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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم علي ر�سول اهلل....وبعد،
اأميا  ليعجب  ال�سحيحة  وال�سنة  العطرة  النبوية  ال�سرية  لأخبار  املتطلع  فاإن 
العجب مما احتوت عليه من توجيهات نبوية كرمية لأوجه احلياة املختلفة، ومبا 
الرحمن  هبة  هي  والتي  الغالية  حياته  علي  واحلفاظ  الإن�سان  �سحة  ذلك  فـي 
واإعانته علي  الإن�سان  الأ�سباب اجللية لتمكني  اأن فـي ذلك  لنا جميعا. ول �سك 
وفـي  الر�ض.  واإعمار  فـي هذة احلياة من عبادته  القيام مبا كلف اهلل عز وجل 
هذا ال�سياق، يت�سح اأهمية ما احتوته الأحاديث ال�سريفة من اأخبار خمتلفة عن 
ِ ـ �سلى  التداوي ومبا يعرف »بالطب النبوي«. فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
ُ َداًء اإِلهَّ اأَْنَزَل َلُه �ِسَفاًء  «  وقال عليه ال�سالة وال�سالم  اهلل عليه و�سلم ـ » َما اأَْنَزَل اهللهَّ

ْع َداًء اإِلهَّ َو�َسَع َمَعُه �ِسَفاًء اإِلهَّ اْلَهَرَم «. َ �ُسْبَحاَنُه َلْ َي�سَ ِ َفاإِنهَّ اهللهَّ  «  َتَداَوْوا ِعَباَد اهللهَّ
وبني يدي القارئ الكرمي » اإ�ساءات من الطب النبوى« والتي ت�سلط ال�سوء علي 
العديد من التوجهات النبوية الكرمية مبا يتعلق بال�سحة العامة والتداوئ من 
الأ�سقام ، والتي ن�سعي جميعا جاهدين للو�سول حلقائقها م�ستعينني على ذلك 
�سالح  فـي  للم�ساهمة  وذلك   ، احلديثة  العلمية  والطرق  وجل  عز  اهلل  بتوفـيق 

الإن�سان و�سعادته.
اآله  اأن احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى  واآخر دعوانا 

و�سحبه و�سلم

 م�سرف الكر�سى

 الأ�ستــــاذ الدكتــــور/ خالد بن حممد اخلرفى
عميد كلية ال�سيدلة- جامعة �سلمان بن عبد العزيز
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الكر�سي  اإدارة  على  والقائمني  ال�سيدلة  كلية  تتقدم 
بــاأ�ســمــــى اآيــــــات ال�سكــــــر
لــفـ�سـيـلــــــة الـ�ســيــــــــخ/

 �سعد بن زيد بن غنيم
 على الدعم ال�سخى الذى قدمه لكر�سي ال�سيخ عبداهلل 
النبوي  بالطب  التداوي  لأبحاث  غنيم  بن  زيد  بن 

وتطوير وت�سنيع املنتجات الطبيعية. 
اأن يجازي ال�سيخ خري اجلزاء واأن  فن�ساأل اهلل عز وجل 
علماً  لنا  ويكون  وعنه  عنا  ير�سيه  �سالح  لعمل  يوفقنا 

ينتفع به.  



�سبحانه  اهلل  ا�سطفى  لقد  )الأنبيــاء:107(.  ِلْلَعامَلنَِي«  َرْحَمة  اإَِلاّ  اأَْر�َسْلَناك  »َوَما 
وتعالى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وار�سله ليكون رحمـة لكل الأحياء على وجه 
النور  الى  الظلمات  الى احلق واخراجهم من  للعاملني لإر�سادهم  املعمورة. رحمة 
النفو�ض بذكر اهلل  اإلى اطمئنان  الهدى ومن احلرية والقلق  الى  ال�ساللة  ومن 
وامل�ساواة  العدل  قواعد  تر�سى  �سرائع  من  به  جاء  فـيما  رحمة  الأحد.  الواحد 
واحرتام الن�سان الذى كرمه اهلل تعالى وخلقه بيده وا�سجد له مالئكته. وملا كان 
من مقا�سد ال�سريعة ال�سالمية احلفاظ على النف�ض فلم يخلو كتاب اهلل و�سنه 
بع�ض  وعالج  ال�سحة  على  للحفاظ  توجيهات  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله 
والتوجيهات  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بعثة  عا�سرت  التي  املر�سية  احلالت 
عينه  ن�سب  ي�سع  الذى  امل�سلم  عند  را�سخة  عقيدة  هي  املجال  هذا  فـي  النبوية 
ُيوَحى« )النجــــم:4-3(.  َوْحٌي  اإِلهَّ  ُهَو  اإِْن  اْلَهَوى   َعِن  َيْنِطُق  َوَما   « قول اهلل تعالى 
والباحث- فـيما �سار يعرف بني العلماء وامل�سنفـني بالطب النبوي- ل ي�سغله ال 
�سحة ن�سبة احلديث اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؛ فان �سح احلديث اأيقن 
اإثباته بعد لأنه وحى من عند اهلل.   اأم ل يتمكن من  اأثبته العلم  اأن ما فـيه حق 
اإن �سحة الن�سان تعتمد على البيئة املحيطة به وعلى تطبيقه لـمعايري النظافة 
ال�سخ�سية وعلى خمالطته لغريه من النا�ض وحتى احليوانــات، ويــاأتي بعد ذلك 
ما ميــار�ســه من طرق ومايتناوله من دواء لعـــالج ما ي�ســـــــــاب بـه من الأمــــــرا�ض. 
الـمجـــالت  هــذه  فـي  النبـويــــــة  الإر�ســـــــــادات  عــن  خمت�ســــرة  لـمحـــــة  ولنـعطــــي 

املختلفـــة.

.....................................................................................

