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 المختصر

يتناول ىذا البحث األحاديث النبوية الواردة في الطب، وقد استعرضت أىم اآلراء واألدلة لكلل رأي، 
 : ورجحت أنيا وحي من اهلل تعالى، وقد استدلمت لذلك بدليمين جديدين

نت شلاععة فلي بيعلة النبلي صلمى اهلل أن أحاديث الطب النبوي لم تقع في األخطاء التي كا: أوليما
 .عميو وسمم وعصره، مما يدل عمى أنيا ليست من البيعة

أن في أحاديث الطب النبوي سلب  عمملي فلي مجلاتت متعلددة، سلواء ملا كلان منيلا فلي : ثانييما
 .خم  اإلنسان، أو في المرض والوقاية والعالج

 .تكون وحيا من عند اهلل وت يمكن أن يكون ذلك كمو صدفة، فال مجال إذن إت أن

 
Abstract 

This paper deals with the prophetical traditions of medicine and 

whether they are revealed by God   (wahi). 

I went through the main and different opinions and evidences on this 

issue and concluded that such traditions are God revealed through 

(wahi). This conclusion is based on the tow new following reasonings: 

First: the prophetical medicine traditions were not trapped with the 

fallacies which were common in era and environment of the prophet , 

peace be upon him , which means that they are not opinions based on 

local knowledge. 

Second: In these traditions , there is prophesied scientific knowledge in 

many aspects including man Creation and prevention and cure of 

disease. 

The conclusion is that such facts did not come by chance and therefore 

they cannot be but God revelation. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ومف تبعيـ بإحساف إلػى يػـو الػديف،  ،والصالة والسالـ على نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو أجمعيف
 أما بعد؛

وقدمتػػػو للجامعػػػ  ( اإلعجػػػال العلمػػػل فػػػل الحػػػديث النبػػػو )فقػػػد  نػػػت أعػػػددت بح ػػػا بعنػػػواف  
اإلنساف وال وف،  ـ وجدت أف الموضوع طويؿ، : وقد  اف يشمؿ موضوعيفـ، ٜٜٜٔني  سن  األرد

وأف  ؿ موضوع منيما يحتاج بح ا مستقال، فبدأت بموضوع اإلعجال العلمل فل الحديث فل مجاؿ 
ىػػؿ أحاديػػث الطػػب : وتبػػيف لػػل أنػػو و يػػؽ الصػػل  بموضػػوع آألػػر فػػل  ايػػ  األىميػػ  وىػػواإلنسػػاف، 

 .النبو  وحل؟

وتعػػػددت فيػػػو  ،و وبألاصػػػ  فػػػل عصػػػرنا  ػػػر ال ػػػالـ فيػػػ مػػػف المعلػػػـو أف ىػػػعا الموضػػػوع قػػػدو 
فأحببػػت أف أبػػيف فيػػو جانػػب  ،بػػؿ وعلػػى بعػػخ المتألصصػػيف ،ممػػا أشػػ ؿ علػػى طلبػػ  العلػػـ ،اآلراء

أدل  مػف العلػـ  –باإلضاف  إلى األدل  الشرعي   –إنيا  ،الصواب بأدل  جديدة لـ ت ف متاح  للسابقيف
شػراقا ،لقل الضوء على ىعا الموضوعت ،التجريبل وقػد رجعػت إلػى  ،فتليد فيو جانب الحؽ وضوحا وا 

فرجعػػت إلػػى حػػوالل واحػػد وعشػػريف  تابػػا  ، ػػؿ مػػا تيسػػر مػػف ال تػػب واألبحػػاث الطبيػػ  المتألصصػػ 
 .ألالؿ  يرىا مف المراجع المتألصص  منيا  ماني  لـ أستطع الوصوؿ إلييا فنقلت منيا مف ،وبح ا

 ىػؿ فػل الحػديث النبػو  مػا ىػو رأ  للنبػل :وع جلءا مف موضوع آألر وىوويعد ىعا الموض
وحػل مػف  صػلى اهلل عليػو وسػلـ أـ أف  ػؿ مػا نطػؽ بػو رسػوؿ اهلل ؟وليس وحيا صلى اهلل عليو وسلـ

 ؟اهلل تعالى

 مف جي  أألػر  وفيو أبحاث و تب ،ومع أف ىعا ليس ىو الموضوع الدقيؽ للبحث مف جي 
  .ا إلى أىـ اآلراء فل علؾإال أننل سأشير سريع ،ٔ

                                                           
و تاب السن  مصدرا . انظر م ال  تاب حجي  السن ، للشيخ عبد الغنل عبد الألالؽ، دار القرآف ال ريـ، بيروت ٔ

 .للمعرف  والحضارة، للشيخ يوسؼ القرضاو ، مر ل بحوث السن  والسيرة، جامع  قطر
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 ىل في الحديث النبوي ما ىو رأي وليس وحيا؟

 : فل ىعه المسأل  رأياف مشيوراف

  :الرأي األول

وقػد اسػتدؿ ىػعا القريػؽ بأدلػ   ،وحػل مػف اهلل تعػالى صلى اهلل عليو وسلـ أف  ؿ ما جاء عف الرسوؿ
 :منيا

 .ٕ{ َو ِإالا َوْحٌل ُيوَحىِإْف ىُ  ،َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَو }قاؿ تعالى  .ٔ

ووجو الدالل  فل ىعه اآلي  وما شػا ليا أف  ػؿ مػا يقولػو رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلـ  وحػل مػف 
 .ال فرؽ بيف مجاؿ ومجاؿ ،اهلل تعالى

َرُسوِؿ اللاِو ُ ْنُت َأْ ُتُب ُ ؿا َشْلٍء َأْسَمُعُو ِمْف  :َقاؿَ  –رضل اهلل عنيما  – َعْف َعْبِد اللاِو ْبِف َعْمٍرو .ٕ
َوَرُسػػوُؿ اللاػػِو  ؟َأَتْ تُػػُب ُ ػػؿا َشػػْلٍء َتْسػػَمُعوُ  :َوقَػػاُلوا ،َفَنَيْتنِػػل قُػػَرْيٌ   ،َصػػلاى اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ ُأِريػػُد ِحْقَظػػوُ 

َضػا ،َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ َبَشرٌ  فَػَعَ ْرُت َعِلػَؾ ِلَرُسػوِؿ  ،ِ تَػابِ َفَأْمَسػْ ُت َعػْف الْ  ،َيَتَ لاـُ ِفل اْلَغَضػِب َوالرض
َفَوالاِع  َنْقِسػل ِبَيػِدِه َمػا َيأْلػُرُج ِمْنػُو ِإالا اْ ُتْب  :َفَأْوَمَأ ِبُأْصُبِعِو ِإَلى ِفيِو َفَقاؿَ  ،اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ 

 .ٖ َحؽ  

َأأِلػػػل  :نابِػػػلا َصػػلاى اللاػػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػػلاـَ َفقَػػاؿَ َأفا َرُجػػػاَل َأتَػػى ال -رضػػػل اهلل عنػػو  – َعػػْف َأبِػػػل َسػػِعيدٍ  .ٖ
ـا َأتَػػى ال ااِنَيػ َ  ،اْسػػِقِو َعَسػاَل  :َفقَػاؿَ  ،َيْشػَتِ ل َبْطَنػوُ  ـا َأتَػػاُه ال ااِل َػ َ  ،اْسػػِقِو َعَسػاَل  :َفقَػاؿَ  ، ُػ اْسػػِقِو  :َفقَػاؿَ  ، ُػ

ـا َأَتاهُ  ،َعَساَل   .ٗ َفَسَقاُه َفَبَرأَ  ،اْسِقِو َعَساَل  ،َوَ َعَب َبْطُف َأأِليؾَ  ،َصَدَؽ اللاوُ  :َفَقاؿَ  ،َقْد َفَعْلتُ  :َفَقاؿَ  ،ُ 

فػػإف اجتيػػاده إمػػا أف ي ػػوف  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ حتػػى إف اجتيػػد النبػػل :وقػػاؿ أصػػحاب ىػػعا الػػرأ 
مػػا أف ي ػػوف ألطػػأ فيصػػوب ،واإلقػػرار نػػوع مػػف الػػوحل ،صػػوابا فيقػػر عليػػو مػػف اهلل تعػػالى ألف اهلل  ،وا 

ف ػؿ مػا  ،والتصػويب وحػل مػف اهلل تعػالى أيضػا ،علػى ألطػأ صلى اهلل عليو وسػلـ لى ال يقر نبيوتعا
                                                           

 .ٗ،ٖسورة النجـ  ٕ
، دار ال تاب ٖٙٔ/ٔ الدارملسنف ـ، و ٕٜ٘ٔ، سن  ٔ،  تاب العلـ، مصطقى البابل، ط ٕٙٛ/ٕداود لأبسنف  ٖ

، ٗٚٗٙطب ، مصر، مسند الم  ريف، رقـ الحديث أحمد، مؤسس  قر مسند ، و ٗٛٗالعربل، بيروت، رقـ الحديث 
لحا ـ، دار ال تب العلمي ، بيروت، بتحقيؽ  مصطقى عطا، والحديث رجالو  قات  ير عبيد اهلل بف المستدرؾ لو 

 .األألنس فيو صدوؽ
صحيح ، و ٗٛٙ٘البألار ، دار المعرف ، بيروت، ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقل،  تاب الطب، رقـ الحديث صحيح  ٗ

الترمع ، دار إحياء التراث جامع ، و ٕٕٚٔمسلـ، بتحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقل،  تاب السالـ، رقـ الحديث 
 .ٕٕٛٓالعربل، بيروت، بتحقيؽ أحمد شا ر وآألروف،  تاب الطب، رقـ الحديث، 
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صػلى  ي وف وحيا مف اهلل تعالى إما قبؿ أف يصػدر مػف النبػل صلى اهلل عليو وسلـ صدر عف النبل
ما بعد أف يصدر وىو السن  التوفيقي  ،وىو السن  التوقيقي  اهلل عليو وسلـ  .وا 

 

  :الرأي الثاني

َعػْف ف ،وأشػير دليػؿ ليػـ حػديث تػأبير النألػؿ ،مػا لػيس وحيػا صػلى اهلل عليػو وسػلـ أف فل  ػالـ النبػل
َمػػَرْرُت َمػػَع َرُسػػوِؿ اللاػػِو َصػػلاى اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ  :قَػػاؿَ  –رضػػل اهلل عنػػو  - ُموَسػػى ْبػػِف َطْلَحػػَ  َعػػْف َأِبيػػوِ 

 ،َيْجَعلُػوَف الػعاَ َر ِفػل اأْلُْن َػى فَػَيْلَقحُ  ،ُيَلقضُحوَنػوُ  :َفقَػاُلوا ؟ا َيْصػَنُع َىػؤاَُلءِ َمػ :َفقَػاؿَ  ،ِبَقْوـٍ َعَلى ُرُءوِس الناأْلؿِ 
فَػُأأْلِبَر  ،فَػُأأْلِبُروا بِػَعِلَؾ َفَتَرُ ػوهُ  :قَػاؿَ  ،َما َأظُػف  ُيْغنِػل َعِلػَؾ َشػْيَ ا :َفَقاَؿ َرُسوُؿ اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ 

ـْ َعِلػَؾ َفْلَيْصػَنُعوهُ  :للاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ ِبَعِلَؾ َفَقاؿَ َرُسوُؿ ا  ،ِإناَمػا َظَنْنػُت َظن ػافَػِإنضل  ،ِإْف َ اَف َيػْنَقُعُي
ـْ َعْف اللاِو َشْيَ ا َفأُلُعوا ِبوِ  ،َفاَل ُتَؤاأِلُعوِنل ِبالظافض   ِعَب َعلَػى اللاػِو َعػلا َوَجػؿّ فَػِإنضل لَػْف َأْ ػ ،َوَلِ ْف ِإَعا َحداْ ُتُ 

٘. 

ـْ ِبَشػْلٍء ِمػْف  ،ِإناَمػا َأَنػا َبَشػرٌ ) رضػل اهلل عنػو أَلػِدي ٍ  َراِفػع بػفعػف وفل رواي  أألػر   ِإَعا َأَمػْرُتُ 
ـْ َفأُلُعوا ِبوِ  ـْ ِبَشْلٍء ِمْف َرْأٍ  َفِإناَما َأَنا َبَشرٌ  ،ِديِنُ  َعا َأَمْرُتُ   .ٙ( َواِ 

ـُ ِبَأْمِر ُدْنَياُ ـْ  :رضل اهلل عنو َأَنسٍ  َعفْ وفل رواي   ال    ـْ َأْعَل  .ٚ َأْنُت

نوع مف الديف وىو مف اهلل تعالى  :صراح  بيف نوعيف مف أقوالو صلى اهلل عليو وسلـ فقد ميل النبل
أ  يصػػػيب  ،بشػػر صػػلى اهلل عليػػو وسػػػلـ ونػػوع مػػف رأيػػػو المحػػخ وىػػػو  ،توقيقيػػا  ػػاف أو توفيقيػػػا -

 .ويألطئ

ُقْلػُت اِلْبػِف  :قَػاؿَ  رضػل اهلل عنػو فَعْف َأبِػل الط َقْيػؿِ  ،بف عباس رضل اهلل عنيماوىعا معىب ا
َمػَؿ ِباْلَبْيػِت َ اَل َػَ  َأْطػَواٍؼ َوَمْشػَل َأْرَبَعػِ  َأْطػَواٍؼ َأُسػناٌ  ُىػوَ  :َعبااسٍ  فَػِإفا َقْوَمػَؾ َيْلُعُمػوَف  ؟َأَرَأْيػَت َىػَعا الرا

 ِإفا َرُسػػوَؿ اللاػػوِ  :قَػػاؿَ  ؟َمػػا َقْولُػػَؾ َصػػَدُقوا َوَ ػػَعُبوا :ُقْلػػتُ  :قَػػاؿَ  .َٛصػػَدُقوا َوَ ػػَعُبوا  :ؿَ َفقَػػا :قَػػاؿَ  .َأناػػُو ُسػػنا ٌ 
ـَ َم اػػػ َ  صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلـ ػػػَدا َوَأْصػػػَحاَبُو اَل َيْسػػػَتِطيُعوَف َأْف َيُطوفُػػػوا  :َفقَػػػاَؿ اْلُمْشػػػِرُ وفَ  ،قَػػػِد ِإفا ُمَحما

                                                           
محمد  ابف ماج ، دار الق ر العربل، بيروت، بتحقيؽسنف ، و ٖٕٔٙمسلـ،  تاب القضا ؿ، رقـ الحديث صحيح  ٘

أحمد، مسند العشرة المبشريف بالجن ، رقـ الحديث مسند ، و ٕٓٚٗفؤاد عبد الباقل،  تاب األح اـ، رقـ الحديث 
ٖٜٔٛ. 

