيه �سفاًء من �سبعني د�ًء منها �جلذ�م« �أخرجه �أبو نعيم يف »�لطب - 3
�لنبوي« عن �أبي هريرة. ويف �إ�سناده �أحمد بن حممد بن بزة، لنّي �حلديث. 

ومن �أح�سن من كتب عن فو�ئد �لزيتون وزيته �لدكتور ح�سان �سم�س با�سا يف كتابه �لقيم »قب�سان 
1411هـ/1991م  �ل�سو�دي  )مكتبة  �حلديثة«  �لعلمية  �لكت�سافات  �سوء  على  �لنبوي  �لطب  من 
جدة( وكتابه �لذي خ�س�سه للزيتون ومنافعه »زيت �لزيتون بني �لطب و�لقر�آن » )د�ر �ملنارة، 
ا  جدة( وقد �أورد فيه كثرًي� من �لأبحاث �لعلمية �ملن�سورة يف �ملجالت �لعلمية و�لطبية �مل�سورة عاملبًّ
ا �لآيات �لكرمية يف �لزيتون وتف�سريها من �لقرطبي و�أورد  وتابعها �إلى عام 1989، كما �أورد �أي�سً
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بع�س �لأحاديث �لنبوية يف �لزيتون وزيته وما ذكر �بن �لقيم يف كتابه »�لطب �لنبوي« عن فو�ئد 
زيت �لزيتون ثم ذكر من فو�ئده �أنه يقي من جلطات �لقلب و�لذبحات �ل�سدرية.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

الزيتون وزيته يف �سوء البحوث العلمية والتجارب ال�سريرية الطبية احلديثة: املركز الوطني للطب 
البديل والتكميلي، وزارة ال�سحة، الريا�ض(.

يتميز زيت �لزيتون بخا�ستني: �لأولى �أنه يحتوي على �لدهون �لآحادية غري �مل�سبعة، و�لثانية ن�سبة عالية 
حة، فهو  من م�ساد�ت �لأك�سدة. لذ� فاإن هذ� �لزيت يقوم بالعديد من �لوظائف �لأحيائية �ملفيدة لل�سّ
مبحتو�ه �لغني بالدهون �لآحادية غري �مل�سبعة يوفر �سيولة و�ن�سيابية كافية لالأغ�سية �لأحيائية، ويقلِّل 
من خطر �لتدهور �لتاأك�سدي للدهون، مما ي�ساعد على �حلماية �سد �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية.  
من ناحية �أخرى فاإن هنالك موؤ�سر�ت لبع�س �لدر��سات تفيد باأن ��ستبد�ل �لدهون غري �مل�سبعة �لأحادية 
�لغذ�ئية مثل زيت �لزيتون للدهون �مل�سبعة يزيد من �حل�سا�سية جتاه �لإن�سولني مما ي�ساعد يف �حلفاظ 
على م�ستويات طبيعة لل�سكر يف �لدم، كما يخف�س �لربوتني �لدهني �ملنخف�س �لكثافة، بينما رمبا يوؤدي 
لزيادة �لربوتني �لدهني �لعايل �لكثافة، مما يعترب د�عًما ل�سحة �لقلب و�لأوردة �لدموية.                                                                                       
�للتهابية  �لأمر��س  عالج  من  �حلماية  يف  �لزيتون  زيت  فوؤ�ئد  تقرتح  �أخرى  عديدة  در��سات  هنالك 
و�لأمر��س �لذ�تية �ملناعة مثل مر�س �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي، حيث �أ�سارت در��سات لدور زيت 
�لزيتون يف تعديل �إنتاج �ل�سايتوكانات �للتهابية. وفيما يتعلق باجلهاز �له�سمي، فاإن زيت �لزيتون يقوي 
من تفريغ �ملر�رة، وبالتايل يخف�س من خطر �لإ�سابة بالتهابات �ملر�رة، و�أخرًي� فقد وجد �أن �لطعام 
�لغني بزيت �لزيتون �رتبط بن�سبة عالية من �ل�سفاء من قرحة �ملعدة، كما يوفر مقاومة عالية �سد قرحة 

�ملعدة �ملرتبطة با�ستخد�م  �لأدوية �مل�سادة لاللتهابات غري �لإ�سرتويدية .
 ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة يف هذ� �ملجال:

• Tripoli E1  , Giammanco M1  , Tabacchi G1  Di Majo, D1  , Giammanco , S1  and 
Maurizio La Guardia The phenolic compounds of olive oil: structure, biological 
activity and beneficial effects on human health . Nutrition Research Reviews. 
2005; 18, 98–112 

• R1W Owen, A Giacosa, W1E Hull, R Haubner, B Spiegelhalder and H Bartsch1 
The antioxidant/anticancer potential of phenolic compounds isolated from olive 
oil1 European Journal of Cancer, 2000, Volume 36, Issue 10, Pages 1235–1247, 

• Lucas, L.; Russell, A.; Keast, R. (2011). "Molecular mechanisms of inflamma-
tion. Anti-inflammatory benefits of virgin olive oil and the phenolic compound 
oleocanthal"1 Current pharmaceutical design 17 (8): 754–7681 

• Mayo Clinic. "Olive Oil: What are the health benefits?".
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• Nomikos, N1 N1; Nomikos, G1 N1; Kores, D1 S1 (2010)1 "The use of deep friction 
massage with olive oil as a means of prevention and treatment of sports injuries 
in ancient times"1 Archives of Medical Science 5 (5): 642–6451 
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nal of cosmetic science 64 (1): 59–661 PMID 234491311 edit

• Al-Waili, N1 S1 (2005)1 "Mixture of Honey, Beeswax and Olive Oil Inhibits 
Growth of Staphylococcus aureus and Candida albicans"1 Archives of Medical 
Research 36 (1): 10–131 

• Kiechl-Kohlendorfer, U1; Berger, C1; Inzinger, R1 (2008)1 "The Effect of Daily 
Treatment with an Olive Oil/Lanolin Emollient on Skin Integrity in Preterm In-
fants: A Randomized Controlled Trial"1 Pediatric Dermatology 25 (2): 174–

• Taavoni, S1; Soltanipour, F1; Haghani, H1; Ansarian, H1; Kheirkhah, M1 (2011)1 
"Effects of olive oil on striae gravidarum in the second trimester of regnancy"1
Complementary Therapies in Clinical Practice 17 (3): 167–691 

• Bagigo, G1 "Olive-oil-enriched diet: effect on serum lipoprotein levels and bili-
ary cholesterol saturation1"1 Am J Clin Nutr1 Retrieved 28 February 20131

• Med Sci Monit1 "Dietary supplementation with olive oil leads to improved li-
poprotein spectrum and lower n-6 PUFAs in elderly subjects"1 2004 Apr;10(4):-
PI49-541

• Covas, MI (March 2007)1 "Olive oil and the cardiovascular system"1 Pharmacol1 
Res1 55 (3): 175–861 doi:1011016/j1phrs1200710110101 PMID 173217491

• Mayo Clinic1 "Olive Oil: Which Type Is Best?" ScienceDaily 14 August 20071 
19 November 2007

• Scientific Committee/Scientific Panel of the European Food Safety Authority 
(2011). "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to olive 
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pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006"1 EFSA Journal(Eu-
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الكندر )اللبان( : وقد تقدم الكالم فيه مبا يغني عن اإعادته، يف الباب اخلام�ض 
والع�سرين. 

ما كتبه عبدامللك بن حبيب عن احلرمل
�حلرمل: ُيتد�وى به للرمد و�لغا�سية، ويفتح �ل�سهية، وُيطحن ويُنخل، وُيجعل يف قدرة 
جديدة، ثم ُي�سبُّ عليه زيت حلو حتى ي�سري مثل �ل�سويق، ثم ُيفرت على �لنار، ثم ُي�سرب 
منه على �لريق كاأ�ًسا يو�يل عليه �أياًما. ومن �سكا �سلبه �أو بطنه �أو قدميه �أو فوؤ�ده ي�سف 
�حلرمل  �أ�سول  فليطبخ  د�ع،   �سُ به  كان  ومن  له.  طاب  ما  �لنوم  وعند  �لريق  على  منه 
و�أغ�سانه وورقه باملاء طبًخا جيًد� ثم يجمله على ر�أ�سه حتي ي�سبح، ومن كان به زكام 
فلُيبخر به حلقه ومنخره، ومن كانت به ُحمرة فلي�سحقه ويعجنه بخل ثم يطلي به مو�سع 
ُتطعمه  يتهر�أ ثم  �ل�سمن فلتطبخه مع قمح طبًخا جيًد� حتى  �ملر�أة  �أر�دت  و�إن  �حُلمرة. 
دجاجة حتى ت�سمن ثم تذبح �لدجاجة وتاأكلها وحدها ل تاأكل معها غريها وتو�يل عليها. 

وُي�سعط به من به �جلنون، ياأخذ منه حبات في�سمها، ويجعل معها �سيًئا .

ما كتبه عبد امللك بن حبيب عن احلبة ال�سوداء
فيها  �سود�ء  ر�أيت حبة   : و�سلم  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  قال   :)1( وال�سوداء  احلبة 

�سفاء من كل د�ء، فاأُوتي بالفلفل فقال: ل، ثم �أُوتي ب�سونيز فقال: هي هذه.

وعن جابر �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: ما من د�ء �إل ويف �حلبة �ل�سود�ء 
منه �سفاء �أل �ل�سام، و�ل�سام �ملوت.

:Nigella Sativa )1(  �حلبة �ل�سود�ء )�ل�سونيز، حبة �لربكة، �لكمون �لأ�سود(
وقد تقدم ذكرها وذكر فو�ئدها �إجماًل، و�لأحاديث �لو�ردة فيها يف �لف�سل �ل�ساد�س : ما جاء يف عالج 
�ل�سد�ع، وفيه حديث عن يحيى بن �سعيد قال: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ياأمر بال�ستعاط 
�لثامن ع�سر »ما  �أخرى يف �لف�سل  �ل�سونيز( من �ل�سد�ع. ثم ذكرناها مرة  �ل�سود�ء. )وهي  باحلبة 
جاء يف عالج �لبلغم و�لن�سيان وما يورث �حلفظ«. وفيه حديث عن �حلكم بن عينية: كان ر�سول �هلل 
�أكل مثل ذلك للحفظ  �أ�سبح  ياأكل مثقال �سونيز بع�سل، فاإذ�  �سلى �هلل عليه و�سلم ل ينام ليلة حتى 
ا من �سونيز وي�سرب عليه ع�ساًل.  ولذهاب �لبلغم. و�أنه �سلى �هلل عليه و�سلم كان �إذ���ستكى، تقمح كفًّ
وذكرنا هناك بع�س �لكتب �لتي �سدرت عن �حلبة �ل�سود�ء يف �لآونة �لأخرية، وبع�س �لأحاديث �لتي 

متت وُن�سرت يف �أبحاث موؤمتر�ت �لطب �لإ�سالمي. وفيها غنية ،فلريجع �إليها �لقارئ �لكرمي.
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وكان �حلارث بن كلدة ينعت �ل�سونيز بدهن ويقول: هو جيد. قال عبد �مللك: ينفع 
ه �لعليل - من زكام �لبلـّة �إذ� كان من �لربد،  رَّ يف خرقة و�سمَّ �ل�سونيز - �إذ� ُقلي و�سُ
ا �إذ� ��ستعطـّ به، و�إذ� �ُسِرَب قتل حّب �لقرع يف �لبطن، و�إذ� ُعجن  وينفع من ذلك �أي�سً
بالع�سل و�ُسرب مباء حار �أذ�ب �حل�ساة �لتي تكون يف �لكليتني و�ملثانة، ويدر �حلي�س 

و�لبول.

ما كتبه عبد امللك بن حبيب عن الق�سط
الق�سط )وهو الق�سط الهندي(: قال عبد �مللك: بلغني �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم  قال: عليكم بالق�سط، فاإن فيه �سبعة �أ�سفية: يلّد به من ذ�ت �جلنب، ويلّد به من 
وجع �لفوؤ�د، وي�سعط من �لعذرة، وي�سعط من �ل�سد�ع ويتبخر به من  �لزكام: قال عبد 

�مللك: ون�سيت �ثنني.)1(

�لق�سط: )وهو �لق�سط �لهندي، ويقال له �لك�ست و�لعود(،  وقد �سبقت �لإ�سارة �إليه يف �لف�سل �لثامن:   )1(
ما جاء يف معاجلة �لعذرة )�للوزتني و�لتهاب �حللق( و�أن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم منع غمزها 

ودغرها وطحنها، و�أمر باأن ُتوؤخذ قطعة من �لق�سط في�سحق وي�سمك به يف �أنف �ملري�س.
و�أورد عبد �مللك بن حبيب ها هنا قوله �سلى �هلل عليه و�سلم : »عليكم بالق�سط فاإن فيه �سبعة �أ�سفية، 
ُّد به من وجع �لفوؤ�د، وي�سعط به من �لُعذرة، وي�سعط من �ل�سد�ع، ويتبخر  ُّد به من ذ�ت �جلنب، ويلـ يلـ

من �لزكام«. قال عبد �مللك: ون�سيت �ثنني.
وقد وردت �أحاديث عدة يف �لق�سط �لهندي منها ما �سبق ذكره يف باب معاجلة �لعذرة ومنها قوله �سلى 
�هلل عليه و�سلم : »من خري ما تد�وي به �لنا�س �حلجامة و�لق�سط �لبحري«، �أخرجه �لبز�ر و�أبو  نعيم 
�ل�سيوطي  له  و�لن�سائي، ورمز  �أحمد يف م�سنده  و�أخرج بنحوه  �ل�سني عن مالك ر�سي �هلل عنه.  و�بن 

بال�سحة.
ويف م�سند �لإمام �حمد من حديث �أم قي�س ر�سي �هلل عنها، عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: 
»عليكم بهذ� �لعود �لهندي، فاإن فيه �سبعة �أ�سفية، منها ذ�ت �جلنب«. وهو مو�فق للحديث �لذي �أورده 
عنه �مللك بن حبيب هاهنا، �إل �أن عبد�مللك �أو�سح خم�ًسا من �ل�سبع وهي ذ�ت �جلنب )�لتهاب �لبلور�أو 
 Herpes لتهاب �لرئتني، �لآلم �حلادة يف �جلنب �لتي تنتج عن �أمر��س خمتلفة مثل �لقوباء �ملنطقية�
Zoster �أو �آلم روماتيزمية. �لخ(، ووجع �لفوؤ�د )ويق�سد �ملنطقة �لفوؤ�دية من �ملعدة، �أو غ�ساء �لقلب 

وهو �لتامور و�لتهابه معروف با�سم �لتهاب �لتامور Pericarditis، و�لعذرة )وهي �لتهاب �للوزتني كما 
ا قائًما بذ�ته( و�لزكام. تقدم(، و�ل�سد�ع )وهو عر�س للعديد من �لأمر��سو ولي�س مر�سً

قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: »�لق�سط �سربان: )�أحدهما(: �لأبي�س �لذي يقال له �لبحري )و�لآخر(: 
.� �. و�لأبي�س �ألينها. ومنافعهما كثرية جدًّ �لهندي. وهو �أ�سدهما حرًّ

�لكبد  �سعف  من  نفعا  �سربا  و�إذ�  للزكام،  قاطعان  �لبلغم،  ين�سفان  �لثالث:  يف  ياب�سان  حار�ن  »وهما 
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و�ملعدة، ومن بردهما، ومن حمى �لدور �لر�بع )�أي �لتي تاأتي كل ر�بع يوم، وهي �أحد �أنو�ع �ملالريا(، 
وقطًعا وجع �جلنب، ونفًعا من �ل�سموم. و�إذ� طلي به �لوجه معجوًنا باملاء و�لع�سل قلع �لكلف )�ل�سو�د 
ا �لنم�س  Freckles، ويطلق عليه  ا يف �حلمل وبعد �لولدة، وهناك �أي�سً �ملبقع يف �لوجه، ويظهر خ�سو�سً
ا �لكلف(. وقال جالينو�س: »ينفع من �لكز�ز )�لتتانو�س(، ووجع �جلنني، ويقتل حب �لقرع« )نوع  �أي�سً

من ديد�ن �لبطن و�ملق�سود بها يف �لغالب �لديد�ن �ل�سريطية(.
وذكر �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي يف كتابه �لقيم »�لطب من �لكتاب و�ل�سنة«، �لق�سط و�أورد فيه حديث 
�لبخاري )كتاب �لطب، باب �حلجامة و�لبيوع(، وم�سلم يف �سحيحه )باب حل �أجرة �حلجامة، و�لإمام 
�أحمد يف م�سنده )18/1 - 107/3، 182( وموطاأ مالك )كتاب �ل�ستئذ�ن( وهو قوله �سلى �هلل عليه 

و�سلم : »�إن �أمثل ما تد�ويتم به �حلجامة و�لق�سط«.
ثم قال: »يف جمعه �سلى �هلل عليه و�سلم بني �حلجامة و�لق�سط �سرُّ لطيف، وهو �أنه �إذ� ُطلي به �سرط 
)مو�سع �لت�سريط( �حلجامة مل يتخلف يف �جللد �أثر �مل�ساريط. هذ� من غر�ئب �لطب، فاإن هذه �لآثار 
�إذ� نبتت يف �جللد قد يتوهم من ر�آها �أنها برق �أو بهق. و�لطابع تنفر من مثل هذه �لآثار، فحيث عمل 

ذلك مع �حلجامة ما يوؤمن من ذلك«.
»و�لق�سط هو �لعود �لهندي، وقد جعله �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أمثل ما يتد�وى به؛ لكرثة منافعه«. ثم 
ذكر �أحاديث �لعذرة، و�أمره �سلى �هلل عليه و�سلم با�ستخد�م �لق�سط بدًل من �لدغر )�لطعن �أو �لغمز(.
ثم ذكر حديث زيد بن �أرقم يرفعه » تد�وو� من ذ�ت �جلنب بالق�سط �لبحري و�لزيت«. �أخرجه �لرتمذي 
يف جامعه، كتاب �لطب و�أحمد يف م�سنده )369/4( و�حلاكم يف �مل�ستدرك وقال عنه: �سحيح �لإ�سناد، 

وو�فقه �لذهبي.
�أحدهما حقيقي وهو ورم حاد يعر�س يف �لغ�ساء �مل�ستبطن  ثم ذكر وجع ذ�ت �جلنب، وجعله ق�سمني 
حقيقي،  غري  وق�سم  �ملختلفة(.  باأنو�عه  �لبلور�  �لتهاب  و�ملق�سود  �لبلور�.  با�سم  )�ملعروف  لالأ�سالع 
وهو ما يعر�س يف �جلنب عن رياح غليظة حتتقن بني �ل�سفاقات )�أي ما ُيطلق عليه �آلم روماتيزمية(، 
ووجعه )�أي �لنوع غري �حلقيقي( ممدود. ووجع حقيقي ناخ�س. »و�لعالج يف �حلديث للمت�سبب عن ريح، 

فاإن �لق�سط �إذ�أُِنعم وخلط بزيت حار، ودلـّك به �ملكان، �أو ل�سق به كان �أنفع �سيء يف هذ�«.
و�لعود )�أي �لهندي( يقوي �لقلب و�لأع�ساء �لباطنة، ويطرد �لريح، نافع من ذ�ت �جلنب«.

و�أورد �بن �لقيم كالًما جيًد� تف�سيليًّا يف ذ�ت �جلنب حتت باب ف�سل يف هديه - يف عالج ذ�ت �جلنب، 
فقال بعد �أن روى حديث زيد بن �أرقم �ملتقدم ذكره و�لذي رو�ه �لرتمذي:

»ذ�ت �جلنب - عند �لأطباء- نوعان: حقيقي، وغري حقيقي. فاحلقيقي: ورم حار يعر�س يف نو�حي 
�جلنب يف �لغ�ساء �مل�ستبطن لالأ�سالع. وغري �حلقيقي: �أمل ي�سبه، يعر�س يف نو�حي �جلنب عن رياح 
غليظة موؤذية، حتتقن بني �ل�سفاقات، فتحدث وجًعا قريًبا من وجع ذ�ت �جلنب �حلقيقي �إل �أن �لوجع 

يف هذ� �لق�سم ممدود، ويف �حلقيقي ناخ�س«.
قال �ساحب �لقانون: »قد يعر�س يف �جلنب و�ل�سفاقات و�لع�سل، �لتي يف �ل�سدر و�لأ�سالع ونو�حيها، 
ا �أوجاًعا يف هذه �لعلة، ول  � موجعة، �سو�سة، وبر�ساًما، وذ�ت �جلنب. وقد تكون �أي�سً �أور�م موؤذية جدًّ
تكون يف هذه �لأع�ساء، لي�ست من ورم ولكن من رياح غليظة، فيظن �أنها من هذه �لعلة، ول تكون. قال: 
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و�أعلم �أن كل وجع يف �جلنب قد ُي�سمى: ذ�ت �جلنب، ��ستقاًقا من مكان �لأمل؛ لأن معني ذ�ت �جلنب 
�أمل عن �أي �سبب كان، ن�سب �إليه. وعليه حمل كالم �أبقر�ط يف قوله: �إن �أ�سحاب ذ�ت �جلنب ينتفعون 
�أو  �أو من �أخالط غليظة  �أو وجع رئة من �سوء مز�ج،  باحلّمام. وقيل: �ملر�د به كل من به وجع جنب، 

لدغة، من غري ورم ول حمى«.
ورم  وكذلك:  �حلار،  �جلنب  ورم  فهو:  �ليونان،  لغة  يف  �جلنب،  ذ�ت  معني  و�أما  �لأطباء:  بع�س  قال 
� فقط.  �إذ� كان ورًما حارًّ كل و�حد من �لأع�ساء �لباطنة. و�إمنا �ُسمي ذ�ت �جلنب ورم ذلك �لع�سو: 
ويلزم ذ�ت �جلنب �حلقيقي خم�سة �أعر��س، وهي: �حلمى، و�ل�سعال، و�لوجع �لناخ�س، و�سيق �لنف�س، 

و�لنب�س �ملن�ساري.
و�لعالج �ملوجود يف �حلديث لي�س هو لهذ� �لق�سم، لكن للق�سم �لثاين �لكائن عن �لريح �لغليظة. فاإن 
�لق�سط �لبحري - وهو: �لعود �لهندي، على ما جاء مف�ّسًر� يف �أحاديث �أخر- �سنف من �لق�سط: �إذ� 
ا ناعًما، وُخلط بالزيت �مل�سّخن، ودلـّك به مكان �لريح �ملذكور، �أو لعق: كان دو�ًء مو�فًقا لذلك،  ُدقَّ دقًّ
نافًعا له، حملاًل ملادته، مذهًبا لها، مقوًيا لالأع�ساء �لباطنة، مفتًحا لل�سدد. و�لعود �ملذكور يف منافعه 
كذلك، قال �مل�سيحي: »�لعود حار ياب�س قاب�س، يحب�س، ويقوي �لأع�ساء �لباطنة، ويطرد �لريح، ويفتح 
�ل�سدد، نافع من ذ�ت �جلنب، ويذهب ف�سل �لرطوبة. و�لعود �ملذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز �أن ينفع 
ا: �إذ� كان حدوثها عن مادة بلغمية، ل�سيما يف وقت �نحطاط  �لق�سط من ذ�ت �جلنب �حلقيقية �أي�سً

�لعلة. و�هلل �أعلم«.
وذكر �مللك �ملظفر �لر�سويل �ليمني يف كتابه »�ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة« �لق�سط، ونقل فيه قول �بن 
كتابه  �بن جزلة يف  وقول  له بحرف )ع(،  ورمز   ، و�لأغذية«  �لأدوية  لقوى  »�جلامع  كتابه  �لبيطار يف 
»منهاج �لبيان« ورمز له بحرف )ج(، وكتاب �حلكيم �أبي �لف�سل ح�سن بن �إبر�هيم �لتفلي�سي، ورمز له 