اأ�ستاذ  الكر�سي

 الأ�ستــــاذ الدكتــــور/ ماجد �سعد عبد القادر
اأ�ستاذ العقاقري - كلية ال�سيدلة
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الحفاظ على البيئة

اإن ما ي�سهده العال اليوم من حراك قوى لإنقاذ الر�ض واحلفاظ عليها من جراء ما اأ�سابها من تلوث يهدد برفع 
درجة حرارتها وان�سهار جليدها مما قد يوؤدى الى غرق الكثري من املدن والبلدان م�سداقا لقول اهلل تعالى »َظَهَر 
ا َك�َسَبْت اأَْيِدي النهَّا�ِض ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َض الهَِّذي َعِمُلوا َلَعلهَُّهْم َيْرِجُعوَن« )الروم:41( هو �سرخة  اْلَف�َساُد ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر مِبَ
فـي  واأر�سد  وجه  ال�سالم  ر�سول  اأن  احلقيقة  لكن  املتقدمة،  الع�سور  فـي  اإل  تعرف  ل  جديدة  اأنها  البع�ض  يظن 
العديد من املواطن اإلى احلفاظ على البيئة ومقوماتها واإليك طرفا من ذلك، ففـي �سحيح م�سلم عن جابر ر�سى 
اهلل عنه ان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نهى اأن يبال فـي املاء الراكد. وفى احلديث الذى �سححه الألباين ورواه 
بن ماجه وابو داوود عن ابى هريرة ر�سى اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:» ل يبولن اأحدكم فـي املاء 
الدائم ول يغت�سل فـيه من اجلنابة «. ول يخفى ما فـي هذه التوجيهات من حفاظ على املاء ومنع انت�سار المرا�ض.

وروي الإمام اأحمد وبن ماجه عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ض اأن ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- مراّ ب�سعد بن 
اأبي وقا�ض وهو يتو�ساأ فقال »ما هذا الإ�سراف؟«، فقال: اأفـي الو�سوء اإ�سراف؟ قال »نعم واإن كنت على نهر جار«. 

وفى هذا دعوة وا�سحة لالقت�ساد فـي املاء واحلفاظ عليه حتى فـي حال توفره وكرثته.
وقد اأجمعت الروايات اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان اإذا بعث اأمريا له على �سرية اأمره بتقوى اهلل تعالى فـي 
نف�سه خا�سة ثم فـي اأ�سحابه عامة ، ثم قال له : »اغزوا ب�سم اهلل وفـي �سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل ، ول تغدروا ول 
تغلوا ول متثلوا ، ول تقتلوا وليدا ول متبتال فـي �ساهق ، ول حترقوا النخل ، ول تغرقوه باملاء ، ول تقطعوا �سجرة 
مثمرة ، ول حترقوا زرعا ، لأنكم ل تدرون ، لعلكم حتتاجون اإليه ، ول تعقروا من البهائم مما يوؤكل حلمه اإل ما ل 

بد لكم من اأكله«.
املوؤمنني  ام  عن  البخاري  وروى 
عائ�سة ر�سى اهلل عنها  اأن ر�سول 
 « اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال 
من اأعمر اأر�سا لي�ست لأحد فهو 

اأحق بها «.
دعاة  به  ينادى  ما  هذا  األي�ض 
من  اليوم  البيئة  على  احلفاظ 
واجلور  املياه  تلويث  عن  الكف 
وقطع  اخل�سراء  امل�ساحات  على 
�سلى  اهلل  ر�سول  حقا  الغابات. 

اهلل عليه و�سلم رحمة للعاملني.

النـظـافـة على المستوى الشخصي

تكلم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن التطهر من الذنوب بالو�سوء وال�سالة منوها اإلى التطهر من الدرن والو�سخ 
اٍت َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه  َناّ َنْهًرا ِبَباِب اأََحِدُكْم َيْغَت�ِسُل ِمْنُه ُكَلاّ َيْوٍم َخْم�َض َمَراّ ْيُتْم َلْو اأَ بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم : » اأََراأَ
َطاَيا « رواه البخاري  ُ ِبِهَناّ اخْلَ ُحو اهلَلاّ ْم�ِض مَيْ لََواِت اخْلَ �َسْيٌء ؟« َقاُلوا ل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه �َسْيٌء َقاَل » َفَذِلَك َمَثُل ال�َساّ
وم�سلم. فالو�سوء طهارة ح�سية جتعل امل�سلم دائما نظيف البدن نظيف الثياب وال�سالة طهارة معنوية ينقى اهلل 

بها �سرائر العباد من الرذائل. 
�ساهد م�سلما  امل�سلمني  اأحد غري  اأن  الطريفة  املواقف  ومن 
يغ�سل رجليه اأثناء الو�سوء وي�سع رجله فـي احلو�ض الذى 
تغ�سل فـيه الأيدي فا�ستنكر عليه ذلك معلال اأنه ي�سع وجهه 
وعندما  قدمه.  فـيه  امل�سلم  ذلك  ي�سع  فكيف  قرب احلو�ض 
�ساأله امل�سلم عن عدد املرات التي يغ�سل فـيها وجهه باملاء كل 
اأو  واحدة  مرة  العجب  ويال  امل�سلم  غري  اإجابة  فكانت  يوم 
الرجل  على  التعجب  عالمات  وظهرت  الأكرث  على  مرتني 
عندما اأعلمه امل�سلم اأنه يغ�سل قدمه خم�ض مرات يوميا. حقا 

لنا الفخر ان نقول كفى بالإ�سالم نعمة.
ول ت�سح �سالة امل�سلم اإل اإذا كان طاهرا من احلدث الأ�سغر 
فـي  الثياب و�سلى  بالغ�سل طاهر  الأكب  بالو�سوء واحلدث 
النا�ض نظافة؟  اأكرث  امل�سلم من  األ يجعل ذلك  مكان طاهر 
اإن امل�سلم لبد له اأن يغت�سل فـي ال�سبوع مرة على اقل تقدير 
قال  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »غ�سل يوم اجلمعة واجب 
على كل حمتلم واأن ي�ستاك ويتطيب«، وقوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم:  »من راح اإلى اجلمعة فليغت�سل«. 
�سلمة عن  اأبي  الزهري عن  داوود من حديث  ابو  �سنن  وفى 

عائ�سة اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »كان اإذا اأراد اأن ينام وهو جنب تو�ساأ و�سوئه لل�سالة، واإذا اأراد اأن ياأكل 
غ�سل يديه«.

عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »من الفطرة حلق العانة وتقليم 
الأظافر وق�ض ال�سارب« رواه البخاري، وهذه الإر�سادات النبوية جتعل امل�سلم ح�سن املظهر نظيف البدن وهذا يقيه 

الكثري من المرا�ض التي تنت�سر نتيجة عدم العناية بالنظافة العامة للج�سم.
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اجتـنـــاب المـحـرمــــات

اخلمر و امل�سكرات والتدخني 

من الأ�س�ض التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي حفظ النف�ض، ولذلك ل تخلوا التعاليم الإ�سالمية من حترمي 
للخطر.  املخلوقات  �سائر  عن  به  اهلل  ميزه  الذى  وعقله  حياته  ويعر�ض  الإن�سان  ب�سحة  ي�سر  ما  كل  ومنع 
ِرْج�ٌض  َوالأَْزَلُم  َوالأَن�َساُب  َوامْلَْي�ِسُر  ْمُر  اخْلَ ا  َ اإِنهَّ اآَمُنواْ  الهَِّذيَن  َها  اأَيُّ »َيا  فاخلمر قد حرمها اهلل تعالى فـي قوله: 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلهَُّكْم ُتْفِلُحوَن« )املائدة:90( ، قال اأن�ض بن مالك - ر�سي اهلل عنه -: »لعن ر�سول  ْن َعَمِل ال�سهَّ مِّ
اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فـي اخلمر ع�سرة عا�سرها ومعت�سرها و�ساربها وحاملها واملحمولة اإليه و�ساقيها 
وبائعها واآكل ثمنها وامل�سرتي لها وامل�سرتاة له« حديث �سحيح اخرجه الرتمذي. و ورد عن ابن عبا�ض – ر�سي 
اهلل عْنهما –: اأنهَّ ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلهَّم - قال: » اجتنبوا اخلمر فاإنهَّها مفتاح كلِّ �سر« اأورده الألباين 
فـي ال�سل�سلة ال�سحيحة. وفى حديث عثمان بن عفان ر�سى اهلل عنه عند الن�سائي قوله »اجتنبوا اخلمر فاإنها اأم 

اخلبائث «. وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »مدمن اخلمر اإن مات لقي اهلل كعابد وثن« رواه احمد.
خماطر  زيادة  اخلمور  تعاطي  اأ�سرار  وت�سمل 
العظام،  وه�سا�سة  املعدة،  بقرحة  الإ�سابة 
والبدانة،  املعدة،  فـي  وحرقة  الكبد،  واأمرا�ض 
علماء  اتفق  فقد  املخدرات  اما  وال�سرطان، 
ما  تعاطى  حرمة  على  ال�سالمية  املذاهب 
يوؤثر على العقل باأي طريقة من الطرق �سواء 
اأو  التدخني  اأو  ال�سراب  اأو  الأكل  بطريق  كان 
الأ�ستن�ساق اأو احلقن واعتب العلماء ذلك من 
كبائر الذنوب، وقد اأخرج م�سلم فـي �سحيحه 
عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللهَّ َر�ُسوَل  اأَنهَّ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 
ُم�ْسِكٍر  َوُكلُّ  َخْمٌر،  ُم�ْسِكٍر  »ُكلُّ  َقاَل:  و�سلم 
املخدرات  باب  نف�ض  فـي  يدخل  ومما  حرام«، 

وامل�سكرات التدخني الذى ابتلى به كثري من امل�سلمني ول حول ولقوه اإل باهلل، وهو من اخلبائث التي قال اهلل 
َباِئث َ« )الأعراف:157( ، وللتدخني م�سار عظيمة على  ُم َعلَْيِهُم اخْلَ يَِّباِت َوُيَحرِّ تعالى فـيها: » َوُيِحلُّ َلُهُم الطهَّ
القلب وال�سرايني و�سغط  التنف�ض والرئتني واأمرا�ض  اأمرا�ض  العمرية، فهو �سبب رئي�سي فـي  الفئات  جميع 
الدم وهو �سار بالأ�سنان ويرفع معدلت الإ�سابة بال�سرطان، كما ل يقف ال�سرر عند حد املدخن نف�سه واإنا 
يتعداه اإلى من يتنف�ض الهواء الناجت عن تدخينه من زوجة واأبناء وزمالء العمل وغريهم؛ واملراأة احلامل ي�سل 
�سرر التدخني اإلى جنينها الذى حتمله فـي بطنها وقد يوؤثر �سلبا على �سحته ونوه بال�سكل املاأمول، وقد قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:» ل �سرر ول �سرار« اخرجه بن ماجه واأحمد.

.....................................................................................

لحــم الخنزيـــر واللحـــوم الغيــر مذكــاة

وعند حترمي اأكل حلم اخلنزير يرد و�سف جممل يثبت ال�سرر املرتتب على تناول هذا اللحم اخلبيث قال تعالى: » 
َم ِخْنِزيٍر َفاإِنهَُّه ِرْج�ٌض  ًما َعلَى َطاِعٍم َيْطَعُمُه اإِلهَّ اأَْن َيُكوَن َمْيَتًة اأَْو َدًما َم�ْسُفوًحا اأَْو حَلْ رهَّ ُقْل َل اأَِجُد ِفـي َما اأُوِحَي اإَِلهَّ حُمَ
ُطرهَّ َغرْيَ َباٍغ َوَل َعاٍد َفاإِنهَّ َربهََّك َغُفوٌر َرِحيٌم « )الأنعام:145(، فاخلنزير حيوان قذر  ِ ِبِه َفَمِن ا�سْ اأَْو ِف�ْسًقا اأُِهلهَّ ِلَغرْيِ اهللهَّ
ام وك�سول، وياأكل النبات واحليوان واجليف والقمامة، كما ياأكل ف�سالته وف�سالت غريه من احليوانات، وهذا  رماّ
من اأ�سباب قيامه بدور كبري فـي نقل العديد من الأمرا�ض لالإن�سان وحلم اخلنزير �سعب اله�سم لحتوائه على 
ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة اأعلى من اأي دهن حيوان اآخر؛ كما اأن ن�سبة الكولي�ستريول فى حلم اخلنزير تفوق 
مثيلتها فى حلم البقار بخم�سة ع�سر �سعفا ولذا ي�ساب اآكلوه باأمرا�ض اأكرث من غريهم، مثل احل�سوات املرارية، 
والبنكريا�ض  والبو�ستات  والقولون  الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة  اأن  وجد  كما  القلب  واأمرا�ض  ال�سرايني،  وت�سلب 
اأن حلم اخلنزير يحتوى على دون غريه  اإلى ذلك فقد وجد  بالإ�سافة  الدهون،  بزيادة  وامل�ستقيم تزداد  والرحم 
على كميات كبرية من هرمونات النمو التى ثبت اأنها ت�سبب اأنواع عديدة من ال�سرطانات، وم�سداقا لو�سف اهلل 
تعالى للحم اخلنزير اأنه رج�ض فقد ثبت بالتحاليل اأن حلم اخلنزير يحتوى على ن�سبة عالية من حم�ض البوليك 
لعجزه عن التخل�ض منه خالفا لباقى النعام التى يوؤكل حلمها،  كما يحتوى حلم اخلنزير على ن�سب عالية من 
الهي�ستامني والمييدازول وكالهما من املواد التى ت�سبب احل�سا�سية. وقد قام باحثون فـي الع�سرين �سنة الأخرية 
بالربط بني ت�سرفات الإن�سان وتفكريه وبني ما ياأكل، وقد تو�سلوا اإلى اأننا ن�ستطيع تغيري الكثري من الت�سرفات 
بتغيري وجبات الطعام، فقد وجد اأن النا�ض الذين يتناولون طعاماً غري �سحي فاإنهم يرتكبون املخالفات القانونية 
اأكرث من الذين يتناولون الطعام ال�سحي املعتدل. وكما تعلم فاإن اخلنزير يعي�ض ويتناول القاذورات، بالإ�سافة اإلى 
اأنه حيوان معدوم الغرية على انثاه، على عك�ض احليوانات الأخرى الذي يدافع عن اأنثاه، وهذا ما تراه فـي الغرب، 
فالغرية �سعيفة بني الرجال على ن�سائهم. كما اأن كثري من الأمرا�ض التي ت�سببها الديدان وامليكروبات تنتقل عن 

