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٢٦٩

  

لسوائل بني الطب النبوي والطب احلديث   : التداوي 

  يف ضوء الصحيحنيٌ حديثيةٌدراسة

  ١الدكتور دمحم شافعي مفتاح بوشية

 

  ملخص البحث

ٌالتداوي أمر مشروع حثت عليه السنة النبوية، من خالل أحاديث شريفة فيها هدي طيب،  ٌ ٌ ٌ
ج صاحل، وتوجيهات قيمة، وقد خص َّو م أبِّ وا هلذا الغرض مثل ص أئمة السنة يف مصنفا

نواع من  ب الطب وحنومها، ومن صور التداوي الواردة يف السنة التداوي  ب التداوي و
 ،العسل، ولنب اإلبل وبوهلا: األشربة والسوائل اليت كانت معروفة ومشهورة عند العرب مثل

ذه السوائل، وتبني فوائدها ، حيث وردت أحاديث يف الصحيحني حتث على التداوي 
 من فوائد تلك األشربة، وتيقن من صدق توجيهات النيب عليه َّوجاء الطب احلديث، فتحقق

جح  ا؛ واسخدمت هذه السوائل منفردة أو مركبة يف العصر احلاضر كعالج  السالم بشأ
ذه السوائل . لكثري من األمراض وهذا البحث يتناول جمموعة األحاديث النبوية املتعلقة 

ودراستها دراسة حديثية حتليلية جتمع بني الطب ) البخاري ومسلم(حيحني الثالثة يف الص
، مع االلتزام فيه بقواعد ومبحثني وخامتة، مقدمةالنبوي والطب احلديث، وذلك من خالل 

ذه  البحث العلمي ومنهجيته حىت ندرك أمهية اهلدي النبوي يف احلث على التداوي 
  . على صحة أمته وسالمتهاالسوائل، ومدى حرص النيب عليه السالم

 الطب -   الطب النبوي-  الطب- السوائل- التداوي:الكلمات املفتاحية
  . بول اإلبل-  لنب اإلبل- العسل-احلديث

  

  

 ـــــــــــــــــ
قانون، وأستاذ الفقه املساعد بكلية الشريعة وال.  مصر– القاهرة - جامعة األزهر–دكتوراه يف الفقه من كلية الشريعة والقانون 1

 . ماليز–) دار األمان(قدح )UniSHAMS(جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية 
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Abstract 

Medication is a legitimate thing urged by the Prophet’s Sunnah. Through 
Prophetic Traditions (al-Ahadith) in which good guidance, good approach 
and valuable instructions leaders of al-Sunnah have been specified in their 
writtings chapters for this purpose for example A Chapter of Medication 
and A Chapter of Medicine etc. Some forms of medication revealed in the 
al-Sunnah is medication with varieties of drinks and liquids which are 
renowned and famous among the Arab such as honey, camel’s milk, and 
urine in which were reported by prophet’s traditions in the Sahihayn (al-
Bukhari and Muslim) urging people to medicate with these liquids and 
uncovering their benefits. Latter on, came modern medicine confirmed the 
benefits of that liquids and ascertained the truth of Prophet’s instructions 
toward them and these liquids had been used in pure or a mixture in recent 
time as  successful treatments for varies diseases. This study deals with a 
set of Prophet’s Traditions related with these three liquids in the Sahihayn 
(al-Bukhari and Muslim). A study that combined between the Prophetic 
Medicine and Modern Medicine through an introduction, three sub-topics 
and a conclusion along while adhering to the rules of scientific research 
methodology until we realized the important of Prophet’s guidance in 
urging medication with these liquids and how keen the Prophet upon the 
health and safety of his ummah.  

Keywords: Medication – Fluid – Medicine- Prophetic Medicine - 
Modern Medicine - Honey- Camel’s Milk - Camel’s Urine. 
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  املقدمة

 احلمد  حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعاىل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من َّإن
ً فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن يهده هللا ً

والمتوتـنَّإالوأَنـتممسلمون.ًحممدا عبده ورسوله َأَيـهاالذينآمنوااتـقوااللهحقتـقا ُ ُ َِ ِِ ِْ ْ َ َُ ُْ َّ َِّ ُ َ َُُ َ َّ ََّ َ َُ َ َّ ُّ] ١٠٢:آلعمران[ .  

للهعليم كرمكمعنداللهأتـقاكمإ وقـبائللتـعارفواإ خلقناكممنذكروأُنـثىوجعلناكمشعو ٌأَيـهاالنَّاسإ َ َ َ ُ َِ َِ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََّ َّ ٍَّ َ ََّ َِّ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ ِْ ُِ ََ َْ َ َُ َ ًَ َ ََ ُ ََ َْ ِ َ ٌخبريُّ َِ 
  .]١٣: احلجرات[

فإن الصحة من األمور احلياتية املالزمة للمرء حبكم األصل، فاألصل يف اإلنسان السالمة .. .وبعد
والربء، ولكن املرض عارض يرد على املرء، فإذا مين اإلنسان بذلك العارض، كان الوصول إىل الشفاء هو أهم ما 

  .ص عليه املريض، ويسعى إىل حتصيلهحير

َّوسبل الشفاء أو التداوي مما جيتهد الناس فيه وللوصول إليه يف كل عصر ومصر، وألن ديننا احلنيف 
ا فقد بني لنا القرآن الكرمي والسنة املطهرة بعض عناصر الشفاء، ومن ً وعالجًحيرص على سالمة األبدان وقاية
نية والنباتية اليت خلقها هللا سبحانه وتعاىل، كالعسل، ولنب اإلبل وبوهلا، تلك هذه العناصر بعض السوائل احليوا

ا املتعددة كتب السنة   .العناصر اليت أرشدتنا إليها السنة النبوية املطهرة يف أحاديث عدة زخرت بروا

 ضوء الطب وقد استخرت هللا تعاىل يف تناول هذه السوائل الثالثة وبيان فوائدها ومنافعها الطبية يف
مؤمتر اإلمام الثالث للسنة النبوية النبوي والطب احلديث، وذلك من خالل هذا البحث اليسري الذي أتقدم به إلى

وقد  .م٢٠١٨ ديسمرب ٢٧م الذي تعقده الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية يف سالجنور ماليز يف ٢٠١٨
لسوائل بني الطب النبوي والطب ا" أمسيته  وهو يقع ".حلديث دراسة حديثية يف ضوء الصحيحنيالتداوي 

  .  الطب النبوي والطب احلديث: ضمن احملور اخلامس

 .أسباب اختيار املوضوع، وبيان اجلديد فيه

  : أسباب اختيار املوضوع–أ 

لعديد من جوانب احلياة، وأرشدت إىل ما يصلح – ١  إبراز بعض جوانب عظمة السنة النبوية اليت أحاطت 
ناألب   .دان، كإرشادها إىل ما يصلح األد