 .ٕٖٕٙصحيح مسلـ،  تاب القضا ؿ، رقـ الحديث  ٙ
 .ٖٖٕٙالمصدر السابؽ، رقـ  ٚ
 .  عب تأتل ىنا بمعنى أألطأ ٛ
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ـْ َرُسوُؿ اللاوِ  :َقاؿَ  – َوَ اُنوا َيْحُسُدوَنوُ  - ِباْلَبْيِت ِمَف اْلُيَلاؿِ  َأْف َيْرُمُلوا َ اَل َا  صلى اهلل عليو وسلـ َفَأَمَرُى
 .ٜ ...َوَيْمُشوا َأْرَبَعا

أو بعبارة أألر  بيف مػا  ،فقد ميل ابف عباس ىنا بيف السن  التشريعي  والسن   ير التشريعي 
ول ػػف عامػػ  الصػػحاب  لػػـ يوافقػػوه  ،ومػػا قالػػو اجتيػػادا مػػف رأيػػووحيػػا  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ قالػػو النبػػل
 .على علؾ

بػػيف مػػا ىػػو وحػػل وبػػيف مػػا لػػيس  -عنػػد أصػػحاب ىػػعا الػػرأ   -ول ػػف مػػا ىػػو الحػػد القاصػػؿ 
 ؟بوحل

وما  اف مف أمور الدنيا فيو رأ  ودلػيليـ روايػ   ،قاؿ بعضيـ ما  اف مف أمور الديف فيو وحل .ٔ
 ."أنتـ أعلـ بأمر دنيا ـ " 

فعلػى رأ  ابػف عبػاس السػابؽ فػإف  ؟ل ف ما ىو الحد القاصؿ بيف أمور الديف وأمػور الػدنياو 
و ما ىو معلػوـ فػإف مػف أمػور البيػع والشػراء والحػرب والسػلـ  ،مف أمور الح  ما ىو مف أمور الدنيا

 ،وقػػد نللػػت فيػػو آيػػات مػػف اهلل تعػػالى ،والطعػاـ والشػػراب واللبػػاس ومػػا شػػا ليا مػػا ىػػو مػػف أمػػور الػػديف
 .ولعلؾ فإف محاول  تحديد القاصؿ بحسب المجاالت ليس دقيقا

لقد أراد بعضيـ أف ييدـ بيعا الحديث القرد  ؿ مػا حوتػو دواويػف السػن  اللاألػرة مػف أحاديػث   
صػػػلى اهلل عليػػػو و ػػػأف الرسػػػوؿ  ،البيػػػوع والمعػػػامالت والعالقػػػات االجتماعيػػػ  واالقتصػػػادي  والسياسػػػي 

 .ٓٔبو جميع أقوالو وأعمالو وتقريراتو األألر  قاؿ ىعا الحديث لينسخ  وسلـ

وربمػا  ، ػؿ مػا عػدا العقيػدة والعبػادات" أمػر دنيػا ـ " فيعا رأ  ألطير وبألاصػ  إعا فيػـ مػف 
 ،والعالقػػػػػات الدوليػػػػػ  ،والنظػػػػػاـ السياسػػػػػل ، المعػػػػػامالت الماليػػػػػ  ،مػػػػػا يسػػػػػمى بػػػػػاألحواؿ الشألصػػػػػي 

 ،  الألطيػػػػر يدنػػػػدف المستشػػػػرقوف بشػػػػ ؿ عػػػػاـوبيػػػػعا الػػػػرأ ،و يرىػػػػا ،واإلعػػػػالـ ،والتعلػػػػيـ ،والعقوبػػػػات
 .والعلمانيوف المستغربوف مف أبناء بالد المسلميف

وجػوب امت ػاؿ مػا قالػو شػرعا  :والراجح ما قالػو النػوو  مترجمػا ألحاديػث تػأبير النأليػؿ حيػث قػاؿ .ٕ
 .على سبيؿ الرأ دوف ما ع ره مف معاي  الدنيا 

 .ف مقابؿ الديف والتحديث عف اهللفقد جعلت روايات حديث تأبير النأليؿ الرأ  والظ

يعلد وحيلا ملا للم تلرد قرينلة كافيلة  صمى اهلل عميو وسلمموىكذا فإن كل ما قالو رسول اهلل 
 .ميما كان المجال الذي ورد فيو الحديث ،صمى اهلل عميو وسممتدل عمى أنو رأي منو 

                                                           
 .ٕٗٙٔصحيح مسلـ،  تاب الح ، رقـ الحديث  ٜ

 .ٗٔسن  مصدرا، يوسؼ القرضاو  ال ٓٔ
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أف أشػػد  واعلػػـ :ولػػـ أجػػد مػػف صػػرح بيػػعا بوضػػوح إال الشػػيخ الطػػاىر بػػف عاشػػور حيػػث قػػاؿ
ألف التشػريع  ،ىػل حالػ  التشػريع صػلى اهلل عليػو وسػلـاألحواؿ التل ع رناىػا األتصاصػا برسػوؿ اهلل 

ػٌد ِإالا َرُسػوؿٌ }ىو المراد األوؿ هلل تعالى مف بع تو حتػى حصػر أحوالػو فيػو فػل قولػو تعػالى  { َوَمػا ُمَحما
مػػف األقػػواؿ  عليػػو وسػػلـ صػػلى اهللفلػػعلؾ يجػػب المصػػير إلػػى اعتبػػار مػػا صػػدر عػػف رسػػوؿ اهلل  ،ٔٔ

صادرا مصدر التشريع ما لـ تقـ قرين  على ألالؼ  -فيما ىو مف عوارخ أحواؿ األم   -واألفعاؿ 
 .ٕٔعلؾ 

قد صرح مف  صلى اهلل عليو وسلـولو طبقنا ىعا على حديث تأبير النأليؿ لوجدنا أف النبل 
 ،مػا أظػف يغنػل علػؾ شػي ا :ث قاؿحي صلى اهلل عليو وسلـالبداي   ما فل رواي  طلح  بأنو مف رأيو 

وىػػو أقػػو  الروايػػات  مػػا ىػػو  ،ر بػػو اإلمػػاـ مسػػلـ روايػػات الحػػديثوىػػعا ىػػو حػػديث البػػاب الػػع  صػػدا 
 .معلوـ مف مني  اإلماـ مسلـ فل صحيحو

                                                           
 .ٗٗٔسورة آؿ عمراف، مف اآلي   ٔٔ

 .ـٜٛٚٔ، الشر   التونسي  للتوليع، طبع  ٜٖ للطاىر بف عاشور مقاصد الشريع  ٕٔ
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 أحاديث الطب

فالصػحيح أنيػا وحػل  ،السابق  فل الحديث النبػو   لػو أحاديث الطب جل ي  تندرج تحت ىعه القاعدة
 .صلى اهلل عليو وسلـ تعالى إال إعا جاءت قرين  تدؿ على أف علؾ مف رأيو مف اهلل

ومػػف األدلػػ  القويػػ  الواضػػح  فػػل أحاديػػث الطػػب حػػديث العسػػؿ السػػابؽ فقػػد قػػاؿ فيػػو النبػػل 
 .فسقاه فبرأ ،اسقو عسال ،و عب بطف أأليؾ ،صدؽ اهلل : صلى اهلل عليو وسلـ

صػلى د حوليػا احتمػاؿ أنيػا رأ  مػف النبػل ويبدو أف أحاديث الطب بش ؿ ألاص لـ ي ر أح
ولعػؿ السػبب فػل علػؾ ىػو سػيطرة النظريػات الطبيػ   ،إال بعد قروف مػف البع ػ  النبويػ  اهلل عليو وسلـ

وقػػػد قسػػػمت ىػػػعه النظريػػػات أسػػػباب األمػػػراخ إلػػػى الحػػػرارة والبػػػرودة  ،التػػػل سػػػادت فػػػل علػػػؾ الوقػػػت
لى السوداء والصقراء وما شا  ،والرطوب  واليبوس  حتى ظف الناس حينيا أنيا مف الحقا ؽ  ،ؿ علؾوا 

إلػػػى ىػػػعا  -فػػػل ظػػػف بعضػػػيـ  -وألف األحاديػػػث النبويػػػ  فػػػل الطػػػب ال ترقػػػى  ،التػػػل ال جػػػداؿ فييػػػا
صػلى اهلل عليػػو المسػتو  مػف التقػػدـ الطبػل ظيػر القػػوؿ بػأف ىػعه األحاديػػث إنمػا ىػل مػػف رأ  النبػل 

 .متأ را ببي تو وليست وحيا مف اهلل تعالى وسلـ

 .لػػـ يػػداع العلػػـ بالطػػب ولػػـ يبعػػث لػػعلؾ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ ػػد بعضػػيـ ىػػعا بػػأف النبػػل وأ
ومع علؾ نجد  ،لـ يدع العلـ باألجن  وال بعث لعلؾ صلى اهلل عليو وسلـوالجواب عف علؾ أف النبل 

مو ب ؿ دق  وتقصيؿ  ما فل فل القرآف ال ريـ عددا مف اآليات تبيف مراحؿ أللؽ اإلنساف فل بطف أ
 .فلماعا ننقل عف السن  النبوي  شي ا نجد نظيره فل القرآف ال ريـ (المؤمنوف)سورة 

وظير مف ألالؿ علؾ إعجال علمل ليعا  ،ولقد أصبحنا اآلف فل عصر تقدـ فيو العلـ   يرا
ـْ آَياِتَنا ِفل اآْلَفاِؽ َوِفل }مصداقا لقولو تعالى  ،الديف الع  ال تنقضل عجا بو ومعجلاتو ـْ َسُنِريِي َأْنُقِسِي

ـْ َأناُو اْلَحؽ    .ٖٔ {َحتاى َيَتَبياَف َلُي

أف األصػػؿ فيمػػا قالػػو النبػػل  :ولػػعلؾ جعلػػت ىػػعا البحػػث فػػل تأ يػػد الػػرأ  الػػع  رجحتػػو وىػػو
إال إعا جػػاءت قرينػػ   ،يسػػتو  فػػل علػػؾ الطػػب و يػػره ،أنػػو وحػػل مػػف اهلل تعػػالى صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ
 .تدؿ على  ير علؾ

 .وال انل تقصيلل ،أحدىما إجمالل :ىعا دليليف جديديف ليعا الرأ  وقد ع رت فل بح ل

 

                                                           
 .ٖ٘ ، مف اآلي سورة فصلت ٖٔ
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  :(اإلجمالي)الدليل األول 

ومف علؾ الطب الشعبل فػل عصػر النبػل  ،أف الطب الشعبل فل  ؿ م اف قد وقع فل أألطاء   يرة
ف وىػعا شػأ ،بؿ إف الطب الحديث قػد وقػع أيضػا فػل أألطػاء   يػرة وال لاؿ يقػع ،صلى اهلل عليو وسلـ
نما يتعلـ العلماء فل ىعا المجاؿ التجريبػل  ،وشأف التجرب  البشري  القاصرة ،العقؿ البشر  القاصر وا 

فمملاذا للم تقلع ىلذه  صلمى اهلل عميلو وسلممفمو كانت أحاديث الطلب ملن بيعلة النبلي  ،مف أألطا يـ
لمػاعا نجػد  ؟وعصلره صمى اهلل عميلو وسلمماألحاديث في األخطاء التي كانت شاععة في بيعة النبي 

ىعه األحاديث ألالي  مف تلؾ األألطػاء الطبيػ  سػواء فػل المعلومػات البحتػ  أو التشػأليص أو الوقايػ  
صػػلى اهلل أو ىػػؿ  ػػاف عنػػد النبػػل  ،!!وىػػؿ يم ػػف أف ي ػػوف أللوىػػا مػػف األألطػػاء صػػدف   ؟أو العػػالج
أف ي ػوف  ىػؿ يم ػف ؟علـ تجريبل وليس وحيا يعصػمو مػف األألطػاء التػل يقػع فييػا  يػره عليو وسلـ

  ؟أللوىا مف األألطاء الشا ع  إال ألف ىعه األحاديث وحل مف اهلل تعالى
 

  :(التفصيمي)الدليل الثاني 

ويبػػػيف بالتقصػػػيؿ جوانػػػب مػػػف السػػػبؽ العلمػػػل فػػػل  ،وىػػػو الػػػع  يسػػػتغرؽ بقيػػػ  صػػػقحات ىػػػعا البحػػػث
وأمحػػص  أبحػػث وأقػػارف ،وقػػد أحػػوجنل علػػؾ إلػػى قػػراءة  تػػب   يػػرة ،الحػػديث النبػػو  فػػل مجػػاؿ الطػػب

 ما أف فػل  ،ألف فل  تب الطب النبو  القديم    يرا مف المعلومات الطبي   ير الصحيح  ،وأألتار
 .ال تب الطبي  الحدي   التل تستشيد باألحاديث النبوي    يرا مف األحاديث  ير الصحيح 

وقد  سجلت فل ىعا البحث ما جاء فل صحيح الحديث النبو  مف سبؽ علمل ال يم ف أف 
وال يم ف أف ي وف مف بي تو وىل بي    ،وىو النبل األمل صلى اهلل عليو وسلـمف عند محمد  ي وف

 ما ال يم ف أف ي وف علؾ مف معلومات عصػره، فػإف مػا  ،أمي  لـ ت ف فييا العلوـ الطبيعي  متقدم 
القػرف  فمنيػا مػا ا تشػؼ فػل ،ع رتو مف أم ل  لـ ي تشقيا العلماء إال بعد أ  ر مف ألػؼ ومػا تل سػن 

مما يدؿ علػى أنيػا ال يم ػف أف ت ػوف إال  ،ومنيا ما لـ ي تشؼ إال فل القرف العشريف ،التاسع عشر
 .مما يعطل أدل  جديدة على أف ىعا الديف ىو الحؽ الع  ال مري  فيو ،مف عند اهلل تعالى

نمػػا  ،وممػػا ىػػو معلػػـو أف الحػػديث النبػػو  لػػـ يػػأت ليقػػدـ للنػػاس علومػػا طبيعيػػ  متألصصػػ  وا 
 .ردت فيو مجموع  مف الحقا ؽ العلمي  قبؿ ا تشافيا على سبيؿ الم اؿ وليس على سبيؿ الحصرو 

 

 :وشرطل فيما سأع ر مف أم ل  

  .أف أقتصر على األحاديث القوي  فقط ألنو ال حج  فل  يرىا .ٔ
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فػإف ىنػاؾ  تبػا وأبحا ػا لغيػر  ،أف ال أعتمد على  يػر  تػب وأبحػاث األطبػاء فػل المجػاؿ الطبػل .ٕ
 .وفييا   ير مف المبالغ  وعدـ الدق  ،ألصصيفالمت