طريق اخلنزير والكثري من هذه الأمرا�ض قد ل ميكن الق�ساء عليها مبجرد الطهو اأو اإدخاله فـي النار.
كما اأن اللحوم الغري مزكاة هي م�سدر �سرر كبري ملن يتناولها. فاحليوانات الغري مزكاة يتبقى فـي عروقها الدم من 
خالل �سعرياتها الدموية الكثرية، و هذا الدم يتجمد وينقل اإلى الإن�سان بالإ�سافة اإلى الإفرازات ال�سارة وال�سموم، 
�ض اللحم فـيه، وينتج من حتلل هذا الدم اأي�سا  كما اإن هذا الدم يتحلل، وتخرج منه مواد حام�سية، توؤدي اإلى تيبُّ
اإلى  ال�سامة  التاأثري وكريهة الرائحة و توؤدي هذه الغازات  تفاعل مكونات الدم فـي الأن�سجة واإنتاج غازاٌت �سامة 
ف�ساد الذبيحة، وقال العلماء: تناول الدم، ولو بكميٍة قليلة، يوؤدي اإلى ارتفاع من�سوب اليوريا الدموية مما قد يوؤثر 

على درجة الوعي.
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ل �سك الإ�سراف من ال�سلوكيات املذمومة فـي الإ�سالم وقد حفل القراآن وال�سنة بذم الإ�سراف فـي جميع الأمور. 
وفـيما يتعلق بال�سحة فاإن الإ�سراف فـي الطعام وال�سراب مما نهى عنه ال�سرع ملا فـيه من اأ�سرار. قال اهلل تعالى 
�سننه من حديث  فـي  الرتمذي  31(، روى  الأعراف:   (» امْلُ�ْسِرِفنَي  ُيِحبُّ  َل  اإِنهَُّه  ُت�ْسِرُفواْ  َوَل  َوا�ْسَرُبواْ  وُكُلواْ   «:
املقدام بن معدي كرب - ر�سي اهلل عنه - قال: �سمعُت ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يقول: »ما مالأ اآدمي 
وعاء �سراً من بطن، بح�سب ابن اآدم اأكالت يقمن �سلبه، فاإن كان ل حمالة فثلث لطعامه، وثلث ل�سرابه، وثلث 
لنف�سه« وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : »�سوموا ت�سحوا« رواه المام اأحمد واأخرجه الطباين. اإن الكثري من 
اأمرا�ض الع�سر املنت�سرة مثل ال�سكرى وارتفاع �سغط الدم وت�سلب ال�سرايني والنقر�ض لهى نتاج الإ�سراف فـي 

الطعام وال�سراب.

الحجر الصحي و الوقاية من األمراض الميكروبية 

ل يكن اأحد يعرف �سيئا عن امليكروبات فـي الع�سر النبوي ال�سريف ول عن الأمرا�ض التي ت�سببها وطرق انتقالها،  
ولكنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان له توجيهات للوقاية من بع�ض هذه الأمرا�ض فهو عليه ال�سالة وال�سالم اأول من 
اأبي  اأ�سبح يعرف اليوم باحلجر ال�سحي. اأخرج م�سلم من حديث عامر بن �سعد اأن رجال �ساأل �سعد بن  اأر�سى ملا 
وقا�ض ر�سي اهلل عنه عن الطاعون، فقال اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنهما اأنا اأخبك عنه، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه  » هو عذاب اأو رجز اأر�سله اهلل على طائفة من بني اإ�سرائيل اأو نا�ض كانوا قبلكم، فاإذا �سمعتم به باأر�ض فال 
تدخلوها عليه، واإذا دخلها عليكم فال تخرجوا منها فراراً« وبهذا التوجيه النبوي يظل اأمر الوباء حم�سورا فـي 
اأ�سيق نطاق ول ينت�سر من مدينة اإلى اأخرى. وهو ما دفع اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سى اهلل عنه اإلى عدم 
دخول ال�سام. وروى البخاري فـي �سحيحه عن اأبى هريرة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »فر من املجذوم 
كما تفر من الأ�سد« وقد ك�سف العلم احلديث فـيما بعد اأن امليكروب امل�سبب للجذام ينتقل عن طريق التنف�ض واأن 

الفرار من املجذوم هو نوع من الوقاية.
كما لفتت درا�سات علمية كثرية اإلى وجود اأعداد هائلة من الكائنات املجهرية ترتع حتت طبقات الفرا�ض مثل البق 
والعث وغريها والتي تتغذى على البقايا اجلافة من دم او لعاب اأو عرق اأو اأي خملفات اأخرى من اجل�سم، ورغم اأن 
هذه املخلوقات ت�سعب روؤيتها بالعني املجردة اإل اأن النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم ل يغفل هذه الظاهرة واأ�سار 
اإليها فـي حديث ي�سهد على �سدق نبوته عليه ال�سالة وال�سالم حيث قال فـي احلديث الذى رواه اأبو هريرة ر�سى 

اهلل عنه: »اإذا اأوى اأحدكم اإلى فرا�سه فلياأخذ داخلة اإزاره فلينف�ض بها فرا�سه« اأخرجه البخارى وم�سلم. 