بحرف )ف(. وكتاب �لزهر�وي ورمز له بحرف )ز(. و�إليك ن�س ما قاله:
* ق�سط »ع« �لق�سط �سربان: �أحدهما �لأبي�س �مل�سمى �لبحري، و�لآخر �لهندي، وهو غليظ �أ�سود خفيف، 
مر �ملذ�ق. وهما حار�ن ياب�سان يف �لدرجة �لثالثة. و�لهندي �أ�سّد حر�رة، وهما من�سفان للبلغم �لذي يف 
�لر�أ�س، قاطعان للزكام، و�إذ� �ُسربا نفعا من �سعف �لكبد و�ملعدة وبردهما. و�لق�سط �لأبي�س فيه منفعة 
عظيمة من �لأوجاع �لعتيقة، �لتي تكون يف �لر�أ�س من �لأبردة، ويطرح �لريح �ملخدرة للدماغ �إذ� ��ستعط 
به مباء �ملطر، �أو ُطبخ ب�سمن عربي، وهو �سمن �ملعز �أو �سمن �لبقر، و�إن تدخن به يف قمع قتل �لولد، 
و�أدرَّ �حلي�س، و�إذ� ُن�سر على مقدم �لر�أ�س نفع من �لنزلت �لباردة، وي�سخن �لدماغ. و�إذ� تبّخر به نفع 

ا ومن �لوباء �حلادث من �لتعفن. من �لنزلت �أي�سً
دت به مو��سع �لأوجاع �لباردة �سكنها، يف �لع�سل �أو يف �ملفا�سل. وكذلك دهنه �إن ُقطـِّر منه  و�إذ� ت�سمَّ
ن �أوجاعها �لباردة، وفتح �سددها. و�إذ� �ُسحق وُعجن بالع�سل و�ُسرب نفع من �أوجاع �ملعدة  يف �لأذن �سكَّ
و�ملغ�س، ومن �أوجاع �لكلي، وفتـّت �حل�ساة �ملتولدة فيها، و�إذ� �سرب بال�سكنجبني نفع من حمى �لربع. 
و�إذ� ُلعق بالع�سل نفع من �لبهر. و�إذ� ُطلي به �لبهق و�لنم�س و�لكلف معجوًنا بالع�سل �أو باخلّل �أو بالقطر�ن، 
ح�سبما توجبه �لعلـّة، �أز�لها. وينبت �ل�سعر يف د�ء �لثعلب. ونفعه يف تقطـّع �لأخالط �للزجة، ويف �لنفع من 
�. وهو جّيد للزكام �لبارد �إذ� ُبّخر به �لأنف. ودهنه ينفع �لع�سب، وينفع  �لأدو�ء �ملتولدة عنها قوي جدًًّ
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من �خلدر و�لرع�سة. ومنه �سنف ثالث، وهو يقتل، ولونه لون �خل�سب، ور�ئحته �ساطعة. »ج« مثله. وقال: 
ر�ئحة  ر�ئحته  �سنف  و�لثالث  خفيف.  هندي  �أ�سود  و�لثاين  �لبحري.  �لأبي�س  هو  �لق�سط  من  و�ملختار 
�ل�سرب، وهو �إلى �ل�سو�د. و�لرومي من هذه �لأ�سناف له ر�ئحة �ساطعة. و�أجوده �لأبي�س �حلديث �ملمتلئ 
غري �ملتاآكل، يلذغ �لل�سان. ثم �لهندي �لأ�سود �خلفيف. وهو يغ�ّس باأ�سول �لر��سن �ل�سلبة. وهو ل يحذي 
�لل�سان، ول ر�ئحة له قوية. و�لق�سط حاّر يف �لدرجة �لثالثة، قيل: يف �لر�بعة، ياب�س يف �لثالثة، ينفع كل 
ع�سو يحتاج �إلى �إ�سخان، ويجتذب �خللط من �لن�ساء  �سماًد�، ويدّر �حلي�س �سرًبا وتبخرًي� يف قمع، ويدّر 
�لبول، ويخرج حب �لقرع و�لديد�ن، ويحّرك �لطبع ب�سر�ب. ويقوي على �لباءة، وينفع من �لناف�س ومن 
�لنهو�س كلها ب�سر�ب و�أف�سنتني. وقدر ما ُيوؤخذ منه: �إلى درهم. ويقتل �لأجنة، وميالأ �لدماغ بخاًر� �إذ� 
�سّم، ويبدل بن�سف وزنه عاقر قرًحا. »ف« دو�ء حب�سي معروف. وهو ثالثة �أ�سناف، �أجوده �لهندي �ملّر 
�حلاد �لطعم، وهو حار يف �لثالثة، ياب�س ينفع من ��سرتخاء �لأع�ساب، ويقوي �لكبد و�لقلب، وينفع من 
�لفالج و�أوجاع �ملفا�سل و�لأور�ك وعرق �لن�سا �سرًبا وطالًء مباء �ل�سرب. و�ل�سربة منه: �إلى درهمني. »ز« 

بدله: ن�سف وزنه من جوز �سجر �لقطر�ن«.
و�لق�سط  �ملّر،  �لأبي�س  هو  �لعربي  و�لق�سط  �حللو،  �لأ�سود  هو  �لهندي  �لق�سط  �أن  �لبيطار  �بن  وذكر 

�ل�سامي هو �لر��سن.
 Inula �لعلمي  و��سمه  فار�سي.  لفظ  وهو  )حاليًّا(  �لر��س  با�سم  ُيعرف  �سامي(  )ق�سط  و�لر��سن 
بة من �أعلى ت�سبه  Helenum. وهو ع�سبة يبلغ �رتفاعها مرًت� ون�سًفا، �أور�قها عري�سة من �أ�سفل، مدبَّ

�لد�خل.  من  بي�ساء  �خلارج،  �سمر�ء من  مت�سعبة،  و�جلذور  م�ستقيمة.  غليظة �حلجم  و�ل�ساق  �لقلب 
وحتتوي �جلذور على زيت طّيار ومادة �لأنولني Inulin ومو�د �سمغية، ومادة �لهيلني Helenin، وهي 

من �ملطـّهر�ت �لقوية.
وقد جاء يف كتاب �لدكتور �أمني رويحة »�لتد�وي بالأع�ساب« ما يلي عنها.

ق�سط �سامي. را�ض: )�ملفرد�ت: �لر��س من �لفار�سبية، نبات طبي معمر من �ملركبات �لأنبوبية �لزهر(.
مكان �لنبتة: �ملروج و�لأحر�ج �لرطبة وبني �لقبور، وميكن زرعها بعمل )دند�نة( من بذورها يف �سهري 

�سباط و�آذ�ر، ثم ُينقل )�ل�ستل( منها �إلى مكان �لزرع يف �سهري ني�سان و�أيار.
�أور�قها كبرية ب�سكل �لقلب،  �أو�سافها: ع�سبة يبلغ �رتفاعها )مرت - مرت ون�سف( تعي�س ب�سع �سنني، 
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�لأ�سفل  وجهها  �نبعاجات،  �أطر�فها حتوي )3-2(  كاحلربة،  رفيع  بر�أ�س  وتنتهي  �لأعلى،  نحو  ت�سيق 
يحوي �سعري�ت �سغرية رمادية �للون، ويف �سهري متوز و�آب تتفتح لها �أزهار منفردة �أو متجمعة، �سفر�ء 
�للون و��سعة �ل�ستد�رة، �ساقها غليظة �حلجم، عمودية م�ستقيمة، جذورها مت�سعبة ومعقدة �سمر�ء من 

�خلارج، بي�ساء يف �لد�خل، ولها ر�ئحة �أفاوية.
�جلزء �لطبي منها: زيت طيار ومادة �لأنيولني Inulin مع مو�د �سمغية ومادة �لهيلينني Helenin من 

�أقوى �ملطهر�ت.
��ستعمالها طبيًّا:

من  غر�ًما   )20( من  يعمل  مبرهم  �مل�ساب  �جل�سم  بتدليك  وذلك  �جلرب،  ملعاجلة  �خلارج:  من  �أ( 
م�سحوق �جلذور و)10( غر�مات من �لدهن �أو �سحم �حليو�ن و�إبقاء �ملرهم فوق �جل�سم ملدة )24( 
بالغلي  �سريره  ومالءة  مالب�سه  وتطهر  و�ل�سابون،  �ل�ساخن  باملاء  �مل�ساب  بعدها  ي�ستحم  �ساعة، 

و�لغ�سل.
وملد�و�ة  تقيحها،  ومنع  �جلروح  لغ�سل  �جلذور  م�سحوق  من  �لرتكيز  قوي  مغليًّا  ُي�ستعمل  كذلك 
�لطفوحات وملد�و�ة �لطفوحات �جللدية �جلافة، وذلك بتكميدها باملغلي �مل�سّفى بارًد� �أو �ساخًنا. 
ا. وذلك بغلي  وُي�ستح�سن �أن ي�ساف �إلى ذلك �سرب مقد�ر فنجان و�حد من م�ستحلب �جلذر �أي�سً
�لنهار على  �أثناء  و�سربه  �ملاء،  �ملفروم يف فنجان كبري و�حد من  مقد�ر )3( غر�مات من �جلذر 
من  �أكرث  �إلى  )�ل�ساي(  هذ�  من  �لنهار  طيلة  �مل�ستهلك  كمية  زيادة  �أن  ويالحظ  متعددة.  دفعات 

)فنجان ون�سف �أو فنجانني( ت�سبب �لغثيان و�لقيء.
ب( من �لد�خل: ي�ستعمل يف �لإ�سابات �ل�سدرية؛ لأنه يحّل �لبلغم �ملتجّمد يف �ملجاري �لهو�ئية، وي�سهل 
عملية �لتق�سع، فهو مفيد �إذن يف معاجلة �للتهابات �ل�سعبية و�لرئوية بجميع �أنو�عها مبا يف ذلك 
ا و�أن مادته �ملطهرة ت�سعف منو �جلر�ثيم وقد تق�سي عليها كليًّا، ويخفـّف  �ل�سل �لرئوي، خ�سو�سً

ع�سر �لتنف�س ويحّد من نوبات �ل�سعال �لديكي.
�لأطباء  �لقدماء  بع�س  ويعتقد  �ملر�رة.  �إفر�ز  وي�سهل  لالأكل،  �ل�سهية  يح�سن  �له�سمي  ويف �جلهاز 
ا �أور�م �ملعدة وي�سفيها كما ي�سفي من فقر �لدم - �أنيميا- ويقي �جل�سم من �لإ�سابة  �أنه يزيل �أي�سً

بالأوبئة عند ظهورها.
�إدر�ر �لبول، ويف تقوية �لطمث عند �لن�ساء ويف  ا يف  �أي�سً ويفيد ��ستعمال جذر �لر��س من �لد�خل 
مد�و�ة �ملالنخوليا )�كتئاب �لنف�س(. ول�ستعماله من �لد�خل ي�سرب من مغلي �جلذر �ملفروم مقد�ر 
�أو مُيزج من م�سحوقه مقد�ر غر�م  �لنهار،  �ليوم بجرعات متعددة طيلة  )1-2( فنجان كبري يف 

ا. و�حد مع مثله من ع�سل �لنحل لتعاطيه �أثناء �لنهار بدفعات متعددة �أي�سً
ن من �أجز�ء مت�ساوية من م�سحوق جذور �لر��س  وملعاجلة �لربو )�أ�ستما( ُي�ستح�سن ��ستعمال خليط مكوَّ

وزهرة �لربيع )كعب �لثلج( وم�سحوق بذور �لأني�سون.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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الق�سط يف �سوء الدرا�سات والبحوث العلمية احلديثة:  املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض
وهو  �لأقل عطرية  وهو  �ل�سود�ء  �جلذور  ذو  �أحدهما  �لق�سط  با�سم  متد�ولن  و  مهمتان  نباتان  هناك 
نبات (Saussurea lappa) و�لآخر هو �لذي يحتوي على زيوت عطرية �أكرث وهو �أكرث خفة وهو �لق�سط 
�لعربي (Costus speciosus)، ومنذ �لقدم مت و�سف �لق�سط على �أنه نوعني �أحدهما �لق�سط �لبحري 
�بن  يقول  �ل�سود�ء.  �جلذور  ذو  �لهندي  �لق�سط  هو  و�لآخر  و�لألطف  �لألني  وهو  �لبي�ساء  �جلذور  ذو 
و�لأبي�س  �أ�سدهما حر�رة،  وهو  �لهندي.  هو  و�أ�سود  �لبحري.  له:  يقال  �أبي�س:  نوعان:  �لق�سط  �لقيم: 

�ألينهما، ومنافعهما كثرية.
و قد بينت در��سة �أجريت بق�سم علوم �لأحياء بكلية �لعلوم بجامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة من �أجل 
حتقيق �ل�سم �لعلمي لنبات �لق�سط، حيث مت مر�جعة نبات �لق�سط يف �أحد �ملر�جع �لعلمية وهو )دليل 
�أنو�ع �لق�سط يف �لعامل، وقد ذكر  �أنه يوجد �لعديد من  �مل�سادر �لعاملية للنباتات �لنافعة( حيث ذكر 
 Costus( ملرجع �أهمية ثالثة �أنو�ع من �لق�سط منهم �لق�سط �لعربي �أو �لق�سط �حللو و��سمه �لعلمي�
و�لق�سط  �لتنف�سية  �لأزمات  و  و�ل�سعال  �ل�سدر  �أمر��س  ��ستخد�مه يف عالج  و قد ذكر   ،)speciosus

نبات  �أن  �إلى  �لبحث  خل�س  قد  و  �لالتينية  �أمريكا  يف  �ملوجودة  �لق�سط  �أنو�ع  �أحد  و�أخرًي�  �لأفريقي 
�لق�سط ذي �جلذور �ل�سود�ء و��سمه �لعلمي: 

).Saussurea lappa )Decne.(C1B1Clarke(،  وقد رجح �لبحث �أنه هو �لق�سط �لهندي �لذي ذكره 
�لر�سول �سلي �هلل عليه و�سلم يف حديثه عن �لق�سط �لهندي )1(.

Sauss- )وطبًقا للدر��سات �لعلمية و�لطبية �لتي متت فاإنه ميكن �إيجاز فو�ئد �لنباتني �لق�سط �لهندي 
urea lappa( و�لق�سط �لعربي )Costus speciosus( مبا يلي:

 )Saussurea lappa )Decne.)C.B.Clarke)  الق�سط الهندي
�أنه يتم  يف مر�جعة للناحية �لنباتية و�لكيميائية و�لدو�ئية لهذ� �لنبات مت ن�سرها عام 2007 مت ذكر 
�لقرح  عالج  يف  �جلذور  ��ستخد�م  يتم  كما  �لربد،  ونزلت  �ل�سعال  عالج  يف  �جلذور  مغلي  ��ستخد�م 
�ل�سعبي يف تناول �لق�سط �لهندي، حيث يتم  �لتنف�سية و�لروماتيزم،  وقد ذكر طرق �لطب  و�لأزمات 
تناول بودرة �جلذور مع �ملاء �لد�فئ يف حالت �ل�سعال وم�سغ �جلذور يف حالت �لتهاب �حللق ومغلي 

�جلذور مع �للنب يف حالت �ل�سعف �ل�سديد.
وقد ذكرت �لدر��سة �خل�سائ�س �لدو�ئية للنبات من خالل در��سات �سابقة �أهمها خ�سائ�سه �مل�سادة 

لاللتهاب و�مل�سادة لالأور�م و�ملنظم جلهاز �ملناعة و�مل�ساد للميكروبات )2(.
التاأثري امل�ساد للميكروبات:

يف در��سة ُن�سرت عام 2013 عن �أثر م�ستخل�س �إيثانول �لق�سط على عدد من �أنو�ع �لبكترييا �ملقاومة 
للم�ساد�ت �حليوية تبنّي �لتاأثري �ملثبط لهذ� �مل�ستخل�س على  عدد من �أنو�ع �لبكترييا �أهمها:

Klebsiel-  ,  Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus)

كما   (Extended Spectrum Beta-Lactemase, Acinetobacter baumannii  ,la pneumonia

يخل�س �لبحث �إلى �أن م�ستخل�س �لإيثانول �خلام من �لق�سط �لهندي من �ملمكن ��ستخد�مه يف عالج 
هذه �لأنو�ع من �لبكترييا �ملقاومة للم�ساد�ت �حليوية)3(.
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�أما  �مل�ستخرج  �لق�سط  م�ستخل�س  ل�ستخد�م  �إيجابية  نتائج  ا  �أي�سً �أظهرت  �أخرى  طبية  در��سة  ويف 
�أظهر  وقد  و�لفطريات،  �لبكترييا  �أنو�ع  من  عدد  تثبيط  على  �لكلوروفورم  �أو  �مليثانول  با�ستخد�م 

م�ستخل�س �لنبات با�ستخد�م �لكلوروفورم نتائج وفاعلية �أقوى من نظريه �مل�ستخَل�س بامليثانول)4(.
بكترييا  من  �أنو�ع  خم�سة  على  �لإيثانول  با�ستخد�م  �سيني  نبات   29 م�ستخل�سات  �سملت  در��سة  ويف 
هيليكوباكرت بيلوري )Helicobacter pylori( كان م�ستخل�س �لق�سط �لهندي هو �لثالث يف �لفاعلية 

وكان تركيز �حلد �لأدين �ملثبط هو 40 ميكروجلر�م لكل مللي )5(.
Esch- )ويف در��سة �أخرى بينت قدرة م�ستخل�س نبات �لق�سط على تثبيط عدد من �أنو�ع �لبكترييا و هي 
 pneumonia,  Klebsiella  , erichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Neisseria gonorrhea

�إلى 450 ميكروجر�ًما  Enterobacter aerogenes( وكان تركيز �حلد �لأدين �ملثبط يرت�وح بني 250 

لكل مللي )6(
التاأثري املناعي:

حت �أحد �لدر��سات �لطبية �أن تناول �جلرعات �لكبرية من م�ستخل�س نبات �لق�سط �لهندي يوؤدي  رجَّ
كعالج طويل  ��ستخد�مه  فائدة  �إلى  ي�سري  و�خللطي، مما  �خللوي  ب�سقيه  �ملناعي  تن�سيط �جلهاز  �إلى 

�ملدي للمر�سى �مل�سابني باأمر��س نق�س �ملناعة )7(.
تاأثري الق�سط الهندي يف التئام اجلروح:

�أ�سارت در��سة طبية  وهي �أطروحة مقدمة للح�سول علي درجة �ملاج�ستري يف �لعلوم  �إلى فائدة �لق�سط 
�لهندي يف زيادة تكاثر خاليا �جللد و�أثره يف �سرعة �لتئام �جلروح مع عدم ظهور �أي تقرحات حول 
�جلرح، مما ي�ستنتج منه �أن �لق�سط �لهندي من �ملمكن �أن يكون عالًجا فّعاًل و�آمنا لزيادة �سرعة عملية 

�لتئام �جلروح )8(.
الأمان  والفاعلية:

��ستخد�مه طبًقا  يتم  فاعليته عندما  و�إلى  �لهندي  �لق�سط  ��ستخد�م  �أمان  �إلى  �أ�سارت مر�جعة طبية 
جلرعات �لطب �لتقليدي )�ل�سعبي( )9(.

كما �أ�سارت در��سة حديثة تهدف �يل تلخي�س تطور �لبحوث و�لدر��سات �لطبية �ملتعلقة مبكونات �لنبات 
�لالكتون  وتريبني  �لثالثية  �لتريبينات  هي  مكوناته  �أهم  �أن  �أكدت  حيث  �لدو�ئية،  وفاعليته  �لن�سطة 
وم�ساد  لاللتهاب  كم�ساد  �لدو�ئية  �لتاأثري�ت  من  كثرًي�  �لهندي  للق�سط  �أن  كما  �لن�سفي   �لأحادي 

لالأور�م �ل�سرطانية )10(.
)Costus speciosus(  الق�سط العربي اأو الق�سط اجلميل

يف كتاب منظمة �ل�سحة �لعاملية عن �لنباتات يف دولة بابو� غينيا �جلديدة  ذكرت �أن هذ� �لنبات له 
�لعديد من �لأ�سماء وهو من ف�سيلة �لزجنبيليات، وي�ستهر با�سم ) �لزجنبيل �لربي(.

�إلى 2.5 مرت وهو متوطن يف بابو� غينيا �جلديدة، وهي دولة تقع يف �لن�سف  طوله يرت�وح ما بني 1 
�ل�سرقي من جزيرة غينيا �جلديدة يف جنوب غرب �ملحيط �لهادي بالقرب من �أندوني�سيا. كما �أنه ينمو 

يف �ملناطق �ل�ستو�ئية.
�أما عن فاعليته فانه ُي�ستخدم كم�ساد فريو�سي ومهبط للجهاز �لع�سبي ومدر للبول ومزيل للتقل�سات 
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وم�ساد للبكترييا و�لفطريات )11(.
تاأثريه كم�ساد بكتريي:

�أظهرت �أحد �لدر��سات �لطبية تاأثري �مل�ستخل�سات �ملائية من �لنبات على بكترييا 
)Staphylococcus aureus(  فقط وهذ� يتما�سى مع �لطب �ل�سعبي، حيث ي�ستخدمون مغلي �جلذور 
�مل�ستخل�س  يظهر  مل  ا  و�أي�سً �لخري  �لبكترييا  �أنو�ع  علي  تاأثري  �أي  يظهر  مل  بينما  بكتريي،  كم�ساد 

�ملح�سر بو��سطة �مليثانول ءي تاأثري كم�ساد بكتريي)12(.
التاأثري امل�ساد لاللتهاب واخلاف�ض للحرارة:

بينت در��سة طبية على �لفئر�ن فاعلية م�ستخل�س جذور �لنبات بو��سطة �لإيثانول كم�ساد لاللتهاب يف 
عالج �لتورم �لذي �سببه مادة �لكارجينان يف �لفئر�ن بجرعة 800 مللي جر�م لكل كيلوجر�م، ويف عالج 
�لورم �حلبيبي �ملتكون نتيجة �إعطاء �لفئر�ن كرة من �لقطن بجرعة 400 مللي جر�م لكل كيلو جر�م  
� وعند جرعة 800 مللي  و800 مللي جر�م لكل كيلو جر�م، بينما كان تاأثريه كخاف�س للحر�رة ب�سيًطا جدًّ

جر�م لكل كيلو جر�م )13(.
تاأثريه كم�ساد فطري:

�أن  �أظهرت  فطري،  وم�ساد  بكتريي  كم�ساد  للنبات  �ملختلفة  �مل�ستخل�سات  تاأثري  ملعرفة  در��سة  يف 
م�ستخل�س �لهك�سان من �لنبات �أظهر نتائج �إيجابية كم�ساد فطري، ومل يظهر هو �أو باقي �مل�ستخل�سات 

نتائج �إيجابية كم�ساد بكتريي )14(.
و يف در��سة �أخرى �أثبتت تاأثري م�ستخل�س ق�سور جذور �لنبات �ملثبط لبع�س �لفطريات و�خلمرية �لتي 
 )Aspergillus niger( ي�سببه فطر �لذي  �لر�سا�سيات  د�ء  �أبرزها  بالأمر��س ومن  �لن�سان  ت�سيب 
وهناك حالة �لر�سا�سية �لدخناء �لذي ي�سببها فطر )A1fumigatus( و�لأمر��س �لتي ت�سببها خمرية 
ا يف �لرتكيز�ت �لعالية على تثبيط منو هذه  )Candida albicans(، وقد �أثبت �لبحث قدرة �لق�سط خ�سو�سً

�لفطريات و�خلمرية )15(.
التاأثري الواقي خلاليا الكبد:

يف در��سة علي فئر�ن مت حقنها بر�بع كلوريد �لكربون ) carbon tetracholride( لإحد�ث ت�سمم 
ا ملحوًظا يف �إنزميات �لكبد ون�سبة  كبدي.. ثم �إعطاوؤها م�ستخل�س �إيثانول �لق�سط �أظهرت �لنتائج نق�سً
�لو�قي خلاليا  �لتاأثري  يدعم  ومعملية، مما  بدر��سات خلوية  �لكبد مدعومة  و�لتهاب خاليا  �ل�سفر�ء 

�لكبد مل�ستخل�س نبات �لق�سط)16(.
اخلال�سة:

نبات �لق�سط من �لنباتات �مل�ستخدمة يف �لعديد من �أنظمة �لطب �ل�سعبي منها طب �لتبت و�لطب . 1
�ل�سيني وطب �لأيورفيد�  منذ ع�سور.