أف ال أتعرخ للِحَ ـ العلمي  التشريعي  فل الحديث النبػو   ػالِحَ ـ العلميػ  فػل الطيػارة والصػالة  .ٖ
نمػػا يحتػػاج إلػػى  تػػب ،فػػعلؾ موضػػوع طويػػؿ جػػدا ال يتسػػع لػػو بحػػث ،والصػػياـ و يرىػػا وقػػد بػػدأت  ،وا 

 .وقد أشرت إلى أىميا فل مراجع البحث ،عالىوالحمد هلل ت ،تظير فيو بعخ ال تب المتألصص 

نما سأبيف فقػط مػا فييػا  ،أف ال أتطرؽ أيضا إلى التقسير العلمل لألحاديث التل سأستشيد بيا .ٗ وا 
 .مف إعجال علمل

لمػػػا شػػػارؾ فيػػػو  أف أقتصػػػر علػػػى مػػػا األػػػتص بػػػو الحػػػديث النبػػػو  مػػػف إعجػػػال علمػػػل دوف ع ػػػرٍ  .٘
صػلى اهلل ل القرآف ال ريـ وفل السن  ربما  اف ع ػر النبػل ألف ما ورد ع ره ف ،الحديث القرآف ال ريـ

 .لو اعتمادا على القرآف ال ريـ وليس وحيا مستقال عليو وسلـ

مػا جػاء فػل  :و انييمػا ،ما جاء فل أللؽ اإلنسػاف :أوليما :وقد قسمت الموضوع إلى قسميف
 .المرخ والوقاي  والعالج
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 نساناألحاديث النبوية في خم  اإل  :القسم األول

 :ماء المرأة

ـُ الناِبلض َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ  رضل اهلل عنو َأفا َعْبَد اللاِو ْبَف َساَلـٍ  رضل اهلل عنو َأَنسعف  َبَلَغُو َمْقَد
َوَمػػا َبػػاُؿ اْلَولَػػِد ... ِإالا َنبِػػل  ِإنضػػل َسػػاِ ُلَؾ َعػػْف  َػػاَلٍث اَل َيْعَلُميُػػفا  :َفَأتَػػاُه َيْسػػَأُلُو َعػػْف َأْشػػَياَء َفقَػػاؿَ  ،اْلَمِديَنػػ َ 

ػػوِ  ػػا اْلَولَػػدُ  : ...صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـ قَػػاؿَ  ؟َيْنػػِلُع ِإلَػػى َأِبيػػِو َأْو ِإلَػػى ُأمض َمللاَء فَػػِإَعا َسػػَبَؽ َمػػاُء الراُجػػِؿ  ؛َوَأما
َعا َسػَبَؽ  ،َنَلَع اْلَوَلدَ  اْلَمْرَأةِ  َوَأناػَؾ  ،َأْشػَيُد َأْف اَل ِإلَػَو ِإالا اللاػوُ  :قَػاؿَ  ،ْت اْلَولَػدَ َمػاَء الراُجػِؿ َنَلَعػ َماُء اْلَملْرَأةِ َواِ 

 .ٗٔ َرُسوُؿ اللاوِ 

َمػػرا َييُػػوِد   ِبَرُسػػوِؿ اللاػػِو  :قَػػاؿَ  رضػػل اهلل عنػػو (بػػف مسػػعود) َعػػْف َعْبػػِد اللاػػوِ وفػػل روايػػ  أألػػر  
ـُ َأناػُو َنبِػل   ،َيػا َييُػوِد    :َفَقالَػْت قُػَرْيٌ   ،َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ َوُىَو ُيَحدضُث َأْصػَحاَبوُ   :َفقَػاؿَ  ،ِإفا َىػَعا َيػْلُع

ـا قَػاؿَ  ،َفَجػاَء َحتاػى َجلَػَس  :قَػاؿَ  ،أَلَْسَأَلناُو َعْف َشْلٍء اَل َيْعَلُمػُو ِإالا َنبِػل   ْنَسػافُ  : ُػ ـا ُيأْللَػُؽ اإْلِ ػُد ِمػ  ؟َيػا ُمَحما
 .59 َوِمْن ُنْطَفِة اْلَمْرَأةِ  ،ِمْن ُنْطَفِة الرَُّجلِ  ،لٍّ ُيْخَم ُ ِمْن كُ َيا َيُيوِد    :َقاؿَ 

يتحدث ىعا الحديث النبو  و يره مف األحاديث النبوي  عػف حقيقػ  علميػ  لػـ تعػرؼ إال قبػؿ 
فػػل وقػػت  ،وأف الجنػػيف يأللػػؽ مػػف ما يمػػا ،وىػػل أف للمػػرأة مػػاء  مػػا أف للرجػػؿ مػػاء ،قػػرف واحػػد فقػػط

ت ويف الجنيف ىل النظري  السا دة بيف العلماء منع القرف الرابع قبػؿ المػيالد  انت نظري  أرسطو فل 
وأف دور  ،وىػػل أف الجنػػيف يأللػػؽ أللقػػا  ػػامال مػػف دـ الحػػيخ ،وحتػػى القػػرف السػػابع عشػػر المػػيالد 

 .ماء الرجؿ يقتصر على عقد دـ الحيخ  ما تعقد األنقح  اللبف وتجعلو جبنا

ابع عشر وا تشاؼ  ؿ مف الحويف المنو  والبييض  برل وبعد األتراع المجير فل القرف الس
نظري  تقوؿ بأف الجنيف مأللوؽ أللقا  امال وموجود بصورة مصغرة دقيق  فل  :الصراع بيف نظريتيف

وأألػػر  تقػػوؿ بػػأف الجنػػيف  ،وأف المػػرأة لػػيس ليػػا دور إال فػػل حمػػؿ الجنػػيف وتغعيتػػو ،الحيػػواف المنػػو 
واسػتمر الصػراع  ،دور الحويف المنو  إنما ىو دور مساعد فقطمأللوؽ أللقا  امال فل البييض  وأف 

بيف ىاتيف النظريتيف حتى ظيرت فل نياي  القرف ال امف عشر الميالد  النظري  التل تقوؿ بأف  ال 

                                                           
 .ٖٜٖٛالبألار ،  تاب المناقب، رقـ الحديث صحيح  ٗٔ
أحمد بف حنبؿ، مسند ، و ٜ٘ٚٓيروت، رقـ الحديث ، دار ال تب العلمي ، بٜٖٖ/٘ لنسا لالسنف ال بر  ل ٘ٔ
 .ٖٛٗٗ، رقـ الحديث ٜ٘ٗ/ٔ



 02 

 ػـ أم ػف إ بػات علػؾ فػل نيايػ  القػرف التاسػع  ،مف الحويف المنو  والبييض  يساىـ فل ت ويف الجنيف
 .ٙٔد علؾ بما ال يدع مجاال للشؾ إال فل القرف العشريف ولـ يتأ  ،عشر الميالد 

و انوا يقولوف بأللؽ الجنيف مف  ؿ مف  ،وقد  اف العلماء المسلموف يرفضوف نظري  أرسطو
فيػػعا ابػػف حجػػر العسػػقالنل قبػػؿ سػػت   ،وعلػػؾ اسػػتنادا إلػػى األحاديػػث النبويػػ  ،مػػاء الرجػػؿ ومػػاء المػػرأة

وأنػو إنمػا  ،أف منل الرجؿ ال أ ر لو فل الولػد إال فػل عقػده ولعـ   ير مف أىؿ التشريح :قروف يقوؿ
 .ٚٔوأحاديث الباب تبطؿ علؾ  ،يت وف مف دـ الحيخ

وى ػػعا لػػـ تعػػرؼ نظريػػ  أللػػؽ الجنػػيف مػػف  ػػؿ مػػف مػػاء الرجػػؿ والمػػرأة إال فػػل القػػرف ال ػػامف 
ر قرنا، فمف أ  بعد العصر النبو  ب ال   عش ،ولـ ت بت إال فل القرف التاسع عشر ،عشر الميالد 

بػؿ وال مػف  ،إنيػا ال يم ػف أف ت ػوف مػف معلوماتػو ؟ىعه المعلومػات صلى اهلل عليو وسلـأيف لمحمد 
إنيػا ال يم ػػف أف ت ػوف إال وحيػا مػػف  ،بػؿ وال يم ػػف أف ت ػوف مػف معلومػػات عصػره ،معلومػات بي تػو

 .عند اهلل الألالؽ سبحانو وتعالى

ق  أألػػر  لمػػاء المػػرأة لػػـ يعرفيػػا العلمػػاء إال بػؿ إف الحػػديث  مػػا رواه اإلمػػاـ مسػػلـ يعطػػل صػػ
فقد تبيف أف السا ؿ الع  يحمؿ البييض  أصقر اللػوف  ،فل القرف العشريف وىل أف ماء المرأة أصقر

رضل اهلل َ ْوَباَف فعف  ، ما أنو مف المعروؼ أف السا ؿ الع  يحمؿ الحويف المنو  أبيخ  أليف ،ٛٔ
ُ ْنػُت َقاِ َمػا ِعْنػَد َرُسػوِؿ اللاػِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو  :اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ َحدا َػُو قَػاؿَ َمْوَلى َرُسوِؿ اللاِو َصلاى  عنو
ِجْ ُت َأْسَأُلَؾ َعْف َشْلٍء اَل َيْعَلُمُو َأَحػٌد ِمػْف َأْىػِؿ اأْلَْرِخ  ... :َفَجاَء ِحْبٌر ِمْف َأْحَباِر اْلَيُيوِد َفَقاؿَ  ،َوَسلاـَ 
 َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصلَفرُ  ،َماُء الرَُّجِل َأْبَيُض  :َقاؿَ  ،ِجْ ُت َأْسَأُلَؾ َعْف اْلَوَلدِ ... َأْو َرُجٌؿ َأْو َرُجاَلِف  ،ل  ِإالا َنبِ 

ٜٔ. 

ال يم ػػػف لبشػػػر أف يعرفػػػو إال بعػػػد  ،ويعػػػد ىػػػعا إعجػػػالا علميػػػا فػػػل الحػػػديث النبػػػو  الشػػػريؼ
إنػو بػال أدنػى  ؟أف يعرفػو بػدوف وحػل  عليػو وسػلـصػلى اهللفأنى لمحمػد  ،ا تشافو فل القرف العشريف

 .شؾ  الـ الع  ال ينطؽ عف اليو  إف ىو إال وحل يوحى
 

                                                           
، الدار السعودي ، جدة، ٜٖٓو  ٛٛٔ-ٖٛٔ البار الد تور الطبيب محمد عللأللؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف،  ٙٔ
 ،ٕٕو  ٖٔوآألروف،  ص جورنجر س. لد تور الطبيب جل علـ األجن  فل ضوء القرآف والسن ،ـ، و ٜٗٛٔ، ٘ط 

 .ىي   اإلعجال العلمل برابط  العالـ اإلسالمل، م   الم رم 
 .، دار المعرف  بيروتٜٔٗ/ٔٔبف حجر العسقالنل فتح البار  ال ٚٔ
وليع، بيروت، ، الشر   المتحدة للتٕٖٚ/ٖ النسيمل لد تور الطبيب محمود ناظـالطب النبو  والعلـ الحديث لٛٔ
 .ٛٚٔ للد تور البار أللؽ اإلنسافـ ، و ٗٛ، ٔط
 .ٖ٘ٔمسلـ،  تاب الحيخ، رقـ الحديث صحيح  ٜٔ
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 :العزل

 :ُسِ َؿ َرُسوُؿ اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ َعػْف اْلَعػْلِؿ َفقَػاؿَ  :قاؿرضل اهلل عنو  َعْف َأِبل َسِعيٍد اْلأُلْدِر ض 
َذا َأرَاَد المَُّو َخْمَ  َشْيٍء َلْم َيْمَنْعُو َشْيءٌ  ،َيُكوُن اْلَوَلدُ  َما ِمْن ُكلّْ اْلَماءِ   .ٕٓ َواِ 

  :إف فل ىعا الحديث النبو  إعجالا علميا مف جانبيف 

أف الجنػػيف يأللػػؽ مػػف حػػويف منػػو   -القػػرف العشػػريف  -أف أحػػدا لػػـ ي ػػف يعلػػـ قبػػؿ  :األوؿ
الرجؿ على ما تيف إلػى  ال ما ػ  مليػوف حػويف منػو  بينما تحتو  القعف  الواحدة مف منل  ،واحد فقط
 ػـ يمػوت فػل الميبػؿ عػدد  بيػر  ،ي وف حوالل عشروف بالما   منيا  ير صالح للتلقيح ،فل المعدؿ

 ػـ تػعىب مجموعػ  منيػا إلػى قنػاة الػرحـ اليمنػى والبػاقل  ، ـ يموت على عنؽ الرحـ عدد آألر ،منيا
أ  منيمػػا ت ػػوف البييضػػ ، وال يصػػؿ منيػػا فػػل النيايػػ  إال إلػػى قنػػاة الػػرحـ اليسػػر  وىػػل ال تػػدر  فػػل 

 .ٕٔوال يقع االألتيار إال على واحد منيا فقط  ،حوالل ألمسما  

فل ؿ طريقػ   ،أف موانع الحمؿ  العلؿ وما شابييا ال تحوؿ بش ؿ  امؿ دوف الحمؿ :ال انل
بسػبب % ٕٕحػوالل أف نسػب  القشػؿ فػل العػلؿ فمف المعلـو طبيػا  ،مف طرؽ منع الحمؿ نسب  فشؿ

أو أف بعػػخ الحوينػػات المنويػػ  تنػػلؿ قبػػؿ اإلنػػلاؿ أو ألسػػباب  ،عػػدـ القػػدرة علػػى الػػتح ـ فػػل اإلنػػلاؿ
بؿ إف نسػب  القشػؿ فػل منػع الحمػؿ بواسػط  قطػع قنػاتل الػرحـ وربطيمػا  ،أألر  ال مجاؿ لع رىا ىنا

جراح مػاىر فػإف وأما إعا  انت عف طريؽ فتح البطف وبواسط   ،%٘٘عف طرؽ الميبؿ تصؿ إلى 
وتصػؿ فػل  ،%ٙبينما تصؿ نسب  القشؿ فل اللولب إلػى  ،فقط %ٗ - %ٔنسب  القشؿ تتدنى إلى 

 .ٕٕوى عا   %٘.ٕفل طريق  حبوب منع الحمؿ إلى حوالل  ،%ٗطريق  تنظيـ الجماع إلى حوالل 
 