صحــة الفـم  السـواك .. هــدي نبــوي وفــوائـد طبـيـة

روى البخاري عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال » ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة 
للرب « وكان اأول من ا�ستعمل ال�سواك هو نبي اهلل وخليله اإبراهيم عليه ال�سالم، وهو �سنة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم، ورغب فـي ا�ستعماله، روى البخاري عن ابى هريرة ر�سى اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال: » لول اأن اأ�سقاّ على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة «.
الفم، ويجعل  ر  ، فهو ُيطهاّ الت�سو�ض  الأ�سنان من  ال�سواك فـي حماية  بعد يوم فعالية  العلم والطب يوماً  و يثبت 
دته نتائج البحوث العلمية، و ال�سواك يحتوي على موادهَّ فعالة حتمي الأ�سنان واللثة  رائحته طياّبة زكياّة وهذا ما اأكاّ
ل�ساعاٍت طويلة من اأ�سرار امليكروبات، وهو ما ل يتوافر فـي معاجني الأ�سنان العادية. وقد اأو�سحت نتائج البحوث 
ت�ستمر فاعليته  الذي ل  العادي  املعجون  ا�ستعماله عك�ض  �ساعات( من   8 ملدة من )6-  ت�ستمر  ال�سواك  اأن فاعلية 
�سوى �ساعتني فقط،  ولذا ين�سح الأطباء با�ستعماله، حلماية �سحة الفم والأ�سنان. يقول الدكتور اأحمد عثمان 
الأطفال  الأ�سنان عند  لت�سو�ض  اأف�سل عالج وقائي  ال�سواك  اإن  بغداد-  والأ�سنان - جامعة  الفم  ا�ست�ساري طب   -
بغ والبقع ويبي�ض الأ�سنان لأنه يحتوي على مادة  والكبار مًعا، لحتوائه على مادة )الفلورايد(، كما اأنه يزيل ال�ساّ
)الكلور( ومادة )ال�سليكا(، كما يحمى الأ�سنان من البكترييا لحتوائه على مادة )الكبيت(، كما اأنه يفـيد فـي التئام 
ا �سليًما لأنه يحتوي على مادة )تراي مثيل اأمني( التى جتعل الأ�ض  اجلروح و�سقوق اللثة وي�ساعد على نوها نوًّ

ن الروا�سب اجلريية.  اليدروجينى للفم غري منا�سب لنمو امليكروبات وفـيتامني )ج(  ومينع تكواّ
ويوؤكد الدكتور با�سم املن�ساوي -اأ�ستاذ ورئي�ض ق�سم العقاقري والنباتات الطبية باملركز القومي للبحوث- م�سر- اأن 
البحوث والدرا�سات احلديثة اأثبتت اأن ال�سواك يق�سي على ميكروبات الفم والأ�سنان امل�سببة للتهاب اللثة وت�سو�ض 

الأ�سنان.
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عن بن عمر ر�سي اهلل عنهما عن النبي �سلى اهلل عليه 
فاأطفئوها  جهنم  فيح  من  فيح  »احلمى  قال:  و�سلم 
باملاء البارد« رواه ال�سيخان. هذا اإر�ساد الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم لتخفي�ض درجة حرارة املر�سى وهو ما 
يعرف الآن بالكمادات، وفـي كثري من الأحيان تعجز 
الأدوية عن خف�ض احلرارة فـي الأمرا�ض البكتريية 
والفريو�سية وين�سح الأطباء كثريا بعمل كمادات املاء 
البارد اأو الثلج خلف�ض احلرارة اإلى معدل قريب من 
الطبيعي. وقد اعتادت امل�سافـي فـي بريطانيا ا�ستعمال 
املر�سى  الكهربية خلف�ض حرارة  واملراوح  البارد  املاء 

املحمومني.

عـالج احلمى باملـاء 

ر�سول  جرح  عندما  ال�سحيحني  وفى 
اأحد  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فـي غزوة 
َوح�سي  الرماد  واأخذ  ح�سري  بحرق  اأمر 
و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  جرح  به 
من  وخاليا  معقما  يعتب  الرماد  وهذا 
اجلراثيم فهو ي�ساعد على وقف النزيف 
اجلرح حتى  اإلى  اجلراثيم  و�سول  ومنع 

ل يتلوث. 

ت�سـمــيـــد اجلـروح

...........................................................

...........................................................

عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اأمثل ما تداويتم به احلجامة« رواه البخاري 
وم�سلم. وفى �سحيح البخاري عن بن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأحتجم وهو حمرم 
من �سقيقه كانت به؛ وقد احتجم �سلى اهلل عليه و�سلم فـي راأ�سه وكتفه وظهره ورجله لإزالة الآلم، و يوؤكد عدد 
من الأطباء على راأ�سهم الدكتور علي رم�سان - اإ�ست�ساري العالج بالطب البديل وع�سو اجلمعية امل�سرية لأمرا�ض 
اأن تقي  اأن احلجامة ميكن  املفا�سل والروماتيزم وع�سو املنظمة الأمريكية والإجنليزية للعالج بالطب البديل- 
من الروماتزم والربو وال�سقيقة و تخل�ض اجل�سد من الدم الفا�سد و ال�سموم الناجتة عن ال�سطرابات املختلفة 

للأع�ساء وجتدد ن�ساط اجل�سم، وحتّر�ض مراكز الطاقة فـيه.

الــحــجــــــــامــــــــــــــــــــة
...........................................................
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أغــذيـــــة وأدويــــــــة

وقد خ�سع  و�سلم،  عليه  اهلل  امل�سطفى �سلى  اأحاديث  فـي  النافعة  والأغذية  الأدوية  العديد من  ذكر  ورد  لقد 
الكثري منها لدرا�سات علمية وجتريبية اأ�سفرت عن ثبوت حقائق مذهلة اهتم بها الكثري من علماء الأمة ودونت 
فـيما يعرف بالإعجاز العلمي فـي ال�سنة. وبع�ض هذه الدوية قد األفت حولها العديد من الكتب لبيان فوائدها 
باإح�ساء هذه الدوية  اأن نقوم  ومكوناتها ووجوه الإعجاز فـيها. وفى هذه الإ�ساءات فاإنه من ال�سعب مبكان 
األفت فـي هذا  التي  الكتب  تت�سع لإح�ساء  اأن هذه ال�ساءات رمبا ل  اإذا قلنا  نبالغ  والأغذية ومنافعها. بل ل 
املجال. ونكتفى هنا بذكر خمت�سر قدر المكان ملا ي�سر اهلل تعالى الطالع عليه من فوائدها لعل ذلك يحث 

القارئ على التو�سع فـي القراءة عنها من م�سادر اأخرى.