هناك نتائج �إيجابية لبع�س �لدر��سات �لطبية ل�ستخد�م نبات �لق�سط بنوعيه كم�ساد لاللتهاب . 2
و��ستخد�م �لق�سط �لهندي ذي �جلذور �ل�سود�ء كم�ساد بكتريي و�لق�سط �لعربي كم�ساد فطري 

وم�ساد للخمرية.
تفتقد معظم �لدر��سات �إلى �جلودة، كما �أن �أغلبها كانت تتم علي �لفئر�ن �أو �حليو�نات مما ل . 3
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ي�سمح بالعتماد عليها كاأ�سانيد علمية يف حالت عالج �لإن�سان.
�أ�سارت مر�جعات طبية  للنباتني �إلى �أنه ل يوجد در��سات ع�سو�ئية �سابطة على �لإن�سان تبنيِّ مدى . 4

�أمان ��ستخد�م �لق�سط �لعربي بالرغم من تاريخ ��ستخد�مه �لطويل.  وبالرغم من وجود عدد من 
�لتجارب تبنيِّ فو�ئد للق�سط �لهندي �إل �أننا ما زلنا نفتقد �إلى �لدليل �لعلمي على ��ستخد�مه يف 
عالج �أي مر�س، وما زلنا بحاجة �إلى جتارب �سريرية ع�سو�ئية �سابطة لتاأكيد هذه �لنتائج. )18( 

)17(
ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة يف هذ� �ملجال:

1 1 Nahed Mourad Waly, erifying the Scientific Name of Costus [Saussurea lappa 
((Decne1)C1B1Clarke1) - Asteraceae] - JKAU: Sci1 ,Vol1 21 No1 2, pp: 334-327 
2009) A1D1 / 1430 A1H1); DOI : 1014197 / Sci1 2110-21

1 2 Madan Mohan Pandey , , Subha Rastogi, Ajay Kumar Singh Rawat - Saussurea 
costus : Botanical, chemical and harmacological review of an ayurvedic 
medicinal plant - Journal of Ethnopharmacology 390–379 (2007) 110

1 3 Sidgi Syed Anwer Hasson , Mohammed Saeed Al- Balushi, Khazina Alharthy 
,Juma ZaidAl-Busaidi ,Muna Suliman A ldaihani ,Mohammed Shafeeq Othman, 
Elias Antony Said,Omar Habal,Talal Abdullah Sallam,Ali Abdullah Aljabri 
,Mohamed AhmedIdris - Evaluation of anti-resistant activity of Auklandia 
(Saussurea lappa) root against some human pathogens - Asian Pac J Trop Biomed 
562-557 :(7)3 ;20131

1 4 Thara K1 M and K1 F1 Zuhra – Comprehensive In-vitro pharmacological activities 
of different extracts of Saussurea lappa - European Journal of Experimental 
Biology, 420-417:(2 )  2 ,2012

1 5 Li Y, Xu C, Zhang Q, Liu JY, Tan RX (2005) In vitro anti- elicobacter pylori action 
of 30 Chinese herbal medicines used to treat ulcer diseases1 J Ethnopharmacol 
333 – 98:329

1 6 Nagwa M El Sawi , Wadeah Backer , Magda M1 Aly , Lina Baz - Assessment of 
Therapeutic Value of Black Costus (Saussurea lappa ) Using Several Parameters 
- J1 Int1 Environmental Application & Science - Vol1 2010) 841-832 :(5) 5)

1 7 Ravi Shankar Pandey, Saussurea lappa - extract modulates cell mediated and 
humoral immune response in mice - Der Pharmacia Lettre, -1868:(6)  4  ,2012
1873 (http://scholarsresearchlibrary1com/archive1html)

1 8 Solafa Abdulrahman Zahran, Wadiah Saleh Backer - Promoting Wound Healing 
Activity Using Indian Costus  Saussurea lappa – Master Thesis –  2010  - online 
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http://sciences1kau1edu1sa/Files/130/Researches/28053_579501pdf

1 9 K1 Madhuri & K1 Elango & S1 Ponnusankar – Saussurea lappa (Kuth root): 
review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology - Orient Pharm 
Exp Med (9 – 12:1 (2012 DOI 1011007/s1-0043-011-13596

1 10 Hua Wei, Lihua Yan, Weihong Feng, Guoxu Ma, Yong Peng, Zhimin Wang, 
Peigen Xiao -  Research Progress on Active Ingredients and Pharmacologic 
Properties of Saussurea lappa - Curr Opin Complement Alternat Med  :(1)1;2014 
22-161

1 11 World Health Organization - Medicinal Plants in Papua New Guinea – 2009

1 12 APARNA SARAF - Phytochemical and Antimicrobial Studies of Medicinal Plant 
Costus Speciosus (Koen1) - E-Journal of Chemistry - http://www1e-journals1net 
7 ,2010(S1), S-405S413

1 13 Binny K, Sunil Kumar G and Dennis Thomas, ANTI-INFLAMMATORY AND 
ANTIPYRETIC PROPERTIES OF THE RHIZOME OF COSTUS SPECIOSUS 
(KOEN1) SM1 - Journal of Basic and Clinical Pharmacy - Vol001- Issue003- 
June 2010 – August 2010

1 14 Veeramuthu Duraipandiyan, Naif Abdullah Al-Harbi, Savarimuthu Ignacimuthu, 
and Chinnasamy Muthukumar - Antimicrobial activity of sesquiterpene lactones 
isolated from traditional medicinal plant, Costus speciosus (Koen ex1Retz1) Sm 
- BMC Complement Altern Med1 13 :12 ;20121

1 15 Manal Othman Al-Kattan - Effect of Costus speciosus on Aspergillus niger & 
A1fumigatus Fungi and Candida albicans Yeast for Respiratory System Infection 
- Umm Al-Qura Univ1 J1 App1 Sci1 Vol11, No1 2, pp1 2009) 51-40)

1 16 Nitin Verma,  R L Khosa – Evaluation of protective effect of ethanolic extract 
of costus speciosus (koenig) Sm1 Rhyzomes on carbon tetracholoride induced 
hepatotoxicity in rats – Natural product radiance  Vol 2009 – (2) 8 – pp 126-123

1 17 Saussurea (Saussurea spp1) - Natural Standard Professional Monograph – 2013 
- http://www1naturalstandard1com/index-abstract1asp?create-abstract=saussurea1
asp&title=Saussurea

1 18 Costus spp1 - Natural Standard Professional Monograph – 2013 - http://
www1naturalstandard1com/index-abstract1asp?create-abstract=costus1
asp&title=Costus20%spp1

)Inula helenium, Elecampane( جذر الرا�سن ق�سط �سامي وُيعرف با�سم الرا�ض حاليًّا
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اء ما كتبه عبد امللك بن حبيب عن احِلنَّ
احلناء: قال عبد �مللك بن حبيب: بلغني �أن �حلنـّاء دو�ء ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم �إذ� �أ�سابه خد�س �أو جرح �أو قرحة و�سع عليه �حلنـّاء حتى يرى �أثره على جلده، 
�أمره  �إل  برجليه  �أحد وجًعا  �إليه  ي�ستكي  وكان ل  باحلناء،  ر�أ�سه  �إذ� �سدع غلَّف  وكان 

باحلنـّاء �أن يخ�سبهما به.

وعن �أبي هريرة �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »من دخل �حلمام فاأ�ساب 
هذه �لنورة، ومل ي�سب �سيًئا من حنـّاء فاأ�سابه و�سح فال يلوم �إل نف�سه«)1(.

من �أ�سمائه �لزجنبيل �ل�سامي، �لق�سط �ل�سامي، عني �حل�سان، �للوف، �لر��سن و�جلزء �مل�ستخدم من 
�لنبات جذوره.

ا  هنالك موؤ�سر�ت علمية غري �أنها غري حا�سمة باأن �لر��سن له خو��س م�سادة �ملتفطرة �ل�سلبية و�أي�سً
��ستعمالته كمطهر وملطف، فهناك  �إلى  �إ�سافة  �لأور�م،  للديد�ن، وكذلك يف مكافحة خاليا  م�سادة 
بع�س �لدعاء�ت حول جناعته كمقو لله�سم وفاحت لل�سهية، ولعالج �لربو و�ل�سعال �لديكي، و��ستخد�ماته 

يف حالت �لكتئاب �لنف�سي.
وهذه بع�س �مل�سادر �لبحثية و�لعلمية حول جذر �لر��سن ل�سطالع �لقاريء �لطبيب:

• Newall C, Anderson L, Phillipson J, eds1 Herbal Medicines: A Guide for Health-
Care Professionals1 London, England: Pharmaceutical Press; 19961 

• Bisset NG, ed1 Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals1 2nd ed1 New York, NY: 
CRC Press; 256-2001:2541

• Cantrell CL, Abate L, Fronczek FR, Franzblau SG, Quijano L, Fischer NH1 
Antimycobacterial eudesmanolides from Inula helenium and Rudbeckia 
subtomentosa1 Planta Med1 355-65:351;19991

• El Garhy MF, Mahmoud LH. Anthelminthic efficacy of traditional herbs on 
Ascaris lumbricoides1 J Egypt Soc Parasitol1 900-32:893;2002

• Nesterova I, Zelenskaia KL, Vetoshkina TV, Aksinenko SG, Gorbacheva 
AV, Gorbatykh NA1 Mechanisms of antistressor activity of Inula helenium 
preparations [in Russian]1 Eksp Klin Farmakol1 65-66:63;20031

�حلنـّاء: وردت يف �حلنـّاء �أحاديث كثرية. وذكر عبد �مللك بن حبيب �أن �حلناء دو�ء ر�سول �هلل �سلى �هلل   )1(
عليه و�سلم �إذ� �أ�سابه خد�س �أو جرح �أو قرحة و�سع عليها �حلنـّاء حتى يرى �أثره على جلده. وكان �إذ� 
�سدع غلف ر�أ�سه باحلنـّاء. وكان ل ي�ستكي �إليه �أحد وجًعا برجليه �إل �أمره باحلنـّاء يخ�سبهما به. وذكر 
حديًثا عن �أبي هريرة �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »من دخل �حلمام فاأ�ساب هذه �لنوة، 
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ومل ي�سب �سيًئا من حناء، فاأ�سابه و�سح فال يلوم �إل نف�سه«.
وقد تقدم يف �لف�سل �ل�ساد�س: »ما جاء يف عالج �ل�سد�ع �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان �إذ� 
�أ�سابه �سد�ع غلف ر�أ�سه باحلناء«. وذكره �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي وقال: رو�ه �بن ماجه، ويف �سحته 

نظر. وذكره �ل�سيوطي يف »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب �لنبوي«.
وقال رو�ه �لبز�ر و�بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �أبي هريرة قال: »كان ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم �إذ� نزل عليه �لوحي �سدع فيغلف ر�أ�سه باحلناء«. ويف �سنده �لأحو�س بن حكيم، قال عنه 

�لهيثمي: �سعيف وقد ُوثـَّق )�أي وثقه بع�سهم(.
و�أخرج �أحمد يف م�سنده، و�لبخاري يف تاريخه، و�حلاكم يف »�مل�ستدرك« و�سّححه، و�أبو د�ود يف �سننه، 
و�بن �ل�سني يف »�لطب �لنبوي« و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �سلمى ر�سي �هلل عنها قالت: »ما �سكا 
�إل قال:  �أمره باحلجامة، ول وجًعا يف رجليه  �إل  ر�أ�سه  و�سلم وجًعا يف  �لنبي �سلى �هلل عليه  �إلى  �أحد 

�أخ�سبهما باحلناء«، ويف رو�ية »وُيلقي يف �حلناء �سيًئا من ملح«. ويف �أخرى: �سيًئا من حرمل.
و�أخرج �بن �ل�سني و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �أبي ر�فع ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم : »عليكم ب�سّيد �خل�ساب �حلنـّاء، يطّيب �لب�سرة، ويزيد يف �جلماع«. ويف م�سنده معمر 
بن حممد بن عبيد �هلل بن �أبي ر�فع قال �بن حبان يف �ل�سعفاء )38/3(: ل يجوز �لحتجاج به. وقال 
�ل�سوي  �ملنهج  كتاب  عن  )نقاًل  �حلديث.  منكر  �لبخاري  قال   :)157  ،156/4( للذهبي«  »�مليز�ن  يف 

لل�سيوطي بتحقيق �لدكتور ح�سن �لأهدل(.
و�أخرج �لبز�ر و�أبو نعيم يف »�لطب �لنبوي« عن �أن�س ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
وهو  �لتمار  ميمون  بن  يحيى  م�سنده  ويف  ونكاحكم«.  �سبابكم  يف  يزيد  فاإنه  باحلناء.  »�خت�سبو�  قال: 

فه �لعر�قي. مرتوك. وقد �سعَّ
و�أخرج �أبو يعلي عن �أن�س �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�خت�سبو� باحلنـّاء فاإنه يطيب �لريح، 
وي�سّكن �لدوخة«، ويف �سنده �سعف )�نظر كتاب �لإمام �ل�سيوطي »�ملنهج �ل�سوي و�ملنهل �لروي يف �لطب 

�لنبوي« بتحقيق �لدكتور ح�سن �لأهدل(.
وذكر �حلناء �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي يف كتابه �لطب من �لكتاب و�ل�سنة فقال:

حناء: بارد ياب�س وفيه حر�رة ينفع يف قروح �لفم، ويف �لقالع، و�لأور�م �حلارة، ماوؤها مطبوًخا ينفع 
نه، ينفع تعفـّن �لأظفار �إذ� خ�سب به �لرجل �ملجدور يف �بتد�ئه  حرق �لنار، خ�سابه يحمر �ل�سعر ويح�سِّ

مل يقرب �جلدري عينيه.
وقد روت �أم �سلمة قالت: كان ل ي�سيب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قرحة ول �سوكة �إل و�سع عليها 

�حلنـّاء. )رو�ه �لرتمذي و�بن ماجه(.
يف تاريخ �لبخاري: »ما �سكا �أحد لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وجعًل يف ر�أ�سه �إل قال: �أحتجم، ول 

وجًعا يف رجليه �إل قال: �خ�سبهما باحلنـّاء«. رو�ه �أبو نعيم.
وروى �أبو هريرة قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »�إن �ليهود و�لن�سارى ل ي�سبغون فخالفوهم«.

�أخرجه �لإمامان �لبخاري )كتاب �لأنبياء(، وم�سلم )كتاب �للبا�س(.
�أت�سبه باأهل �لكتاب لقوله �سلى �هلل عليه  �أن يغري �ل�سيب ول  �إل  وقال �أحمد بن حنبل: ما �أحب لأحد 
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و�سلم: »غيـّرو� �ل�سيب ول ت�سبهو� باأهل �لكتاب«.
قال �لرتمذي: حديث ح�سن �سحيح، وقال �أحمد: �أخ�سب ولو مرة و�حدة �أحب �إليك، ول ت�سّبه باليهود.
وُيكره  �ل�سيب �حلنـّاء،  به  �أح�سن ما غرّيمت  »�إن   : و�سلم  �أبي ذر، قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  وعن 
قال:  ثم  ر�أ�سه  بيده على  �إذ م�سح  و�سلم  �لنبي �سلى �هلل عليه  قال: كنت عند  ر�فع  �أبي  �ل�سو�د«. عن 

»عليكم ب�سيد �خل�ساب �حلنـّاء يطيب �لب�سرة ،ويزيد يف �جلماع«.
ويف »�لطب �لنبوي« لبن �لقيم قال: »وقد روى �لبخاري يف تاريخه، و�أبو د�ود يف �ل�سنن �أن ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم ما �سكا �إليه �أحد وجًعا يف ر�أ�سه �إل قال: �حتجم، ول �سكا �إليه وجًعا يف رجليه �إل 

قال له: �خت�سب باحلنـّاء«.
ويف �لرتمذي عن �سلمى �أم ر�فع، خادمة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قالت: »كان ل ي�سيب �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم قرحة ول �سوكة �إل و�سع عليها �حلنـّاء«.
و�حلنـّاء بارد يف �لأول ياب�س يف �لثانية. وقوة �سجرة �حلناء و�أغ�سانها مركبة من قوة حمللة �كت�سبتها 

من جوهر فيها مائي حار باعتد�ل، ومن قوة قاب�سة �كت�سبتها من جوهر فيها �أر�سي بارد«.
د به،  وينفع �إذ� ُم�سغ من  مِّ ومن منافعه: �أنه حملـّل ناقع من حرق �لنار. وفيه قوة مو�فقة للع�سب �إذ� �سُ
قروح �لفم و�ل�سالق �لعار�س فيه. ويربئ �لقالع )Apthous ulcers( �حلادث يف �أفو�ه �ل�سبيان. و�ل�سماد 
به ينفع من �لأور�م و�حلارة �مللتهبة. ويفعل يف �خلر�جات فعل دم �لأخوين )��سم �سجرة ت�ستخدم يف 

�لأغر��س �لطبية(. و�إذ� خلط نوره مع �ل�سمع �مل�سفـّى ودهن �لورد ينفع من �أوجاع �جلنب«.
وذكر من خو��سه �أنه �إذ� بد�أ �جلدري يخرج بال�سبي فخ�سبت �أ�سافل رجليه بحناء، فاإنه يوؤمن على 
عينيه �أن يخرج فيها �سيء. و�إذ� جعل نوره بني طي ثياب �ل�سوف طيبها ومنع �ل�سو�س عنها، و�إذ� نقع 
ورقه يف ماء عذب ثم ُع�سر و�ُسرب من �سفوه �أربعني يوًما، كل يوم ع�سرين درهًما مع ع�سرة در�هم �سكر 

)�لدرهم 3، 4جم(، فاإنه ينفع من �بتد�ء �جلذ�م بخا�سية عجيبة.
� لت�سقق �لأظافر. وهو ينبت �ل�سعر ويقـّويه ويح�ّسنه،  وينقع من �لنفاطات و�لبثور  وحكى �أنه مفيد جدًّ
�لعار�سة يف �ل�ساقني و�لرجلني و�سائر �لبدن. وينفع من �جلرب �ملتقرح �ملزمن منفعة بليغة )�سماًد�(.

وجاء يف كتاب املعتمد يف الأدوية املفردة للملك املظفر الر�سويل:
له:  يقال  �لر�ئحة  نور طيب  وكل  �لفاغية،  وزهره  �ل�سدر،  �سجر  مثل  كبرية  �سجرة  �حلنـّاء  حناء )ع( 
�لفاغية، لكن خ�س بهذ� �ل�سم نور �حلناء، وهي ذكية �لر�ئحة، جتتني وتربب مباء �لدهن �لذي يقال 
له: دهن �حلناء. فيقال له: دهن �ملفغو، وورق �سجرة �حلناء �سبيه  بورق �لزيتون، وفيها ويف ق�سبانها 
�أر�سي. فقد يطبخ �لورق وي�سب ماء طبيخه على  قوة مركبة من جوهر مائي باعتد�ل، وجوهر بارد 
ا يف مد�و�ة �لأور�م �مللتهبة. ويف مد�و�ة �حلمرة، ويف �لقالع  �ملو�سع �لذي يحرق بالنار، وي�ستعمل �أي�سً
و�لقروح و�حلمق �لذي يعر�س يف �أفو�ه �ل�سبيان. وقال: ورقه قاب�س، �إذ� ُم�سغ �أبر�أ �لقالع و�لقروح �لتي 
تكون يف �لفم، �لتي ُت�سمى �حلمق، و�إذ� ت�سّمد به نفع من �لأور�م �حلارة، وزهره �إذ� �سحق و�سمدت 
به �جلبهة مع خّل �سّكن �ل�سد�ع، و�مل�سوح �لذي يعمل منه م�سخن ملني لالأع�ساب، وي�سلح لالأ�سياء 
�مل�سخـّنة �لتي تقع يف �لأخالط �لطيبة �لر�ئحة. وقال: قوة �حلنـّاء من �لربودة يف �لدرجة �لأويل، ومن 
�ليبو�سة يف �لدرجة �لثانية، وبع�سهم ملا ر�آه يخ�سب ويحمر ذكر �أنه حار، وهو يفعل يف �جلر�حات مثل 
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�إذ�  ع على �لورم �حلار �لرخو نفع منه، وينفع من تعـّقف �لأظفار  ما يفعل دم �لأخوين، و�إذ� ُدق وُو�سِ
نها ونفعها، و�إن ُنقع   �ُسرب من ورقه منقوًعا ع�سرة در�هم، و�إن �ألزمت �لأظفار �لطالء بها معجوًنا ح�سَّ
ورق �حلناء مباء عذب، و�ُسرب من �سفوه يف كل يوم ع�سرون درهًما، مدة �سبعة وثالثني يوًما يف �أول 
ب �أ�سافل  �جلذ�م، ومن يغذى عليه بلحم �خلرفان، وقف جذ�مه، و�إذ� بد�أ �جلدري يخرج ب�سبي ُخ�سِّ
�سحيح  وهذ�  من �جلدري،  �سيء  فيهما  يخرج  �أن  عينيه  على  يوؤمن  فاإنه  معجون مباء،  بحناء  رجليه 
م�سحوًقا  به  د  ُت�سمِّ و�إن  �أز�لهما.   ويب�س  ق�سف  فيه  �لبدن  من  مو�سع  على  �حلنـّاء  طـُلي  و�إن  جمّرب. 
يف  ُجعل  �إذ�  �حلناء  ونور  �أعينهم.  �إلى  �ملو�د  �ن�سباب  من  منع  و�أ�سد�غهم،  �ل�سبيان  جباه  معجوًنا 
طي �لثياب �ل�سوف، منع منها �ل�سو�س وطّيبها. »ج« �حلنـّاء: ُي�سمى �إرقان. و�أجوده �لأخ�سر �ملطحون 
ياب�س يف  �لأويل،  �لدرجة  بارد يف  وقيل:  و�لربد،   �حلّر  معتدل  وقيل:  باعتد�ل،  وهو حار  �ساعته،  من 
�لدرجة �لثانية، وطبيخه نافع من �لأور�م �حلاّرة، وحرق �لنار، وهو نافع لك�سر �لعظام، وقروح �لفم، 
ويدخل يف مر�هم �خلناق، و�سرب ن�سف مثقال منه ينفع من �لقولنج، ومن خو��سه �أنه �إذ� ُخ�سبت به 
�لرجل �أ�سبح �لبول �أحمر كبول �ملحموم. »ف« بارد يف �لأويل ياب�س يف �لثانية، نافع من �لأور�م �لبلغمية 
و�ل�سود�وية و�لقولنج، وينفع من �ل�سقاق �لعار�س يف �لبدن و�لبثور، ودهنه نافع من �ل�سرع و�ل�سدر، 
ل�سيما مع �لنبيذ �ل�سرف، ويقوي �لأع�ساب، وين�ّسف رطوبتها، ويكرث فيها �للحم �إذ� خ�سبت به من 

د به �لورم �حلاّر نفعه و�سكّن وجعه يف �لوقت. �ل�سربة منه: درهم«. مِّ �خلارج، و�إذ� ُدّق و�سُ
ملحوظة: ينقل �مللك �ملظفر �لر�سويل �ليمني عمن �سبقه ويرمز لهم بالآتي:

)ع(: كتاب �جلامع لقوى �لأدوية لبن �لبيطار.
)ج( : �بن جزلة كتاب منهاج �لبيان.

)ف(: كتاب ح�سن بن �إبر�هيم �لنفلي�سي )ز( �لزهر�وي.
كلية  ومدر�سي  �أ�ساتذة  من  ملجموعة  �ل�سعبي  �لطب  يف  �مل�ستعملة  �ل�سعودية  �لنباتات  كتاب  يف  وجاء 
�ل�سيدلة جامعة �مللك �سعود �لريا�س، �إ�سد�ر �لبحث �لعلمي، مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية، 

�لريا�س، 1407هـ/ 1987م �س 244 ما يلي:
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حنـّاء )لوزونيا �إنريم�س(.. �لعائلة �حلنائية:
-0.6*3.2-1.3 �لأور�ق  زو�يا.  �أربع  ذ�ت  جانبية  �لأفرع  �لتفّرع،  كثرية  مل�ساء  �سجرة  �لو�سف: 
1.6�سم، بي�سية �أو �سنانية عري�سة، حادة �أو مدورة �لطرف �لطليق، وعادة ذ�ت زو�ئد طرفية، حادة 
�. �لأزهار عديدة، �أقل من 1.3�سم من جانب �إلى �لآخر، ولها  م�ستدقة و��سحة، وذ�ت ذنيب ق�سري جدًًّ
عطر قوي، �لأعناق �سغرية دقيقة. طول كاأ�س �لزهرة 3-5ملم، �سبه م�ستديرة �أو �سبه كلوية �ل�سكل، 
متموجة. �لأع�ساء �ملذكرة يف �لزهرة ثمانية. قطر �لعليبة 6ملم، كروية. �لبذور ثالثية �لزو�يا- هرمية، 

طولها حو�يل 2.5ملم.
�ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  �أرجاء  للزينة يف كل  نبات مزروع  �ل�سعودية(:  �لعربية  �ململكة  موطنه: )يف 

نة ُجمعت يف مكة �ملكرمة. و�لعيِّ
�جلزء �مل�ستعمل: �لأزهار، و�لأور�ق و�لأغ�سان و�لرب�عم �حلديثة �لنمو و�لق�سرة.