 :استقرار النطفة

َيػػْدأُلُؿ اْلَملَػػُؾ َعلَػػى  :لا َصػػلاى اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ قَػػاؿَ َيْبلُػػُ  بِػػِو النابِػػ رضػػل اهلل عنػػوَعػػْف ُحَعْيقَػػَ  ْبػػِف َأِسػػيٍد 
  .ٖٕ ِبَأْرَبِعيَف َأْو أَلْمَسٍ  َوَأْرَبِعيَف َلْيَل َ  َبْعَد َما َتْسَتِقرُّ ِفي الرَِّحمِ الن ْطَقِ  

إف فل ىعا الحديث إعجػالا علميػا حيػث يبػيف أف النطقػ  ت ػوف متحر ػ  فػل مرحلتيػا األولػى 
وقد بيف العلـ الحػديث أف الحػويف المنػو  إعا لقػح البييضػ  تحر ػا باتجػاه الػرحـ  ،تستقر فل الرحـ  ـ

وتنتيػػل رحلتيػػا التػػل تسػػتغرؽ حػػوالل أسػػبوعا مػػف قنػػاة الػػرحـ إلػػى الجيػػ   ،حتػػى تنغػػرل فيػػو وتسػػتقر

                                                           
 .ٖٛٗٔمسلـ،  تاب الن اح، رقـ الحديث صحيح  ٕٓ
 .ٖٙٛ، ٔٔٔ للد تور البار أللؽ اإلنساف ٕٔ
 .ٜٓ٘ - ٘ٓ٘، ٜ٘ٗ، ٖٛٛ للد تور البار أللؽ اإلنساف ٕٕ
 .ٕٗٗٙمسلـ،  تاب القدر، رقـ الحديث صحيح  ٖٕ



 04 

 ،تقريبػاوىعا ما لـ يعرفو العلماء المتألصصوف إال فػل منتصػؼ ىػعا القػرف  ،العلوي  مف جدار الرحـ
نما ىل مف اهلل سبحانو وتعالى  ،فال شؾ أف ىعه المعلومات ليست مف مصدر بشر   .ٕٗوا 

 

 :الجنين في األربعين األولى

ػػاِدُؽ  رضػػل اهلل عنػػو (بػػف مسػػعود) اللاػػوِ  َعْبػػدِ عػػف  َحػػدا ََنا َرُسػػوُؿ اللاػػِو َصػػلاى اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ َوُىػػَو الصا
ِو َأْرَبِعيَن َيْوًماإِ  :اْلَمْصُدوُؽ َقاؿَ   .ٕ٘ ... نَّ َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْمُقُو ِفي َبْطِن ُأمّْ

وقد  اف يقوؿ بعلؾ بعخ  بار العلماء  ،إف أللؽ الجنيف  ما يدؿ عليو الحديث يتـ فل أربعيف يوما
المسلميف استنادا إلى الحديث مع تقصيالت اجتياديػ  مػف بعػخ األطبػاء حيػث يقػوؿ ابػف القػيـ بعػد 

قػػالوا إف المنػػل إعا اشػػتمؿ عليػػو الػػرحـ ولػػـ يقعفػػو اسػػتدار علػػى نقسػػو واشػػتد إلػػى تمػػاـ  :ر الحػػديثع ػػ
 ػػـ يظيػػر فيمػػا بػػيف تلػػؾ الػػنقط  ،فيػػنقط فيػػو  ػػالث نقػػط فػػل مواضػػع القلػػب والػػدماغ وال بػػد ،سػػت  أيػػاـ

عضػاء ألطوط ألمس  إلى تماـ  ال   أياـ  ـ تنقع الدموي  فيو إلى تمػاـ ألمسػ  عشػر يومػا فتتميػل األ
. . ـ ينقصؿ الرأس عف المن بيف واألطراؼ ،ال ال    ـ تمتد رطوب  النألاع إلى تماـ ا نل عشر يوما

وفيػو تقصػيؿ مػا  ،فل تسع  أياـ  ـ يتـ التميل بحيث يظير للحس فل أربع  أياـ في مؿ أربعػيف يومػا
 .ُٕٙأجمؿ 

ف الأللػػػؽ  لػػػو يجمػػػع فػػػل ونحػػػف نػػػر  أ:ويقػػػوؿ الػػػد تور محمػػػد علػػػل البػػػار تعليقػػػا علػػػى علػػػؾ       
ونحف نعلـ أف البويضػ  الملقحػ  . .وأف النطق  والعلق  والمضغ   ليا ت وف فل  األربعيف. .األربعيف

تنقسـ وتصػير م ػؿ التوتػ   ػـ م ػؿ ال ػرة وتسػمى ال ػرة الجر وميػ  مػف  يػر اسػتمداد مػف الػرحـ وعلػؾ 
 ػػـ تبػػدأ الػػدورة الدمويػػ  فػػل  ،الػػرحـ  ػػـ تعلػػؽ فػػل اليػػـو السػػابع وتبػػدأ اسػػتمدادىا مػػف ،لمػػدة سػػت  أيػػاـ

اللحػػػـ . . ػػػـ تتحػػوؿ العلقػػ  إلػػى مضػػغ  ويبػػػدأ فييػػا تألليػػؽ األعضػػاء. .الجنػػيف فػػل  األسػػبوع ال الػػث
و ػؿ ىػعا يحػدث فػل فتػرة ت ػويف األعضػاء التػل تمتػد . .والجلد والعظاـ والجيػال العصػبل واألطػراؼ

 .ٕٚمف األسبوع الرابع وتنتيل فل ال امف 

 

 

 

                                                           
 .ٜٗ جورنجرعلـ األجن  للد تور ، و ٕٗٓ للد تور البار ؽ اإلنساف، وأللٖٖٔ/ٖ للد تور النسيمل الطب النبو  ٕٗ
 .ٖٕٗٙمسلـ،  تاب القدر، رقـ الحديث صحيح ، و ٕٖٛٓالبألار ،  تاب بدء الأللؽ، رقـ الحديث صحيح  ٕ٘
 .ٜٔٗ/ٔٔبف حجر فتح البار  ال ٕٙ
 .ٖٓٗأللؽ اإلنساف  ٕٚ
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 :ل لوالمسخ ت نس

َوُعِ ػَرْت ِعْنػَدُه ...  :قَػاَؿ النابِػل  َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ  :َقاؿَ  رضل اهلل عنو( بف مسعود)َعْف َعْبِد اللاِو 
َنػػْت اْلِقػػَرَدُة َوقَػػْد َ ا ،ِإنَّ المَّللَو َلللْم َيْجَعللْل ِلَمْسللٍخ َنْسللاًل َوَت َعِقًبللا :َواْلأَلَنػػاِليُر ِمػػْف َمْسػػٍخ َفقَػػاؿَ ... اْلِقػػَرَدُة 

 .ٕٛ َواْلأَلَناِليُر َقْبَؿ َعِلؾَ 

ونحػف لػـ نػر  ،وىعه حقيق  علمي  فل اإلنسػاف والحيػواف ،يدؿ ىعا الحديث على أف المسخ ال يتناسؿ
ول ننػا نػر  حػاالت  ،م ؿ حاالت المسخ التل ع رت فػل الحػديث وىػل أف يتحػوؿ إنسػاف إلػى حيػواف

 .لميا أنيا ال نسؿ ليا ف يؼ بحاالت المسخ التاـمف المسخ النسبل أو الجل ل وقد  بت ع

فاألجنػػ  عات المسػػػخ  ،فقػػد  بػػت أف المسػػخ فػػػل األجنػػ  لػػو حػػػاالت بعضػػيا أشػػد مػػػف بعػػخ
عا  ػػاف المسػػخ  ؟ف يػػؼ ليػػا أف تنجػػب ،أو تعػػي  لبضػػع  أيػػاـ  ػػـ تمػػوت ،الشػػديد إمػػا أف تولػػد ميتػػ  وا 

 ،سػػػخ فػػػل ال رومسػػػومات الجنسػػػي وعلػػػؾ م ػػػؿ الم ،أألػػػؼ فإنػػػو  البػػػا يعػػػي  ول نػػػو أيضػػػا ال ينجػػػب
فػػإف  ػػاف ع ػػرا  ،فاألصػػؿ أف اإلنسػػاف فػػل الوضػػع الطبيعػػل يحمػػؿ لوجػػا مػػف ال رموسػػومات الجنسػػي 

ف  انػػت أن ػػى فإنيػػا تحمػػؿ  (xy) ػػاف يحمػػؿ  ومػػف علػػؾ  ،أمػػا مػػا عػػدا علػػؾ فيػػل حالػػ  مسػػخ (xx)وا 
فػإف ىػعه  (X)ـو األن ػو  التل ال يوجد فييا إال  روموسـو واحد للجنس وىو ال روموسػ (ترنر)حال  

حيػػث ي ػػوف  روموسػػـو  ( لينقلتػػر)و ػػعلؾ حالػػ   ،الحالػػ  تظيػػر أن ػػى ول نيػػا ال تحمػػؿ وال تلػػد مطلقػػا
فػػإف ىػػعه الحالػػ  تبػػدو ع ػػرا شػػ ال  ،أ  يحمػػؿ شػػارتيف أن ػػويتيف وشػػارة واحػػدة مػػع رة (XXY)الجػػنس 

 .ٜٕول نو عقيـ ال ينجب وال نسؿ لو 
 

 :الجنين في األسبوع السابع

ِإَذا َمرَّ  :َسِمْعُت َرُسوَؿ اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ َيقُػوؿُ  :َقاؿَ  رضل اهلل عنو َمْسُعودٍ  اللاِو ْبفِ  َعْبدِ ف ع
َرَىا َوِجْمَدَىا َوَلْحَمَيا  ،َوَخَمَ  َسْمَعَيا َوَبَصَرَىا ،ِبالنُّْطَفِة ِثْنتَاِن َوَأْرَبُعوَن َلْيَمًة َبَعَث المَُّو ِإَلْيَيا َمَمًكا َفَصوَّ

 .َٖٓفَيْقِضي َربَُّك َما َشاءَ  ؟َيا َربّْ َأَذَكٌر َأْم ُأْنَثى :ُثمَّ َقالَ  ،َوِعَظاَمَيا

 ؟َيلللا َربّْ َأَذَكلللٌر َأْو ُأْنثَلللى :َفَيقُلللولُ ...  رضػػػل اهلل عنػػػو ُحَعْيقَػػػَ  ْبػػػِف َأِسػػػيٍد اْلِغقَػػػاِر ض وفػػػل روايػػػ  
 َفَيْجَعُمُو المَُّو َسِويِّا َأْو َغْيلَر َسلِويٍّ  ؟َيا َربّْ َأَسِويّّ َأْو َغْيُر َسِويٍّ  :ُثمَّ َيُقولُ  ،ْو ُأْنَثىَفَيْجَعُمُو المَُّو َذَكرًا أَ 

75. 

                                                           
 .ٖٕٙٙمسلـ،  تاب القدر، رقـ الحديث صحيح  ٕٛ
 .ٛٓٗأللؽ اإلنساف  ٜٕ
 .ٕ٘ٗٙمسلـ،  تاب القدر، رقـ الحديث صحيح  ٖٓ
 .المصدر السابؽ ٖٔ



 06 

ول نػو يبػدأ بأألػع  ،ي وف الجنيف البشر  فل األسابيع األولى مشابيا ألجن  الحيوانػات ال دييػ 
ويبقػػػى الجنػػػيف تشػػػريحيا . .ابع مػػػف عمػػػرهشػػػ لو البشػػػر  المتميػػػل عػػػف بقيػػػ  األجنػػػ  فػػػل األسػػػبوع السػػػ

حيػث إف المناسػؿ  ،وال يم ػف تمييػل الػع ر عػف األن ػى ،ومألبريا محايدا جنسيا حتى األسػبوع السػابع
 ،ول نيػا تبػدأ بالتمػايل فػل األسػبوع السػابع ،االبتدا ي  ما تػلاؿ  يػر متمػايلة إلػى ألصػيات أو مبػايخ

ومصػير . .الألارجي  إال فػل األسػبوع ال ػانل عشػر ول ف ال يم ف تمييله بسيول  مف ألالؿ األعضاء
إف ىعا الحػديث الػع   ،الجنيف مف حيث التشوه أو عدمو يتحدد بش ؿ عاـ فل األسبوع السابع  علؾ

صػػلى اهلل عليػػو ردده المؤمنػػوف منػػع أربعػػ  عشػػر قرنػػا إنمػػا ىػػو معجػػلة مػػف معجػػلات الصػػادؽ األمػػيف 
 .ٕٖف ىعا القرفف أنما ىو عالـ أجن  فل الستينيات م ،وسلـ

                                                           
، وبرسود، ٜٛ، وجورنجر، علـ األجن  ٜٖ٘، والبار، أللؽ اإلنساف ٖٗٗ - ٕٖٗ/ٖالنسيمل، الطب النبو   ٕٖ

 .ٜٙٔ، ٜٔٔوآألروف، علـ األجن  . ف. ؼ. الد تور الطبيب ت
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 :األحاديث النبوية في المرض والوقاية والعالج :القسم الثاني

 شكوى الجسم وتداعيو

َم َػُؿ اْلُمػْؤِمِنيَف  :قَػاَؿ َرُسػوُؿ اللاػِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ  :قَػاؿَ  رضل اهلل عنيمػا َعْف الن ْعَماِف ْبِف َبِشيرٍ 
ـْ َوَتَراُحِمِيـْ  ـْ َم َػُؿ اْلَجَسػدِ  ِفل َتَوادضِى لَػُو َسػاِ ُر اْلَجَسػِد ِبالساػَيِر  تَلَداَعىِمْنػُو ُعْضػٌو  اْشلَتَكىِإَعا  ،َوَتَعػاُطِقِي

 .َٖٖواْلُحماى 

وىػو تشػبيو  ػاف يقيػـ  ،حاؿ األمػ  اإلسػالمي  بحػاؿ الجسػد صلى اهلل عليو وسلـيشبضو النبل  
ربػػػع األأليػػػر مػػػف القػػػرف العشػػػريف  شػػػؼ عػػػف ول ػػػف العلػػػـ الحػػػديث فػػػل ال ،بمعنػػػاه العػػػاـ أو المجػػػال 

حيث تبيف أف العضو المصاب يرسؿ نبضات عصبي  حسي  إلى  ،اإلعجال العلمل فل ىعا الحديث
لى مرا ل الحس والتح ـ  ير اإلراد  ويرسؿ العضو المصاب مع أوؿ قطرة دـ تنلؼ أو  ،الدماغ وا 

لػػػػى منػػػػاطؽ مر ليػػػػ  فػػػػل المػػػػخ نسػػػػي  يتيتػػػػؾ أو مي ػػػػروب يػػػػدألؿ يرسػػػػؿ مػػػػواد  يماويػػػػ  وىرمونػػػػات إ
ليست موجي   ،إنيا رسا ؿ ش و  واستغا   حقيقي  ،واألعضاء المتح م  فل عمليات الجسـ الحيوي 