 من دراسة يسرية جتمع بني هذه السوائل الثالثة، وتتناوهلا -ٍ بعد حبث وحتر واجتهاد–  خلو املكتبة العلمية -٢
لطب النبوي  تناولت - وما أكثرها-من الناحية احلديثية، ألن الدراسات والكتب اليت صنفت يف التداوي 

  .نبوي، أو تناولت عنصرا من هذه العناصر كالعسلطائفة كبرية من الطب ال
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 يف استباط النتائج واألحكام - ال سيما شرح الصحيحني– الوقوف على مدى سعة أفق شراح احلديث -٣
ذه األحاديث يف جمال التداوي   . والفوائد املتعلقة 

  : بيان اجلديد فيه–ب 

صوص السنة النبوية املطهرة وبني اكتشافات العلم  اجلديد يف هذا البحث يف تقديري يتمثل يف الربط بني ن
ذه السوائل الثالثة، اليت مجعت بينها صفات مشرتكة  احلديث وجتارب العلماء واألطباء يف ميدان التداوي 
ا متثل مجيعا منتجات حيوانية  ا وآتت مثارها، كما أ تتمثل يف كون هذه السوائل حثت السنة على التداوي 

 ).   النحل(، وحيوان مصنف يف اململكة احليوانية ضمن احلشرات)اإلبل(ان من ذوات األربع حيو:على صنفني

 :أهداف البحث، وأمهيته

  :يهدف البحث إىل طرح بعض األسئلة واإلجابة عنها من أمهها

  ا القيمة يف جمال الطب والتداوي؟ ما دور السنة النبوية وإرشادا–أ 

ذه السوائل ودراستها يف ضوء ويتأتى ذلك من خالل إيراد نصوص  األحاديث النبوية اليت تتعلق 
  .الطب النبوي والطب احلديث

ستخدام هذه السوائ- ب ل اليت حثت عليها السنة  إىل أي مدى يتحقق الشفاء من األمراض كال أو بعضا 
  النبوية؟

ا ويتأتى ذلك من خالل بيان نتيجة تعاطي هذه السوائل على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص العسل ( وجناح الشفاء 
  ).وبول اإلبل ولبنها مناذج

  وسبل االستفادة منهما وواجبنا حنومها؟) البخاري ومسلم(  ما قيمة كتايب الصحيحني –ج 

  .ويتأتى ذلك من خالل قصر البحث على دراسة حاديث الصحيحني فقط الواردة بشأن هذه السوائل  

ذه السوائل وفعاليتها يف ًا أو تثار حاليًليت أثريت قدمي ما الشبهات أو االستشكاالت ا–د  ا حول التداوي 
  .الشفاء، ال سيما بول اإلبل الذي يستنكر التداوي به كثري من العلماء املعاصرين

  . ويتأتى ذلك من خالل طرح هذه الشبهات واالستشكاالت والرد عليه

ذا احملور من حماور املؤمتر، حيث يقدم ، وصلتأمهية هذا البحثوبناء على ما تقدم تتبني لنا  ه الوثيقة 
 لألحاديث الصحيحية الواردة بشأن هذه السوائل الثالثة على سبيل التداوي وليس على ً حتليليةًالبحث رؤية

  .سبيل جمرد كون بعضها غذاء، كالعسل، واللنب
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 :منهج البحث وإشكاليته

 األحاديث تبحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث أوردسلكت يف هذا اليف املنهج العلمي: منهج البحث–أ 
 بدراستها دراسة حتليلية من خالل قمتالنبوية اليت جاءت يف الصحيحني حول هذه السوائل الثالثة كدواء، مث 

 ببيان أهم ما وقفت عليه يف الطب احلديث من كالم تهاكالم شرح السنن السيما شراح الصحيحني، مث أعقبه
  . ويف املنهج الفين أعددت البحث وفقا لشروط جملة اإلمام احلديث.ية هذه السوائل يف العالجونتائج حول فعال

التداوي أمر مشروع، ومطلب كل مريض، والتداوي منه املأكول واملشروب وغريمها، :  إشكالية البحث- ب
ال السيما العسل الذي يتد اوى به بصور وأشكال وهذه السوائل الثالثة الواردة يف أحاديث البحث واسعة ا

شىت، والبحث يطرح هذه اإلشكالية ويدرسها دراسة حتليلية جتمع بني طب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والطب احلديث، 
ب بيان  لند، بل من  ب مقارنة الند    .سبقية الفضل ومسو املكانة لسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأليس من 

 .ضوع البحثالدراسات السابقة حول مو

ال شك أن الدراسات اليت كتبت حول الطب النبوي والطب احلديث ال ميكن حصرها وال الوقوف عليها وال 
 وبعضها خاص بشيء واحد من صنوف ،َّيتسع هلا هذا البحث اليسري، ألن بعض هذه الدراسات عامة

جياز، وأرجع التداوي، وبعضها جتارب حبثية وقعت يف املختربات واملعامل، ولكن يكفي أن  أشري إىل بعضها 
  : يف توثيقايت ملوضوعات البحث أو إىل بعضهاإليها

لعسل -١ ليف دار احلضارة للنشر والتوزيع، ويقع ضمن سلسلة الطب البديل، ونشرته مكتبة التداوي  ، من 
ته، وفوائده، واستخداماته الغذاية والعالجية وهو منشور مبوقع . العبيكان، ويتناول الكالم عن العسل ومكو

  . 978-9960-51-651-6   حتت رقم التسلسل العاملي- مكتبة العبيكان

ظم النسيمي. دالطب النبوي والعلم احلديث -٢ شرون:حممود  م، وهو ١٩٩٦ طيعة -مؤسسة الرسالة 
 . ور صفحة، ويتناول الطب النبوي الوقائي والعالجي وغري ذلك من األم١٢٠٤كتاب يقع يف ثالث جملداات 

  .الدار السعودية للنشر. عبد الكرمي جنيب اخلطيب. د. عسل النحل شفاء نزل به الوحي -٣

نشر مؤسسة العصر احلديث . علي مؤنس.، دعلى هامش الطب النبوي يف عالج مرضى اجلهاز اهلضمي -٤
التسلسل  رقم حتت) dz.nooonbooks.www://http(للنشر والتوزيع  ونسخته اإلليكرتونية يف موقع مكتبة نون

  .  وهي دراسة خاصة بعالج الطب النبوي ألمراض اجلهاز اهلضمي.39485700 العاملي 

لبان اإلبل وأبواهلا سنة نبوية ومعجزة طبية -٥ سني : مجع وترتيب.التداوي  كتاب ، وهو شهاب البدري 
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤: الطبعة األوىل".. سلسلة منهاج النبوة" ويقع ضمن، صفحة١٢٤يتكون من 
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 وهذه الدراسات السابقة وغريها تناولت جوانب عدة من  الطب النبوي، وما استفيد به منها من الطب املعاصر 
ملراجع والدراسات املبينة لقيمة الطب النبوي ِّيف جمال التداوي والعالج، وقد دعمت هذه املؤلفات  ُ. 