�لق�سرة  تعطي  لآلم �حللق.  كغرغر�ت  فّعال  �لنبات  ومغلي  �ل�سد�ع،  ُي�ستعمل خارجيًّا يف  �ل�ستعمال: 
�لأزهار  خال�سة  وُتعّد  �جللدية.  و�لأمر��س  �لطحال  وت�سخم  �لريقان،  من  يعانون  �لذين  للمر�سى 

و�لأغ�سان و�لرب�عم �حلديثة �لنمو و�لأور�ق مفيدة لعالج �جلذ�م. �نتهى.
ويف كتاب فوزي طه قطب »�لنباتات �لطبية« �ملعلومات �لقّيمة �لتالية عن �حلناء:

�حلنـّائية  �لف�سيلة  وتتبع   ،Lawsonia inermis نبات  هو  �حلنة  �أو  �حلنا  �أو  �حلناء  �لعلمي:  �ل�سم 
Fam1 Lythraceae

�أمريكا  �إما  �لأ�سلي  يكون موطنها  �أن  ويرّجح  �ل�ستو�ئية،  �ملناطق  نباتات  �لأ�سلي: �حلناء من  �ملوطن 
�جلنوبية �أو �إير�ن �أو �لهند. وقد �نت�سرت زر�عتها يف �سمال �أفريقيا و�آ�سيا و�أ�سرت�ليا.

وقد ذكرت �لربديات �لقدمية �أن �لفر�عنة ��ستعملوها يف طقو�سهم �لدينية، كما ��ستعملوها يف تخ�سيب 
�ملوميات، وكانت زر�عة �حلناء منت�سرة يف جمهورية م�سر �لعربية يف �لوجهني �لقبلي و�لبحري، وترتكز 
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ب�سفة خا�سة يف �ملحافظة �ل�سرقية ثم �لقليوبية، ولكن وجد �أن �حلناء �لناجتة بالوجه �لقبلي �أجود من 
�لتي تنتج بالوجه �لبحري.

ومنذ �لأربعينيات �أخذت زر�عة �حلناء تقل تدريجيًّا و�أ�سبحت �مل�ساحة �لتي ُتزرع منها �لآن �أقل من ثلث 
م�ساحتها عام 1940م، ويرجع ذلك �إلى �نخفا�س �ل�سوق �لتجارية ملح�سول �حلناء.

وقد ميتد  �سنو�ت،  بالأر�س ثالث  �أو معّمر ميكث  نبات �سجريي حويل  نبات �حلناء  �لنباتي:  �لو�سف 
�إلى نحو 10 �سنو�ت �أو �أكرث، �جلذر وتدي متعمق يف �لأر�س، و�ل�ساق قائمة متفّرعة، و�لأفرع �خل�سر�ء 
تتحول �إلى �للون �لبني عند �لن�سج، و�لأور�ق ب�سيطة جلدية متقابلة على �ل�ساق، وهي �لتي حتتوي على 
�لنورة عنقودية، و�لأزهار �سغرية بي�ساء لها ر�ئحة زكية، و�لثمرة علبة �سغرية حتتوي  �مللّونة،  �ملو�د 

على بذور هرمية �ل�سكل.
�جلزء �مل�ستعمل طبيًّا: �لأور�ق هي �جلزء من �لنبات �لذي يف�ستعمل لفو�ئده �لطبية وغريها.

�لرتبة �ملنا�سبة: جتود زر�عة �حلناء يف �لأر�س �ل�سفر�ء �خلفيفة، ب�سرط �أل تكون ملحية �أو قلوية، وقد 
ُتزرع يف �لأر�س �لرملية، ولكنها ل تعطي حم�سوًل جيًد�.

�أثناء  مرتفعة  ورطوبة  حر�رة  درجة  لنموها  يلزم  لذ�  �حلارة،  �ملناطق  حما�سيل  �أحد  �حلناء  �ملناخ: 
�ل�سيف، وهي تتحمل �حلر�رة �ملنخف�سة نوًعا يف مو�سم �ل�ستاء؛ ل�سكونها �أثناء هذ� �لف�سل.

ميعاد �لزر�عة: �أن�سب ميعاد لزر�عة �حلناء هو �أو�ئل �سهر �إبريل حتى �أو�ئل �سهر مايو، ويف�سل �لتبكري 
يف �لزر�عة لتعطي حم�سوًل قويًّا.

�ملح�سول: يبلغ متو�سط �إنتاج هكتار من �حلناء �سنويًّا من 30-40 قنطاًر� من �لأور�ق �جلافة، ُيوؤخذ 
معظمها من �جلمعة �لنيلية �لتي يرت�وح حم�سولها من 20-30 قنطاًر�، و�لباقي من �جلمعة �ل�ستوية 

وجمعة �ل�سعنونة.
ر بحو�يل 450-550 حزمة. وبالإ�سافة �إلى حم�سول �لأور�ق يعطي �لهكتار حم�سوًل من �حلطب ُيقدَّ

�ملكونات �لفعالة: حتتوي �أور�ق �حلناء و�سيقانها �حلديثة على مادة ملّونة ُت�سمى lawsone وُتعترب هذه 
Resins وتانينات  ا على مو�د دهنية ومو�د ر�تنجية  �أي�سً �ملادة �ل�سبغات �لنباتية �لثابتة، كما حتتوي 
تعرف با�سم Hennatanin، وحتتوي �أزهار �حلناء �لتي ُت�سمى متر حنة  alpha and B ionone على 

زيت طيار Volatile Oil له ر�ئحة زكّية وقوّية، و�أهم مكوناتها مادة �ألفا وبيتا �أيونون.
�ل�ستعمال: ُي�ستعمل م�سحوق �أور�ق �حلناء على �سكل عجينة لتخ�سيب �لأيدي و�لأظافر و�ل�سعر، كما 
�ل�سبغات  وُتعترب من  و�ملن�سوجات،  �لأور�ق يف �سباغة �جللود  �مل�ستخَل�سة من  �مللـّونة  �ملو�د  ُت�ستخدم 

�لثابتة.
وعند �سناعة �سبغة حناء ثابتة يجب �أن يكون �لو�سط حام�سي )�أ�س �إيدروجيني PH 5،5 5،5(، ولذلك 

ُي�ساف �إلى �خلال�سة �أو �لدهانات حام�س �سعيف مثل حام�س �ل�سرتيك �أو حام�س �لبوريك.
ا  �أما من ناحية �لطبية فاإن عجينة �أور�ق �حلناء ُت�ستعمل يف عالج �لأمر��س �جللدية و�لفطرية خ�سو�سً

�للتهابات �لتي توجد بني �أ�سابع �لأقد�م و�لناجتة من منو بع�س �لفطريات.
وُي�ستعمل م�سحوق �حلناء يف �لتئام �جلروح؛ لإحتو�ئه على مادة �حلنـّاتانني �لقاب�سة، هذ� بالإ�سافة 

ر مل�سحوق �حلنـّاء. �إلى �لتاأثري �ملطهِّ
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وُي�ستخدم �حلطب �لناجت بعد �حل�سول على �لأور�ق يف �سناعة �ل�سالل.
�لأمر��س: ُي�ساب نبات �حلناء ببع�س �حل�سر�ت، �أهمها �لبق �لدقيقي باأنو�عه و�ملّن. �نتهى.

وذكر �لدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد يف كتابه �لقيم »�لنباتات و�لأع�ساب �لطبية« )�إ�سد�ر د�ر �لبحار 
ومكتبة مدبويل �لقاهرة، 1986 �س 392-398(. ومما جاء فيه:

من  بالرغم  �حلناء  لنباتات  �لرئي�سي  �ملوطن  �آ�سيا  قارة  غرب  جنوب  منطقة  متثل  �لأ�سلي:  �ملوطن 
جزر  وبع�س  �أفريقيا  لقارة  �لأخرى  �ل�ستو�ئية  و�سبه  �ل�ستو�ئية  �لبيئات  يف  �لكثيف  �لرّبي  منوها 
ا  خ�سو�سً �ملتو�سط  �لبحر  حو�س  منها  خمتلفة  �أخرى  مناطق  يف  زر�عتها  و�نت�سرت  �لهندي.  �ملحيط 
�ملناطق �جلافة �ملعتمدة على �لري �ل�سناعي مثل م�سر. و�أهم �لبلد�ن �إنتاًجا لأور�ق �حلناء هي م�سر 

و�ل�سود�ن و�ل�سني و�لهند وباك�ستان.
�سجرية،  نباتات  وهي   ،Fam1 Lythraceae ف�سيلة  �إلى  تنتمي  �لنوع  هذ�  نباتات  �لنباتي:  �لو�سف 
م�ستدمية �خل�سرة غزيرة �لتفريع �لقائم ذي �للون �لأحمر �لبنـّي، وي�سل طولها �إلى 3 �أمتار �أو �أكرث، 
وفروعها طويلة ورفيعة. �لأور�ق ب�سيطة رحمية نوًعا �أو بي�ساوية �سكاًل، طولها 2-4�سم، وهي متقابلة 
�لو�سع، جال�سة وجلدية �مللم�س، وحافتها مل�ساء، ولونها �أخ�سر د�كن. �لأزهار �سغرية يف �سورة نورة 
عنقودية طرفية �لو�سع ولونها �أحمر خفيف �أو �أبي�س م�سفر. و�لثمار كب�سولية وكروية �ل�سكل قطرها 

0.5-1.0�سم لونها بني فاحت بد�خلها �لعديد من �لبذور مثلثة �ل�سكل �سغرية �حلجم لونها م�سود.
وهذ� �لنوع �لقت�سادي يحتوي على �سنفني يختلفان يف لون �لأزهار، فالنباتات ذ�ت �لأزهار �لبي�ساء 
 Variety با�سم  ُيعرف  �لبنف�سجية  �لأزهار �حلمر�ء  و�ل�سنف ذو   ،Variety alba بال�سنف  ُتعرف 

.miniata

�لرئي�سية  �ملادة  �أهمها  خمتلفة،  جليكو�سيدية  مو�د  على  حتتوي  �حلنـّاء  �أور�ق  �لكيميائية:  �ل�سفات 
4-نفثوكينون،  2-هيدروك�س-1،  نوع  من  �لكيماوي  وجزئيها   ،Lawsone �لالوزون  با�سم  �ملعروفة 
وهذه �ملادة هي �مل�سوؤولة عن �لتاأثري �لبيولوجي طبيًّا، وكذلك م�سوؤولة عن �ل�سبغة و�للون �لبنـّي �مل�سّود 
،ون�سبتها يف �لأور�ق حو�يل 0.88% لنوع �حلناءL1inermis  باملقارنة بال�سنفني ذوي �لأزهار �لبي�ساء 

و�حلمر�ء �لبنف�سجية ون�سبة �جلليكو�سيد يف �أور�ق كل منهما وهي 0.5%، 0.6% على �لرتتيب.
مادة  ا  وخ�سو�سً �أور�قها  يف  �لفعالة  وحمتوياتها  �حلنـّاء  لنباتات  �خل�سري  �لنمو  �لبيئية:  �لظروف 
�لالو�سون تكون مرتفعة عند زر�عتها يف �ملناطق �حلاّرة و�سبه �حلاّرة باملقارنة باملنزرعة يف �ملناطق 
�ملعتدلة حر�ريًّا. و�أعلن »كر�ويه و�آخرون« عام 1969 �أن �لن�سبة �ملئوية للمركب �جلليكو�سيدي �لالو�سون 
يتوقف على �ملنطقة �لزر�عية �لتي ُتزرع فيها �سجري�ت �حلنـّاء د�خل مناطق جمهورية م�سر �لعربية. 
ففي منطقة �إدفو و�أ�سيوط بالوجه �لقبلي تكون �ملادة �لفعالة مرتفعة �لقيمة؛  لإرتفاع �حلر�رة و�نخفا�س 
�لرطوبة، بينما يف منطقة فايد وميت كنانة بالوجه �لبحري تكون �سئيلة �لقيمة؛ لنخفا�س �حلر�رة 

و�رتفاع �لرطوبة خالل فرت�ت �لنمو.
�لأور�ق �جلافة، ويزد�د  �إنتاًجا ي�سل من 750-800 كيلو جر�م من  �لو�حد يعطي  �لفد�ن  �ملح�سول: 

�سنوًيا مبعدل 25%، وتعطي 5 �أطنان من �لفروع �لرفيعة، 2 طن من �جلذور �جلافة.
�أور�ق  �لالو�سون يف  مادة  ا  �لفعالة وخ�سو�سً �ملو�د  كمية  تزد�د  �جلليكو�سيدي:  �ملحتوى  �لتغيري يف 
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�حلنـّاء كلما تقّدم �لنبات يف �لعمر. و�لأور�ق �حلديثة حتتوي على كميات قليلة من هذه �ملو�د عن 
مثيلتها �مل�سنة. بجانب ذلك حتتوي على حم�س �جلاليك ومو�د تانينية ت�سل ن�سبتها بني %10-5، 
�أمكن ف�سل مادتني من �ملو�د �لز�نثونية هما  ومو�د �سكرية ور�تنجية ن�سبتها حو�يل 11%، و�أخرًي� 

�ملادة لك�سنثون1، ولك�سنثون2، وهما ميثالن مادة �لكومارين، و�لتي ُتعرف باإ�سم لكومارين.
�لثمار  تليها  �حلنـّاء  لنبات  �لأور�ق  يف  ترتكز  �لتي  �لنبات  �أجز�ء  يف  �جلليكو�سيدية  �ملو�د  تتوزع  كما 
)0.25%(، ثم �لبذور )0.13%(، ول توجد �إل �آثار منها يف كل من �ل�سوق و�جلذور. كما ثبت �أن �ملادة 
ا �إلى جليكو�سيد�ت �أولية  �جلليكو�سيدية �ملعروفة با�سم �لالو�سون قد تتحول بفعل عمليات �لأك�سدة ذ�تيًّ

وت�سمى حنـّو  Henno Side �سيد �أوب،ج.
للتجميل،  كم�ستح�سر  �لزينة  يف  �حلناء  �أور�ق  ��ستعملت  �ل�سنني،  �آلف  منذ  و�ل�ستعمالت:  �لفو�ئد 
وذلك ب�سبغ �ليدين و�لرجلني و�ل�سعر عند �ملر�أة؛ لنق�سها باللون �مل�سّود �أو �لبني �مل�سود �لناجت عن مزج 
م�سحوق �حلنـّاء مع �ملاء �لد�فئ بغليها لعدة دقائق، وقد تفيد عجينة �حلنـّاء يف تثبيت �سعر �لر�أ�س، 
ومتنع �سقوطه �أو تق�سفه. كما ُت�ساف بع�س �ل�سبغات �لأخرى منها �سبغة �لإنديجو لظهور �للون �لأ�سود 
�أو  �خللـّيك  حم�س  مثل  �لع�سوية  �لأحما�س  من  قليل  �حلناء  م�سحوق  �إلى  ُي�ساف  وقد  وبر�ًقا.  لمًعا 
�ل�سرتيك �أو �لليمونيك؛ لرفع حمو�سة �لعجينة �ملتكّونة لتثبيت �للون �لفاحت وزيادة فرتة بقائها طوياًل 
�أن �لقدماء  �أثبتت �لدر��سات �مل�سرية  �أو �سعر �لر�أ�س. وقد  �أو �لرجلني  عند ��ستعمالها لتزّين �ليدين 
�مل�سريني ��ستخدمو� م�سحوق �أور�ق �حلنـّاء يف حتنيط جثث �ملوتى؛ لعدم تعفنـّها، ويرجع ذلك �إلى �أنها 
ا يف حالت �لإ�سابة بالقر�ع  �أي�سً �أور�ق �حلناء تفيد  �أن  مقاومة للفطريات و�جلر�ثيم �لبكتريية. كما 
�لإجنليزي و�لقر�ع �لعادي و�لإ�سابة �لفطرية �لناجتة عن �أمر��س �جلرب �جللدي لالإن�سان و�حليو�ن.
وُت�ستخدم �سد  �ل�ساركوما،  �ل�سرطان منها مر�س  �أنو�ع  �أور�ق �حلناء �سد بع�س  وحديًثا ثبتت فعالية 
�لتقل�سات �ملعدية و�لعمل على �إز�لتها، ولها تاأثري م�سابه لتاأثري فيتامني ك )Vitamin K(�لالزم لوقف 
تخفي�س  على  وتعمل  �لطحال،  وت�سخم  �لر�أ�س  �سد�ع  عالج  ويف  �لد�خلي،  �لدموي  و�لنزيف  �لإدماء 
�سيق  عالج  يف  مرتفعة  فعالية  لها  �أن  كما  وتن�سيطه،  �لقلب  تقوية  �إلى  وتوؤدي  �ملرتفع،  �لدم  �سغط 

�ل�سر�يني و�لعمل على تو�سيعها، وتفيد يف عالج �لتهاب �لقولون.
حتى جذور نباتات �حلنـّاء ت�ستخدم يف �سورة م�ستخل�س لتلميع �جللود و�لآثاث �ملنزيل، كما تدخل يف 
�سناعة �لور�سينات؛ لتثبيت �للون وزيادة �لتلميع وم�ستخل�س �جلذور يتكون من نقع 1كجم م�سحوق مع 
�إليه �لكحول. وقد ثبت �أن م�سحوق �أور�ق �حلناء  �أو �أكرث. و�ملرت�سح ُي�ساف  5كجم بر�فني ملدة يومني 
�أنو�ع  لبع�س  �ملتخ�سبة  ن�سف  �ل�ساقية  �لعقل  لبع�س  �لعر�سية  �جلذور  خروج  �سرعة  يف  يفيد  �لرطب 

�أ�سجار �لفاكهة. �نتهى.
�لورم �للحمي( )�ل�ساركوما(  ملحوظة: ��ستخد�م �حلنـّاء يف معاجلة �لأور�م �خلبيثة ومنها )�لغرن، 
يحتاج �إلى مزيد من �لأدلة �لعلمية �لتي مل يورد منها �لكاتب �لفا�سل �سيًئا. وكذلك ��ستخد�مها لت�سخم 

�لطحال و�سغط �لدم و�سيق �ل�سر�يني... �لخ.
وقد �نت�سر ��ستخد�م �حلناء يف �أنو�ع �ل�سامبو وم�ستح�سر�ت �ل�سعر ودهونه بدرجة كبرية يف �ل�سنو�ت 

�لع�سر �ملا�سية نتيجة؛ لنت�سار �لفو�ئد �لطبية للحناء لل�سعر و�جللد.
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وقد ن�سرت جملة »كيوت�س« �ملتخ�س�سة يف �أمر��س �جللد يف �لوليات �ملتحدة �لعدد �لأول 1986 للدكتور 
ناتو مقاًل عن �حلنـّاء جاء فيه: �أنها �سبغة ممتازة طبيعية موؤقتة لل�سعر، و�أنها تقوي �ل�سعر، وتك�سبه 
�لأخرى  �ل�سبغات  تفعل  كما  �حل�سا�سية  ت�سبب  ل  وهي  �ل�سعر،  نهايات  تق�سف  ومتنع  وبريًقا،  ملعاًنا 

ا �ل�سناعية منها. وخ�سو�سً

اخلال�سة:
��ستخدمت �حلناء منذ عهد �لفر�عنة �إلى يومنا هذ� يف �لأغر��س �لتالية:

تقوية �ل�سعر وتلوينه و�إز�لة تق�سفه و�أمر��سه، ويبقى �أثرها ملدة �سهرين تقريًبا.. 1
توجد . 2 �لتي  ا  وخ�سو�سً �لتينيا،  مثل  �جللد  وفطريات  �جللد  وت�سقـّق  �جللدية  �لأمر��س  مد�و�ة 

لأنها  �لريا�سي؛  قدم  با�سم  وُتعرف  كريهة،  ر�ئحة  مع  فيها  ت�سلـًّخا  ب  وت�سبِّ �لقدمني  �أ�سابع  بني 
ا..  كانت تكرث يف �لريا�سيني مع �لعرق ولب�س �ل�سر�بات، و�لتي قد يتبادلونها فيعدي بع�سهم بع�سً

و��ستخدمت ملد�و�ة �جلرب.
مد�و�ة �لأظافر �ملت�سقـّقة و�مل�سابة بالتهابات فطرية.. 3
مد�و�ة �جلروح و�لقروح �ملزمنة.. 4
مد�و�ة �ل�سد�ع وقد ورد ذلك عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كما تقدم.. 5
ُت�ستخدم يف �سباغة �جللود.. 6
ُت�ستخدم يف �أغر��س �لتجميل لل�سعر و�جللد، ولذ� يكرث ��ستخد�مها �سمن مو�د �لتجميل و�ل�سامبو.. 7

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

حناء يف �سوء الدرا�سات والبحوث العلمية احلديثة:  املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض.

Lawsonia inermis )henna plant( احلناء

تتكون �حلناء من �ملركبات �لتالية : �أ�سباغ من نوع 4،1 نافثوكينون وت�سمل 1% لنو�سون )2 - هيدروك�سي 
4،1 نافثوكينون(، م�ستقات هيدروكي�سليتيد نافثالني مثل : 4 - جلوكو�سايل وك�سي - 2،1 د�ي هيدروك�سي 
�ل�ستريويد مثل  قليلة من  تانني، حم�س جاليك، كمية  ز�نتثون فالفونويد 5 - %10  كذلك كيومارين، 
�سيتو�ستريول. وت�ستخدم نبتة �حلنة �أو �حلناء م�سحوق �لأور�ق و�لزهور للجذور. وقد تفننَّ �لكثري من 

�لنا�س يف كيفية حت�سريها مبا يتنا�سب

{1,4 naphthoquinone stains 1). 1% Lawnosone , 2(. 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 

3). 4-glucosyle oxy 1,2 dihydroxy, 3). Coumarine, 4). Zanthon flavonoid, 5). Gallic 
acid 6). Steroid}, 

الأوراق: ت�ستخدم يف �لتجميل، فيخ�سب مبعجون �أور�قها �لأ�سابع و�لأقد�م و�ل�سعر لل�سيد�ت و�لرجال 
ا ُت�ستعمل فى عالج �لأور�م و�لقروح وت�سقـّق �لقدمني وعالج �لفطريات �ملختلفة �إذ�  على �ل�سو�ء، و�أي�سً
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دت بها �لأور�م. وقد �أظهرت بع�س �لدر��سات �أن �حلنـّاء �إذ� ُو�سعت فى �لر�أ�س ملدة طويلة  مَّ عجنت و�سُ
�لر�أ�س من �مليكروبات  �لقاب�سة و�ملطهرة �ملوجودة بها تعمل على تنقية فروة  بعد تخمرها فاإن �ملو�د 
و�لطفيليات، ومن �لإفر�ز�ت �لز�ئدة للدهون، وبالتايل �إز�لة ق�سرة �ل�سعر و�لتهاب فروة �لر�أ�س، كما 
ا �ل�سد�ع �لناجت عن �رتفاع حر�رة �لر�أ�س، وذلك  ُت�ستعمل عجينة �حلنة فى عالج �ل�سد�ع وخ�سو�سً
بو�سعها على �جلبهة، حيث ميكن �عتباره كم�سكن باعتقاد �أنه له تاأثري على ج�سم �لإن�سان باإبطاء معدل 
�أن  كما  �آلم �حلمى.  وتخفيف  �لع�سالت  �لت�سنجات يف  وتخفيف  �لدم  �لقلب، وخف�س �سغط  نب�سات 
منقوع ورق �حلناء قد ُي�ستخدم بعد حتليته بال�سكر و�إ�سافة قليل من �لنعناع و�سربه قد ي�ساعد باإذن 
�هلل على �ل�سفاء من �لتهابات �حللق و�لإ�سهال. ُت�ستخدم �لأور�ق كذلك لعالج بع�س �لأمر��س �ملعوية 

ولإيقاف �لنزف ولعالج �لثاآليل وللتئام �جلروح  ويف عالج �حلروق. 
الزهور: ُت�ستعمل زهور �حلنة فى �سناعة �لعطور كما ُت�ستن�سق لتن�سيط �حلو��س. 