إلػػى أ  م ػػاف فػػل الجسػػـ ول ػػف إلػػى أمػػا ف معينػػ  فػػل الػػدماغ ىػػل التػػل تملػػؾ توجيػػو سػػا ر الجسػػد 
 .إل ا   العضو المصاب

 :الألاص  إلنقاع العضو المشت ل وأما التداعل فإف الجسـ يتداعى حقيق  بلغتو 

فمرا ػل اإلحسػاس تػدعو مرا ػل اليقظػ  والػتح ـ فػل  ،فيو يتداعى أ  يدعو بعضو بعضا للعمػؿ .ٔ
وىعه تدعو الغدة النألامي  إلفرال اليرمونات التل تدعو باقل الغػدد الصػماء إلفػرال  ،ما تحت المياد

 .قيا لنجدة العضو المشت لاليرمونات التل تحقل وتدعو جميع أعضاء الجسـ لتوجيو وظا 

 ،فالقلب يسػرع نبضػاتو لتسػريع دوراف الػدـ ،والجسـ يتداعى أ  يوجو  ؿ طاقاتو إلنقاع المشت ل .ٕ
واألوعيػػػ  الدمويػػػ  تنقػػػبخ فػػػل األجػػػلاء الألاملػػػ  مػػػف الجسػػػـ وتتسػػػع فػػػل األجػػػلاء المحيطػػػ  بالعضػػػو 

مونات وأحماخ أميني  المصاب ل ل تحمؿ لو ما يحتاجو مف طاق  وأو سجيف وأجساـ مضادة وىر 
وىػل ألالصػ  أعضػاء الجسػـ المألتلقػ   ال بػد  ،بناءة إلمداده بمػا يحتػاج إليػو ليقػاوـ المػرخ ويلتػ ـ

 .والغدد الصماء والعضالت ومألتلف الدىوف

ل ػل  (البروتينػات)فيبدأ بيدـ مأللوف الدىف ولحـ العضػالت  ،وىو يتداعى بمعنى يتيدـ وينيار .ٖ
وي ػػوف اليػػدـ بالدرجػػ  التػػل تناسػػب شػػدة  ،المصػػاب مػػا يحتاجػػويعطػػل مػػف نقسػػو لمصػػلح  العضػػو 

                                                           
 .ٕٙٛ٘مسلـ،  تاب البر والصل ، رقـ الحديث صحيح  ٖٖ
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ويبقػػى الجسػػـ  ػػعلؾ حتػػى تػػتـ  ،وربمػػا وصػػؿ الجسػػـ إلػػى نصػػؼ ولنػػو فػػل بعػػخ الحػػاالت ،الحالػػ 
 . ـ يعود الجسـ لبناء نقسو ،السيطرة على المرخ

صػلى اهلل وعمليػ  تػداعل حقيقيػ  وصػقيما الرسػوؿ  ،إنيا إعف عملي  ش و  واستغا   حقيقي 
وتناسػػباف مػػا يم ػػف أف يسػػتوعبو  ،ب لمتػػيف تجمعػػاف  ػػؿ مػػا  شػػقو العلػػـ فػػل ىػػعا المجػػاؿ عليػػو وسػػلـ

 .الناس فل علؾ اللماف

ف مػػف العجيػػب بعػػد علػػؾ أف يسػػمل العلمػػاء الغربيػػوف الجيػػال العصػػبل الػػع  يتقاعػػؿ فػػل  وا 
ث سػػموه حيػػ ،صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـحػػاؿ تعػػرخ الجسػػـ للألطػػر باالسػػـ نقسػػو الػػع  سػػماه بػػو النبػػل 

(sympathetic ) ٖٗأ  المتعاطؼ أو المتواد أو المتراحـ. 
 

 :السواك

 َمْرَضػػاٌة ِللػػرابض  ،السّْللَواُك َمْطَيللَرٌة ِلْمَفللمِ َعػْف النابِػػلض َصػػلاى اللاػُو َعَلْيػػِو َوَسػلاـَ  رضػل اهلل عنيػػا َقالَػْت َعاِ َشػػ ُ 
ٖ٘. 

اف يسػػتاؾ بػػو النبػػل صػػلى اهلل وأوؿ مػػا يقصػػد بالسػػواؾ عػػود األراؾ بألاصػػ  فيػػو أ  ػػر مػػا  ػػ
واألحاديػػث الصػػحيح  فػػل الحػػث علػػى التسػػوؾ بعػػود  ،وتناقلػػو المسػػلوف جػػيال بعػػد جيػػؿ ،عليػػو وسػػلـ
صلى اهلل عليو ول ف ىعا الحديث يتميل ببياف فا دة صحي  لـ ت ف معروف  لمف النبل  ،األراؾ   يرة

نمػػا أ بتتيػا األبحػاث الحدي ػ ،وال بعػده بقػروف طويلػ  وسػلـ وىػعه القا ػػدة  ،  فػل نيايػػ  القػرف العشػريفوا 
وقد  اف يقيـ علؾ بمعنى تنظيقو، ول ف العلـ  شؼ عف معنى جديد للتطيير وىو  ،ىل تطيير القـ

 .تطيير القـ مف الجرا يـ

إف القػػـ يحتػػو  علػػى أعػػداد ىا لػػ  مػػف الجػػرا يـ تليػػد علػػى ما ػػ  نػػوع مػػف الجػػرا يـ الب تيريػػ  
در أعػػػدادىا بػػػالمالييف وربمػػػا بػػػالبالييف فػػػل الملمتػػػر الم عػػػب الواحػػػد مػػػف وتقػػػ ،والقيروسػػػي  والطقيليػػػ 

 .ٖٙوتؤ ر على را ح  القـ ولوف األسناف  ،وىل تتضاعؼ فل  ؿ ساع  تقريبا ،اللعاب

                                                           
 .، العدد ال الث، ىي   اإلعجال العلمل، م   الم رم سالـ ، الد تور الطبيب ماىر محمدمجل  اإلعجال ٖٗ
، باب سواؾ الرطب واليابس للصا ـ، و صحيح  ٖ٘ ،  تاب الصـو   ابف ألليمصحيح البألار ، معلقا بصيغ  الجـل
، الرسال ، ٚٙٓٔ، رقـ ٖٛٗ/ٖابف حباف صحيح ـ، و ٜٓٚٔ، الم تب اإلسالمل، بيروت، ٖ٘ٔ، رقـ ٓٚ/ٔ

 .ـ، مراجع  شعيب األرناؤوط، وقاؿ إسناده جيد، وصححو األلبانلٖٜٜٔبيروت، 
، المستشقى ٚٔ - ٗٔ، األتصاصل علـ الجرا يـ القضاة تور عبد الحميدللد  تقوؽ الطب الوقا ل فل اإلسالـ ٖٙ

 .ـٜٚٛٔ، ٔاإلسالمل، ط 
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وتت وف سريعا وألالؿ أقؿ مف ساع  مػف تنظيػؼ  ،وتت وف على األسناف لويح  جر ومي  تلتصؽ بيا
وىػعه اللويحػ  ىػل المسػؤول  عػف أمػراخ  ،وقت إعا لـ يتـ إلالتياويلداد سم يا مع مرور ال ،األسناف

وال عالق  ليعه اللويح  باأل ؿ وفضالت الطعاـ  ،الل   ونألر األسناف لما تحتويو مف بالييف الجرا يـ
ولػػعلؾ ال بػد مػف إلالتيػا بشػػ ؿ مت ػرر أ   ػؿ أقػػؿ  ،فيػل دا مػ  الت ػوف - مػا يظػف عامػ  النػػاس  -

صػلى اهلل وىنا يبرل إعجال آألر وىو أف النبل  ،ىعا باستعماؿ فرشاة األسنافوال يتيسر  ،مف ساع 
فعف حعيق  قاؿ  اف النبل صلى اهلل عليو  ، اف يتسوؾ   يرا حتى  لما استيقظ مف النوـ عليو وسلـ

فقػد ح ػت علػى  ،وىػعا مػا ح ػت عليػو السػن  النبويػ  .ٖٚوسلـ إعا قػاـ مػف الليػؿ يشػوص فػاه بالسػواؾ 
وعنػػد النػػـو واالسػػتيقاظ  ، ػػؿ وضػػوء وعنػػد  ػػؿ صػػالة دوف تقريػػؽ بػػيف المقطػػر والصػػا ـ التسػػوؾ عنػػد

 .ٖٛوعند تغير را ح  القـ 

وبغيػر علػؾ فػإف  ،ويعد السػواؾ وبألاصػ  بعػود األراؾ واسػط  لتنظيػؼ األسػناف وتػدليؾ الل ػ 
  علػى تسػوس األسػناف والقلػح وىػو ترسػب األمػالح ال لسػي :اإلنساف يصاب بعدد مف األمراخ منيػا

 .والتياب اللولتيف و يرىا ،األسناف، والتيابات القـ والل  

  :ويتميل السواؾ المتألع مف عود األراؾ  بما يلل

لال  القضالت .ٔ  .يتميل بأليافو الدقيق  اللطيق  التل تقوـ بتنظيؼ األسناف وا 

 .وأمالح معدني  ومواد صمغي  ونشاء ،احتواؤه على مواد منظق  وبلورات السيليس .ٕ

فيػػػو يحتػػػو  علػػػى مػػػادة شػػػبيي   ،واؤه علػػػى مػػػواد  يميا يػػػ  مضػػػادة للعقونػػػ  وقاتلػػػ  للجػػػرا يـاحتػػػ .ٖ
وي  ػر فيػو حمػخ العقػص  ،ويحتو  مادة السنجريف وىػل عات تػأ ير شػديد علػى الجػرا يـ ،بالبنسليف

 .ٜٖوىو قاتؿ للجرا يـ ومطير قو  ويشقل جروح الل   والتياباتيا 

ولقػػد بػػيف رودات مػػدير معيػػد علػػـ  ،حادىػػا مػػع اللعػػابوتصػػبح ىػػعه المػػواد أ  ػػر فاعليػػ  بات
المبلػؿ علػى مػلارع  األراؾالجرا يـ واألوب   فػل جامعػ  روسػتوؾ فػل ألمانيػا أنػو وضػع مسػحوؽ عػود 

 .الم ورات العنقودي  وىل أىـ الجرا يـ الموجودة فل القـ فتبيف أنو يقـو بما يقـو بو البنسليف

 .فل سواؾ األراؾ مادة عطري  ليتي  منحل  تعطل القـ را ح  ل ي  وطعما حسنا .ٗ

 .ٓٗمف أجؿ تلؾ القوا د يحسف بأف تؤألع ألالصتو ويدألؿ فل المستحضرات السني  

                                                           
 .ٕٙٗالبألار ،  تاب الوضوء، رقـ الحديث صحيح  ٖٚ
 .الصاو ، مجل  اإلعجال، العدد ال الث للد تور الطبيب عبد الجواد مف إعجال القرآف والسن  فل الطب الوقا ل ٖٛ
 .للصاو  مف إعجال القرآف والسن  ٜٖ
 .، ملألص  عف رسال  السواؾ للصيدلل ال يماو  صالح الديف الحنقلٜٓٔ-ٗٛٔ/ ٔ للنسيمل الطب النبو  ٓٗ
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احتػػواؤه علػػى مػػادة القلورايػػد التػػل تتقاعػػؿ مػػع إحػػد  م ونػػات سػػطح األسػػناف فتقػػاـو المقػػرلات  .٘
ويحتػو  السػواؾ  ػعلؾ علػى  ،ويقلؿ مػف نمػو الب تيريػا ،رايد التسوس ما يقاوـ القلو  ،الب تيري  الضارة

 .ٔٗ  ػػمادة السلي وف التل تساعد على إلال  القضالت واأللواف المترسب  على األسطح الألارجي

ف انػػػت  ،شألصػػػا يسػػػتألدموف السػػػواؾ ٚٛٛعلػػػى  ٜٓٛٔوىػػػعا مػػػا أ بتتػػػو دراسػػػ  طبيػػػ  عػػػاـ 
وقػد  ،و انت نسػب  التسػوس فػل األسػناف قليلػ  ،أسنانيـمنيـ ال يعانوف مف فقد  %ٚ.ٖٛالنتيج  أف 

قامت إحد  شر ات األدوي  فل سويسرا بعػد إجػراء األبحػاث الاللمػ  باسػتألالص المػادة القعالػ  مػف 
 .ٕٗوقد طرحت فل األسواؽ منع نياي  ال مانينيات  ،وتصنيعيا بش ؿ معجوف لألسناف عود األراؾ

وىػل أنػو يم ػف حملػو فػل  ،عملي  ال ت اد تتوفر فل  يػره وبعد  ؿ ىعه القوا د فإف للسواؾ ميلة .ٙ
فػػإف السػػواؾ ىػػو القرشػػاة وىػػو  ،واسػػتعمالو بسػػيول  فػػل أ  م ػػاف دوف الحاجػػ  إلػػى معجػػوف ،الجيػػب

وال يحتػاج الشػألص بعػد اسػتعمالو إلػى المضمضػ  بالمػاء  مػا فػل حالػ  اسػتعماؿ القرشػاة  ،المعجوف
وىػػل ميػػلة فػػل  ايػػ   ، ػػؿ سػػاع  أو أقػػؿ أينمػػا  ػػاف وبػػعلؾ يسػػتطيع الشػػألص اسػػتعمالو ،والمعجػػوف
 .في وف المسلـ بعلؾ جامعا بيف القوا د الصحي  واألجر الدينل ،األىمي 

ينظقػػوف أسػػنانيـ  -علػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ  -يػػأتل ىػػعا الحػػديث فػػل عصػػر  ػػاف فيػػو الرومػػاف 
اسػػػتألدموا بػػػوؿ فػػػإف لػػػـ يتيسػػػر  ،و ػػػانوا يقضػػػلوف البػػػوؿ اإلنسػػػانل!! وأفػػػواىيـ بالتمضػػػمخ بػػػالبوؿ 

 .ٖٗوقد استمرت ىعه العادة فل أوروبا حتى القرف السادس عشر الميالد   ،ال يراف
 

 :اتستيقاظ باكرا

َيْعِقػُد الشاػْيَطاُف َعلَػى َقاِفَيػِ   :َعْف َأِبل ُىَرْيَرَة َرِضَل اللاُو َعْنُو َأفا َرُسوَؿ اللاػو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ قَػاؿَ 
ـَ َ اَلَث ُعَقدٍ َرْأِس  ـْ ِإَعا ُىَو َنا َفِإْن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر المَّلَو  ،َيْضِرُب ُ ؿا ُعْقَدٍة َعَلْيَؾ َلْيٌؿ َطِويٌؿ َفاْرُقدْ  ،َأَحِدُ 