  :التعريف مبصطلحات عنوان البحث

 :شيء فرع عن تصوره، فإنه جيدر بنا تعريف مصطلحات عنوان البحث على هذا النحوًنظرا ألن احلكم على ال

َدووي فالن يداوى، والتداوي: التداوي لغة مأخوذ من دوي إذا مرض، يقال: تعريف التداوي* ُ ٌ َُ َ ِ تناول : ُ
  . )١(الدواء

ذن هللا تعاىل من عقار أو رقية أو عالج : ويف االصطالح استعمال ما يكون به شفاء املرض 
 .)٢(طبيعي

ًسال املاء والشيء سيال وسيال:يف اللغة مجع سائل، وهو مجع معاصر، يقالالسوائل : تعريف السوائل* ََ ًَ ْ ُ ُ أي : َ
َجرى، وَأساله غريه وسيله هو، وسال الشيء خالف مجد فهو سائل َُ ََّ َ َُ َ)٣(.  

َ حالة من حاالت المادة الثالث وسط بني الصالبة والغازية ومجعه سوائل :ويف االصطالح الكيميائي َََّ َّ َْ َ
َّْيـقال الزيت نوع من السوائل َُ

  . فكل ما جرى وسال يسمى سائل، ومنه هذه السوائل الثالثة حمل الدراسة، )٤(

ب قتل: طبب يقال: الطب يف اللغة مصدر الفعل: تعريف الطب* ًَّطبه طبـا من  عالج اجلسم : داواه، ومعناه: َّ
لطب ٌّرجل طب وطبيب، و: والنفس، ويقال للعامل  ٌّ سأل له : املتطبب هو الذي يتعاطى علم الطب، وتطبب لهَ

صالح حال البدن بعد فساده بعلة من العلل   . )٥(ْاألطباء، والطب فيه معىن اإلصالح، إذ هو يتعلق 
نه. )٦(به حفظ الصحة وبرء املرضعلم يعرف : ويف االصطالح ًوعرف أيضا  ِّ ما حيافظ على صحة : ُ

  .)١(موجودة وينميها، أو يعمل على إعادة صحة مفقودة ويداويها
 ـــــــــــــــــ

 .٢٨٣،ص١٤ج).هـ١٤١٤، ٣در، طدار صا: بريوت (.لسان العرب.ابن منظور، دمحم بن مكرم بن على األنصاري اإلفريقى)1(

 .١٢٦ص). م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٢ط.دار النفائس: األردن(. معجم لغة الفقهاء. ، حامد صادققلعجي، دمحم رواس، وقنييب) 2(

). ت.د.بة العلمية،طاملكت: بريوت(.املصباح املنري. ، الفيومي، أمحد بن دمحم بن علي)سيل( مادة ٣٥٠،ص١١ج. لسان العرب. ابن منظور) 3(
 ).سيل( مادة ٢٩٩،ص١ج

ت، أمحد، النجار، دمحم. جممع اللغة العربية)  4(  .٤٦٩،ص١ج). ت.د. دار الدعوة، ط: مصر(. املعجم الوسيط. مصطفى، إبراهيم، الز

 ). طبب( مادة٣٦٨،ص٢ج. املصباح املنري. ، الفيومي)طبب( مادة٥٥٣، ص١ج.لسان العرب. ابن منظور) 5(

 .٤٧٨، ص١ج).م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ط. دار عامل الكتب:مصر.(التوقيف على مهمات التعاريف. املناوي، زين الدين دمحم بن عبد الرءوف) 6(
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ّهو جمموعة النصائح الطبية اليت وصلتنا نقال عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على هيئة أحاديث نبوية : الطب النبوي* ًّ
  .)٢(لوب، واألنفس، واألجسادّشريفة، حيث أقرها ووصفها لغريه من الناس، فهي تعاجل أمراض الق

لطب سواء كان يف القرآن أو يف السنة ":وقيل ما ثبت وروده عن النيب صلى هللا عليه وسلمفيما يتعلق 
ًوبذلك يكون الطب النبوي ليس مقتصرا على األحاديث فقط، بل يشمل القرآن أيضا، .  )٣("الشريفة املوثقة ً

عض ما جاء يف األحاديث له  أصل يف القرآن، فعلى سبيل املثال ما جاء يف السنة من كون العسل دواء ألن ب
ا شراب خمتلف أَلوانه فيه شفاء للنَّاس إن يف :يستند إىل اآلية الكرمية الورادة فيه ِخيرج من بطو َّ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ِْ ِ ُِ َ َ ُْ ٌ َُْ ٌَ َ ُ ُ ْ ٍْذلك آلية لقوم ُ َ ًِ َِ َ َ َ

َيـتـفكرون ُ َّ َ ََ]٦٩:النحل .[  

ا عن  لقيام ببعض األمور و وهو يشمل الطب الوقائي والعالجي، فالوقائي ما أمر فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
ا من األمراض املختلفة، والعالجي يشمل ما أمر ًالكثري منها أيضا، من أجل احملافظة على صحة اجلسم، ووقايتن
ملواد واألعشاب الطبيعية مثل لتداوي    .العسل، واحلجامة، وألبان اإلبل، واحلبة السوداء: ّفيه النيب عليه السالم 

ت العلمية والبحوث املعاصرة من نتائج وممارسات يف ميدان : الطب احلديث* هو كل ما توصلت إليه النظر
ا املالتدا   . خصصة لدراسة أنواعه وفروعه املختلفةتوي والعالج، وهو صنوف شىت، هلا كليا

 هو فصحيح البخاري.مها كتا البخاري ومسلم رضي هللا عنهما، أو كتا الشيخني، أو الكتابني: الصحيحان*
مه" املسند الصحيح " هوحيح مسلموص". اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ

 وأصحهما ؛ومها أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل". املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ما مجعا أصح األحاديث الثابتة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، البخاري   .ومسيا كذلك أل

لقبول أو أحدمها فقد جاز" الصحيحان"وما رواه  ِ القنطرة، لتلقي األمة هلما  وال يبحث فيه، إال ... َُّ
ُإذا كان مما انتقد عليهما، أو على أحدمها متـنا َأو سندا، َأو بدت ألهل العلم فيه علة، فـتـبـني وتـبحث َ ًَ َ َ َ َُْ َْ ُ َّ ُ َْ ٌَِّ َ ًْ ْ

)٤(.  