اجلذور: �مل�سم�سة بجذورها �ملغلية و�ملنقوعة ت�ستخدم لتقوية �للثة. 

مغلي ثمار احلنـّاء: ت�ساعد �ملر�أة يف عالجها من متاعب و��سطر�بات �لدورة �ل�سهرية.

�سا�سية يف �أور�ق �حلناء �أظهرت �لآتي:  در��سة علمية �لكيميائ ية للتقدير �لكّمي و �لنوعي للمكونات �لأ
بلغت �لنـ�سبة  �ملئوية للرطوبة و�لبروتين و�لكاربوهيدر�ت و�لدهون و�لتانينات و�لألياف يف �أور�ق �حلناء 
7.22 % و15.78 % و25.1% و8.2 % و6.05 %و 4.2 % على �لتو�يل، �أما �لرماد �لكلي فبلغ %13،18 
و�لذي �سـمل 33،44 ملغـرم /غر�م من �ل رماد �لذ�ئب يف �ملاء و 23،73 ملغرم/غر�م من �لرماد غير 
كابريليك  وهي  �حلرة  �لدهنية  �لحما�س  على  �حلناء  �أور�ق  زيـت  �أحتوى  كما  �حلام�س.  يف  �لذ�ئب 
 )palmitic( ،16،20%سـتيريك و� )stearic( ،أثـار ليوريـك� ،)capric( أثار و كابريك� ،)caprylic(
لينولينك   )linolenic(،17،86% و    )lauric(،0.42% ماير�ستيك   )myristic(  ،1،33% باملتيك 

 0،66%  )arachidic( أوليك % 2،43،�لر�سيديك� )oleic(،15،37% لينوليك )linoleic( ،45،73%
كذلك ت�سمنت �لدر��سة ف�سل �ملكون �لفعال يف �أور�ق �حلناء وهي �ملادة �مل�سوؤولة عن �لتاأثري �لبيولوجي 
طبيًّا، وكذلك م�سوؤولة عن �ل�سبغة و�للون �لبني �ملتمثِّل بالالو�سون )Lawsone(، و�لذي �سخ�س باأنه 
�ملركب hydroxy-1، 4-naphthoquinone -2 بو�ساطة قيا�س درجة �لن�سهار و طيف �لأ�سعة تحت 
�حلمر�ء و طيف �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية و�ملرئية و كروماتوغر�يف �لطبقة �لرقيقة. و�لأزهار فتحتوي 
�ملو�د  كمية  وتزد�د  �إيونون،  �لفوبيتا  مادة  مكوناته  �أهم  ويعترب  وقوية،  زكية  ر�ئحة  له  زيت طيار  على 
ا مادة �لالو�سون يف �أور�ق �حلناء كلما تقدم �لنبات يف �لعمر و�لأور�ق �حلديثة حتتوي  �لفعالة وخ�سو�سً

على كميات قليلة من هذه �ملو�د عن مثيلتها �مل�سنة.
هناك در��سات �أكدت على �أن �أحما�س �لالو�سون �أوقفت منو جر�ثيم �لبكترييا �ملوجبة مثل  �ملكور�ت 
�لفطريات  بع�س  وكذلك  �لقولونية،  �لإ�سريرية  مثل  �ل�سالبة  �لبكترييا  وكذلك  �لذهبية،  �لعنقودية 

و�لطفيليات.
ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة يف هذ� �ملجال:

• Saadabi AMA1 Evaluation of Lawsonia intermis Linn1 (Sudanese Henna) Leaf 
Extracts as an Antimicrobial Agen1 Research Journal of Biological Sciences1 
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423-419 :(4)2 ;2007
• Muhammad HS, Muhammad S1 The use of Lawsonia inermis linn1 (henna) in the 

management of burn wound infections1 African Journal of Biotechnolog1 ;2005 
9)4)

• Nagarajan M1, Rajasekaran S1, Sankar K G1 Antibacterial Activity of Lawsonia 
inermis L1 International Journal of Modern Biology and Medicine, :(3)4 ,2013 
175-169 

• Malekzadeh F1 Antimicrobial Activity of Lawsonia inermis L1 American Society 
for Microbiology 634-663:(4)1968:161

• Ahmed S, Rahman A, Alam A, Saleem M, Athar M, Sultana S1 Evaluation of 
the efficacy of Lawsonia alba in the alleviation of carbon tetrachloride induced 
oxidative stress1 Journal of Ethnopharmacology1164-157:(2)2000:691

• Dixit SN, Srivastava HS, Tripathi RD1 Lawsone, the antifungal antibiotic from 
the leaves of Lawsonia inermis and some aspects of its mode of action1 Indian 
Phytopathological 133-1980:31:1311

• Muhammad HS, Muhammad S1 The use of Lawsonia inermis linn1 (Henna) in the 
management of burn wound infections1 

• African Journal of Biotechnology 937137-934:(9)2005:4
• Dasgupta T, Rao AR, Yadava PK1 Modulatory effect of Henna leaf (Lawsonia 

inermis) on drug metabolising phase I and phase II enzymes, antioxidant enzymes, 
lipid peroxidation and chemically induced skin and forestomach papillomagenesis 
in mice1 Molecular & Cellular Biochemistry 22-11:(2-1)2003:2451 
Guha G, Rajkumar V, Kumar A, Mathew L1 Antioxidant activity of Lawsonia 
inermis extracts inhibits chromium (VI)-induced cellular and DNA toxicity1 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 10-1:(4)2009:61

• Mikhaeil BR, Badria FA, Maatooq GT, Amer MM1 Antioxidant and 
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تكملة لفوائد مختصرة لبعض
األطعمة واألدوية

كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  احُلرف وال�سبة واحللبة والرجلة والكرف�ض: 
يو�سي بالتد�وي بالثفـّاء )وهو �حُلرْف(، و�ل�سنـّوت )وهو �ل�سبت(، و�حللبة. وعنه �سلى 

�هلل عليه و�سلم »�لرجلة �سفاًء من ت�سعني د�ًء، �أدناها �ل�سد�ع«: )1(

)1(  احُلرف هو الثفاء وُيقال له حّب �لر�ساد و�لر�ساد )و�حللف(، وقد تقدم ذكره بالتف�سيل يف �لف�سل 
ين من �ل�سفاء �ل�سرب و�لثفاء« �لر�بع ع�سر عند �سرح قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »ماذ� يف �لأمرَّ

وال�سبة هي ال�سبت، وقد تقدم �حلديث عنه يف �لف�سل �خلام�س ع�سر وهو �ل�سنـّوت يف �سرح �حلديث 
�لذي ذكره عبد �مللك بن حبيب: »عليكم باأربع فاإن فيهن �سفاًء من كل د�ء �إل �ل�سام )وهو �ملوت(: �ل�سنا 

و�ل�سنـّوت، و�لثـّفاء و�حلّبة �ل�سود�ء«.
احللبة )الفريقة(: جاء فيها بع�س �لأحاديث �ل�سعيفة منها قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: » لو تعلم �أمتي 
�لبغد�دي يف كتابه »�لطب من �لكتاب و�ل�سنة«  ما يف �حللبة ل�سرتوها ولو بوزنها ذهًبا« ذكره �ملوفق 
وذكره ب�سيغة �لتمري�س وقال: نقله �ساحب �لو�سيلة، وقال �بن �لقيم: هو من قول �أحد �لأطباء. ويف 
»�لطب �لنبوي« لبن �لقيم �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عاد �سعد بن �أبي وقا�س ر�سي �هلل عنه مبكة، 
فقال: �دعو� له طبيًبا فُدعي �حلارث بن كلدة، فنظر �إليه فقال: »لي�س عليه باأ�س، فاتخذو� له فريقة، 
وهي �حللبة مع متر عجوة رطبُة يطبخان فيح�ساهما، ففعل ذلك، فرب�أ«.  وروى �بن عدي و�بن �ل�سنـّي 

عن عائ�سة ومعاذ ر�سي �هلل عنهما �أنه قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »��ست�سفو� باحللبة«.
وقال عنها �ملوفق عبد �للطيف �لبغد�دي)يف �لطب من �لكتاب و�ل�سنة(: »حاّرة ياب�سة �إذ� �ُسرب طبيخها 
�أدرَّ �حلي�س، ونفع من �لقولنح.. خا�سيتها �أنها تطّيب ر�ئحة �لرجيع. وُتبني ر�ئحة �لعرق و�لبول )�أي 

تبعد ر�ئحتهما(.
وقال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي »�أنها �إذ� طبخت باملاء لّينت �حللق و�ل�سدر و�لبطن، وت�سّكن �ل�سعال 
و�خل�سونة و�لربو وع�سر �لنف�س وتزيد يف �لباءة )�لقوة �جلن�سية(. وهي جّيدة للريح و�لبلغم و�لبو��سري. 
حمدرة )�أي تنزل بالنحد�ر( �لكيمو�سات �ملرتبكة يف �لأمعاء، وحتلـّل �لبلغم �للزج من �ل�سدر، وتنفع 
من �لدبيالت )�لدبيلة: �جتماع �ل�سديد يف غ�ساء �لبلور� �ملغطي للرئة، ويدعى �لإميبامييا، و�أمر��س 
�لرئة. وت�ستعمل لهذه �لأدو�ء يف �لأح�ساء مع �ل�سمن و�لفانيد« )ل �أعرفه( و�إذ� �سربت مع وزن خم�سة 

دته و�أذهبت �حلز�ز«. در�هم فّوة، �أدّرت �حلي�س، و�إذ� ُطبخت وُغ�سل بها �ل�سعر، جعَّ
ودقيقها �إذ� خلط بالنطرون و�خلّل �سمد به حلل ورم �لطحال. وذكر �أن �ملر�أة تنتفع �إذ� جل�ست على 
�أوجاع �لرحم. وُت�ستخدم �حللبة �سماًد� لالأور�م وُي�سرب ماوؤها للمغ�س �لعار�س من  ماء �حللبة من 
وتنفع  �ل�سدر  �لبلغم يف  لتحليل  �لريق  على  �لتني  �أو  �لع�سل  �أو  بالتمر  �حللبة مطبوخة  وتوؤكل  �لرياح. 
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من �ل�سعال �ملزمن ومن �آلم �ملعدة �ملزمنة، وتلني �لبطن، ولذ� تفيد من �لإم�ساك �ملزمن. وت�ستخدم 
�لربد  �لناجت عن  �لت�سقـّق يف �جللد  �ل�سمع ملد�و�ة  وت�ستخدم مع  �ملت�سقـّقة،  �لأظافر  لإ�سالح  مو�سعيًّا 

�جلاف �ل�سديد )�نتهى كالم �بن �لقيم بت�سرف ب�سيط و�خت�سار(.
وذكر �بن �لبيطار يف كتابه »�جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية« كما ينقله عنه �مللك �ملظفر �لر�سويل يف 
وت�سفيها  �حلر�رة،�ل�سلبة،  �لقليلة  �لأور�م  حتّلل  �إنها  فقال:  �حللبة  �ملفردة،  �لأدوية  يف  �ملعتمد  كتابه 
�لرديئة،  �لأخالط  من  �لأمعاء  يف  ما  وتخرج  �لغثيان  ورمبا  �ل�سد�ع  ت�سّبب  قد  ولكنها  �لبطن،  وتلنّي 
به  د  مِّ و�سُ بنطرون  ُخلطت  و�إذ�  و�لباطنة �سماًد�،  �لظاهرة  لالأور�م  ودقيقها ي�سلح  �لأمعاء.  وحتّرك 
ويذهب  �لقروح،  ويجلو  �ل�سعر،  ينفع  طبيخها  وماء  �لع�سرة.  �لولدة  ل  وت�سهِّ �لطحال.  ورم  من  نفعت 
�حلز�ز. ولعابها مع دهن �لورد ينفع من �ل�سقاق )ت�سقـّق �جللد( �لبارد، وحلرق �لنار. ويدخل يف �أدوية 

�لكلف، ويح�ّسن �للون. ودقيقها يلنّي �لدبيالت وين�سجها.
�لباءة، جيدة  وتزيد يف  �لنف�س،  وع�سر  و�لربو  �ل�سعال  وت�سّكن  و�لبطن  و�حللق  �ل�سدر  تلنّي  »و�حللبة 

للريح و�لبلغم و�لبو��سري، وتدّر �لطمث« )�نتهى باخت�سار وت�سرف ب�سيط(.
�ل�سعودية  »�لنباتات  كتاب  يف  وجاء  �لطب«  يف  »�ل�سيدنة  كتاب  يف  �لبريوين  �لريحان  �أبو  مثله  وذكر 
و�لتقنية  للعلوم  �لعزيز  عبد  �مللك  مدينة  �لعلمي،  �لبحث  �إد�رة  �إ�سد�ر  �ل�سعبي«  �لطب  يف  �مل�ستعملة 

�لريا�س ملجموعة من �أ�ساتذة كلية �ل�سيدلة ما يلي:

حلبة - حالب - حليب - درجر�ج )تر�يجونيال فوينم جري�سم( )�لبقولية( 
  Fenugreek Trigonella foenum-graecum بالالتينية

منقلبة- �سنانية  �لوريقات  40�سم.  �إلى   10 من  حو�يل  �رتفاعه  قائم  تقريًبا  ناعم  ع�سب  �لو�سف: 
م�ستطيلة، ذ�ت تثلمات. زهرة �أو زهرتني، متيل �إلى �لبيا�س، منفردة �أو مزدوجة، �إبطية غري معّنقة. 
�. �لثمرة قرن منت�سب طوله من 5 �إلى  �أ�سنان كاأ�س �لزهرة خطّية، مغطاة ب�سعر ناعم، �لتويج بارز جدًّ

7.5�سم، وله منقار طويل عالق به من 10 بذور �إلى 20.
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موطنه: جنوبي �حلجاز، و�ملناطق �ل�سرقية.
�جلزء �مل�ستعمل: �لبذور و�لأور�ق.

ُت�ستعمل  ُي�ستعمل كمنّبه وطارد للغاز�ت، وهو فعال لعالج ��سطر�بات �لكلى و�لد�سنتاريا.  �ل�ستعمال: 
�لأور�ق خارجيًّا ود�خليًّا خلا�سّيتها �ملرّبدة.

�. وُت�ستخدم �لبذور و�لقمم �لطرفية و�لأور�ق �لطازجة لنبات  و�لقيمة �لغذ�ئية لنبات �حللبة كبرية جدًّ
و�ملو�د  �ل�سكريات  من  و�سيء  �لدهون  وكذلك  كبرية،  بكمية  �لربوتينات  على  �حللبة  وحتتوي  �حللبة، 

�لغروية.
وحتتوي بذور �حللبة على حو�يل 22 باملئة من �لربوتني و28 باملئة للمو�د �لغروية �لهالمية، وحتّلّل هذه 
ا على  �ملو�د �لغروية يف �ملاء لتعطي نوعني من �ل�سكريات هما �ملانوز و�جلالكتوز، كما حتتوي �لبذور �أي�سً

6 باملئة من زيوت �لثابتة.
)د(  فيتامني  مثل  �لفيتامينات  وبع�س  و�لف�سفور  و�لكال�سيوم  �حلديد  عن�سر  على  �حللبة  وحتتوي 

وفيتامني )ج( �لذي يوجد يف �حللبة �مل�ستنبتة.
وحتتوي �حللبة على قلويد�ت �سياأتي ذكرها، ومادة �لكولني �ملهمة يف ��ستقالب �لغذ�ء و�إفر�ز �لكبد. 

ا على مو�د �سابونية ومو�د ملونة وحام�س �لنيكوتينيك �ملهم. وحتتوي �لبذور �أي�سً
زيت �حللبة:

مت ��ستخر�ج زيت �حللبة من �لبذور يف م�سر. و��ستطاع �لدكتور �لريدي )�أ�ستاذ علم �لكيمياء �حليوية 
�أثناء �حلرب  �أن ي�ستخرج منه مادة �ل�سكو�لني �لتي تدّر �للنب، وذلك  يف كلية �لطب �لق�سر �لعيني( 
يوميًّا.  مر�ت  ثالث  نقطة   20 بو�قع  �للنب  لإدر�ر  للمر�سعات  �حللبة  زيت  وُي�ستخدم  �لثانية..  �لعاملية 
و�ل�سعال  و�لربو  �ل�سدرية  لالأمر��س  �لع�سور  �أقدم  �ل�سعبي منذ  �لطب  �أغر��س  وُت�ستخدم �حللبة يف 

�ملزمن، وهي عامل غذ�ئي مهم ملر�سى �ل�سل.
كما ُيعطى مغلي �حللبة لإدر�ر �لطمث، كما �أنها تفيد يف حالت �سعف �لبنية وفقد�ن �ل�سهية ومعاجلة 

�لإم�ساك و�لبو��سري.
ويف �حللبة مادة �ل�سابونني )�ملادة �ل�سابونية( وهي ملينة لالأمعاء وم�سادة لاللتهابات.

وُي�ستعمل مغلي �حللبة غرغرة ملعاجلة �لتهاب �حللق و�للوزتني، وت�ستعمل خارجيًّا بعمل لبخة لعالج 
�لدمامل و�لإ�سر�ع بفتحها و�سفائها، وكذلك لعالج �خلر�جات، وُي�ستعمل مغلي بذور �حللبة لعالج 

�جللد �ملت�سقق في�سري ناعًما طريًّا.
ويف كتاب »�لنباتات و�لأع�ساب �لطبية« لالأ�ستاذ �لدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد �أورد �ملعلومات �لقّيمة 

�لتالية عن �حللبة:
�أ�سرت�ليا  قارة  �أو  �أفريقيا  لقارة  �ل�سمايل  لهذ� �جلن�س �جلزء  �لأ�سلي  �ملوطن  يعتقد  �لأ�سلي:  �ملوطن 
�لبحر  حو�س  ومناطق  و�ملد�رية  �ل�ستو�ئية  �ملناطق  بلد�ن  يف  �أنو�عه  زر�عة  �نت�سرت  وقد  باأكملها، 
و�ل�سني  و�لهند  باك�ستان  كلِّ من  ر�أ�سها  وعلى  لبذور �حللبة  �ملنتجة  �لبلد�ن  و�أهم  و�ل�سني.  �ملتو�سط 

وم�سر و�سوريا وتون�س و�ملغرب و�جلز�ئر وموريتانيا.
ع�سبّية  نباتية  و�أنو�ع   Fam1 Leguminoseae �لبقولية   �لف�سيلة  �جلن�س  هذ�  يتبع  �لنباتي:  �لو�سف 
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وحولّية، ت�سل �رتفاعها �إلى 80�سم، وهي غزيرة �لتفريع �لقاعدي �ملنب�سط �أو �لقائم. �لأور�ق مركبة 
�سورة  يف  وتخرج   ،� جدًّ �سغرية  �لأزهار  �ل�سوق.  على  �لو�سع  متبادلة  معنـّقة  وهي  �لوريقات،  ثالثية 
عنقودية ذ�ت �ألو�ن خمتلفة. و�لثمار �إما طويلة على هيئة قرون �سغرية �جلر�ب �أو �سكل كروي، حمتوية 
�أو رمادي م�سفر. وجميع �لأنو�ع �لنباتية ميكن  بد�خلها على بذور �سغرية �حلجم لونها بني م�سفر 

فات �لتالية: ا تبًعا لل�سّ متييزها مورفولوجيًّا وكيميائيًّ
ال�سفات املورفولوجية:اأ( 

T1foenum-graecum( وهي ع�سبية وقائمة �لو�سع غزيرة �لتفريع، تبلغ - 1 �حللبة �لقائمة:) 
ت�سنيًنا  م�سنـّنة  �ل�سكل  بي�ساوية  وريقات  ثالث  ذ�ت  مركبة  و�لأور�ق  70�سم.  �إلى  �رتفاعها 
ب�سيًطا وموؤذنة باأذينات م�ستطيلة نوًعا. و�لأزهار �سفر�ء �للون تخرج من �إبط �لأور�ق. و�لثمار 
توجد على هيئة قرون م�ستطيلة ورفيعة ت�سل �أطو�لها بني 6-10�سم و�أقطارها 0.3-0.4�سم 
ذ�ت  نوًعا  منب�سط  و�سكلها  بنـّي،  �أ�سفر  ولونها  �سلبة،  بذور  بد�خلها  و�لقرون  �لقمة.  مدّببة 

�أ�سالع مت�ساويية تقريًبا، وطولها 0.4-0.5�سم، وعر�سها 0.2-0.3�سم.
�حللبة �لز�حفة )T1 Coerula(: ع�سبي حويل �سبه ز�حف، فروعه غزيرة وطوله ي�سل �إلى - 2

50�سم. و�أور�قه مركبة ثالثية �لوريقات بي�ساوية �ل�سكل. و�أزهاره بي�ساء معّرقة باللون �لأزرق 
و�لثمار  0.5-1�سم  وقطرها  1-2�سم  حو�يل  وطولها  �ل�سكل  كروية  نورة  هيئة  على  �لباهت 
�سغرية  �ل�سكل  كروية  بذور  على  حمتوية  �لنورة  على  حلزونيًّا  ترتيًبا  مرتبة  �حلجم  �سغرية 

�حلجم قطرها بني 0.2-0.3�سم ولونها رمادي.
ال�سفات الكيميائية:)ب( 

ا تبًعا لنوع �ل�سابوجينينات،  جميع �لأنو�ع �لنباتية للحلبة تختلف حمتوياتها �لكيميائية كميًّا ونوعيًّ
�أعلى قيمة من �ل�سابوجينني �ملعروف با�سم  وكذلك �لقلويد�ت؛ لأن �حللبة �لقائمة حتتوي على 
 T1 و�لنوع   ،T1 corniculata �لنوع  ويليها   ،%2.2 حو�يل  ون�سبته   ،Diosegenine �لديو�سجينني 

occulta، ون�سبة �ملركب �ل�سابق فيهما حو�يل %0.32.