َأ اْنَحمَّْت ُعْقَدةٌ  ،اْنَحمَّْت ُعْقَدةٌ  ََ َنِشليًطا َطيّْل ،َفِإْن َصمَّى اْنَحمَّْت ُعْقَدةٌ  ،َفِإْن َتَوضَّ تَّ  ،َب اللنَّْفسِ َفَأْصلَب َواِ 
ََ َخِبيَث النَّْفِس َكْساَلنَ   .ٗٗ َأْصَب

وقد تبيف أف علؾ يعيد الدورة الدموي   ،يبيف ىعا الحديث أىمي  االستيقاظ البا ر  ـ الوضوء والصالة
ومػػف ألػػالؿ  ،وعلػػؾ مػػف ألػػالؿ حر ػػ  الوضػػوء ومػػا فيػػو مػػف  سػػؿ وتػػدليؾ ،والتػػنقس إلػػى نشػػاطيما

                                                           
اإلعجال  فل ، نقال عف محمد  امؿٜ٘ٛٔ، المجل  العربي ، مارس الشمر  د اهلللد تور عبالسواؾ أجر وعالج ل ٔٗ

 .ٜٔالعلمل فل اإلسالـ 
 .ٕٓ لمحمد  امؿ اإلعجال العلمل فل اإلسالـ ٕٗ
 .٘ٔ، نقال عف القضاة، تقوؽ الطب للد تور شو ت الشطل رسال  فل تاريخ الطب ٖٗ
 .ٕٗٔٔالبألار ،  تاب الجمع ، رقـ صحيح  ٗٗ
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إضػاف  إلػى  ،وبػالتالوة والتسػبيح والػدعاء ،ؼ ور وع وسػجود وقعػود ونيػوخحر ات الصالة مف وقو 
وىػػعا  ،األ ػر النقسػل الطيػب الػع  يحظػى بػو اإلنسػاف بعػد أداء الصػالة وشػعوره بلػعة التقػرب إلػى اهلل

 . لو  اف يدر و المسلموف السابقوف

 را والألػروج ول ف الجديد فل الموضوع ىو ما  شؼ عنو العلـ الحديث مف أف االستيقاظ با
وىو  ػال نػات   ،إلى صالة القجر يجعؿ اإلنساف ي تسب مف ىواء القجر النقل الغنل بغال األولوف

 ،ويعتبػػر مػػف المطيػػرات إع يقػػـو بتعقػػيـ الجػػو ومػػا المسػػو ،عػػف ت ػػا ؼ  ػػالث عرات مػػف األو سػػجيف
ولوف تػػأ ير  مػػا أف لػػأل ،ومػػف المعلػػـو أف إحػػد  طػػرؽ تعقػػيـ الميػػاه فػػل مصػػافييا ىػػو  ػػال األولوف
وأ  ػػر مػػا ي ػػوف الجػػو  ،مقيػػد للجيػػال العصػػبل والمشػػاعر النقسػػي  العميقػػ  والنشػػاط العضػػلل والق ػػر 

 .٘ٗاألرضل  نيا بيعا الغال ىو وقت القجر  ـ يبدأ باالنألقاخ حتى يتالشى مع طلوع الشمس 
 

 الحبة السوداء 

اْلَحبَّلَة السَّلْوَداَء ِإفا َىػِعِه  :ى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ َيقُػوؿُ َأناَيا َسِمَعْت الناِبلا َصلا  رضل اهلل عنيا َعاِ َش َ عف 
 .ٙٗ اْلَمْوتُ  :َقاؿَ  ؟َوَما السااـُ  :ُقْلتُ  ،ِشَفاٌء ِمْن ُكلّْ َداٍء ِإتَّ ِمْن السَّامِ 

وىػػػو  ،فقيػػػؿ الشػػػونيل وىػػػو تقسػػػير اللىػػػر   مػػػا عنػػػد البألػػػار  ،وفػػػل معنػػػى الحبػػػ  السػػػوداء أراء
وقيػؿ  ،ويقػاؿ لػو ال مػوف الينػد  : ـ قاؿ ،سود  ما رجحو ابف حجر وقاؿ ىو قوؿ األ  رال موف األ

والػراجح فػل الحبػ  السػوداء أنيػا مػا يسػمى  ،ٚٗوقيؿ صم  شجرة ال م اـ  ،وقيؿ  مرة الُبْطـ ،الألردؿ
 :وعلؾ لما يلل ،وىل ما  اف يسمى ال وف األسود ،فل عصرنا حب  البر  

 .ال موف العاد  المعروؼ فل لماننا والبطـ والألردؿ ليست سوداء اللوفبينما  ،ألف لونيا أسود .ٔ

 .ألنو رأ  األ  ر .ٕ

 .ألف األبحاث الطبي  الحدي   ترجح علؾ أيضا .ٖ

ليؾ بعخ ما أ بتتو األبحاث العلمي   :وا 

                                                           
 .، نقال عف النسيمل، الطب النبو الراو  إبراىيـ الد تور ٘ٗ
، وقد ٕٕ٘ٔمسلـ،  تاب السالـ، رقـ الحديث صحيح ، و ٚٛٙ٘البألار ،  تاب الطب، رقـ الحديث صحيح  ٙٗ

 .أألرجو أيضا أ  ر أصحاب المصادر
 .٘ٗٔ/ٓٔ البف حجر فتح البار  ٚٗ
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   فقػد تم ػف فريػؽ مػف البػاح يف فػل  ،ٛٗعالج حاالت الربػو القصػبل والسػعاؿ والنػلالت الشػعبي
الػػد تور محمػػد المحقػػوظ والػػد تور محمػػد الػػدألاألنل مػػف فصػػؿ المر ػػب القعػػاؿ  مصػػر وعلػػى رأسػػيـ

وأ بتػوا أللػو المر ػب مػف  ،لليت الحب  السوداء فل حال  نقي  وألاليػ  مػف التػأ يرات المييجػ  لأل شػي 
وبألاصػػػ  أصػػػحاب الضػػػغط  ،ممػػػا يشػػػجع علػػػى إعطا ػػػو ل افػػػ  المرضػػػى ،أ  تػػػأ ير سػػػاـ أو ضػػػار
 .ٜٗوحضر ىعا المر ب بش ؿ نقط  ـ بش ؿ أقراص  ،األدوي  القعال  للربوالمرتقع العيف ال تناسبيـ 

 فقد  بت أف تقؿ الحب  السوداء بعد عصرىا يساعد على تألقيخ ضغط  ،تألقيخ ضغط الدـ
الػػدـ  مػػا قػػاؿ الػػد تور الظػػواىر  فػػل محاضػػرتو فػػل المػػؤتمر الصػػيدالنل العػػالمل ال الػػث والعشػػريف 

 .ٓ٘ماني  الع  انعقد فل مدين  مونستر بأل

  فقػد أ بػت الػد تور حػافظ جنيػد المتألصػص فػل ال يميػاء الحيويػ   ،الحب  السوداء مضاد حيو
أ ناء تجاربو على العصيات الدقيق  أف ىػعه األنػواع مػف الجػرا يـ ال تسػتطيع النمػو فػل وسػط  ػعا ل 

مػو ىػعه مما يدؿ على أف الحب  السوداء تحو  مضادات حيويػ  أوققػت ن ،يحو  على الحب  السوداء
 .ٔ٘الجرا يـ

  فقػػد أشػػرؼ الػػد تور سػػالـ نجػػـ أسػػتاع األمػػراخ الباطنيػػ  فػػل  ليػػ  طػػب  ،عػػالج التليػػؼ ال بػػد
وقػد  ،األلىر على رسال  د توراه قاـ فييا الباحث بإجراء البحث على  ال يف مريضػا بػالتليؼ ال بػد 

يف الديػػاد عػػػدد وبعػػػد شػػيريف تبػػ ،أعطػػل ىػػؤالء المرضػػى يوميػػا ألمسػػػ   رامػػات مػػف الحبػػ  السػػوداء
وحػػػدث تحسػػػف ملحػػػوظ  ،والدادت  ميػػػات المؤشػػػر البروتينػػػل ،الألاليػػػا اللمقاويػػػ  القاتلػػػ  بنسػػػب   بيػػػرة

واألتقاء األعراخ المرضي  فل المجموعات التل تناولت الحبػ  السػوداء  ،وانألقاخ فل ألما ر ال بد
 .ٕ٘ققت تدميرىا فقد نشطت الحب  السوداء الألاليا ال بدي  وأو  ،مقارن  بالمجموعات األألر 

ول ػػػف  ػػػؿ علػػػؾ يػػػدؿ علػػػى أف فػػػل الحبػػػ  السػػػوداء شػػػقاء مػػػف بعػػػخ األمػػػراخ ال مػػػف  ػػػؿ 
ولعلؾ فإف اإلعجال العلمل فػل الحػديث بقػل  يػر واضػح حتػى بػدأت األبحػاث تتجػو فػل  ،األمراخ

وتبػػيف أف  ،اتجػػاه آألػػر حيػػث بػػدأ يق ػػر البػػاح وف فػػل معنػػى  ػػوف الحبػػ  السػػوداء شػػقاء مػػف  ػػؿ داء
وقػد قػاـ الػد تور أحمػد القاضػل  ،ٖ٘لسوداء تػأ يرا  بيػرا فػل تنشػيط أجيػلة المناعػ  فػل الجسػـ للحب  ا

                                                           
، الدار المصري  ٔٛ حمد  امؿ عبد الصمدمل ، واإلعجال العلمل فل اإلسالـٕٗٙ/ٖ للنسيمل الطب النبو  ٛٗ

 .ـٜٜٙٔ، ٖاللبناني ، ط 
 .بحث مقدـ للمؤتمر الطبل العربل ال امف والعشريف فل بيروت، نقال عف الد تور النسيمل ٜٗ
 .، نقال عف مقاؿ للميندس اللراعل أجود الحرا لٕ٘ٙ/ٖ للد تور النسيمل الطب النبو  ٓ٘
 .المرجع السابؽ ٔ٘
 .ـٖٜألقاه فل مؤتمر اإلعجال العلمل فل موس و عاـ  نجـ طبيب سالـلد تور البحث ل ٕ٘
 .ٓٛمحمد  امؿ لاإلعجال العلمل و المرجع السابؽ،  ٖ٘
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الػػػػع  يػػػػػرأس مؤسسػػػػػ  الطػػػػػب اإلسػػػػػالمل فػػػػػل الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمري يػػػػػ  بإعطػػػػػاء مجموعػػػػػ  مػػػػػف 
وبعػد مػدة مػف الػلمف  ،األشألاص جراما واحدا مػف الحبػ  السػوداء ل ػؿ مػنيـ صػباحا ومسػاء  ػؿ يػوـ

بينمػػا ارتقعػػت الألاليػػا المسػػاعدة علػػى القضػػاء علػػى  ،%ٖٚيػػا القاتلػػ  للجػػرا يـ بنسػػب  ارتقعػػت الألال
وبعػػد تحضػػير وصػػق  مػػف الحبػػ  السػػوداء والعسػػؿ وال ػػـو باإلضػػاف  إلػػى رفػػع  ،%ٕٚالجػػرا يـ بنسػػب  

بينمػػا ارتقعػػت الألاليػػا المسػػاعدة بنسػػب   ،%ٖٓٓالمعنويػػات ارتقعػػت الألاليػػا القاتلػػ  للجػػرا يـ بنسػػب  
 .ٗ٘واعترؼ بعلؾ اتحاد الجمعيات األمري ي  للعلـو الحيوي  التجريبي   ،%ٕٓٓ

وبػػعلؾ ت ػػوف الحبػػ  السػػوداء شػػقاء مػػف  ػػؿ داء فػػإف أجيػػلة المناعػػ  إعا  انػػت نشػػيط   انػػت 
 .وقاي  لإلنساف مف األمراخ ومساعدة لو على الشقاء

 

 الخمر داء وليست بدواء

َسػػَأَؿ النابِػػلا َصػػلاى  رضػػل اهلل عنػػو فا َطػػاِرَؽ ْبػػَف ُسػػَوْيٍد اْلُجْعِقػػلا أَ  رضػػل اهلل عنػػو َعػػْف َوا ِػػٍؿ اْلَحْضػػَرِملض 
 َوَلِ ناػػُو َداءٌ  ،ِإناػػُو لَػػْيَس بِػػَدَواءٍ  :َفقَػػاؿَ  ،ِإناَمػػا َأْصػػَنُعَيا ِللػػداَواءِ  :َفقَػػاؿَ  ... اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ َعػػْف اْلأَلْمػػِر َفَنيَػػاهُ 

٘٘. 

رار الألمػػر إنمػػا ىػػل إلالػػ  العقػػؿ بصػػق  مؤقتػػ  باإلضػػاف  إلػػى  ػػاف يظػػف فػػل السػػابؽ أف أضػػ
بػؿ إنػو وحتػى عيػد قريػب  ػاف يظػف أف ليػا بعػخ القوا ػد  ،بعخ األضرار االجتماعي  واالقتصػادي 

حتػػى جػػاءت األبحػػاث الحدي ػػ  ت بػػت أنيػػا داء وليسػػت بػػدواء  مػػا حػػد نا بػػعلؾ رسػػوؿ اهلل  ،الصػػحي 
 :ٙ٘قتو األبحاث فل عصرنا وىعا بعخ ما  ش ،صلى اهلل عليو وسلـ

وترفػػع  ،وتليػػد سػػرع  دقػػات القلػػب ،فيقػػؿ ضػػخ الػػدـ ،أف الألمػػر تقػػـو بت بػػيط عمػػؿ عضػػل  القلػػب .ٔ
بينمػا تػنألقخ  ،فيحدث شعورا  اعبا بالدؼء ،فيؤد  إلى توسع األوعي  الدموي  ،الضغط االنقباضل

وبألاصػػػ  فػػػل  -ؤد  فتضػػػطرب المرا ػػػل المنظمػػػ  للحػػػرارة ممػػػا يػػػ ،درجػػػ  حػػػرارة الجسػػػـ فػػػل الحقيقػػػ 
 .إلى الموت -المناطؽ الباردة 

مما يؤد  إلى  ،فينألقخ تدفؽ الدـ فيو عف الحد الضرور  ،انقباخ األوعي  الدموي  فل المخ .ٕ
ممػا يجعليػا ال تقػـو بوظا قيػا، أو تمػوت علمػا  ،حرماف بعخ ألاليا المػخ العصػبي  مػف األو سػجيف

أد  علػؾ فػل بعػخ الحػاالت إلػى مػا يشػبو السػ ت   وربمػا ،أنيا مػف الألاليػا التػل ال يعوضػيا الجسػـ
 .الدما ي  والوفاة