  ـــــــــــــــــ
= 

 .ه١٤٠٥ شوال - مقال مبجلة الوعي اإلسالمي- الطب واألطباء يف اإلسالم. د حميي الدينالعجوز، أمح)  1(

 ).م١٦/٨/٢٠١٦ بتاريخ https://mawdoo3.com :كوم .منشور مبوقع  موضوع.(مفهوم الطب النبوي. عبد القادر، إسراء)  2(

. ضمن سلسلة الشريعة واحلياة" الطب النبوي والطب احلديث"حلقة مقالة بعنوان ). طبيب متخصص يف طب األعشاب والطب النبوي(احللو، مسري ) 3(
 ). م٢٠/٧/٢٠٠٣: بتاريخ.http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3وقع قناة اجلزيرة منشور مب(

ِّعلم فهرسة احلديث، نشأته، تطوره، أشهر ما دو. املرعشلي،يوسف عبد الرمحن) 4(  .٣٦ص). ت.د.ط. دار املعرفة: بريوت(. َن فيهُ
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لعسل بني الطب النبوي والطب احلديث: املبحث األول   التداوي 

 العسل سائل معروف لدى أكثر األمم والشعوب، وهو درجات وأنواع حبسب ما جاء يف اآلية الكرمية، وقد 
لطب العريب بذكر الكثري منافعه ًعرف العرب خواصه قدميا واستخدموه كغذاء وعالج، وزخرت كتب ا

جع للعديد من األمراض ٍواستخدامته صرفا أو ممزوجا مع غريه، كعالج  ٍ ً)١( .  

لعسل يف ضوء السنة النبوية: ألولاملطلب ا   التداوي 

ت عدة، بل وحاالت خمتلفة، فمنها ما أطلقه  لعسل يف الصحيحني اختذت روا األحاديث الواردة يف التداوي 
شرب العسل، واحلجامة، والكي، ومنها ما ارتبط : ًالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مبينا كون العسل أحد أهم طرق الشفاء املشهورة

 –بب مرض طارئ لبعض الناس، وسؤال أخيه للنيب عليه السالم، وجيدر بنا إيراد نصوص هذه احلديث بس
 مث التعليق عليها من -وعلى وجه اخلصوص األحاديث اليت ذكرته كنوع من أنواع الدواء، وليس كمجرد غذاء

مر الطب النبوي على هذا النحو   :َّخالل كالم شراح والسنة وغريهم، فيما يتعلق 

  :العسل شفاء من أدواء البطن:  احلديث األول

ته املتعددة يف الصحيحني على هذا النحو   :  ويتجلى ذلك يف حديث  أيب سعيد اخلدري  بروا

ٍ عن َأيب سعيد- ١ ِ َ ِ ْ َأَن رجال أَتى النَّيب صلى هللا عليه وسلم فـقال: َ َ ََ َ َّ ََّ َُ َِ ََْ َُّ َ ِ َْأخي يشتكي بط: ًَّ َ َِ َِ َنه، فـقالْ َ َ ُ ًاسقه عسال«: َ َ َ ِ ِ ْ «
َمث أَتى الثانية، فـقال َُ َ ََ َِ َّ ًاسقه عسال«: َّ َ َ ِ ِ ه الثالثة فـقال» ْ َمث َأ َُ ََ َِ َّ ُ َ ًاسقه عسال«: َّ َ َ ِ ِ ه فـقال» ْ َمث َأ َُ َ ُ َ َقد فـعلت؟ فـقال: َّ َ َ َ ْ َُ َْ :

، وكذب بطن َأخيك، اسقه عسال« ًصدق ا ََ ََ ِ ِ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ُ ََ َّ ُفسقاه » َ َ َ َفـبـرَأَ ََ
) ٢(.  

 ـــــــــــــــــ
ط مبوقع املكتبة الشاملة موافقة .(دمحم أمني الضناوي: ، وضع حواشيهالقانون يف الطب. حلسني بن عبد هللا اابن سينا،: تنظر أصنافه ومجلة فوائده يف) 1(

، ١دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت. (هيثم خليفة طعيمي:حتقيق.احلاوي يف الطب. الرازي أبو بكر، دمحم بن زكر. ٦١٩،ص١ج).للمطبوع
دار إحياء الرتاث العريب، :بريوت.(عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيين، حممود بن أمحد بن موسى. ٢٦٨، ص٦ج).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 .٢٣٢،ص٢ج).ت.د.ط

مه البخاري يف أخرجه) 2( صر الناصر:حتقيق،"اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ دار طوق :بريوت.(دمحم زهري بن 
ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي١٤٢٢، ١النجاة،ط يف ومسلم ). ٥٦٨٤( برقم،١٢٣، ص٧ كتاب الطب، ج).ه مصورة عن السلطانية 

دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت(دمحم فؤاد عبد الباقي : ، حتقيقاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ب التداوي بسقي العسل، ج).ت.د.ط  .واللفظ للبخاري). ٢٢١٧(، برقم١٧٣٦، ص٤كتاب السالم، 



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 2018 
  

e-Proceeding of 3rd  INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

٢٧٧

ِ عن َأيب-٢ ْ َ سعيد  ، قالَ َ ٍ ِ َجاء رجل إىل النَّيب صلى هللا عليه وسلم فـقال: َ َ َ َ ٌَّ ََّ ُ ََ َِ َْ ََ ُ َ ِّ ِ ِ َإن َأخي استطلق بطنه، فـقال: َ َ َ ُ َُْ َْ َ َ ْ ِ َّ ِ :
ًاسقه عسال« َ َ ِ ِ َفسقاه فـقال» ْ َ ََ َُ َإين سقيـته فـلم يزده إال استطالقا، فـقال: َ َ ََ ً ََ ْ ِ ْ َّْ ِِ ُِ ُْ َ َْ َ ُ َصدق«: ِّ َ َ ا وكذب بطن َأخيكَ ِ ُ ْ َ َ َُ ََ ُبـعه » َّ َ َ َ

َالنَّضر، عن شعبة َْ ُ ْ َ ُ ْ
)١(.  

، أَن رجال أَتى النَّيب صلى -٣ ََّ عن َأيب سعيد اخلدري  َّْ َِ ََّ ً ُ ََ ِّ ِ ُْْ ٍ ِ َهللا عليه وسلم فـقالِ َ َ َ َّ َ َ ِ ََْ ُإن َأخي عرب بطنه فـقال له: ُ َُ َ َ َ ُْ َ َ ِ َ ِ َّ ِ :
ًاسقه عسال« َ َ ِ ِ َمبعىن حديث شعبة » ْ َ َْ ُْ َِ ِِ َ

)٢(. 