و�أقل �لأنو�ع من �حللبة هي �لنوع T1Polycerata لحتو�ئها على 0.28% من نف�س �ملادة �ل�سابقة، 
وتيجوجينني  مثل جيتوجينني  �سئيلة  بكميات  �أخري  �سابوجينية  مو�د  على  �حللبة  �أنو�ع  وحتتوي 
�ملغربي  �ل�سنف  �أن   1971 عام   Hardman, Fazli من  كل  و�أثبت  وديجيتوجينني،  وياموجينني 
من �حللبة و�لآخر �لباك�ستاين يختلفان يف كمية �ملو�د لل�سابوجينينات و�لإ�ستريولت مبيًنا ذلك 

بالنتائج �ملدونة باجلدول �لتايل:

جدول الن�سبة املئوية للمواد ال�سابوجينينية والإ�سرتولية لبذور �سنفني من احللبة

ال�سنف الباك�ستاينال�سنف املغربياملواد الكيميائية

Diosgenin + Yamogenin0.920.83

Diosgenin + Gitogenin0.030.02

Sterols0.030.03

Total0.980.88
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�ل�سابوجينينية  للمو�د  �ملحتوى  �لأخرى يف  تختلف هي  لنبات �حللبة  �ملختلفة  �لنباتية  �لأع�ساء  حتى 
�لنوع �لقائم من �حللبة حتتوي على  �أور�ق  �أن  Varshney Sood عام 1971،  تبًعا للعامل  و�لقلويدية. 
�ملركب �لرئي�سي Diosganine بكميات مرتفعة، و�ملركب تيجوجينني و�جليتوجينني بكميات منخف�سة، 
بينما �لنوع T1 corniculata ت�ستمل �أور�قه على �ملركب ديو�سجينني، �لتيجوجينني بكميات عالية، �أما 
�إلى %7،  ن�سبتها  ت�سل  و�جلينوجينني  و�لنيجوجينني  �لديو�سجينني  �لأخرى على  فتحتوي هي  �لأزهار 

� على هيئة �آثار ب�سيطة. 15%، 5% على �لرتتيب، مع وجود مركب �آخر غري معروف ون�سبته قليلة جدًّ
بينما وجد �أن جميع �لأع�ساء لنبات �حللبة حتتوي على �لقلويد �ملعروف با�سم كولني Choline، �لبيتني 
Betaine، �لرت�جونيللني Trigonelline عد� �ل�سوق و�جلذر؛ لعدم �حتو�ئهما على �لبيتني. يف حني �أن 

�لكولني و�لرت�جونيللني �أمكن ظهورهما يف جميع �أع�ساء �لنوع T1 maritima، بالإ�سافة �إلى �أن �لبيتني 
�لكربوهيدر�ت،  �لألياف، �لربوتينات،  �لرماد،  �لنوع �لأخري، وكانت كمية  �أمكن تو�جده يف بذور هذ� 
و�ملادة �للزجة هي 3.92، 8.19، 27.38، 60.51، 33.85% على �لتو�يل. ومادة �ملو�سيالج �ملف�سولة 
�أو  ثمار �خلّروب و�جلو�ر  �مل�ستخل�سة من  مثيلتها  ودرجة متا�سكها عن  لزوجتها  تفوق  قد  من �حللبة 

�ل�سموغ �لأخرى �لناجتة من �لنباتات �ملختلفة.
�ل�سابوجينينية قد ترتفع يف  �ملو�د  �أن  Sharma, Varsheny عام 1966  �أعلن كل من  بجانب ذلك، 
م�ستو�ها كلما تقدمت درجة �لن�سج و�لت�سوية لبذور �أنو�ع �حللبة �ملختلفة. كما �أن �لكيلو جر�م �لو�حد 
من دقيق بذور �حللبة �خلايل من �لزيت �لثابت بعد �ل�ستخال�س، يعطي تقريًبا جر�ًما و�حًد� من مادة 
ا �أعلن كل من �لعاملنيBrain-Hardman  عام  �لديو�سيجنني مع 0.1جر�م من مادة جيتوجينني.. �أي�سً
بذور  تنقع  �أكرث من 35% عندما  �إلى  ت�سل  بن�سبة  رفع م�ستو�ها  �لديو�سيجينني ميكن  �أن مادة   1972
�حللبة يف حملول خمفـّف من �أندول حم�س �خلليك )20-200 جزء من �ملليون( ملدة 48�ساعة �أو يف 

حملول حم�س �جلربيلليك )20جزء يف �ملليون( ملدة 72�ساعة نقًعا.
الفوائد وال�ستعمالت : يف �لوقت �حلا�سر قد توؤكل �لقمم �لطرفية و�لأور�ق �لطازجة لنبات �حللبة 
�ملاأكولت  �أنو�ع  من  كنوع  �مل�ستنبتة  بذورها  توؤكل  قد  كما  �ملرتفعة،  �لغذ�ئية  لقيمتها  نظًر�  �مل�سرية؛ 
�ل�سعبية. حتى �لبذور ميكن غليها باملاء، وُتوؤكل بامل�ستخل�س �ملائي �ملحّلى بال�سكر �أو مبول�س �لق�سب 
�أنو�ع �مل�سروبات �ل�ستوية، وم�سحوق �لبذور مع �ل�سمن �لبلدي و�ل�سكر بعد  )�لع�سل �لأ�سود( كنوع من 
�لبذور  ُتعطى  وقد  و�لكبار.  لل�سغار  لل�سهية  وفاحت  كمغذٍّ  تناوله  ميكن  �سر�ب،  �إلى  وحتويله  ت�سخينه 
�لكاملة �أو م�سحوقها للمر�أة بعد ولدتها؛ لن�ساط �لغدد �للبنية؛ لزيادة �إدر�ر �للنب �لطبيعي من ثدييها 
�لطمث  لتنظيم حالت  �لبالغات  للفتيات  ُتعطى  �ل�سغري. كما قد  �لطبيعية ملولودها  للر�ساعة  �لالزم 
غري �مل�ستقرة و�مل�سطربة، كما �أنها فاحتة لل�سهية وعالج حالت فقر �لدم و�سعف �جل�سم؛ لأنها مقوية 
كما  �ل�سدر،  و�أمر��س  و�لربو  �لديكي  �ل�سعال  عالج  يف  �لبذور  تفيد  كما  �ل�سو�ء.  على  و�جل�سم  للدم 
ا على تخفيف �آلم بو��سري �ل�سرج  �أنها تعمل على تقليل �لبلغم وطرده ب�سهولة من �لرئتني، وتعمل �أي�سً
�أو �لكلف �لذي يظهر يف �لوجه �لناجتة عن  �إز�لة �لبقع �جللدية  وحالت �لإم�ساك �ل�سديد، وتفيد يف 

�سوء �لتغذية.
وُي�ساف دقيق بذور �حللبة �إلى دقيق �لذرة؛ لرفع �لقيمة �لغذ�ئية وجعله متما�سًكا؛ لأنها حتتوي على 
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ليبقى فرتة طويلة  �لربوتينات مع حفظ �خلبز ومتا�سكه  ون�سبة مرتفعة من  �للزجة  �مليو�سيالج  مادة 
�أثناء �لتخزين ملنع تعفنه �أو ف�ساده.

كما ُي�ساف م�سحوق �لبذور للحلبة مع ع�سري �أور�ق �ل�سبار و�لإجا�س لعمل عجينة تو�سع فوق �لر�أ�س 
ملنع �سقوط �ل�سعر وتاأخري ظهور �سلع �لر�أ�س.

و�كت�ساب  للعمل على حت�سني �سفات حلومها،  بذور �حللبة؛  �إلى غذ�ئها  ُت�ساف  �ملنزلية  �لطيور  حتى 
�للون �لأ�سفر �لكهرماين يف �سفار بي�سها.

كما �أن مادة �مليو�سيالج �لناجتة من بذور �حللبة، قد ت�ستخدم يف حت�سري وتركيب �حلبوب و�لكب�سولت 
�لدو�ئية للعمل على قوة متا�سكها مع عدم تفتيتها؛ لأنها تعمل �سد �مت�سا�س �لرطوبة، فتزيد من فعالية 
�ملو�د �لطبية �لد�خلة يف تركيبها مع �إطالة بقائها فرتة طويلة دون �أي تلف للمو�د �لطبية. وحديًثا �أمكن 
لتخليق  �لالزمة  �خلام  �ملو�د  �أو  �لأويل  �ملولد  و�عتبارها  �حللبة  بذور  من  �لديو�سيجينني  مادة  ف�سل 
ا �لتي تدخل يف عمل �ملو�د �لطبية �مل�ستخدمة يف حتديد �لن�سل  وحت�سري �لهرمونات �جلن�سية �سناعيًّ
عند �لن�ساء، كما تدخل هذه �ملادة يف حت�سري مادة �لكورتيزون وم�ستقاتها �ملختلفة �لتي تفيد يف عالج 

�لأمر��س �ل�سدرية و�لروماتيزمية �لعديدة. �نتهى كالم �لدكتور �ل�سحات ن�سر �أبو زيد.
�نت�ساًر�.  و�أكرثها  �ل�سعبية  �لأغذية  �أهم  من  فهي   ،� جدًّ و��سع  نظاق  على  �ليمن  يف  �حللبة  وُت�ستخدم 
وُت�ستخدم بذور �حللبة وُتغلى وت�ستخدم مع �سيء من �لدقيق و�ل�سطة و�خلل، وُتعترب �لإد�م �لأول للمائدة 

�ليمنية، وُتوؤكل مع �خلبز.
بتف�سيل عن �حللبة  ومكوناتها«  زر�عتها  �لطبية  »�لنباتات  كتابه  فوزي طه قطب يف  �لدكتور  وحتدث 

ومما جاء يف كتابه:
�لف�سيلة  )Trigonella Foenum graecum )Fenugreek تتبع  )�لفريقة(  للحلبة  �لعلمي  �ل�سم 

Fam1 Leguminosae لبقولية�
� و�ملعروف �أنها ُتزرع يف م�ساحات  �ملوطن �لأ�سلي: �ملعلومات عن موطن زر�عة �حللبة يف �لعامل قليلة جدًّ

ا �لهند، كما تزرع يف �سمال �أفريقيا وجنوب �أوروبا و�أ�سبانيا. قليلة يف بع�س بالد �آ�سيا، وخ�سو�سً
وقد ُعرفت زر�عة �حللبة كمح�سول من قدمي �لزمان يف �إيطاليا و�ليونان، �إما كعلف �أخ�سر للمو��سي �أو 
ا �لهند وو�دي �لنيل، وقد  ل�ستعمال �حلبوب يف �لنو�حي �لطبية، وُيحتمل �أنها عرفت يف �ل�سرق خ�سو�سً
ُعرث على �لأنو�ع �لربية يف �لبنجاب وك�سمري و�إير�ن، ويبدو �أن �لهند هي �ملوطن �لأ�سلي لنبات �حللبة، 
وُتزرع �حللبة يف جمهورية م�سر �لعربية يف �لوجه �لقبلي وم�سر �لو�سطى، ويف م�ساحات قليلة بالوجه 

�لبحري.
عقد  عليه  توجد  وتدي  جذره  �لرب�سيم،  نبات  ي�سبه  قائم  ع�سبي  نبات  �حللبة  نبات  �لنباتي:  �لو�سف 
بكتريية، و�ساقه قائمة قد ي�سل �رتفاعها �إلى 50�سم، وعادة �ساللت �لوجه �لقبلي تكون �أكرث �رتفاًعا 
من �ساللت م�سر �لو�سطى و�لوجه �لبحري، وتختلف نقطة �لتفريع باختالف �لأ�سناف و�لورقة ري�سية 
مركبة ثالثية �لوريقات و�لزهرة بي�ساء مائلة �إلى �لإ�سفر�ر، توجد �إما منفردة �أو كل زهرتني مًعا يف 

�آباط �لأور�ق.
�أما �لثمرة فهي عبارة عن قرن طويل مبطط ي�ستدق عند �لطرف ويحتوي على عدة بذور.
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�ملكونات �لفعالة: نبات �حللبة غني بالربوتينات و�ل�سكريات و�لدهون، ولذلك فاإن قيمته �لغذ�ئية عالية 
�، هذ� بالإ�سافة �إلى �حتو�ئه على �أمالح �أهمها �حلديد و�لكال�سيوم و�لف�سفور وبع�س �لفيتامينات  جدًّ

مثل فيتامني د وفيتامني جـ، وهذ� �لأخري يوجد يف �حللبة �مل�ستنبتة فقط.
ومتتاز بذور �حللبة باإحتو�ئها على مو�د غروية �أو هالمية، كما حتتوي على قلويدي تريجونلني وكولني، 
�لعن�سر  هو  �لذي  �حللبة  زيت  يف  �ملو�د  هذه  وتوجد  �لغذ�ئي،  �لتحول  عملية  يف  يدخل  �لأخري  وهذ� 
ا على مو�د �سابونية ومو�د  �لأ�سا�سي، و�لذي يعزي �إليه �ملفعول �لطبي لبذور �حللبة. وحتتوي �لبذور �أي�سً
ملونة وحم�س �لنيكوتنك، و�جلدول �لتايل يبنيِّ �لن�سبة �ملئوية ملكونات بع�س بذور ونبات �حللبة �لأخ�سر.

بروتني رطوبة
خام

زيت �سابونياتكال�سيومف�سفور�أليافكربو�يدر�ت
ثابت

زيت طيار

بذور 
جافة

6.01.05قليل7.60034.6749.729.020.330.22

نبات 
�أخ�سر

87.564.584.891.370.000.00001.30.6

بذور جافة
حام�ض نيكوتينكمواد غرويةقلويدات

0.25280.03

0.0450.00نبات اأخ�سر

�لبذور  يف  ت�سل  قد  بروتينية  مو�د  على  لحتو�ئها  كغذ�ء؛  ل�ستعمالها  �حللبة  ُتزرع  �حللبة:  ��ستعمال 
�جلافة �إلى حو�يل 26%، وتوؤكل بذور �حللبة م�ستنبتة �أو ك�سر�ب حملى بال�سكر، كما توؤكل فروع �لنبات 
لعمل �خلبز لحتو�ء  �لذرة  �أو  �لقمح  وُي�ستعمل م�سحوق بذور �حللبة خملوًطا مع دقيق  �لأخ�سر، هذ� 
�مل�سحوق على �ملو�د �لغروية �لتي ت�ساعد على متا�سك �لعجينة، وتكوين طبقة متما�سكة حتيط باخلبز.

يف  �للنب  �إدر�ر  على  �لبذور  تاأثري  �لقدم  منذ  ُعرف  فقد  �لطبية،  �لأغر��س  يف  �حللبة  ��ستعمال  �أما 
ا على �إدر�ر �لبول و�لطمث لل�سيد�ت. �نتهى. �ل�سيد�ت وقت �لإر�ساع، كما عرف �أنها ت�ساعد �أي�سً

وذكر �حللبة �لدكتور �أمني رويحة يف كتابه: »�لتد�وي بالأع�ساب« وو�سعها حتت عنو�ن حلبة مزروعة. 
وذكر �ل�ستعمالت �ل�سعبية �لتالية:

من �خلارج:
»ل يف�سل على لبخ بذور �حللبة �أي دو�ء يف معاجلة �لدمامل لت�سريع فتحها و�سفائها، وكذلك معاجلة 
�خلر�جات �ملنتنة، و�لتي تت�ساعف بالتهابات �لأوعية �لليمفاوية و�لدحا�س �ملتقيح يف �لأ�سابع وخر�جات 
�لثدي وخر�جات �ل�سرج �لناجتة عن �ن�سد�د �لنا�سور وتقيح �لعظام و�لأكزما و�لغلغموين و�لآلم �لع�سلية 
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�إلى �جللد  يعيد  �لغ�سل مبغلي �حلبوب  �أن  �ل�سفاء. كما  �مل�ستع�سية  �لأقد�م  و�لقروح يف  �لروماتيزمية 
�ملت�سقق نعومته وطر�وته، وكذلك يفيد بذر م�سحوق �حلبوب د�خل )�جلر�ب( لوقاية �لأقد�م يف �ل�ستاء 

من �ل�سابة بالربد »تثليج«.
»�أما كيفية عمل لبخة �حللبة فهي: مزج كمية من م�سحوق بذور �حللبة يف وعاء بكمية من �ملاء �لفاتر 
مع حتريكها با�ستمر�ر �إلى �أن ي�سبح �ملزيج كالعجني �لرخو، ثم يو�سع �لإناء �ملحتوي على هذ� �ملزيج يف 
�إناء ثاٍن �أو�سع يحوي كمية من �ملاء �ل�ساخن بدرجة �لغليان ت�سل �إلى ثلثي �رتفاع �إناء �ملزيج، ثم يحرك 
�ملزيج با�ستمر�ر ملدة ع�سر دقائق تقريًبا �إلى �أن ي�سبح لونه �أغمق وقو�مه كالعجني �ملرن. بذلك يتم 
�سنع �للبخة فتفرد �ساخنة بغلظ �سنتمرت و�حد فوق �ملكان �ملر�د معاجلته على �جللد، وتغطى بقطعة 

قما�س من �لكتان، وقطعة �أكرب من �لقما�س �ل�سويف وجتدد مر�ًر� يف �ليوم.
وُي�ستعمل مرهم �حللبة لتدليك �لقدمني م�ساًء قبل �لنوم ملعاجلة �لزكام، وما ميكن �أن ير�فقه من �سعال 

ا. جاف، ولربودة �لأقد�م �أي�سً
ولعمل �ملرهم مُيزج م�سحوق بذر �حللبة مع ب�سعة ف�سو�س مهرو�سة من �لثوم، وُي�ساف هذ� �ملزيج �إلى 
�أ�سلفنا ُيطلى به باطن �لقدمني بغلظ �سفرة �ل�سكني يف �مل�ساء  مادة �ملرهم �لدهنية. ول�ستعماله كما 
عند �لنوم، وُيربط فوقهما بقما�س �أ�سم ليظل �ملرهم عليهما حتى �ل�سباح وتتكرر �لعملية ب�سع مر�ت 

بح�سب �للزوم.
من �لد�خل:

ُي�ستعمل مغلي �حللبة �أو م�سحوقها لت�سمني �جل�سم، وي�ساعد مر�سى �لبول �ل�سكري على �سفاء جروحهم 
و�لإم�ساك  �ملعوية  و�لنزلت  �لرئوية  �للتهابات  ملعاجلة  �لفرن�سيون  �لأطباء  ي�ستعمله  كما  فيهم، 

و�لبو��سري.
وُي�ستعمل �ملغلي من م�سحوق �حللبة للغرغرة يف �لتهاب �للوزتني ومر�س �خلناق، ولل�سرب ملعقة كبرية 
3-4 مر�ت يف �ليوم؛ لت�سكني �سعال �مل�سابني بالتدرن �لرئوي، غري �أن ر�ئحته �لكريهة كثرًي� ما حتول 

دون تقبل �ملري�س ��ستعماله من �لد�خل.
ويعمل مغلي بذور �حللبة باإ�سافة مقد�ر ملعقة �سغرية من م�سحوقها �إلى ن�سف لرت من �ملاء وغليه ملدة 
دقيقة و�حدة فقط، ُي�سفى بعدها �ملغلي وُي�سرب بجرعات متعددة ملعقة كبرية كل �ساعة. وللغرغرة 
ُيغلى م�سحوق مبقد�ر فنجان و�حد من �ملاء فقط يغرغر به ب�سع مر�ت يوؤخذ يف كل مرة منها جرعة 

و�حدة فقط، ويحتفظ بها د�خل �لفم ملدة دقيقة ون�سف.
�أما م�سحوق بذور �حللبة فال�ستعماله من �لد�خل يفمزج منه مقد�ر 10 غر�مات مع كمية معادلة من 

زيت �لزيتون، ويوؤخذ ربع �لكمية �أربع مر�ت يف �ليوم.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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الدرا�سات والبحوث العلمية احلديثة حول احللبة: ) املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض(
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L. Leguminosae

�حللبة غنية باملو�د �لربوتينية بن�سبة 28.91%، ومو�د  دهنية ون�سا، كما حتتوي على �أهم �ملعادن وهو 
�لفو�سفور، كما حتتوي مادتي �لكولني و�لرتيكونيلني، وهما يقاربان يف تركيبهما حم�س �لنيكوتينيك، 
ثابتة وزيت  �لكولني و�لرت�يجونيلني، ومو�د �سمغية وزيوت  �أحد فيتامينات ) ب ( وقلويد�ت مثل  وهو 
طيار ي�سبه زيت �ليان�سون، و�لذي يتكون من �سي�سكوتربينات هيدروكربونية ولكتونات، �إ�سافة �إلى مو�د 
�أ�سا�سيًّا  تعترب �حللبة م�سدًر�  و�ملانوز. كما  �سكرية ذ�ئبة مثل �جلالكتوز  ومو�د  و�ستريولت  �سابونية 
لل�سبوجنني، و�لتي تعترب �أ�سا�سية يف ت�سييد �ل �ستريويدز، كما �أن �حللبة حتتوي على مركب �لد�يزوجنني 

و�لياموجنني.
}Choline, Triquinoline, Nicotenic acid, Hydrocqarbones, Lactones, Estroles, Sapo-
nins, Steroids,  Diosgeniny, yamogenin1{ 

لقد �أظهرت �لعديد من �لدر��سات �حلديثة �أن �حللبة ت�ساعد على خف�س م�ستوى �ل�سكر يف �لدم، و�أنها 
ا على خف�س م�ستويات �لكولي�سرتول، وت�ساعد على  مفيدة يف عالج حالت �ل�سكري من نوع 1 و2، و�أي�سً
�إحدى  ويف  بل  �لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  لفائدة مر�سى  ير�سحها  �لبد�نة، مما  ملر�سى  �ل�سهية  خف�س 

�لدر��سات مت ��ستخد�م خبز �حللبة ملر�سى �ل�سكري و�ل�سمنة، وكانت �لنتائج �إيجابية. 
من �لآدعاء�ت كذلك زيادة �لرغبة �جلن�سية وعالج �ل�سطر�بات �لهرمونية، وكعالج هرموين ملر�سى 
�لطمث،  �نقطاع  بعد  ما  ومتالزمة  �لطمث  �آلم  من  و�حلد  �لثدي،  تكبري  �إلى  �إ�سافة  �لثدي،  �سرطان 

ولتخفيف �آلم �لولدة، ولزيادة �إنتاج حليب �لثدي للر�سع.
 ونحيل �لقارئ �لطبيب �إلى جمموعة من �لأبحاث و�لتجارب �ل�سريرية �حلديثة يف هذ� �ملجال: 

• Ulbricht C1, Basch E, Burke D, Cheung L, Ernst E, Giese N, Foppa I, 
Hammerness P, Hashmi S, Kuo G, Miranda M, Mukherjee S, Smith M, Sollars 
D, Tanguay-Colucci S, Vijayan N, Weissner W1  Fenugreek (Trigonella foenum-
graecum L1 Leguminosae): an evidence-based systematic review by the natural 
standard research collaboration1 J Herb Pharmacother1 2007;7(3-4):143-771

• Reddy RL1, Srinivasan K1 Fenugreek seeds reduce atherogenic diet-induced 
cholesterol gallstone formation in experimental mice1 Can J Physiol Pharmacol1 
2009 Nov;87(11):933-431 Neeraja A, Rajyalakshmi P: Hypoglycemic effect of 
processed fenugreek seeds in humans1 J Food Sci Technol 1996, 33:427-4301 

• Raghuram TC, Sharma RD, Sivakumar B, Sahay BK: Effect of fenugreek seeds 
on intravenous glucose disposition in Non-insulin-dependent diabetic-patients1
Phytother Res 1994, 8:83-861  

• Hannan JM, Ali L, Rokeya B, Khaleque J, Akhter M, Flatt PR, Abdel-Wahab 
YH: Soluble dietary fibre fraction of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) 
seed improves glucose homeostasis in animal models of type 1 and type 2 
diabetes by delaying carbohydrate digestion and absorption, and enhancing 
insulin action1Br J Nutr 2007, 97:514-5211  
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• Lu F, Shen L, Qin Y, Gao L, Li H, Dai Y: Clinical observation on Trigonella 
Foenum-graecum L1 total Saponins in combination with sulfonylureas in the 
treatment of type 2 diabetes mellitus1 Chin J Integr Med 2008, 14:56-601  

• Sauvaire Y, Baissac Y, Leconte O, Petit P, Ribes G: Steroid saponins 
from fenugreek and some of their biological properties1 Adv Exp Med 
Biol 1996, 405:37-461  

• Moorthy R, Prabhu KM, Murthy PS: Anti-hyperglycemic compound (GII) 
from fenugreek (Trigonella foenum-graecum Linn) seeds, its purification and 
effect in diabetes mellitus1 Indian J Exp Biol 2010, 48:1111-11181 

• Uemura T, Hirai S, Mizoguchi N, Goto T, Lee JY, Taketani K, Nakano Y, Shono 
J, Hoshino S, Tsuge N, et al1: Diosgenin present in fenugreek improves glucose 
metabolism by promoting adipocyte differentiation and inhibiting inflammation 
in adipose tissues1 Mol Nutr Food Res 2010, 54:1596-16081  

• Singh AB, Tamarkar AK, Narender T, Srivastava AK: Antihyperglycaemic 
effect of an unusual amino acid (4-hydroxyisoleucine) in C57BL/KsJ-db/db 
mice1 Nat Prod Res 2010, 24:258-2651  

• Sauvaire Y, Petit P, Broca C, Manteghetti M, Baissac Y, Fernandez-Alvarez J, 
Gross R, Roye M, Leconte A, Gomis R, Ribes G: 4-Hydroxyisoleucine: a novel 
amino acid potentiator of insulin secretion1 Diabetes 1998, 47:206-2101 

• Chevassus H, et al1 A fenugreek seed extract selectively reduces spontaneous 
fat intake in overweight subjects1 Eur J Clin Pharmacol1 (2010)

• Mathern JR, et al. Effect of fenugreek fiber on satiety, blood glucose and insulin 
response and energy intake in obese subjects1 Phytother Res1 (2009)

• Bordia A, Verma SK, Srivastava KC. Effect of ginger (Zingiber officinale Rosc.) 
and fenugreek (Trigonella foenumgraecum L1) on blood lipids, blood sugar and 
platelet aggregation in patients with coronary artery disease1 Prostaglandins 
Leukot Essent Fatty Acids1 (1997)

• Losso JN, et al1 Fenugreek bread: a treatment for diabetes mellitus1 J Med 
Food1 (2009)

• Steels E, Rao A, Vitetta L1 Physiological Aspects of Male Libido Enhanced 
by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation1 
Phytother Res1 (2011)

• Tiran D1 The use of fenugreek for breast feeding women1 Complement Ther 
Nurs Midwifery1 (2003) 

• Fugh-Berman A1 “Bust enhancing” herbal products1 Obstet Gynecol1 (2003)
• Israel D, Youngkin EQ1 Herbal therapies for perimenopausal and menopausal 

complaints1 Pharmacotherapy1 (1997)
• Turkyılmaz C, et al. The effect of galactagogue herbal tea on breast milk 

production and short-term catch-up of birth weight in the first week of life. J 
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Altern Complement Med1 (2011)1

و�لفرفري  �لفرفج  �للينة،  �لبقلة  �ملباركة،  )�لبقلة   Portulaca Sativa احلمقاء(  )البقلة  الرجلة 
و�لبقلة �لزهر�ء و�لفرفجني ويف �ملغرب ُتعرف با�سم بلي�سة(.