                                                           
 .ـٖٜمؤتمر اإلعجال العلمل فل موس و عاـ  القاضل ألقاه فل لد تور الطبيب أحمدبحث ل ٗ٘
 .ٜٗٛٔ تاب األشرب ، رقـ  ،مسلـصحيح  ٘٘
 .ٚٛمحمد  امؿ اإلعجال العلمل ل، و ٖٕٔ/ ٕ لللد تور النسيم الطب النبو  ٙ٘
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 .ليادة الدىنيات الضارة فل الدـ مما يؤد  إلى ارتقاع حدوث الجلط  .ٖ

 .مما قد ينت  عنو فقر الدـ الألبيث ،إف اإلدماف يسبب التياب المعدة الملمف .ٗ

وتتضػػألـ، ما ترتقػػع  ،ميػػايسػػبب اإلدمػػاف  ػػعلؾ أمراضػػا لل بػػد تقلػػؿ مػػف قػػدرتيا علػػى القيػػاـ بميا .٘
 .بيف المدمنيف حاالت تشمع ال بد

 .و ل نو فل الحقيق  يقلؿ مف القدرة الجنسي  ،قد يليد الألمر مف الشيوة الجنسي  .ٙ

حيػث ترتقػع   يػرا التشػوىات الأللقيػ   ، ما أ بتت األبحاث التػأ ير الألطيػر للألمػور علػى الجنػيف .ٚ
 .لى الع اء توقؼ نمو الدماغ وصغر حجمو مما يؤ ر   يرا ع

إنيػا داء  صػلى اهلل عليػو وسػلـوصػدؽ رسػوؿ اهلل  ،ىعا بعخ ما ا تشؼ مف أضرار الألمر
 .وليست بدواء

 

 :الحجر الصحي

ـْ ِبالطاػاُعوِف  :َعْف الناِبلض َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسػلاـَ َأناػُو قَػاؿَ  رضل اهلل عنيما َلْيدٍ  ُأَساَمَ  ْبفِ عف  ِإَعا َسػِمْعُت
َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَيا َفاَل َتْخُرُجوا ِمْنَيا ،ٍخ َفاَل َتْدأُلُلوَىاِبَأرْ   .ٚ٘ َواِ 

 ػػػاف   يػػػر مػػػف النػػػاس منػػػع القػػػديـ يبتعػػػدوف عػػػف المػػػريخ مرضػػػا معػػػديا مألافػػػ  أف يصػػػابوا 
ولـ ي ونوا يعرفوف  يؼ ينتقؿ  ،و انوا يألافوف الدألوؿ إلى بلد فيو وباء ،بالمرخ عف طريؽ العدو 

 ،وىػعا ىػو الشػطر األوؿ مػف الحػديث ،المرخ مف المريخ إلى السليـ ألف الجرا يـ لـ ت ف م تشق 
ول ف الجديد فل الحديث الع  يعد إعجالا علميا ولـ ي ف يألطر على بػاؿ  ،وليس فيو إعجال علمل

النػػاس فػػل علػػؾ الوقػػت ىػػو أف الشػػألص السػػليـ ظاىريػػا يم ػػف أف ي ػػوف حػػامال للمػػرخ بػػأف ت ػػوف 
وأف  ،أو أف ي ػوف عا مناعػ  مػف علػؾ المػرخ ،ـ المرخ فل دور الحضان  أو فل دور النقاىػ جرا ي

وأف الحػػؿ الصػػحل الصػػحيح الواجػػب  ،ىػػعا الحامػػؿ للمػػرخ يم ػػف أف ينقػػؿ المػػرخ للشػػألص السػػليـ
اتباعػػو ىػػو أف يقػػرخ الحجػػر الصػػحل علػػى  ػػؿ مػػف  ػػاف فػػل المنطقػػ  الموبػػوءة فػػال يسػػمح ألحػػد 

ىو ما جاء بو الحديث النبو  الشريؼ قبؿ حوالل ا نل عشػر قرنػا مػف ا تشػاؼ وىعا  ،بالألروج منيا
 .ٛ٘الجرا يـ 

 

                                                           
 .ٕٛٚ٘البألار ،  تاب الطب، رقـ صحيح  ٚ٘
 .ٖٔٛ/ٕ للد تور النسيمل الطب النبو  ٛ٘
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 :العسل

ِإفا  :َجػػاَء َرُجػػٌؿ ِإلَػػى النابِػػلض َصػػلاى اللاػػُو َعَلْيػػِو َوَسػػلاـَ َفقَػػاؿَ  :قَػػاؿَ  رضػػل اهلل عنػػوَعػػْف َأبِػػل َسػػِعيٍد اْلأُلػػْدِر ض 
ـا َجاَءُه َفقَػاؿَ  ،َفَسَقاهُ  ،اْسِقِو َعَساَل  :ُسوُؿ اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ َفَقاَؿ رَ  ،َأأِلل اْسَتْطَلَؽ َبْطُنوُ  ِإنضػل  :ُ 

ـْ َيِلْدُه ِإالا اْسِتْطاَلَقا ـا َجاَء الرااِبَعَ  َفَقاؿَ  ،َفَقاَؿ َلُو َ اَلَث َمرااتٍ  ،َسَقْيُتُو َعَساَل َفَل َقْد َفَقاَؿ لَ  ،اْسِقِو َعَساَل  :ُ 
ـْ َيِلْدُه ِإالا اْسِتْطاَلَقا  ،َوَ َعَب َبْطُف َأأِليؾَ  ،َصَدَؽ اللاوُ  :َفَقاَؿ َرُسوُؿ اللاِو َصلاى اللاُو َعَلْيِو َوَسلاـَ  ،َسَقْيُتُو َفَل

 .ٜ٘ َفَسَقاُه َفَبرَأَ 

 ،ال ػريـ علػؾوقػد قػرر القػرآف  ،ُتعرؼ أىمي  العسؿ الغعا ي  والعالجي  بش ؿ عاـ منػع لمػف بعيػد جػدا
ول ف الحديث النبو  يقرر أىمي  العسؿ فل مرخ بعينو مف أمراخ الجيال اليضمل، ويػأتل العلػـ 

 .الحديث شاىدا على علؾ

ويػػرجح الػػد تور محمػػػود النسػػيمل مػػف ألػػػالؿ دراسػػ  األحاديػػث أف اإلسػػػياؿ الػػع  ع ػػر فػػػل 
عسػػػؿ الػػػدواء المناسػػػب وفػػػل  لتػػػا الحػػػالتيف يعػػػد ال ،الحػػػديث نػػػات  عػػػف تألمػػػ  أو عػػػف عقونػػػ  ألقيقػػػ 

فقػػل حالػػ  التألمػػ  يعطػػى المػػريخ ملينػػا مناسػػبا وعلػػؾ لػػدفع آ ػػار االنسػػماـ  ،وبألاصػػ  فػػل عصػػرىـ
 مػػا أنػػو  ، مػا يمتػػال بر ػار مطيػػرة لألمعػاء ،ويعػػد العسػؿ ملينػػا ،الغػعا ل المتبقػػل فػل أمعػػاء المػريخ

وأمػا فػل حالػ   ،نسػماـ الغػعا ل عاء جيد لل بد يليد مف تعديليا لسموـ الجرا يـ ويحمييا مػف آ ػار اال
وقػػػد  بػػػت  ،باإلضػػػاف  إلػػػى مضػػػادات الجػػػرا يـ المناسػػػب  ،التألمػػػ  فتعػػػال  أيضػػػا بالمسػػػيالت المناسػػػب 

فيػو يحتػػو  علػى مػػاء أو سػجينل وىػػو مػػف  ،مػؤألرا أف العسػػؿ يقضػل علػػى   يػر مػػف أنػواع الجػػرا يـ
ويػ  للحالػػ  المػع ورة ال توجػد فػػل وى ػعا فإننػػا نالحػظ  ػالث ميػػلات فػل الوصػق  النب ،مبيػدات الجػرا يـ
 : ير العسؿ وىل

وعلؾ لدفع القضالت ومحتو  األمعاء القاسػدة  ،وىل معالج  اإلسياؿ بمسيؿ ،المعالج  الم لي  .ٔ
 .أو طرد المحتو  المتعقف بت ا ر الجرا يـ فل عقون  األمعاء ،واالنسماـ الغعا ل فل التألم 

 .اءأف العسؿ مليف متوسط مناسب ال يألر  األمع .ٕ

ف الألػواص  ،أف فل العسؿ مواد مطيرة تؤ ر على الجرا يـ فت بط نموىا وتقتؿ بعخ أنواعيػا .ٖ وا 
 .ٓٙالمطيرة لألمعاء فل العسؿ لـ ت تشؼ إال فل ال لث ال انل مف القرف العشريف 

                                                           
 .ٕٕٚٔمسلـ،  تاب السالـ، رقـ صحيح  ٜ٘
 .ٕٛ - ٓٚ/ٖ للد تور النسيمل الطب النبو  ٓٙ
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ـ دراسػ  عػػف اسػتعماؿ العسػؿ فػل معالجػػ  ٜ٘ٛٔوقػد نشػرت المجلػ  الطبيػػ  البريطانيػ  عػاـ 
وقػد بينػت الدراسػ  أف إعطػاء العسػؿ مػع المحلػوؿ المسػتعمؿ  ،معػاء عنػد األطقػاؿالتياب المعدة واأل

 .فل معالج  اإلسياالت ينقص مدة اإلسياؿ الجر ومل
 

 :أمراض جنسية حديثة

َيػا  :ـَ َفقَػاؿَ َأْقَبَؿ َعَلْيَنا َرُسوُؿ اللاِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلا  :َقاؿَ  رضل اهلل عنيما َعْف َعْبِد اللاِو ْبِف ُعَمرَ 
ـْ ِبِيػفا َوَأُعػوُع ِباللاػِو َأْف تُػْدِرُ وُىفا  ،َمْعَشَر اْلُمَياِجِريفَ  ـْ َتْظيَػْر اْلَقاِحَشػُ  ِفػل قَػْوـٍ قَػط   ،أَلْمػٌس ِإَعا اْبُتِليػُت لَػ

ـْ الطااُعوفُ   .ٔٙ... َضْت ِفي َأْساَلِفِيمْ َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن مَ  ،َحتاى ُيْعِلُنوا ِبَيا ِإالا َفَشا ِفيِي

عجال علمل يربط بيف القاحش   ،إعجال باإلألبار عف المستقبؿ :فل ىعا الحديث إعجالاف وا 
 .مف لنا ولواط وبيف ظيور بعخ األمراخ التل لـ ت ف موجودة فل السابقيف

  فقد لاؿ فل الغػرب مػ ال أ ،لقد ظيرت القاحش  فل عصرنا ظيورا لـ يعرفو العالـ مف قبؿ
بػػؿ أصػػبح مػػف العػػار عنػػدىـ أف ال يمػػارس الشػػاب أو  ،إحسػػاس بالألجػػؿ مػػف ممارسػػ  الجػػنس الحػػراـ

بػػؿ لقػػد أقيمػػت للشػػعوع النػػواد  والنقابػػات والصػػحؼ والمجػػالت والشػػواطئ  ،القتػػاة الجػػنس قبػػؿ الػػلواج
 .ٕٙبؿ إف بعخ ال نا س تعقد اللواج للشاعيف  ،وقر  العراة

 ،خ الجنسػػي  التػػل لادت حتػػى اآلف علػػى  ال ػػيف مرضػػاوالعػػالـ اآلف يػػ ف مػػف وطػػأة األمػػرا
وأصػػبحت تتصػػدر قا مػػ  األمػػراخ المعديػػ  حيػػث يصػػاب بيػػا فػػل العػػاـ الواحػػد أ  ػػر مػػف سػػبعما   
وألمسيف مليونا مف الشباب والقتيات وال شؾ أف على رأس ىعه األمراخ وأ  رىا ألطرا اإليدل الػع  

التػػل  ٜٚمػػ  الصػػح  العالميػػ  عػػف عػػاـ ـ ويصػػاب بػػو حسػػب إحصػػا يات منظٜٔٛٔظيػػر فػػل عػػاـ 
حيػث يققػد الجسػـ  ،وىو مػرخ نقػص المناعػ  الم تسػب ،حوالل ست  مالييف سنويا ٜٛأعلنتيا عاـ 

مناعتو ويصبح عرضػ  لقتػؾ الجػرا يـ ب ػؿ أنواعيػا ويسػتمر األمػر  ػعلؾ حتػى المػوت بعػد أشػير أو 
 .%ٓٚبيف أ  ر مف و انت بدايتو بيف الشاعيف حيث بلغت نسبتيـ مف المصا ،سنوات

                                                           
 .والعىبل وحسنو األلبانل ، والحديث صححو الحا ـٜٔٓٗابف ماج ،  تاب القتف، رقـ الحديث سنف  ٔٙ
مجل  اإلعجال، العدد ال انل، ، الصاو  لد تور الطبيب عبد الجوادل الجنسي  الحصاد الحتمل لإلباحي  األمراخ ٕٙ

 .ىي   اإلعجال العلمل، م   الم رم 



 27 

ويصػاب بػو حػوالل  ،ومف ىعه األمراخ اللىر  الع  ظير فل نياي  القرف الألامس عشػر المػيالد 
ومنيػػػػا  ،حيػػػػث يسػػػػبب الشػػػػلؿ والعمػػػػى والتشػػػػوىات الألطيػػػػرة واآلالـ المبرحػػػػ  ،ألمسػػػػيف مليػػػػوف سػػػػنويا

 .ٖٙالسيالف الع  تبل  الحاالت المسجل  فقط حوالل ما تيف وألمسيف مليونا سنويا 

وباإلضاف  إلػى ىػعه األمػراخ الجنسػي  الألطيػرة  بػت أف للػواط عالقػ  وطيػدة بالتيػاب ال بػد 
فػل  %٘فقد تبيف أف فيروس ىعا المرخ الألطير ي وف موجودا فل اللػواطييف بنسػب   ،(ب)الوبا ل 
أ  إف نسػػبتو فػػل اللػػواطييف تتضػػاعؼ  ،%ٕ،ٓفػػل حػػيف أف نسػػبتو فػػل  يػػرىـ ال تتجػػاول  ،بريطانيػػا

 .ٗٙشريف مرة عنيا فل  ير اللواطييف ألمس  وع
 

 :حديث الذبابة

ِإَعا َوقَػَع الػع َباُب ِفػل ِإَنػاِء  :َعْف َأبِػل ُىَرْيػَرَة َرِضػَل اللاػُو َعْنػُو َأفا َرُسػوَؿ اللاػِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ قَػاؿَ 
ـْ َفْلَيْغِمْسُو ُ لاوُ  ـا ِلَيْطَرْحوُ  ،َأَحِدُ   .٘ٙ َوِفل اآْلأَلِر َداءَ  ،ل َأَحِد َجَناَحْيِو ِشَقاءَ َفِإفا فِ  ،ُ 