...............................................................................................................................الــــعـــــســــــــــــل
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فــــوائـــــده 
• للع�سل تاأثري م�ساد للجراثيم امل�سببة لالإ�سهال والع�سل ي�سبه امل�سادات احليوية حيث اأن له القدرة على قتل 	

العديد من امليكروبات والفـريو�سات والفطريات. واإذا ا�ستخدم الع�سل قل الحتياج للم�سادات احليوية فـي 
عــــالج بعـــــــ�ض الأمــــــــرا�ض الـميكروبية.

• يعتب الع�سل مادة غذائية عالية القيمة وهو ي�ستخدم كغذاء لالأطفال والكبار.	
• للع�ســـل دور فــــــــي تقليــــــــــل ن�سبــــــــــة الكولي�ستــــــــــرول والدهنيــــــــات فـــــــــي الــــــــدم .	
• ي�ســــاعـــــد الع�ســــــل فـــــي عــــــالج ع�ســـــر اله�ســـــم والقرحـــــة، والتهابـــــات الأمعــــــاء وكذلـــــك عـــــالج الإمـــ�ســــــاك.	
• يلعب الع�سل دورا ا�سا�سيا فـي احلفاظ على الأ�سنان ووقايتها من الت�سو�ض ونوها ال�سليم، كما اأن له دور فــي 	

تقــــــــويـــــــة اللثــــــــة وحمايـتــــهــــــــا.
• وفقا للعديد من الأبحاث فاإن الع�سل هو العالج الأكرث فاعلية والأكرث اأمانا فــي عـــــــالج �ســعــــــال الأطفــــــال.	
• يحتوي الع�سل على الفـيتامينات و املواد امل�سادة لالأك�سدة وهذه املواد لها دور كبري فـي الوقاية من ال�سرطان 	

ومنع تكاثر اخلاليا ال�سرطانية.
• للع�سل دور فعال فـي تنظيم �سغط الدم وزيادة ن�سبة الهيموجلوبني فـيه.	
• فـي 	 بن�سبة كبرية وفعالة وي�ساعد  �سفائها  فـي  ي�ساعد  ال�سطحية  للع�سل على احلروق  املو�سعي  ال�ستخدام 

التئـــــــام اجلـــــروح ب�سكـــــل اأ�ســــــرع.
• ي�ساعد الع�سل على تنقية الب�سرة وي�ستخدم لعالج حب ال�سباب ب�سفته يحتوي على خ�سائ�ض جتعله م�سادا 	

للبكترييا ويدخل الع�سل فـي حت�سري العديد من املراهم امل�ستخدمة فـي عالج العيون، حيث يفـيد فـي عالج 
التهابات اجلفون والقرنية وتقرحاتها.

الكتب  من  العديد  فـيه  اأفردت  وقد 
ومكوناته  وا�ستعمالته  فوائده  لبيان 
كتابه  فـي  قال  تعالى حني  اهلل  و�سدق 
ِن  اأَ الَناّْحِل  اإَِلى  َرُباَّك  َواأَْوَحى   « العزيز 
َجِر  َباِل ُبُيوًتا َوِمَن ال�َساّ اَتاِّخِذي ِمَن اجْلِ
ُكِلاّ  ِمْن  ُكِلي  ُثَماّ   * َيْعِر�ُسوَن  ا  َومِمَاّ
َمَراِت َفا�ْسُلِكي �ُسُبَل َرِباِّك ُذُلال َيْخُرُج  الَثاّ
ِفيِه  اأَْلَواُنُه  َتِلٌف  خُمْ �َسَراٌب  ُبُطوِنَها  ِمْن 
ِلَقْوٍم  لآَيًة  َذِلَك  ِفـي  َناّ  اإِ ِللَناّا�ِض  �ِسَفاٌء 

ُروَن « ] النحل: 68-69[. عن اأبى �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن رجال جاء اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  َيَتَفَكاّ
و�سلم فقال اإن اآخى ا�ستطلق بطنه فقال: » ا�سقه ع�سال« ثم اأتاه ثانيه وثالثه فقال: » ا�سقه ع�سال« ثم اأتاه فقال 

فعلت فقال: » �سدق اهلل وكذبت بطن اأخيك ا�سقه ع�سال « ف�سقاه فبئ اخرجه ال�سيخان.

 

الـــعـــــ�ســــــــــــــل
........................................

...............................................................................................................................الـــتـــــمـــــــــــــــــــر
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حمتويات التمر الغذائية:

عن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن النبي 
بيت  اأهل  »ليجوع  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

عندهم متر« رواه م�سلم.

اأ  فـيتامني  األياف _   %  )5.5( – بروتني   %  )2.1( – دهون   )%2.8( – كربوهيدرات   )%  87.4  ( – ماء   )%2.2(
– فـيتامني ب.  كذلك يحتوى على العديد من املعادن لذلك  �ُسمى منجم ففـيه حديد – كال�سيوم – ف�سفور – 
مغنيزيوم – كبيت – �سوديوم – بوتا�سيوم – كلور – نحا�ض – منجنيز – كوبالت – زنك – فلورين – تانينات.

ال�سيخوخــــــة. مظاهـر  يوؤخر  و  والأع�ساب  للع�سالت  	•مقوى 
ا�سطرابه. ومينع  اله�سمي  اجلهاز  يفـيد  مما  اله�سم  	•�سهل 

املغن�سيوم  لوجود  وذلك  التمر  على  كثريا  تعتمد  التي  الواحات  �سكان  فـي  ال�سرطان  ن�سبة  قلة  لوحظ  	•وقد 
بن�سبه كبرية فـيه. 

واملرارة. الكلى  حل�سيات  قوى  مقاوم  و  الدم  فقر  مر�ض  عالج  فـي  	•ي�ساعد 

ليـــــــال. الروؤيـــــــة  �سعـــــف  مبــــر�ض  ال�سابة  من  ويقلل  الروؤية  يقوى  	•التمر 
ما فقدته خالل عملية  ب�سبب  الطاقة  للكثري من  لأنها حتتاج  التي و�سعت  للمراأة احلامل  	•التمر مفـيد جدا 
احلــمــــــــــل و الـــــــولدة، واي�ســــــــا يقــــــلـــــــل النزيـــــــــــف بعــــــــــد الــــــــــولدة لأنـــــــه يحتـــــــوى على مـــــــــادة قاب�سة للرحــــــــــم.