  :التعليق على األحاديث

ا دلت على اآليتالناظر يف  هذه ا السابقة يف الصحيحني جيد أ   : األحاديث بروا

ً أن مثت مرض أمل برجل يف بطنه فسأل أخوه النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأمره مرار- ٍ َّ ، حىت برأ من سقمه؛ وهذا ًا أن يسقيه عسالَّ
  .ما تصرح به الرواية األوىل

، وأنه شرب العسل مرة فزاد عليه اإلسهال، )اإلسهال(ق البطن َّ أن األمل الذي اشتكى منه الرجل كان استطال-
  .مث شرب مرة أخرى فربأ منه؛ وهذا ما تصرح به الرواية األوىل

ُإن َأخي عرب بطنه(َّ أن األمل الذي اشتكى منه الرجل هو فساد املعدة، وهو ما تصرح به الرواية الثالثة - ُْ َ َ ِ َ ِ َّ يف ، و)ِ
ِعربت معللغة يقولونا َ َْ ِ ًدته تعرب عرَ ٌَِفهي عربةُ ْوذربت،َ َِ ْ معدته تذرب ذر فهي ذربة إذا فسدتَ َ ََ ِ ِ َ ََ ِ َ ً ََ َُ ْ َ ُ َ، وعرب اجلرح إذا ِ ِ َ

ُالذرب، الداء الذي يـعرض للمعدة فال تـهضم الطعام، ويـفسد فيها وال متسكه، وفسد ِ ُْ ََ َ ََ َِ ُِ ُ ُْ َ ََّ ِ َِّ ْ َْ ََ ُ َّ ُ َّ ِ)٣(.  
، وإال فثمت وفساد املعدة أعم من أن يقتصر على اإلسهال، ألن اإلسهال أحد حاالت فساد املعدة

  .أمراض أخرى تصيب املعدة من كثرة الطعام أو قلته، أو التخليط فيه أو غري ذلك

 ـــــــــــــــــ

ب دواء املبطون، جاجلامع املسند الصحيحأخرجه البخاري يف ) 1(  ).٥٧١٦(، برقم١٢٨،ص٧، كتاب التداوي، 

ب التداوي بسقي العسل، جاملسند الصحيحأخرجه مسلم يف ) 2(  ) .٢٢١٧(، برقم١٧٣٦، ص٤، كتاب السالم، 

 .غريب احلديث. ، اخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت)ذرب( ، مادة٣٨٥، ص١ج. لسان العرب. ابن  منظور:ينظر) 3 (
جممع . ََِّالكجرايت ، مجال الدين، دمحم طاهر بن علي الصديقي اهلندي الفتين. ٣٣٨، ص١ج). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ت، . دار الفكر، ط د: دمشق(

 . ٥٤٩، ص٣ج). م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧، ٣مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط: تركيا.(األخبارحبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف 
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لعسل يف األحاديث عسل النحل، وليس غريه من أنواع العسل، ومل تصرح األحاديث بكون َّ أن امل- قصود 
ًاملشروب عسال صرفا، أو خملوطا بغريه من السوائل، على حنو ما ذكره  ابن حجر ً  واملراد : "قائال) هـ٨٥٢ت(ِ

"اًا وحيتمل أن يكون ممزوجًعسل النحل وهو مشهور عندهم وظاهره األمر بسقيه صرف
)١(.  

ًشرب خالصا أو ممزوجا بغريهوالطب العريب يتفق على أن العسل واسع الفوائد سواء  وكان من هدي . ً
ملاء على حد قول العيين  وكان يشرب كل يوم قدح عسل ): "ه٨٥٥ت(النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يشرب العسل ممزوجا 

  .)٢(" مباء على الريق وهي حكمة عجيبة يف حفظ الصحة وال يعقلها إال العاملوناًممزوج

مجهور املفسرين  كما يرى  أن األحاديث اليت تنص على كون العسل شفاء تتفق مع اآلية الكرمية أو تفسرها -   
ِفيه شفاء للنَّاسأن املقصود بقول هللا  ِ ٌِ َ ِ ِ]ذا ابن مسعود، وابن تعود على العسل، حيث ] ٦٩:النحل قال 
ا عائدة على القرآن وليس على العسلً وغريهم، خالف، وقتادة،عباس، واحلسن البصري اهد الذي يرى أ   . )٣(ا 

  :ا أحد أهم طرق الشفاءًالعسل مطلق:احلديث الثاين

النيب ملسو هيلع هللا ىلص بني ثالثة طرق من طرق التداوي موصلة إىل الشفاء،  مجع فيه   ُ وميثل ذلك احلديث الصحيح الذي
  :شرب العسل، واحلجامة، والكي على هذا النحو: ورتبها ملسو هيلع هللا ىلص على هذا النحو

َ عن ابن عباس رضي ا عنـهما، قال-  ١  َ َ َُ َْ ََُّ َ
ِ ٍ َّ ِ ٍالشفاء يف ثالثة«: ْ َِ ََ ِّ ُ ٍشربة عسل ، : َ َ َ َِ ْ ر، وأَنـهى َ َوشرطة حمجم، وكية  ْ َ ٍَ ٍَ ِ َِّ َََ َ ْ ِ ْ َ

ُِّأميت عن الكي َ َِّ ِرفع احلديث ورواه القمي، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عباس، عن النَّيب صلى هللا عليه » َِ ْ ْ ََْ َ َ َ َ َ ُُّ ََّّ ْ ْ ِّْ ِ ِ ٍِ َّ ٍ ِ َُِ ٍُ َِ ُ َََ ََ َ َ َ
َوسلم َّ َ ِيف العسل واحلجم«: َ ْ َ َ ِ َ َ ِ«)٤(.  

ٍ عن ابن عباس-٢ ََّ َِ َ، عن النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال رضي هللا عنهماِْ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ َُ َ ِّ ِ ٍالشفاء يف ثالثة«: ِ َِ ََ ِّ ُ ٍيف شرطة حمجم، : َ َ ْ ِ َِ ْ َ ِ
ٍَأو شربة عسل، َأو كية َِّ َ ْ ٍْ َ َ َ ْ ِّ بنار، وَأ َأنـهى ُأميت عن الكيَ َ َِّ َِ ََ ْ َ َ ٍ ِ«) ١(.  

 ـــــــــــــــــ
: دمحم فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح:ترقيم وتبويب. فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين) 1 (

 ..١٦٩، ص١٠ج).هـ١٣٧٩ت، .د.دار املعرفة، ط: بريوت.(حمب الدين اخلطيب

 .٢٣٢، ص٢١ج. عمدة القاري. العيين) 2(

سر بن إبراهيم: حتقيق.شرح صحيح البخارى البن بطال. ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك: ينظر) 3( ض(أبو متيم  ، مكتبة الرشد: الر
: بريوت(.املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. والنووي، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي. ٣٧٥،ص٩ج).م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٢ط

 .٢٠٣، ص١٤ج).ط.ت.، د٢دار إحياء الرتاث العريب، ط

ب الشفاء يف ثالث، جاجلامع املسند الصحيح أخرجه البخاري يف) 4(  ).٥٦٨٠(، برقم١٢٢،ص٧، كتاب الطب، 
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ُمسعت النَّيب صلى هللا عليه وسلم يـقول:  وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال-٣ ُ َ ََ َّ ََّ ِ ََِْ َُّ َ ِ ُ ْ ٍإن كان يف شيء «: َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ
ْمن َأدويتكم  ُ َِ ِ ْ ْ ْيكون يف شيء من َأدويتكم : ْ َأو- ِ ُ َُِ َِ ْ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ٍ خيـر، ففي شرطة حمجم، َأو شربة عسل، َأو لذعة بنار - ُ ٍَ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ٍَ َ َ ْ َْ َْ ِ َ َ ٌ ْ َ

َتـوافق الداء، وما ُأحب َأن َأكتوي َ َ َِ َ ْ ْ ُّ ِ َ َّ ُ ِ ُ«)٢(.  