�أورد عبد �مللك بن حبيب حديًثا يف �لرجلة هو قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »�لرجلة �سفاء من ت�سعني د�ًء، 
�أدناها �ل�سد�ع«.

وُتدعى �لرجلة )�لبقلة �حلمقاء(؛ لأنها تنبت يف م�سيل �ملاء فيقلعها �ل�سيل، ويذهب بها.
وجاء يف كتاب »�لنباتات �ل�سعودية �مل�ستعملة يف �لطب �ل�سعبي« ما يلي:

الرجله - البقلة - احلمقاء - البتلة املباركة - َبرابَرة - درفا�ض - ذنب الفر�ض )اليمن ( - حمقة
Portulaca Oleracea - Purslane 

�لو�سف:
ع�سب �سنوي ز�حف �أو منت�سر ز�ٍه متفّرع ناعم عادة، ع�سب �أرجو�ين، طول �سيقانه من 10 �إلى 50�سم. 
�لعقد بدون زو�ئد، �لأور�ق حلمية م�سطحة م�ستطيلة بي�ساوية منقلبة، لها قمة مدورة �لطرف �لطليق، 
ل روؤ�ًسا زهرية قليلة �سفر�ء ل �أعناق لها �إبطية وطرفية �لروؤو�س  وقاعدة يف �سكل �لوتد. �لأزهار ت�سكِّ
�ل�سبالت  طول  مياثل  طولها  �سفر�ء  بتالت  خم�س  هنالك  م�سغوطة.  بر�عم  ولها  قممية،  �أو  منفردة 
تقريًباو وهي حمّززة عند طرفها. �لثمرة �لعلبية و�لتي تتفتح �أفقًيا حتتوي على عدة بذور دقيقة بنّية 

د�كنة وقلبّية �ل�سكل.
موطنه: جنوبي �حلجاز و�سماليه و�سرقي جند و�ملنطقة �ل�سرقية.

�جلزء �مل�ستعمل: �لنبات و�لبذور،
و�لأمر��س  و�ل�سيالن  بدم،  �مل�سحوب  و�لبول  �لتبول  وع�سر  �لبول  �نحبا�س  عند  ت�ستعمل  �ل�ستعمال: 
�لإح�سا�س  تريح من  ولذلك  �ملخاطي  �لأمعاء  لغ�ساء  و�لبذور مفيدة  للحمى.  وقاب�س ملطف  �جللدية، 
�لد�سنتاريا  يف  �لأخرى  �ملوؤملة  و�لأعر��س  ذلك،  على  قدرة  غري  من  �حلاجة  ق�ساء  ب�سرورة  �ل�سديد 

و�لإ�سهال �ملخاطي على وجه �لتحديد.
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وت�ستخدم �أور�ق �لرجلة يف �ملادة مطبوخة. وقد ُتوؤكل �أور�قها نيئة مع �ل�سلطة، وكانت �لرجلة من �لأدوية 
�لقروح،  من  وت�سفي  �لبول.  و�نحبا�س  �لر�أ�س  �أوجاع  لعالج  و��سُتخدمت  متطاولة،  عهود  منذ  �ل�سعبية 
وتقطع �لنزيف، وتطرد �لديد�ن. وذكر �بن �سينا يف �لقانون �أنها تقلع �لثاآليل �إذ� ُحكت بها. وبزرها �إذ� 
خلط باخلل ي�سرّب على �لعط�س طوياًل. وهي قامعة لل�سفر�ء، وتنفع من بثور �لر�أ�س غ�ساًل، ومن �لرمد 
و�حلمّيات  �لد�مية،  �لبو��سري  من  ماوؤها  وينفع  �لنزف،  وحتب�س  �لقيء  ومتنع  مبائها.  �لكتحال  عند 

�حلارة. �إذ� �ُسربت �أو �أُكلت قطعت �لإ�سهال.
وذكرها �بن �لبيطار يف كتابه : �جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية، كما ينقله عنه �مللك �ملظفر �لر�سويل 
يف كتابه »�ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة« قال: »�لبقلة �حلمقاء هي �لبقلة �ملباركة و�لبقلة �للّينة و�لفرفج 
�ملو�د  متنع  فهي  ي�سري،  قب�س  ا  �أي�سً وفيها  �ملز�ج،  مائية  باردة  �لبقلة  هذه  �لرجلة.  وهي  و�لفرفجني 
�ملتحلـّلة، وترّبد تربيًد� �سديًد� ملن يجد لهيًبا وتوقًد� متى ُو�سعت على فم معدته )من �خلارج(، و�إذ� 
�أكلت �أو �سربت فعلت ذلك. وهي ت�سفي �ل�سر�س بتملي�سها.. وهي مو�فقة ملن به قرحة �لأمعاء، وللن�ساء 
�للو�تي يعر�س لهن �لنزف، ومن ينفث �لدم، وع�سارتها �أقوى يف هذ� �ملو�سع)�أي �إيقاف �لنزيف(... 
�لبدن وترطبه، وتنفع �ملحرورين يف �لأزمان و�لبلد�ن �حلارة. ومن  وهي باردة مطفئة للعط�س، تربد 
وتقطع  �حلاّرة،  �حلمّيات  وتنفع  �لإ�سهال.  قطعت  و�أُكلت  �ُسويت  و�إن  حلًما!!  يَر  مل  فر��سه  يف  و�سعها 
�لعط�س �ملتولِّد من �حلر�رة يف �ملعدة و�لقلب و�لكلى. وتنفع من حرق �لنار مطبوخة ونيئة، م�سّمًد� بها«. 
وذكر �بن جزلة يف �ملنهاج كما ينقله عنه �ملظفر �لر�سويل، �لرجلة وقال عنها : �إنها قاب�سة متنع �لنزف، 
وتقمع �ل�سفر�ء، ويّدلك بها �لثاآليل فتقلعها وي�سّمد بها �جلمرة و�لأور�م �حلاّرة. وت�سّر بالباءة )�أي 

ت�سعف �لقوة �جلن�سية(.
بريَّة  وتنفع من �حلمّيات. وهي  �لكبد،  �أنها تطفئ حر�رة  �لتفلي�سي  �إبر�هيم  بن  وذكر �حلكيم ح�سن 
ع�سرة  مقد�ر   )Dose( منها  و�ل�سربة  �ملزروعة.  و�أجودها  تزرع.  وب�ستانية  �ل�سيل(  جمرى  يف  )تنبت 

در�هم )�لدرهم= 3.4جم(.
وذكرها �لدكتور �أمني رويحة يف كتابه »�لتد�وي بالأع�ساب« فقال ما يلي:

رجلة، بقلة، فرفحني:
»�سفاتها: منع�سة، ومذ�قها فيه �سيء من �مللوحة، موطنها �لأ�سلي �آ�سيا �ل�سغرى.

�لغ�سة  �أور�قها  ت�ستعمل  كتابل،  ولكنها  خمتلفة،  بطرق  وُتطبخ  �خل�سار،  من  ا  �أي�سً تعترب  ��ستعمالها: 
�لطازجة فقط، باإ�سافتها �إلى �ل�سلطات و�أنو�ع �لغذ�ء �لنيء. ومذ�قها �لعطري �ملالح يالئم ��ستعماله 
ا مع �لقري�سة، فت�ساف �أور�قها �ملفرّية  يف �سنع �ملقانق، وتتبيل �أغذية �حلميات �لطبية، كما يتالءم �أي�سً
�أنو�ع  بع�س  �إلى  كتابل  �إ�سافتها  ميكن  قلياًل  )حتمي�سها(  بعد  و�لأور�ق  لتتبيلها.  �أخرى  �أع�ساب  مع 
�حل�ساء. و�لرجلة تكافح �حلمو�سة يف �ملعدة، ول ميكن جتفيف �أور�قها، ولكنه من �ملمكن حفظها يف 

�مللح«. �نتهى.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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درا�سات واأبحاث علمية حديثة حول الرجلة: ) املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض(.  

�ُسّميت باحلمقاء؛ لأنها تنبت يف �مَل�ِسيٍل، فيقلعها �ملاء ويجرفها.  كما �عتربت �لبقلة ولفرتة طويلة نباًتا 
طبيًّا، حيث �إنها حتوي على ن�سبة بيتا كاروتني عالية �أكرث من �ل�سبانخ، بالإ�سافة �إلى �مل�ستويات �لعالية 
�لقروح  ول�سفاء  و�ملثانة  �لر�أ�س  �وجاع  و��ستعملت ملعاجلة  و�سي،   ،� وفيتامني  و�لبوتا�سيوم  للماغن�سيوم 
ولطرد �لديد�ن ول�سفاء  �سربة �لربد و�لإ�سابات مب�سحوق �لبارود. وب�سكل عام فقد ��ستخدمت تاريخيًّا 
كعالج للروماتيزم، ومن �لدر��سات �حلديثة بحث �سيني مل�ستخل�س من نبات �لرجلة �أثبت وجود ن�ساط 

م�ساد للفطور �جللدية  
 dermatophytes of the genera Trichophyton (1)

ويف در��سة �أخرى بجامعة جون مور بربيطانيا، وجد �لباحثون و�لذين قامو� بدر��سة على ثالثة ف�سائل 
من خ�سار �لرجلة �لأكرث ��ستخد�ًما كطعام لعدة جمموعات عرقية تعي�س يف بريطانيا، �أن للرجلة بع�س 

�خلو��س �مل�سّكنة و�مل�ساّدة لالإلتهاب )2(.

هنالك در��ستان حول �ملحتوى �لكيميائي �إحد�هما �لأحدث يف در��سات خو��س نبات �لرجلة �أُجريت يف 
عام 2011،  �أظهرتا �أن �لرجلة حتتوي �أ�سا�ًسا على �أحما�س ع�سوية، فالفونويدز، تريبينويدز، كو�رمني، 
قلويد�ت، وهي مو�د مثبتة لفو�ئدها �مل�سادة للبكترييا و�لفريو�سات و�لكابحة خلاليا �لأور�م و�ملخف�سة 
للدهون ولل�سكر يف �لدم، وقد �أو�ست هذه �لدر��سات يف �لتو�سع يف �إجر�ء �لتجارب �ل�سريرية للرجلة 

 {flavonoids, terpenoides,couramine, alkaloids.}1(3،4)

�أنها  �أخرى ��ستخدمت فيها خال�سات من نبات �لرجلة مو�سوعيًّا على جروح باجللد  �أو�سحت در��سة 
�ساعدت على تقلي�س م�ساحات �جلرح �أو ز�دت من قوة �سد وتقل�س �جلرح، مما ي�سري �إلى �أن �لرجلة 

ت�سرع من عملية �لتئام �جلروح )5(.
ويف در��سة �إير�نية �أُجريت على �لفئر�ن، وجد �أن م�ستخل�سات مائية وكحولية للرجلة على قروح معدة 
�سببت لهذه �لفئر�ن بو��سطة �إعطائهم حام�س �لهايدروكلور، �أن �لرجلة �ساعدت يف تقليل �سدة هذه 
�لقروح ويف تخفي�س معدلت حمو�سة �ملعدة، مما يوؤكد على فائدة �ل�ستخد�م �ل�سعبى للرجلة حلماية 

�ملعدة �سد �لتقرحات )6،7(.
وميكن للقاريء �لطبيب �لرجوع �إلى بع�س هذه �لدر��سات ومنها:  

11  Ki-Bong Oh, Il-Moo Chang, Ki-Jun Hwang and Woongchon Mar1 Detection 
of antifungal activity in Portulaca oleracea by a single-cell bioassay system1 
Phytotherapy Research1 2000; 14(5): 329–332, 

21 K Chan1 M1W Islam1 M Kamil1 R Radhakrishnan1 M1N1M Zakaria1 M 
Habibullah1 A Attas1 The analgesic and anti-inflammatory effects of Portulaca 
oleracea L1 subsp1 sativa (Haw1) Celak1 Journal of Ethnopharmacology1 2000; 
73(3): 445–451
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31 DING Huai-wei,YAO Jia-qi,SONG Shao-jiang1 Research progress on chemical 
constituents and pharmacological activities of Portulaca oleracea L1 Journal of 
Shenyang Pharmaceutical University1 2008-10  

41 DING Huai-wei,YAO Jia-qi,SONG Shao-jiang Research progress on chemical 
constituents and pharmacological activities of Portulaca oleracea L1  Journal of 
Shenyang Pharmaceutical University1 2008-10  

51 Mubashir H1 Masoodi, Bahar Ahmad, Showkat R1 Mir, Bilal A1 Zargar Portulaca 
oleraceae L1 A Review1 Journal of Pharmacy Research 2011; 4:3044-30481

61 A1N Rashed1 F1U Afifi1 A1M Disi1 Simple evaluation of the wound healing 
activity of a crude extract of Portulaca oleracea L1 (growing in Jordan) in Mus 
musculusJVI- Journal of Ethnopharmacology1 20031 88(2–3): 131–1361

71 Gholamreza Karimi1 Hossein Hosseinzadeh and Negin Ettehad1 Evaluation of 
the gastric antiulcerogenic effects of Portulaca oleracea L1 extracts in mice1  
Phytotherapy Research1 20041 18(6): 484–487, 

الكرف�ض:
Celery, Alpum graveolens ل�سم �لعلمي: �لبوم جر�فولين�س�

Fam: Umbelliferae لعائلة: �خليمية�
ونام  �لكرف�س  �أكل  »من  وُيروى مرفوًعا:  قال:  �لكرف�س  �لبغد�دي حديًثا عن  �للطيف  �ملوفق عبد  ذكر 

طابت نكهته، و�أمن من وجع �ل�سر�س«. قال �بن �لقيم يف �لطب �لنبوي: ل ي�سّح.
قال يف » �لطب �لنبوي من �لكتاب و�ل�سنة«: »حار ياب�س، يهيج �لباءة للرجال و�لن�ساء، �إذ� �أكله �حلبالى 

خرج �جلنني �أحمق قليل �لعقل! ويجتنب �أكله من يخاف لدغ �لعقرب؛ لأنه يفتح �ل�سدد«.
و�لكبد  �ملعدة  ينفع  رطًبا  وورقه  و�لطحال.  �لكبد  ل�سدد  »مفتـّح  �لنبوي«:  »�لطب  يف  �لقيم  �بن  وقال 
�لبارد، ويدّر �لبول و�لطمث ويفتـّت �حل�ساة. وحبه �أقوى يف ذلك. ويهّيج �لباءة، وينفع من �لبخر«. قال 
�بن �لبيطار يف كتابه »�جلامع لقوى �لأدوية و�لأغذية«، كما ينقله عنه �مللك �ملظفر �لر�سويل يف كتابه 

»�ملعتمد يف �لأدوية �ملفردة« )باخت�سار ي�سري(.
�أنو�ع، منه �لآجامي و�لب�ستاين و�جلبلي و�ل�سخري و�مل�سرقي. فاأما �لب�ستاين )�أي �ملزروع  »�لكرف�س: 
�سائر  للمعدة من  �أنفع  و�لب�ستاين  و�لنفخ.  �لرياح  ويحلِّل  و�لطمث  �لبول  يدّر  فمعروف.  �لب�ساتني(  يف 
و�إذ�  �لثدي �حلاّرة.  �أور�م  وي�سّكن  �لكزبرة،  يو�فقه  ما  يو�فق كل  �ألذ منها. وهو  لأنه  �لأخرى؛  �لأنو�ع 
ن �أور�م �لعني �حلارة و�لتهاب �ملعدة. و�إذ� �ُسرب مع طبيخه مع �أ�سوله  ت�سّمد به مع �خلبز �أو �ل�سويق �سكَّ
)جذوره( نفع من �لأدوية �لقتالة.. وهو يفتق �سهوة �لباءة من �لرجال و�لن�ساء. ولذلك مُتنع �ملر�سعة 
�لكبد  ل�سدد  ومفتـّح  للكبد..  نافع  وهو  �لنكهة..  يطيِّب  و�لكرف�س  �للنب.  ويقلِّل  �لباءة،  يهيج  لأنه  منه؛ 
ينفع  وورقه  ع�سريه  و�سرب  �حل�ساة.  ويذيب  �لباردتني،  و�لكبد  �ملعدة  ينفع  رطًبا  وورقه  و�لطحال.. 
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من �حلمى �لناف�س �إذ� كانت من بلغم. وَحّبه �أقوى من ورقه، و�إذ� �أكرثت منه �ملر�سع �أورث �لر�سيع 
�سرًعا. و�لكرف�س �ملربَّى �سالح للمعدة، م�سكن للغثى )�لغثيان(.. و�إذ� �أكرثت �ملر�أة منه يف وقت حملها 
تولد يف بطن �جلنني بعد خروجه من �لرحم بثور رديئة وقروح عفنة.. ولهذ� كره �لأطباء �أن تطعم منه 

�حلامل و�ملر�سع«.
وذكر �أبو �لريحاين �لبريوين يف كتابه »�ل�سيدنة يف �لطب« �لكرف�س، وقال بعد �أن ذكر �أ�سماءه بالرومية 
�أو  �لثوم  فّقاحة  ي�سبه  ما  منها  �أجنا�س،  »�لرّبّي  )دي�سقوريد�س(:  عن  نقاًل  و�لفار�سية،  و�ل�سريانية 
�لأرجو�ن، ومنه �آخر ذو عقد ومر�رة �أخ�سر، )وهو( �أ�سد حر�رة من غريه. ومنه )نوع( �آخر �سغري، 
طّيب �لريح، ي�سبه فقـّاحة �لورد. ومنه �آخر �أبي�س �لفقـَّاح كاللنب. ثم ذكر �أن �جلبلي �أ�سخن من �لربي 
ومن كرف�س �ملاء �ملعروف با�سم »قّرة �لعني«. وذكر �لر�زي يف كتاب )�حلاوي(: �أن �لنابت يف �ملاء �أعظم 

من �لب�ستاين، ومنه جبلي ُمّر. و�أما �ملقدوني�س فهو �لرومي«.
وجاء يف كتاب �لدكتور �أمني رويحة »�لتد�وي بالأع�ساب« �ملعلومات �لتالية عن �لكرف�س:

»مذ�قه عطري قوي ممزوج بحالوة خفيفة.. ُيوؤكل مطبوًخا وطازًجا. وُي�ستعمل جذره �لكروي مقطًعا 
�أع�ساب �ل�سلطة. وُي�ستخدم كذلك يف �حل�ساء باأور�ق �لكرف�س �ملفّرية  وممزوًجا مع �ل�سلطات ك�سائر 
)�ملفرومة(. وُت�ستعمل �لأور�ق يف �سنع �ل�سل�سات )جمع �سل�سة(. وحُتفظ �لأور�ق بعد جتفيفها يف 

�لهو�ء �لطلق، يف �أو�ٍن حمكمة �ل�سّد.
وُت�ستخدم كل �أنو�ع �لكرف�س يف خمتلف �أطباق �ل�سلطات و�خل�سرو�ت و�لطبخات. وُت�ستخدم طبيًّا: ملعاجلة 
ا  �لروماتيزم و�لنقر�س و�لنقبا�س �لنف�سي و�ل�سعف �لع�سبي و�ل�سعف �جلن�سي، وذلك باأن ُيوؤكل �جلذر غ�سً

)ر�أ�سني يوميًّا( ملدة ب�سعة �أ�سهر.

�ملو�د �لفعالة: تربنني Terpenin ومو�د هالمية ون�سوية ومدّرة للبول«.
وو�سفه �أمني رويحة يف مو�سع �آخر من كتابه »�لتد�وي بالأع�ساب« فقال:

�لكرف�س: )بقل من ف�سيلة �خليميات(.
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مكان �لنبتة: تزرع.
�سغرية  �أزهارها  وجمنـّحة،  م�سنـّنة  �أور�قها  �ملرت،  �إلى  مرت  ن�سف  نحو  �رتفاعها  يبلغ  بقلة  �أو�سافها: 

م�سّربة خ�سرة، جذرها كروي بحجم قب�سة �ليد.
�جلزء �لطبي منها: �جلذر و�لأور�ق يف �لربيع و�ل�سيف«.

وذكر �لدكتور فوزي طه قطب يف كتابه �لقيم »�لنباتات �لطبية زر�عتها ومكوناتها« ما يلي: »�لكرف�س 
�أو  �أو كرف�س برّي  Alpum graveolens، ويتبع �لف�سيلة �خليمية، وُيطلق عليه ��سم كرف�س �ملاء  هو نبات 

�لرت�جيل.
»�ملوطن �لأ�سلي: �أوروبا حيث ُوجد منت�سًر� منذ �أزمنة قدمية من �ل�سويد �سماًل، وحتى حو�س �لبحر 
�لأبي�س �ملتو�سط و�سمال �أفريقيا جنوًبا. ويوجد يف �لهند و�آ�سيا. وُيزرع يف م�سر ودول �أوروبا وغريها 

من �لبلد�ن.
ا بالبذور هي �جلزء �لذي ُي�ستخرج منه زيت �لكرف�س  �جلزء �مل�ستعمل طبيًّا: �لثمار �لتي ُت�سمى جتاريًّ

�لطبي.
بة ذ�ت �لأعناق  �لو�سف �لنباتي: نبات �لكرف�س نبات حويل له جذر حلمي وجمموعة من �لأور�ق �ملركَّ
ن  ل �لكرف�س �لتجاري �لذي ُيباع لالأكل، وهي كبرية ع�سريية يتح�سَّ �لطويلة، وهذه �لأعناق هي �لتي ت�سكِّ
�لأزهار  من  بخيمات  �ل�ساق  وينتهي  60-80�سم  حو�يل  �لنبات  �رتفاع  ويبلغ  �لتبيي�س.  بعد  طعمها 

�لبي�ساء. وبعد �لن�سج حتمل �لثمار �ملزدوجة بنية �للون، و�لثمار لها ر�ئحة عطرّية نفـّاذة وطعم حار.
�ملح�سول: يعطي هكتار �لكرف�س 250-500كيلوجر�م بذوًر� )ثمار( و 20-25 �ألف نبات.