المعاء. حركة  بتن�سيط  يقوم  لأنه  الإم�ساك  	•مينع 
اجل�ســــــــــــم. فـــــــى  الــمناعة  جلهاز  جدا  رائع  	•مقوى 

	  

فــــــــوائـــــــــــده: 

الــتــــــــمـــــــــــــر
........................................

...............................................................................................................................الـــــــــخـــــــــــــل
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فوائده اذا ا�ستعمل داخليا:

فوائده اذا ا�ستعمل خارجيا:

اأن  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  عن 
»نعم  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
الإدام اخلل« �سنن بن ماجه. واخلل هو مادة 

حم�سية ت�سمى حم�ض اخلليك.

الإ�سهال. تعالج  قاب�سه  مادة  	•يعتب 

والإمت�سا�ض. اله�سم  عملية  	•يحفز 

الأمعــــــــــاء. لطفـيليــــــــات  	•قــــــــــــاتــــــــــــل 

الأ�سنــــــــــان. تـــــ�ســـــــــــــو�ض  	•يـــــــمــــــنـــــــــــع 
الأمعاء. وا�سطرابات  والربو  الأنف  ح�سا�سية  عالج  فـي  	•يفـيد 

الـــــــــــوزن.  اإنقــــــــا�ض  فـــــــــــي  للم�ساعـــــــــدة  كو�سيلـــــــــة  	•ي�ستخـــــــــدم 

كــــكمــــــادات  الـمــــــاء  مــــــــع  يــــــمـــــــزج  •	
لتقـــلــــيـــــــــل احلــــــــــــرارة.

ا�ستعمل  اإذا  املفا�سل  اآلم  عالج  •	
حملوله مع املاء مو�سعيا.

وال�سمك  النحل  لدغات  عالج  •	
الهالمـــــي )قنديـــــــــل البحــــــــر( فيزيـل 

الأل وي�سفى اللتهابات. 

	  

	  

الـــــــخــــــــــــــــــل
........................................

...............................................................................................................................زيـــــت الزيــتـــــون
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فوائده اذا ا�ستعمل داخليا:

عن اأبى ا�سيد ر�سي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »كلوا الزيت وادهنوا به فاإنه من �سجرة 
مباركة« رواه ابن ماجه و�سححه ال�سيوطي فـي اجلامع ال�سغري.

ثمرة الزيتون حتتوى على )70%( من زيت وكل 
100 جرام من زيت الزيتون حتتوى على:

)0.9( جم بروتينات – )11( جم دهون – )91( 
 – كال�سيوم  ملجم   )61(  – بوتا�سيوم  ملجم 
ف�سفور  – )17( ملجم  )22( ملجم مغني�سيوم 
نحا�ض  ملجم   )0.22( – حديد  ملجم   )1( –
– )36( ملجم كبيت كمية ال�سوديوم والكلور 
 )2250( اإلى  وت�سل  الرتبة  نوع  على  تعتمد 
ملجم �سوديوم – )3750( ملجم كلور – )180( 

.E ميكروجرام كاروتني – غنى بفـيتامني

  ).H.D.L( بينما يزيد من م�ستوى الكول�سرتول النافع ).L.D.L(  يقلل م�ستوى الكول�سرتول ال�سار فـي اجل�سم
مما يقي اجلهاز الدوري من الذبحـــــة ال�سدريـــــــة واجللطـــــــات وارتفــــــــاع �سغـــــــــط الــــــدم.

• مغذـــى وملني وم�ســــــاد لالإم�ســـــــاك.	
• يزيد من اإفراز مادة برو�ستا�سيكلني التي تعمل على خف�ض �سغط الدم.	
• مفيد لتقليل ن�سبة ال�سكر فـي الـدم. 	
• اجلهاز 	 فاعلية  وزيادة  لالأك�سدة  وم�ساد جيد  الإلتهابات  تقليل  فى  اخل�سائ�ض  العديد من  له  اأن  كما 

املناعى والتقليل من الأمـــــــرا�ض الــــميكروبية واخلاليـــــــا ال�سرطانيــــــــة.

• تلميع وتقوية ال�سعر وعالج ق�سرة ال�سعر ومنع ت�ساقط ال�سعر.	
• ترطيب اجللد وعالج حب ال�سباب.	
• عـــالج ت�سقـــــق اجللــــــــد فـي البــــــرد. 	

فوائده اذا ا�ستعمل خارجيا:

زيــــــت الــزيـتـــــــــون
...........................................................

الحبـة الســوداء 
)حبة البكة –  ال�سونيز(

...............................................................................................................................
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ي�ساعد ا�ستخدامها فـي عالج :
• ال�سكرى وخف�ض ن�سبة ال�سكر فـي الدم. 	
• الربو واأمرا�ض ال�سدر والبد وال�سداع. 	
• ارتفاع �سغط الدم والقلب والـــــــــدورة الدمويــــــة وفقــــــر الـــــدم. 	
• التهابات الكلى واحل�سوات والبو�ستات.	
• الغازات والتقل�سات واألم القولون وقرحة املعدة وفتح ال�سهية.  	
• الــــــــ�ســـــــعــــــــــــف الــــــــعــــــــام والــــــ�ســـــــعــــــــــف التنا�سلــــــــي و العقــــــــم.	
• التن�سيط الذهنــي والأرق.	
• البلهـار�سيـــــــــا والديــــــــدان. 	
• ال�سرطان ونق�ض املناع املكت�سب )اليدز(. 	

فوائده اذا ا�ستعمل داخليا

حمتويات احلبة ال�سوداء:

عن عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اإن هذه احلبة ال�سوداء �سفاء من كل داء 
اإل من ال�سام« قلت وما ال�سام؟ قال: »املوت« اأخرجه البخاري وم�سلم.

ثابتة  زيوت   )%28( ن�سبة  على  حتتوى 
ف�سفور   – احلديد   – فو�سفات   – وطيارة 
م�سادات   – كاروتني   – كربوهيدرات   –
 – والفـريو�سات  والفطريات  للبكرتيا 
مدرة  مواد   – املناعة  جلهاز  من�سطه  مواد 
– مواد مه�سمة وم�سادة  للبول وال�سفراء 
للحمو�سة – مواد مهدئة – مواد من�سطة 

جن�سيا وخم�سبة.