  :  التعليق على األحاديث

َقد أخرب النَّيب صلى هللا عليه وسلم عن غيب أطل:"  قال العيين- ََ ِ َْ لعسل، ِ لوحي َأن شفاءه  ْعه هللا عليه وأعلمه  َْ ْ ِ ِ ََ
َفكرر عليه األمر يسقي العسل ليظهر ما وعد به، وأَيضا قد علم أَن ذلك النـَّوع من المرض يشفيه العسل َ ََ َْ ْ َْ َْ ِْ َِ ً ْ ِْ ِِ َ ْ َْ ََ")٣( .  

لعسل قد يكون على جهة اإل- ول  أن الشفاء  ًطالق لكل مريض، وقد يناسب مريضا دون آخر، حيث 
ا شراب خمتلف أَلوانه فيه شفاء للنَّاس: بعض العلماء قول هللا تعاىل ِخيرج من بطو ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ِْ ِ ُِ َ َ ُْ ٌ َُْ ٌَ َ ُ ُ ْ ُ] على أنه ] ٦٩: النحل

  .  لبعض الناس ولبعض األمراض، متأولني بذلك اآلية الكرمية وحديث جابر شفاء

احلجامة وشرب العسل والكى إمنا هو شفاء لبعض :"حيث قالوا فيما نقله عنهم بعض شراح الصحيح 
ََأو لذعة بنار تـوافق الداء«: األمراض دون بعض، أال ترى قوله عليه السالم ََّ ُ ِ ٍُ ٍ َ َِ ْ َ  موافقتها للداء فدل هذا فشرط» ْ

ا إذا مل توافق الداء فال دواء فيها، وقد جاء ىف القرآن ما لفظه العموم واملراد به اخلصوص كقوله تعاىل َوما : أ َ
ِخلقت اجلن واإلنس إال ليـعبدون ُ ُ َْ ُِ َِّ َ ْ َّ ِْْ َ ِْ َ َ] ت َولقد ذرأ جلهنَّم كثريا من : يريد املؤمنني منهم لقوله تعاىل] ٥٦: الذار َ َِ ًِ َ ََ ََِ َ ْ ْ ََ

ِاجلن واإلنس ْ ِْ َ ِّ ِْ]٤(" خلقنا: أى] ١٧٩:األعراف(.  

  ـــــــــــــــــ
= 

ب الشفاء يف ثالث، جاجلامع املسند الصحيحأخرجه البخاري يف )  1(  ).٥٦٨١(، برقم١٢٢،ص٧، كتاب الطب، 

لعسل، جلصحيحاجلامع املسند اأخرجه البخاري يف ) 2( ب الدواء  ، كتاب املسند الصحيح، ومسلم يف )٥٦٨٣(، برقم١٢٣،ص٧، كتاب الطب، 
ب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ج  .واللفظ للبخاري. ،برقم١٧٢٩، ص٤السالم، 

 .٢٣٢، ص٢١ ج.عمدة القاري. العيين)  3(

 .٢٣٣-٢٣٢،ص٢١ج.عمدة القاري. العيين  ٣٩٦،ص٩ج.شرح صحيح البخاري. ابن بطال)  4(
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لعسل يف الطب النبويبعض    :االستشكاالت الواردة على التداوي 

  :كيف يتوافق العسل مع مريض اإلسهال: االستشكال األول

لعسل؟ :فيقولون: قد يشكل هذا على قوم):"ه٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي كيف أمر صاحب اإلسهال 
ول اآلية، وهي قوله تعاىل: اأحده: واجلواب من أربعة أوجه ِفيه شفاء للنَّاس :َّأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ٌِ َ ِ : النحل[ِ

َّأن ما كان يذكره النيب ملسو هيلع هللا ىلص من الطب على مذاهب العرب : والثاين. ومل يلتفت إىل اختالف األمراض] ٦٩
م كما  ملاءوعادا َّأن العسل كان يوافق ذلك الرجل، : والثالث. بينا يف مسند رافع بن خديج يف إبراد احلمى 

مرون ): هـ٣٨٨ت(فقال قال أبو سليمان اخلطايب كان استطالقه من االمتالء وسوء اهلضم، وسائر األطباء 
ْأن يكون أمره بطبخ العسل قبل سقيه، : والرابع. ال ميسك الطبيعة ليستفرغ الفضول) ١(صاحب اهليضة

  . )٢(واملطبوخ قد يعقل املبلغمني

  .تردد السائل واملريض وتكرار شرب العسل حىت مت الشفاء: االستشكال الثاين

 ـــــــــــــــــ
ا انطالق ا: اهليضة) 1( لبطن، وعدم موافقة طعام معني لإلنسان فيؤدي إىل تغري يف معدته، وجاء يف معناها يف بعض هي يف اللغة هلا معان عدة، أشهرها أ

ا معاودة اهلم واحلزن واملرضة بعد املرضة ومرض من أعراضه القيء الشديد واإلسهال واهلزال َّاملعاجم املعاصرة أ ْ َْ َ إلجنليزية والفرنسية مبعىن . ْ وهي 
 .)Diarrhoea،Cholera(الكولريا 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون .، التهانوي، دمحم بن علي بن القاضي دمحم حامد الفاروقي احلنفي٢٤٩،ص٧ج.لسان العرب. ابن منظور: ينظر إمجاال
شرون، ط: بريوت(.علي دحروج: حتقيق. عبد هللا اخلالدي.د:ترمجة. والعلوم . ، جممع اللغة العربية١٧٤٧، ص٢ج). م١٩٩٦، ١مكتبة  لبنان 

 .١٠٠٣،ص٢ج.املعجم الوسيط

ض(علي حسني البواب: حتقيق. كشف املشكل من حديث الصحيحني. ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن دمحم) 2( ار د:الر
  .١٥٩، ص٣ج) ت.د.الوطن، ط

ومن عرف شيئا من أصول الطب ومعانيه علم صواب هذا التدبري وذلك أن استطالق بطن هذا الرجل " وهذا نص عبارة اخلطايب بتمامها ملا فيها من الفوائد
ن يرتك الطبي مرون صاحب اهليضة  عة وسومها ال ميسكها ورمبا أمدت بقوة إمنا كان من هيضة حدثت من االمتالء وسوء اهلضم، واألطباء كلهم 