 ،حديث العباب  ىعا مف أ  ر األحاديث التل  ار حوليا الجدؿ وبألاص  فل العصر الحديث
وعلى أف فل صحيح البألار  أحاديػث  يػر  ،وقد عده بعضيـ مف األدل  على عدـ ضبط المحد يف

بػؿ وفيػو  ،لنظػر تبػيف أف الحػديث لػيس صػحيحا فقػطول ف مػع التقػدـ العلمػل وبعػد إنعػاـ ا ،صحيح 
 :إعجال علمل مف لاويتيف

أف الحػػديث يبػػيف أف الػػعباب حامػػؿ ألسػػباب المػػرخ وىػػل مػػا نسػػميو اليػػـو الجػػرا يـ  :األولػػى
 .وىعا أصبح معروفا منع لمف طويؿ

  يػر وىػعا الػع  ال لاؿ  ،أف العباب يحمػؿ أيضػا الػدواء أو المضػادات ليػعه الجػرا يـ :ال اني 
 :فقد تبيف ما يلل ،وقد بينت األبحاث صحتو ،مف الناس يجيلونو

 وقد رأ  جميع الجراحيف الػعيف ،أف العباب يحمؿ الجرا يـ  ـ يت وف فيو مضادات ليعه الجرا يـ
و ػاف  ،عاشوا العقد ال الث مف ىعا القرف بأعينيـ عالج ال سور المضاعق  والقػروح الملمنػ  بالػعباب

علػى ( آ لػ  الجػرا يـ)مبنيا على ا تشاؼ الب تريوفاج  و اف ىعا العالج ،ألصيصا العباب يربى لعلؾ

                                                           
  ىي   اإلعجال العلمل، م ، معظـ ف محمد وفيصؿيلد تور ل المرخ الجديد اإليدل على ضوء القرآف والسن  ٖٙ

، ٖٙ للد تور عبد الحميد القضاة واألمراخ الجنسي  عقوب  إليي  الم رم ، وتقوؽ الطب الوقا ل فل اإلسالـ
 .الصاو لعبد الجواد  ، واألمراخ الجنسي ٗٗ محمد  امؿل واإلعجال العلمل

 نقال عف ،عبد العاؿ لد تور الطبيب محمد عبد المنعـل نظرات إسالمي  على األمراخ الجلدي  والتناسلي  ٗٙ
 .ٔٗمحمد  امؿاإلعجال العلمل ل

 .ٕٛٚ٘ تاب الطب، رقـ  ،البألار صحيح  ٘ٙ
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أسػػاس أف الػػعباب يحمػػؿ فػػل آف واحػػد الجػػرا يـ التػػل تسػػبب المػػرخ والب تريوفػػاج الػػع  ييػػاجـ ىػػعه 
نمػا بسػبب ا تشػاؼ مر بػات السػلقا  ،ولـ يتوقؼ العالج بالعباب بسبب فشػؿ ىػعه الطريقػ  ،الجرا يـ وا 

 .ت اىتماـ العلماء بشدةالتل اجتعب

 ما الحظ الباح وف علؾ حينما الحظوا أف المناطؽ الموبوءة بال وليرا  بنغالد  ينتشر فييا 
بػػػر ـ انعػػػداـ الرعايػػػ   ، ػػػـ بعػػػد فتػػػرة يبػػػدأ الوبػػػاء باالنحسػػػار حتػػػى يتالشػػػى ،المػػػرخ أوال ويتقشػػػى

نتشػػار وبألاصػػ  عػػف وبعػػد إجػػراء   يػػر مػػف األبحػػاث تبػػيف ليػػـ أف الػػعباب ىػػو سػػبب اال ،الصػػحي 
 .وأنو ىو بعد علؾ سبب نشر المضادات عف طريؽ مياه الشرب  علؾ ،طريؽ مياه الشرب

  أف األحياء الدقيقػ  مػف ب تيريػا وفطريػات وفيروسػات تشػف الواحػدة منيػا علػى األألػر  حربػا ال
األنػػواع  ومػػف ىػػعه المػػواد السػػام  بعػػخ ،فالواحػػدة منيػػا تقتػػؿ األألػػر  بػػإفرال مػػواد سػػام  ،ىػػوادة فييػػا

 ٙٙ. م ؿ البنسليف و يره( المضادات الحيوي )وىل ما يسمى  ،التل يم ف استألداميا فل العالج
 

 :التمر وقاية وتريا 

َملْن َأَكلَل َسلْبَع  :َأفا َرُسػوَؿ اللاػِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ قَػاؿَ  رضػل اهلل عنػو َعْف َسػْعِد ْبػِف َأبِػل َوقاػاصٍ 
َُ َلْم َيُضرَُّه ُسمّّ َحتَّى ُيْمِسيَ َتَمرَاٍت ِممَّ   .ٚٙ ا َبْيَن َتَبَتْيَيا ِحيَن ُيْصِب

علػػى سػػا نيا أفضػػؿ الصػػالة  –وقػػد جػػاء الحػػديث  مػػا تػػر  مألصصػػا لتمػػر المدينػػ  المنػػورة 
 .أو بيما معا ،أو ببر   دعاء النبل صلى اهلل عليو وسلـ ،وعلؾ لألاصي  فيو –وأتـ السالـ 

ألػػػار  تألصػػػيص علػػػؾ بنػػػوع ألػػػاص وىػػػو العجػػػوة وبعػػػدد معػػػيف وىػػػو  مػػا جػػػاء فػػػل روايػػػ  الب
مػف تصػبح سػبع تمػرات عجػوة  :سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسػلـ يقػوؿ :فعف سعد قاؿ ،السبع

 .ٛٙلـ يضره علؾ اليـو سـ وال سحر 

ولػعلؾ فػإف فػل التمػر  ،ويتميل  ػؿ نػوع بألػواص ،وال شؾ أف بيف أنواع التمر قاسما مشتر ا
 .وفل عجوة المدين  المنورة بألاص  ميلات ألاص  ،بعام  فوا د

ول ػف الحػديث النبػو  الشػريؼ يبػيف  ،وقد عرؼ الناس منع قديـ اللماف أىمي  التمر الغعا يػ 
وىػعا مػا لػـ ي ػف يعرفػو أحػد فػل العصػر النبػو  وال بعػده  ،بوضوح أىميػ  التمػر فػل الوقايػ  مػف السػـ

                                                           
ىػ، نقال عف ٜٖٚٔ، ، مجل  التوحيد العدد الألامس رضا لد تور الطبيب أميفلمناقش  ىاد   فل حديث العباب   ٙٙ

ال ريـ بف .ات ع، مؤسسٕٔٗجيود المحد يف فل نقد متف الحديث النبو  الشريؼ للد تور محمد طاىر الجوابل 
 .ٓٙ لمحمد  امؿ ، نقال عف اإلعجال العلملالسيوطل لد تور محمدل عبد اهلل، تونس، ومعجلات فل الطب

 .ٕٚٗٓمسلـ،  تاب األشرب ، رقـ الحديث صحيح  ٚٙ
 .ٜٙٚ٘البألار ،  تاب الطب، رقـ الحديث صحيح  ٛٙ
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ء أنواع السمـو و يؼ تعمؿ فل الجسـ وما الع  يعد أما فل عصرنا فقد عرؼ العلما ،بقروف طويل 
 .وقاي  وعالجا ليا

وال مجػػاؿ ىنػػػا  ، مػػػا أف طػػرؽ التسػػمـ متعػػػددة ،يقػػرر المتألصصػػوف اآلف أف السػػػمـو أنػػواع
وتبػػيف أف الجسػػـ يػػتأللص مػػف جميػػع المػػواد االسػػتقالبي  الضػػارة ومػػف عيقانػػات  ،لػػع ر تقاصػػيؿ علػػؾ

 ،لبروتيني  فل األمعاء عف طريؽ ربطيا فػل ال بػد بػبعخ المر بػاتالجرا يـ ونتا   تعقف المر بات ا
وأىـ ىعه المر بات حمخ الغلو ورونيؾ الع  يصنعو ال بد مف أ سػدة سػ ر الغلو ػول الموجػود فػل 

ولػػعلؾ فػػإف مػػف أىػػـ وظػػا ؼ ال بػػد إبطػػاؿ  ،الػػدـ أو النػػات  عػػف تق ػػؾ مولػػد سػػ ر العنػػب المػػدألر فيػػو
وى عا فإف س ر العنب يدألؿ فل حميػ  االنسػمامات المألتلقػ   ،الواسعالمر بات السام  فل مقيوميا 

حيػث تبلػ  نسػب  السػ ر فيػو حػوالل  ،ومف أ نى القوا و بيعا الس ر التمر والعنب والتػيف ،ومعالجتيا
وتتعرخ ىعه المواد لتألمرات فل األمعاء تعا س تقسألات المواد البروتيني  وبعلؾ تقلػؿ مػف  ،%٘ٚ

وألف التمػر ىػو المتػوفر منيػا فػل الحجػال علػى مػدار السػن  أوصػى بػو رسػوؿ  ، نتا   التقسػخ السػام
ليػػتـ امتصػػاص  - مػػا فػػل الصػػياـ  -أف يتنػػاوؿ فػػل الصػػباح قبػػؿ األ ػػؿ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلـاهلل 

 .ٜٙمما يساعد على تألريب السمـو وتعديليا  ،ويألتلف قسـ منو فل ال بد ،س ره بسرع 

بقا علميػا حيػث يقػرر أف فػل التمػر وقايػ  وعالجػا للسػموـ، وى عا فإف فل الحػديث النبػو  سػ
 .صلى اهلل عليو وسلـوصدؽ رسوؿ اهلل 

 ،فلعليػا لػـ ت تشػؼ بعػد ،ول ننل لـ أجد مف ع ر ميػلات طبيػ  فػل عجػوة المدينػ  حتػى اآلف
ف للمعنويات أ را بالغا فل الوقايػ  والشػقاء ،أو لعؿ ميلاتيا معنوي  ندا وبألاصػ  إعا  ػاف علػؾ مسػت ،وا 

 .ٓٚإلى عقيدة ديني  راسأل  
 

 :العدوى

َواَل  ،َواَل ِطَيػَرةَ  ،اَل َعػْدَو  :قَػاَؿ َرُسػوُؿ اللاػِو َصػلاى اللاػُو َعَلْيػِو َوَسػلاـَ  :قػاؿ رضل اهلل عنو ُىَرْيَرةَ عف أبل 
 .ٔٚ َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمْن اأْلََسدِ  ،َواَل َصَقرَ  ،َىاَم َ 

وقػػد تبػػيف فػػل عصػػر التقػػدـ العلمػػل أف فػػل  ،الحػػديث علػػى   يػػر مػػف النػػاس قػػديما وحػدي اأشػ ؿ ىػػعا 
فقد تبيف علميا أف مجرد دألوؿ الجرا يـ إلى جسـ اإلنساف ليس  افيا لحدوث  ،الحديث إعجالا علميا

ممػػػػف تػػػػدألؿ الجػػػػرا يـ إلػػػػى أجسػػػػاميـ ال يصػػػػابوف بػػػػأ  مػػػػرخ علػػػػى  %ٜ٘فػػػػإف حػػػػوالل  ،المػػػػرخ

                                                           
 .ٜٕٗ/ٖ للد تور النسيمل الطب النبو  ٜٙ
 .ٜٕ٘/ٖلنسيمل ل الطب النبو  ، وانظرٕٓٗ-ٜٖٕ/ٓٔالبار   انظر فل شرح الحديث فتح ٓٚ
 .لطب، باب الجعاـالبألار ،  تاب اصحيح  ٔٚ
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وأمػا الػعيف يصػابوف  ،فقط تظير علػييـ أعػراخ ألقيقػ  جػدا تشػبو نللػ  البػرد %٘وحوالل  ،اإلطالؽ
وبعضػيـ يتغلػب عليػو  ،وىؤالء يتغلب بعضيـ على المػرخ دوف عػالج ،%ٔبالمرخ فيـ أقؿ مف 

فليست الجػرا يـ وحػدىا المسػؤول  عػف اإلصػاب  بػالمرخ المعػد   ،وبعضيـ ال يتغلب عليو ،بالعالج
نما ىنالؾ عوامؿ عديدة بعضيا معلوـ ،ع بؿ إنيا  البا تسبب المنا وىعا ما لػـ  ،وأ  رىا مجيوؿ ،وا 

حتػى  شػؼ العلػـ  ،و انوا يظنوف أف االقتػراب مػف المػريخ يسػبب المػرخ  البػا ،ي ف يعرفو الناس
  .ٕٚالحديث ما أشار إليو الحديث 

حاديػث وى عا وبعد استعراخ طا ق  مف األحاديث النبوي  الشريق  يتضح للقػارئ أف ىػعه األ
وال ىل مف علػـو الطػب فػل  ،وال مف بي تو صلى اهلل عليو وسلـال يم ف أف ت وف مف اجتياد النبل 

وبيعا تتأ د القاعدة التل ع رتيػا  ،ولعلؾ فإنيا ال يم ف أف ت وف إال وحيا مف عند اهلل تعالى ،عصره
وحػل مػف اهلل تعػالى إال   صػلى اهلل عليػو وسػلـأف  ؿ ما قالو رسػوؿ اهلل  :فل بداي  ىعا البحث وىل

 .إعا جاءت قرين   افي  تدؿ على  ير علؾ

والحمد هلل الع  بنعمتو تتـ الصالحات

                                                           
 .، ىي   اإلعجال العلمل، م   الم رم ٕٗاإلعجال الطبل فل األحاديث الواردة فل العدو   ٕٚ
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 أىم النتاعج

و ػاف علػؾ نتيجػ  سػيطرة بعػخ  ،لـ ي ر أحد ىػعا الموضػوع إال بعػد قػروف مػف البع ػ  النبويػ  .ٔ
 .النظريات الطبي  الألاط   التل ظف البعخ أف األحاديث النبوي  تعارضيا

 .ال فرؽ فل مصدر األحاديث النبوي  بيف مجاؿ ومجاؿ .ٕ

مػا لػـ تػرد قرينػ   افيػ  تػدؿ علػى  يػر  ،فيػو وحػل صػلى اهلل عليػو وسػلـ ؿ ما قالػو الرسػوؿ  .ٖ
 .علؾ

أو  صػلى اهلل عليػو وسػلـلـ تقع أحاديث الطب النبو  فل األألطاء الشا ع  فل عصر النبػل  .ٗ
 .بي تو

 .جاالت متعددةفل أحاديث الطب النبو  سبؽ علمل فل م .٘

 .أحاديث الطب النبو  جاءت على سبيؿ الم اؿ وليس الحصر .ٙ

 .صلى اهلل عليو وسلـأحاديث الطب النبو  دليؿ جديد علمل تجريبل على صدؽ النبل  .ٚ

 .م ليا  م ؿ بقي  األحاديث ،األحاديث فل ىعا الموضوع وحل مف اهلل تعالى .ٛ
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