فوائده اذا ا�ستعمل خارجيا
ي�ساعد ا�ستخدامها فـي عالج :

• ت�ســـاقـــــــــط ال�سعــــــر .	
• اآلم الأذن والأ�سنـــان.  	
• حب ال�سباب والأمرا�ض اجللدية.  	
• �سرعة التئام الك�سـور والكدمــــــات. 	
• الـــــــرومــــــــاتيـــــــــــــزم. 	

احلـــبـــــة ال�ســـــوداء
...........................................................

...............................................................................................................................الكمـــأة )الفــــقــــــع(
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عن �سعيد بن زيد اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
قال : » الكماأة من املن وماوؤها �سفاء للعني « اأخرجه 

البخاري والطباين.

فــوائــده :
• حدوث 	 مينع  الكماأة  ماء  اأن  ثبت  لقد 

عن  وذلك  الرتاخوما  مر�ض  فـي  التليف 
املكونة  اخلاليا  تكوين  من  احلد  طريق 
لالألياف، وعليه فاإن الكماأة ت�ستعمل على 
فـي  الرتاخومــــا  عـالج  فـي  وا�سع  نطاق 

مراحلها املختلفـــــة.
• الأظافر 	 ه�سا�سة  لعالج  الكماأة  ت�ستعمل 

وت�سقق  تق�سفها،  اأو  تك�سرها  و�سرعة 
ال�سفتيــن وا�سطــــــــراب الروؤيــــــة. 

• تبلغ 	 حيث  جيد  كغذاء  الكماأة  ت�ستعمل 
من   %20 من  اأكرث  الغذائية  قيمتها 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  فهى  وزنها 
احل�ساء  الكماأة  من  وي�سنع  البوتني، 

اجليد. 
• اأال يقل 	 ت�ستعمل الكماأة بعد غ�سلها جيداً وجتفـيفها و�سحقها لتقوية الباه وذلك بعمل مغلي منها ب�سرط 

زمــــــــــــن الغـــــلـــــي عـــــــــن نـــــــــــ�ســـــــــــــــف �ســــــــــاعـــــــــــــة.  
• ي�ستعمل ع�سري الكماأة جلـــــالء الب�ســــــر كحــــــاًل. 	
• اإذا حـــــــك الأثمــــد مع الكمــــــــاأة واكتحـــــــــل به فاإنه ي�سلح الب�سر ويقويه ويقوي اأجفان العني ويدفع عن العني 	

نزول الــمـــــاء. 

	  

الكمـــاأة ) الفقــع (
...........................................................

...............................................................................................................................القسط الهندي
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فـيه  فاإن  الهندي  العود  بهذا  »عليكم  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سمعت  قالت  حم�سن  بنت  قي�ض  اأم  عن 
�سبعة اأ�سفـية ي�ستعط به من العذرة ويلد به من ذات اجلنب« ودخلت على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بابن ل ل 
اللوزتني  التهاب  هي  والعذرة  الطب.  كتاب  فـي  البخاري  اخرجه  عليه  فر�ض  مباء  فدعا  عليه  فبال  الطعام  ياأكل 
وذات اجلنب التهاب الغ�ساء البلوري او الريح الناجت من ا�سطرابات اله�سم. وقد ثبت اأن للق�سط الهندي تاأثري 
م�ساد للبكرتيا والفطريات التي ت�سبب هذه الأمرا�ض. وقد اأجريت العديد من الدرا�سات على تاأثرياته العالجية 

ومكوناته الكيميائية واأبرزها ال�سابونينات والكينونات.

له فوائد عديدة نذكر منها: 
• عالج الزكام ونزلت البد والربو و�سيق النف�ض وال�سعال املزمن البد با�ستن�ساق بخاره او التنقيط فـي 	

الأنف ورمبـــــــا يرجــــــع ذلـــــــك اإلى تاأثيــــــــــره امل�ساد للبكترييــــــــــا والفطريــــات.
•  عالج ال�سداع املزمن و الآم الأذن وذلك ملا فـيه من مواد م�سادة لاللتهابات.	
• تخل�ض من الرياح املتولدة عن �سوء اله�سم ملا يحتويــــه من زيــــوت طيــــــــــــارة.	
• مدر للبـــــــول ومطهر للـــمجــــاري البوليــــــــــــة.	

فــوائـــده:

	  

الق�ســــط الهنـــدي
...........................................................

 امل�سادر بالعربية:
1- القراآن الكرمي
2- ال�سنة النبويــة

3-  الطــــب النبــــــوى لبـــن قيـــــــــم اجلــــــوزيـــــــــة
4-  الطـــب النبــــــوى للحـــــافـــــــــظ الذهبـــــــــــــــــــى

5-  اإعجـــــــــاز الطب النبـــــــوى للدكتــــــــــور ال�سيـــــــــد عـــبـــــــد احلكيـــــــم عبــــــد اهلل
6- مــو�ســـوعــــــة جــــــابـــر لطــــب العــــ�ســـــاب لالأ�ستـــــاذ الدكتــــــور جـــابــــر بـــــن �ســـــــــالــــــم القحطــــــانــــى

العا�سر  العاملى  املوؤمتر  مدبولى.  حممود  حنفى  الدكتور  لالأ�ستاذ  اخلنزير  حلم  حترمي  فى  العلمى  العجاز   -7
لالعجاز العلمى فى القران وال�سنة برتكيا 1432 ه - 2011 م.

 A. fumigatusو  Aspergillus niger speciosus  Costus على فطر  الهندي  الق�سط  تاأثري   -  8
وخمرية Candida albicans التي ت�سيب اجلهاز التنف�سي فـي الإن�سان للدكتورة منال عثمان القطان. املوؤمتر 
العاملي العا�سر لالإعجاز العلمي فـي القراآن وال�سنة بدولة تركيا1432هـ - 2011م.

9- فــــوائــــــد نبــــــات الــكــمــــــــاأة "الــفــــقــــــــــع"
  http://www.dailymedicalinfo.com/articles/a-225  

10- الأحاديث الواردة فـي الق�سط جمعا وتخريجا لأبي عبداهلل علي يو�سف العال
http://www.mahaja.com/showthread.php?9859                               
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