ألشياء القابضة واملقوية إذا ، فإذا فرغت تلك األوعية من تلك الفضول، مسهلة حىت تستفرغ تلك الفضول ا ورمبا عوجلت  فرمبا أمسكت من ذا
ن متد ا، خافوا سقوط القوة لعسل لتزداد استفراغا حىت إذا قذفت تلك الفضول ُفخرج األمر يف هذا مذهب الطب مستقيما حني أمر ملسو هيلع هللا ىلص  لطبيعة 

حية التربك تصديقا لقول هللا عز وجل َّوتنقت منها وقفت وأمسكت، وقد يكون ذلك أيضا من  ًَّ ِفيه شفاء للنَّاس: (ً ِ ٌِ َ ِ وما يصفه النيب صلى هللا عليه ). ِ
ُوسلم من الدواء لشخص بعينه فقد يكون ذلك بدعائه وتربيكه وح ًسن أثره وال يكون ذلك حكما عاما يف األعيان كلهاُ فعلى هذا املذهب جيب ، ً

  ".ّمحل ماال خيرج على مذهب الطب القياسي وإليه جيب توجيهه وهللا أعلم

  .٢١١٠،ص٣ج.)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١ط. جامعة أم القرى: السعودية(.أعالم احلديث شرح صحيح البخاري. اخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم
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ت احلديث أن املريض أخو السائل قد شرب العسل أكثر من مرة فلم حيصل  يالحظ يف بعض روا
اية األمر  ُصدق ا «الشفاء، وحصل يف املرة األخرية، وأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له يف  ََّ َ َوكذب بطن َأخيكَ ِ ُ ْ َ َ َ فهل .»ََ

النيب ُيعين هذا أن العسل قد انتفت منه خاصية الشفاء يف عالج هذا الرجل منذ البداية؟ وعالم حتمل عبارة 
  ؟ هذهملسو هيلع هللا ىلص 

لضرورة أن يكون من مرة َّحيتمل أن: أقول و التوفيق  املقصود بنفع العسل يف الشفاء أنه ليس 
يف بعض احلاالت يقتضي الشفاء تكرر الشرب، وذلك حبسب حالة املرض وطبيعة اجلسم، وقول واحدة، بل 

لضرورة أن يكون من أول مرة لعسل، ولكن ليس  كيد الشفاء    . النيب ملسو هيلع هللا ىلص للرجل ذلك لبيان 

ن الكالم الحيمل على يدل أ:"ا على عبارة النيب عليه السالم هذهًمعلق) ه٤٤٩ت(يؤيد هذا قول ابن بطال 
َّظاهرة ولو محل على ظاهرة لربىء املريض عند أول شربة العسل، فلما مل يربأ إال بعد تكرر شربه له دل أن 

  .)١("األلفاظ مفتقرة إىل معرفة معانيها، وليست على ظواهرها

م أنه قد جعل شفاؤه يف شرب العسل فكان عليه أن يكرر ِومعىن ذلك أنه أُعل):"ه٤٧٤ت(وقول الباجي 
ذلك حىت يربأ فإنه مل يعني له برأه يف أول شربه فيحتمل أن يكون معناه وصدق هللا فيما أمرين به من أن يسقى عسال 

" ه فربأفيربأ وكذب بطن أخيك مبعىن أن هذا الذي يذكره عنه ليس بصحيح وال صدق إذا كان مبعىن اخلرب فروي أنه سقا
)٢(.  

نه ال جمال للشك مطلق دة شفاء للعديد ا يف كون العسل ماًوبناء على ما تقدم ذكره، فإنه ميكن القول 
من األمراض، مصداقا لآلية الكرمية، واألحاديث النبوية الواردة يف شأنه، وهذا الشفاء  كائن  وختتلف درجاته 
حبسب كمية ما يشرب من العسل، ونوع املرض وقوته، وحالة البدن، وإن التصديق وحسن االعتقاد فيما جاء به 

  . أو التكذيب شك يف القرآن والسنة وتكذيب هلما والعياذ السنة هو من اإلميان، والشك يف ذلك والقرآن 

لعسل يف ضوء الطب احلديث: املطلب الثاين  التداوي 

ًتوصل الطب احلديث إىل فوائد واسعة جدا لعسل النحل، وعالجه للكثري من األمراض اليت تصيب أجهزة 
قيها من الكثري من األمراض، ويف هذا املطلب اجلسم املختلفة، كما أنه حيافظ على وظائف اجلسم احليوية، وي

  :أورد طائفة من هذه الفوائد الطبية للعسل على هذا النحو

 ـــــــــــــــــ
 .٤١٦،ص٩ج. شرح صحيح البخاري. ابن بطال) 1(
ا دار الكتاب ١٣٣٢، ١مطبعة السعادة جبوار حمافظة مصر، ط:مصر( .املنتقى شرح املوطأ. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف)  2( ه مث صور

لقاهرة، ط  .٢٦٢،ص٧ج).ت.،د٢اإلسالمي 
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 العسل حيفظ األنسجة ملدة طويلة، وهذا ما دعا العلماء الستخدامه يف حفظ األنسجة واألعضاء فرتة طويلة -
َّية من أن حملول عسل النحل الطازج له  وهذا بناء على ما توصلت إليه النتائج العلم. دون أن يصيبها التلف

دته للجراثيم املطورة واجلراثيم العضوية بشكل واضح%)  ٥٠(و %) ٢٥(نسبة    . )١(من حيث إ

ت القرنية وامللتحمة، ويؤيد هذا ما قام به فريق من  للعسل دور فعال يف عالج بعض أمراض العني مثل الته- ا
عسل  أطباء العيون والباحثني بكلييت الطب يف جامعة املنصورة مبصر واجلامعة الكاثوليكية ببلجيكا عن دور

ت البكتريية والفريوسية اليت تصيب قرنية وملتحمة العني  النحل النقي كعالج فعال لكل أنواع االلتها
  . يف ذلك مع أفضل أنواع القطرات الطبية املستخدمةًمن احلاالت مستو% ٩٠جتاوزت  شفاء بنسبة

 أستاذ العيون بطب املنصورة ورئيس جامعتها –وقد جاءت هذه النتائج كما يقول الدكتور دمحم عمارة 
 بعد سلسلة مطولة من التجارب العملية واملعملية اليت استمرت أكثر من –السابق واملشرف على الفريق البحثي

  . )٢(ت التجارب واملرضىمخس سنوات على حيوا

كيدها مقارنة بكفاءة القطرات املستخدمة يف أحناء األمل، مت إحداث  ولكي يتم اختبار قدرة العسل الشفائية و
ت واستخدام قطرة ت مفتعلة بعيون احليوا م عسل النحل إصا   .الصايف مبعدل ثالث مرات وملدة مخسة أ