فاحت،  �أ�سفر  لونه  و�لزيت   ،%2.5-2 بن�سبة  طيار  زيت  على  �لكرف�س  ثمار  حتتوي  �لفعالة:  �ملكونات 
ور�ئحته عطرية نفـّاذة. ويحتوي �لزيت على �ملركبات �لأك�سوجينية �لآتية:

ليمونني Lemonene وهو يكون حو�يل 60% من �لزيت.
Sedanolide و�سيد�نوليد Selinene سيلينني�

ومو��سفات �لزيت �لطبيعية كما يلي:
�لكثافة �لنوعية 0.929-0.878

�لدور�ن �ل�سوئي +55- +75
معامل �لنك�سار 1.4787 - 1.4882

�ل�ستعمال : زيت �لكرف�س م�سّكن ومهدئ للجهاز �لع�سبي �ملركزي ومقوٍّ عام ومدّر للبول ومقوٍّ للناحية 
�جلن�سية يف �لذكور، ومقلِّل من �إفر�ز �للنب عند �ملر�سعات، ولذلك ُين�سح بعدم ��ستعماله �أثناء فرتة 

ا طارد للغاز�ت، وم�سّكن لآلم �ملغ�س. �لإر�ساع. و�لزيت �أي�سً
�أنو�ع  معظم  �إلى  ُي�ساف  �إذ  �ملمتازة؛  �لتو�بل  من  و�أور�قه  �لكرف�س  فزيت  �لغذ�ئية،  �لناحية  من  �أما 
ن من طعمها. هذ� بالإ�سافة �إلى �ملجموع �خل�سري �لذي ُي�ستعمل بكرثة يف �ل�سلطة ويف  �ملاأكولت ليح�سِّ

�ل�سوربة و�ملخلالت.
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نبات �لكرف�س

درا�سات واأبحاث علمية حديثة حول الكرف�ض: )املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الريا�ض(
Celery, Alpum graveolens, Fam: Umbelliferae

حتتوي بذور ونبات �لكرف�س على �لعديد من �ملكونات �لنباتية �لتي ُيعتقد �أنها م�سدر مل�ساد�ت �لأك�سدة 
و�لفايتو�ستريولز  و�لفيوروكومارين  هايدرو�ستيلينويدز  وثنائي  و�لفالفونولت  �لفينوليك  �أحما�س  مثل 
�إ�سافة �إلى فيتامينات ج و�أ وحام�س �لفوليت و�ملاغني�سيوم و�ملنجانيز و�لفو�سفورز و�لبوتا�س و�لألياف. 
�آلم  وعالج  �ل�سرطان،  خماطر  من  و�حلماية  �لدم،  �سغط  تخفي�س  �ملحتملة  �ل�سحية  �لفو�ئد  ومن 
�ملفا�سل، ومهدئ لالأع�ساب، ومفيد يف حالت قرحة �ملعدة. ففي در��سة على �لفئر�ن �أظهرت �أن بذور 
�لكرف�س �ساعدت على تخفي�س �سغط دم فئر�ن مت رفع �سغطها خمربيًّا، وب�سورة فاعلة،  وباملقارنة 
مع عقار �ل�سبايرنولكتون �ملدّر للبول )1(، ولقد �أو�سى �لباحثون با�ستخد�م �لكرف�س يف عالج �رتفاع 
ا هنالك در��سة على �لفئر�ن ت�سري �إلى فائدة �لكرف�س يف مكافحة قرحة �ملعدة على  �سغط �لدم.... �أي�سً

قئر�ن �ملخترب)2(.    
فئر�ن  على  ثدّيية  �سرطانية  خاليا  ظهور  مينع  �لكرف�س  �أن  �أظهرت  �أُجريت  �أمريكية  در��سة  هنالك 
�أخرى  در��سة  دتها  وقد ع�سّ �لثدي )3(،  �سرطان  تثري حدوث خاليا  �إعطاوؤها هرمونات  خمربية مت 
من جامعة مي�سوري-كولومبيا على �إمكانية �أن �لكرف�س مع �لبقدون�س ميكن �أن ميثال مركًبا حا�سًما يف 
حماربة �سرطان �لثدي �لو��سع �لنت�سار يف �لوليات �ملتحدة. و�لدر��سات رغم �سحتها فاإنها ت�سري �إلى 
�لبقدون�س،  �لأخرى مثل  �لنباتات  �أو مع بع�س  �لكرف�س منف�سلة  لنبات وبذور  فو�ئدة �سحية حمتملة 
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التَّلبني: 

�أمر ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بالتَّْلبني وقال: فيه بركة، وقال لو َردَّ �ملوت �سيًئا 
لرّده �لتلبني، ومعنى �لتلبني �أن ُيعجن �لدقيق )من  �ل�سعري(، ثم ُيحّلل باملاء، ثم ُيطبخ 

تخفي�س  ويف   ،)6( �للتهابات  مكافحة  ويف  لالأك�سدة)4،5(،  �مل�ساد  �لن�ساط  حول  در��سات  فمثاًل 
�لكولي�سرتول يف �لدم )7(، ودر��سة تو�سح �ملكونات �لكيميائية للكرف�س )8(.    

وهذه جمموعة من �لدر��سات للقارئ �لطبيب ميكنه �ل�ستفادة منها:   
11 Moghadam MH, Imenshahidi M, Mohajeri SA “Antihypertensive effect of 

celery seed on rat blood pressure in chronic administration1” 1 J Med Food1 
2013;16(6):558-631  

21 Al-Howiriny T, Alsheikh A, Alqasoumi S et al1 Gastric antiulcer, antisecretory 
and cytoprotective properties of celery (Apium graveolens) in rats1 Pharm 
Biol1 2010 Jul;48(7):786-93

31 Mafuvadze, I1 Benakanakere, F1 Lopez, C1 L1 Besch-Williford, M1 Ellersieck, 
S1 M1 Hyder1 Apigenin prevents development of medroxyprogesterone acetate-
accelerated 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary tumors in 
Sprague-Dawley rats1 Cancer Prevention Research, 2011 

41 Kolarovic J, Popovic M, Zlinska J et al1 Antioxidant activities of celery and 
parsley juices in rats treated with doxorubicin1 Molecules1 2010 3;15(9):6193-
2041

51 Yao Y, Sang W, Zhou M et al1 Phenolic composition and antioxidant activities 
of 11 celery cultivars1 J Food Sci1 2010;75(1):C9-131

61 Ovodova RG, Golovchenko VV, Popov SV et al1 Chemical composition and 
anti-inflammatory activity of pectic polysaccharide isolated from celery stalks1 
Food Chemistry, 2009; 114(2): 610-6151

71 Tsi D and Tan BKH1 The mechanism underlying the hypocholesterolaemic 
activity of aqueous celery extract, its butanol and aqueous fractions in 
genetically hypercholesterolaemic rico rats1 Life Sciences1 2000; 66(8):  755-
7671

81 Zhou K, Wu B, Zhuang Y, Ding L et al1 [Chemical constituents of fresh celery]1 
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi1 2009;34(12):1512-51 Chinese
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وي�سفى«)1(.

)1(  التلبني:
قال عبد �مللك بن حبيب : �لتلبني �أن ُيعجن �لدقيق، ثم ُيحّلل باملاء، ثم ُيطبخ وي�سفى. وقال �بن �لقيم يف 
�لطب �لنبوي: �لتلبينة كماء �ل�سعري �ملطحون )�س 343(، وذكرها يف )�س 190، 191(، فقال: »�لتلبني 
تلبينة؛ل�سبهها  )�ُسميت  �لهروي:  قال  ��سمه.  ��ستق  ومنه  �للنب.  قو�م  هو يف  �لذي  �لرقيق  �حل�ساء  هو 
و�إذ�  �لنيئ.  �لغليظ  للعليل، وهو �لرقيق �لن�سيج ل  �لنافع  باللنب؛ لبيا�سها ورقـّتها(. وهذ� �لغذ�ء هو 
�سئت �أن تعرف ف�سل �لتلبينة فاعرف ف�سل ماء �ل�سعري، بل هي �أف�سل من ماء �ل�سعري لهم، فاإنها ح�ساء 

متخذ من دقيق �ل�سعري بنخالته«.
وقد وردت يف �لتلبينة �أحاديث عدة، ففي �ل�سحيحني من حديث عروة بن �لزبري عن عائ�سة ر�سي �هلل 
�أهلها وخا�ستها �أمرت  �إل  �أهليها فاجتمع لذلك �لن�ساء ثم تفرقن  �إذ� مات �مليت من  �أنها كانت  عنها 
نع ثريد، ف�سّبت عليه �لتلبينة ثم قالت: ُكلن منها، فاإين �سمعت ر�سول  بربمة من تلبينة فُطبخت، ثم �سُ
ا يف  �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: �لتلبينة جمّمة لفوؤ�د �ملري�س، تذهب ببع�س �حلزن«. و�حلديث �أي�سً

�لرتمذي و�بن �ل�سني و�أبي نعيم.
و�أخرج �لرتمذي و�حلاكم و�سّححاه و�بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: 
نع، ثم  »كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� �أخذ �أهله �لوعك )�ملر�س �خلفيف( �أمر باحل�ساء ف�سُ

ياأمره فيح�سو منه«.
و�أخرج �بن ماجه و�بن �ل�سني و�أبو نعيم و�حلاكم و�سّححه، و�لبيهقي يف �سعب �لإميان عن عائ�سة ر�سي 
�هلل عنها ، قالت : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : »عليكم بالبغي�س �لنافع، �لتلبينة، و�لذي نف�سي 
بيده �إنه ليغ�سل بطن �أحدكم كما يغ�سل �لو�سخ عن وجهه باملاء«. وكان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� 

��ستكى �أحد من �أهله مل تزل �لربمة على �لنار حتى يق�سي على �أحد طرفيه، �إما موت �أو حياة«.
بالفيتامينات  �ل�سعري بنخالته. فهي �سهلة �له�سم غنية  �لتلبينة �مل�سنوعة من ماء  ول �سك يف فائدة 
ول  �أخف  غذ�ء  للمري�س  ولي�س  �ل�سعري(،  )ماء  �لبول  تدّر  وهي  للج�سم..  �ملطلوبة  و�ملعادن  و�لأمالح 
�ألطف منها. وكذلك �ملحزون بفقد عزيز له يفقد �سهيته للطعام يف كثري من �لأحيان وي�سطرب لديه 
�جلهاز �له�سمي، فتكون �لتلبينة جُمّمة للفوؤ�د )�سبق �أن �سرحنا ما قاله �لعلماء يف �لفوؤ�د و�ملفوؤود، و�أن 

�ملق�سود بذلك �ملعدة، وبالذ�ت �ملنطقة �لفوؤ�دية منها؛ لقربها من �لقلب(.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

التلبني يف �سوء الدرا�سات والبحوث العلمية احلديثة: املركز الوطني للطب البديل والتكميلي، 

Talbinah  .الريا�ض

�لتلبينة ح�ساء من �ل�سعري ُيطبخ مع �حلليب، وُيحلى بالع�سل. و�لتلبني لغة هو �حل�ساء �لرقيق �لذي هو يف 
قو�م �للنب، ومنه ��ستق ��سمه، وقال �لهروي ـ رحمه �هلل: �ُسميت تلبينة؛ ل�سبهها باللنب؛ لبيا�سها ورقـّتها. 
وقال �بن �لقيم ـ رحمه �هلل: وهذ� �لغذ�ء هو �لنافع للعليل، وهو �لرقيق �لنا�سج، ل �لغليظ �لنيئ، و�إذ� 
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�سئت �أن تعرف ف�سل �لتلبينة فاعرف ف�سل ماء �ل�سعري، بل هي �أف�سل من ماء �ل�سعري لهم. فاإنها ح�ساء 
مّتخذ من دقيق �ل�سعري بنخالته، و�لفرق بينها وبني ماء �ل�سعري �أنه ُيطبخ �سحاًحا، و�لتلبينة ُتطبخ منه 

مطحوًنا، وهي �أنفع منه؛ خلروج خا�سية �ل�سعري بالطحن.
�لأطعمة  يف  �لز�ئد  �لكولي�سرتول  مع  تتحد  و�لتي  جلوكان،  �لبيتا  مادة  على  �ل�سعري  �ألياف  حتتوي 
�لبوتا�سيوم  عن�سري  على  حتتوي  كما  �لدم،  تيار  �إلى  و�سوله  من  يقّلل  مما  �ل�سفر�وية،  و�لأحما�س 
تريبتوفان  �لأميني  �حلم�س  وعلى  �ملركب،  )ب(  فيتامني  بع�س  من  طبيعية  كمية  وعلى  و�ملاغن�سيوم 
�لذي ي�سهم يف تخليق �أهم �لناقالت �لع�سبية وهـو �ل�سريوتونني، و�لذي ُيعتقد �أن نق�سه هو �أحد �أ�سباب 

�لإ�سابة بالكتئاب. 
ا يعانون من  لقد �أجرى �لبدر�ساوي وزمالوؤه جتربة ع�سو�ئية �سريرية �سابطة حديثة على ثالثني م�سنًّ
ن هوؤلء �ملر�سى يف كافة  �لكتئاب ��ستمرت على مد�ر 3 �أ�سابيع �أظهرت وبدللة �إح�سائية عالية حت�سَّ
معايري قيا�س �لكتئاب و�لتوتر و�ملز�ج، مما حد� بالباحثني بالتو�سية با�ستخد�م �لتلبينة لتعزيز �ل�سحة 

�لنف�سية للم�سنني )1(.
ويف در��سة حديثة ن�سرتها جملة كيمياء �لطعام عن حمتوى �لرتيبتوفان �حلّر و�ملقّيد بالربوتني يف �ل�سعري 
�إلى �لن�سبة �ملقدرة للرتيبتوفان �حلر وهو �لوحيد �لقادر  �أ�سارت  وعدد من �حلبوب و�لبقوليات، حيث 
على �لو�سول للمخ، وبالتايل يتيح للجهاز �لع�سبي �ملركزي فر�سة �مت�سا�س عالية لهذه �ملادة �ملهمة يف 
�حلفاظ على �ل�سحة �لنف�سية، وبالتالى يكافح �لكتئاب و�لقلق و�سائر �ل�سطر�بات �لنف�سية )2(، وهذ� 

قد �أ�سار �إليه �حلديث �لنبوي �ل�سريف �ملعجز حيث قال: »�إنه يرتو فوؤ�د �حلزين، وي�سروفوؤ�د �ل�سقيم«.
ولقد ن�سرت جملة علوم �لبقوليات يف عام 2007م  مر�جعة بحثية عن �لكيمياء �لنباتية للحبوب �لكاملة 
ك�سفت فيها �أن �لبحوث �حلديثة �أظهرت �لفو�ئد �ل�سحية �جلّمة للحبوب �لكاملة - ويدخل فيها �ل�سعري 
غري �ملنخول وهو �أ�سا�س �لتلبينة - حيث �إنها حتتوي على �أنو�ع فريدة من �لكيمياء �لنباتية وم�ساد�ت 
�لأك�سدة مثل حام�س �لفينوليك، �لفالفونيود، زياز�نثني، ليوتني، بيتا كريتوز�نثني، مما يعزز �لوقاية 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س  �ل�سرطان،  �لثاين،  �لنوع  من  �ل�سكري  مثل  �ملزمنة  �لأمر��س  من 

و�ل�سمنة )3(.

}Phenolic acid, Flavonoid, content, Zeaxanthin, lutein, β-cryptoxanthin1{

ويف مر�جعة منهجية ن�سرتها �ملجلة �لكورية للعلوم �لطبية، �أظهرت �أن �لعديد من �لأبحاث عن �لبيتا 
جلوكان وهو �ل�سكار�يد �ملتعدد على �سكل �ألياف �أ�سارت �إلى فعالية هذه �ملادة يف تخفي�س �لدهون يف 

�لدم، تخفي�س �ل�سكر، تخفي�س �لوزن، تعديل �ملناعة، مكافحة �خلاليا �ل�سرطانية )4(.
ا �سليًما خ�سعت جمموعة لع�سري �ل�سعري ملدة 12  ويف جتربة �سريرية ع�سو�ئية �سابطة على 50 �سخ�سً
�أ�سبوًعا، وجمموعة �أخرى حماكاة وهمية، �أظهرت حت�ّسًنا يف �حل�سا�سية جتاه �لأن�سولني لدى جمموعة 

�ل�سعري �لذين كان يعانون من �رتفاع �ل�سكر يف �لدم مقارنة مع �ملجموعة �لثانية )5(.
�مت�سا�س  مالحظة  مت  حيث  �سابق،  وقت  يف  بحًثا  �ل�سريري  للغذ�ء  �لأمريكية  �ملجلة  ن�سرت  وقد 
�أ�سارت  حيث  �ل�سعري،  باألياف  غنية  وجبات  عقب  �لكولي�سرتول  حتول  ا  و�أي�سً �لكربوهيدر�ت 
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�ملعاك�س  نقل  عمليات  من  �سّرعت  كما  �لكربوهيدر�ت  �مت�سا�س  من  بّطاأت  �ل�سعري  �ألياف  �أن  �إلى 
ا يف �لوقاية من �ل�سكري و�ل�سمنة  �لكولي�سرتول، وهكذ� يلعب �لغذ�ء �لغني باألياف �ل�سعري دوًر� مهمًّ

و�رتفاع �لكولي�سرتول )6(.
�لبيتا-د- �أن  بالألياف، ذلك  �لتغذية  �أهمية  �إلى  �أ�سارت  �لبقوليات  ن�سرته جملة علوم  �آخر  ويف بحث 
جلوكان - �أحد �ملكونات �لرئي�سة لل�سعري- له خو��س خاف�سة لل�سكر و�لكولي�سرتول يف �لدم. وقد �قرتحت 
�لورقة �أن يكون �ل�سعري ومثيله من �حلبوب �لكاملة و�لألياف، من �ملكونات �ملهمة للغذ�ء �لوظيفي )7(.
ا ت�سري �إلى �أهمية �حلبوب �لكاملة و�لألياف مثل �لقمح  وكذلك در��سة فرن�سية حديثة عام 2010 �أي�سً
و�ل�سعري و�ل�سوفان يف �لوقاية من �ل�سمنة و�ل�سكري و�لأمر��س �لقلبية و�ل�سرطان. لقد �أظهر �لتحليل 
�لكيميائي �حلديث لهذه �لأغذية �حتو�ءها على قائمة طويلة من �لعنا�سر و�ملركبات: مثاًل �لبوليفينول 
ودوره يف �لتنظيم �جلنيني، مركبات �ل�سلفر و�للجنني وحم�س �لفييتك ودورها يف �حلماية �سد �لأك�سدة، 
و�أن �حلبوب �لكاملة م�سدر غني مبوّجهات �حلم�س �لنووي وموّجهات �لدهون مثل �مليثايونني و�لبوتيني 
ا حم�س �لفينول �ملقيد د�خل �مل�سر�ن، فيتامينات مركبات  و�لكولني و�لأني�ستول وحم�س �لفوليت. و�أي�سً
�ل »ب«، و�آثارها يف حماية وحفظ �ل�سحة �لنف�سية، قليل �ل�سكاريد و�ملو�د �ملعززة للهيكل �لعظمي، ومو�د 
�أخرى مثل حم�س �أ لينولينيك، بوليكو�سونال، ميالتونني، فايتو�ستريولز، وحم�س بار� �أماينوبينزويك، 

مما ينبغي �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات حولها )8(.   
ْلِبنِي  ِبالتَّ تاأُْمُر  كانت  حيث  وم�سلم  �لبخاري  رو�ه  �لأول:  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  حديثي  �إلى  �إذن  نعود 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: »�إِنَّ  لَّى �هللَّ ِ �سَ ِلْلَمِري�ِس َوِلْلَمْحُزوِن َعَلى �ْلَهاِلِك، َوَكاَنْت َتُقوُل : �إِينِّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ
ْزِن«. ويف �حلديث �لآخر �لذي رو�ه �ل�سيوطي يف �جلامع  مُّ ُفوؤَ�َد �مْلَِري�ِس، َوَتْذَهُب ِبَبْع�ِس �حْلُ ْلِبيَنَة جُتِ �لتَّ
�ل�سغري عنها �أنها قالت : �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »عليكم بالبغي�س �لنافع : �أي 
�لتلبينة، فو�لذي نف�سي بيده، �إنه ليغ�سل بطن �أحدكم كما يغ�سل �لو�سخ عن وجهه باملاء«، فنجد كيف �أن 
�لطب �حلديث قد �أ�سار يف هذه �لدر��سات و�لبحوث �إلى �أثر �لتلبينة يف �حلفاظ على �ل�سحة �لنف�سية 
ويف  و�ل�سرطان،  �لإم�ساك  ومنها  �ملزمنة،  �مل�سر�ن  �أمر��س  من  �لوقاية  يف  وكذلك  �لكتئاب،  وعالج 
يف  �مل�سلمني  لعلماء  دعوة  ذلك  يف  وهلل  �ل�سكري،  ومر�س  و�ل�سمنة  �لقلب  �أمر��س  وعالج  من  �لوقاية 

جمالت �لطب و�لأغذية و�لكيمياء لإجر�ء �ملزيد من �لبحوث و�لتجارب �ل�سريرة. وهلل �حلمد و�ملنة.
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الوباء: 

هي  فقالو�:  تركتموها،  لو  فقال:  باأر�سهم  وباًء  عنه  �هلل  ر�سي  عمر  �إلى  قوم  �سكا 
معاي�سنا ومعاي�س عيالنا، ف�ساأل عمر عن ذلك �حلارث بن كلدة فقال: يا �أمري �ملوؤمنني: 
�لبالد �لعربية هي ذ�ت �أجنال، و�لبعو�س و�لزربد و�لنجل هي �لوباء، ولكن لو خرج �أهلها 
منها قريًبا �إلى �أن ترتفع �لرثيا و�أكلو� بها �لب�سل و�لكر�ث و�لثوم وتد�وو� بال�سمن �لعربي 
ي�سربونه ومي�ّسون طيًبا، ومل مي�سو� فيه حفاة، ومل ينامو� بالنهار، رجوت �أن ي�سلمو� من 
�لغدور و�حدها جنل، و�لزربد:  �مللك: و�لأجنال:  �لوباء، فاأمرهم عمر بذلك. قال عبد 
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�لأر�س، وقوله: ترتفع �لرثيا فاإن مبتد�أ طلوع �لرثيا يف �لن�سف من مايو، وهو بدء �ل�ستاء 
و��ستقبال �ل�سيف، فاأمرهم �أن يتخلو� عن مو�سعهم حتى ترتفع �لرثيا - يعني �أن يخرج 

عنهم �لربيع كله وي�ستد �ل�سيف فتذهب ند�وة �لأر�س وينقطع بعو�سها.)1(

�لوباء: ذكر عبد �مللك بن حبيب �أن قوًما �سكو� �إلى عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه وباًء باأر�سهم فقال:   )1(
لو تركتموها. فقالو� : هي معاي�سنا ومعاي�س عيالنا. ف�ساأل عمر �حلارث بن كلدة �لثقفي طبيب �لعرب 
يف �جلاهلية و�لإ�سالم. فذكر له �أن يخرج �أهلها منها �إلى مكان قريب؛ لأن �أر�سهم ذ�ت �أجنال )غدر�ن 
�لبعو�س، ويكرث، في�سبب لهم �ملالريا( حتى ترتفع �لرثيا )وهي جنم يظهر يف  �ملاء، فرتتع فيها  من 
�سهر مايو، فاإذ� �رتفعت جاء �ل�سيف، وجفت �لغدر�ن، و�سبخة �لأر�س، ومات �لبعو�س، وبالتايل يرتفع 

�لوباء(.
وها هنا عبارة غري م�ستقيمة ل�ست �أدري �إن كانت من عبد �مللك بن حبيب �أم من �لأ�ستاذ حممد �لعربي 

�خلطابي، و�أغلب �لظن �أنها من قول �خلطابي، وهي:
فاإن مبد�أ طلوع �لرثيا �لن�سف من مايو، وهو بدء �ل�ستاء، وهو �أمر غري �سحيح، فمايو يف نهاية ف�سل 
�لربيع وبد�ية ف�سل �ل�سيف. ثم قال و��ستقبال �ل�سيف... �لخ. فتكون �لعبارة متناق�سة. ول �سك �أن 
 � مايو هو بد�ية �ل�سيف يف �لبالد �لعربية �حلارة مثل �جلزيرة �لعربية، بل يكون �حلر فيها �سديًد� جدًّ

يف بع�س �ل�سنني.
وخال�سة �لأمر �أن ن�سيحة �حلارث بن كلدة ن�سيحة حكيم جمرب. فاأمرهم بالبتعاد عن �أر�سهم ذ�ت 
�لغدر�ن حتى جتف يف �ل�سيف، فتموت بالتايل �أ�سر�ب �لبعو�س، وتنتهي م�سكلة �مل�ستنقعات، فيعودون 
للميكروبات  قاتلة  مو�د  وفيها  و�لثوم،  و�لكر�ث  �لب�سل  باأكل  ن�سحهم  �لأثناء  تلك  ويف  �أر�سهم.  �إلى 
وجود  مع  ا  وخ�سو�سً و�لبلهار�سيا  بالإنكل�ستوما  ي�سابو�  ل  حتى  حفاة  �مل�سي  من  ومنعهم  و�جلر�ثيم. 

�لغدر�ن و�ملياه �لر�كدة �أو �سبه �لر�كدة.
وهي ن�سيحة جيدة، ل �سك يف فو�ئدها �لعديدة من حكيم �لعرب يف �جلاهلية و�لإ�سالم.
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