ا يف ً مهمًينات جعله عامالاحتواء العسل على اجللوكوز واألمالح املعدنية واألمحاض العضوية واخلمائر والفيتام-
  . )٣(الوقاية من العديد من األمراض

ت َّتاب أنه بعد اختبارات طويلة وجدُيستخدم العسل يف عالج السرطان، فقد ذكر بعض الك -
ًثريا مدهشااختصاصية أمراض السرطان أن للعسل  Glenys Roundالدكتورة قول إننا وت.  يف عالج السرطانً

  .)٤(نستعمل العسل يف عالج سرطان اجللد حيث خيرتق اجللد ويعاجل املرض بشكل تعجز عنه أفضل األدوية

 ـــــــــــــــــ
لعسل. عيد، دمحم السقا: ينظر)  1 (  .١٧، ١٦ص ). شبكة األلوكة. (PDFكتاب بصيغة. العالج 

 .م٢٢/٤/١٩٩٥عدد ) مؤسسة األهرام١٩٩٥: مصر (جريدة األهرام: ينظر) 2(

لعسل. عيد، دمحم السقا:ينظر) 3 (  .١٨ص. العالج 

موسوعة (منشور ضمن سلسلة حقائق العلم احلديث تتجلى يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة . عشر حقائق علمية عن العسل. الكحيل، عبد الدائم) 4 (
قد ذكر الباحث أنه طبيب، ولكن برجوعي إىل مصدر و). http://www.kaheel7.com/ar/index.php(ل  لإلعجاز العلمي على موقع الكحي
ا ).Harnessing honey's healing power(بعنوان. م٢٠٠٤ يونيو ٨بتاريخ ) BBC News(وجدته منشورا يف اخلرب  طبيبة تعمل يف تبني أ

 ).Australasian College of Physicians(الكلية األسرتالية لألطباء 
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الت كيف استطاع األطباء عالج  - يستخدم العسل  كمضاد حيوي يف عالج اجلروح، وقد نشرت  إحدى ا
ملضادات احليوية الكيماوية، وكانو لسكر بعد فشل العالج  ا سيلجأون إىل برت شاق املرأة، جروح امرأة مريضة 

  . )١(لوال دور العسل يف شقاء جروحها ومنو األنسجة حول اجلرح

ال جتد أي إنك :  وجد العلماء أن مجيع أنواع العسل تتميز بوجود مضادات للجراثيم من النوع القوي، ويقول-
بواسطة   "hydrogen peroxide" مادة يف العامل تشبه العسل يف خواصها املطهرة؛حيث يفرز النحل مادة

 . )٢(ِّأنزميات خاصة، وهذه املادة معروفة خبصائصها املعقمة

د الصحية له الحتاج األمر إىل حبوث وكتب كاملة، ولو أرد تتبع األمراض اليت  يعاجلها العسل والفوائ
لعسل ه يناسب حجم هذا البحث اليسري، وهذا سرد موجز لبعض ما يفيده التداوي    .فما ذكر

يؤدي العسل إىل احلفاظ على املبايض عند النساء والتقليل من مشاكل اليت قد حتدث يف الرحم، ويعمل 
رية، ويعاجل بعض مشاكل اجلهاز التنفس مثل السعال والرش، ويقلل من كمسكن لآلالم النامجة عن الدورة الشه

مراض القلب واألوعية الدموية، ويعزز من وظائف اجلهاز التناسلي ، وحيسن من  كفاءة اجلهاز .فرص اإلصابة 
 .)٣( ويعاجل حاالت االكتئاب والتوتر والقلق.اهلضمي

  ا

 ـــــــــــــــــ
ب: ينظر) 1(  .هـ ١٤٠٦العدد الرابع ربيع اآلخر " حصاد الشهر" جملة منار اإلسالم  

 .م سابق. عشر حقائق علمية عن العسلالكحيل، )  2(

لعسل يف الس. البدوي، مسر السيد:ينظر)3(  ١٦بتاريخ / https://www.muhtwa.com/162049منشور مبوقع حمتوى . (نة النبويةالتداوي 
 ).م٢٠١٨مارس 
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لبان اإلبل وأبواهلا بني الطب النبوي والطب احلديث:ملبحث الثاينا   التداوي 

ت معروفة من النعم مأكولة اللحم، وجتب فيها الزكاة، واشتهر العرب برتبيتها و: توطئة رعيها، اإلبل حيوا
 اإلبل توكذلك بعض األمم األخرى؛ وهي أنواع وفصائل شىت، ولكن أفضلها وأشهرها اإلبل العربية، وقد كان

  . النبويةلدى العرب وسائل سفر، ومصادر طعام، وشراب ودواء، وقد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي والسنة

ن الكرمي قد جاء على سبيل املدح هلا، أما القرآن فإننا جند أن أهم موضع ورد فيه ذكر اإلبل يف القرآ
ْأَفال يـنظرون إىل اإلبل كيف خلقتوتوجيه النظر إىل التعجب من خلقتها ، قال هللا تعاىل  َِ ُ َْ َ ِِ ِْ َ ُِ َ ُْ َ ََ] ١٧:الغاشية.[  

 أو يلفت النظر إليه إال وفيه من ًفا تعاىل ال ميدح حيوا:" آلية الكرميةا على اًقال بعض الباحثني معلق
معجزات اخللق وكمال احلكمة والتدبري ما فيه فاإلبل هي أكثر كائن على وجه األرض لديه قدرة على مقاومة 

 بكمال خلق أغلب أنواع البكرت واجلراثيم والفريوسات حبسب بيئته وتكوينه العجيب الذي يتحدى أي جاهل
 مت اختيار وهلذا...تميز هذا الكائن عن غريه من الكائنات مبيزات جسمية وتشرحيية كثرية جدايهللا تعاىل حيث 

  .)١("ا لدراسته للكشف عن أسرار اجلهاز املناعي واالستفادة منها وفهمها يف اإلنسانًمحضه النووي خصيص

 اليت تدل على استعمال بوهلا ولبنها رد فيها من األحاديث أحاديث البحثوأما السنة فمن أشهر ما و
  : التداوي، وهو ما نبينه على النحو اآليتيف

لبان اإلبل وأبواهلا يف ضوء السنة النبوية: املطلب األول   التداوي 

ت خمتلفة، ويف كتب خمتلفة يف  لبان اإلبل وأبواهلا يف الصحيحني بروا  األحاديث الواردة يف التداوي 
 واملغازي، واحلدود، والطب،  ووردت يف مسلم الصحيحني، حيث وردت يف  البخاري يف كتب الوضوء، والزكاة،

  .يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص

ت بعض من وفدوا على املدينة مرضوا ومل تتوافق طبيعتهم مع طبيعة جو  تتفق على أن ولكن مجيع الروا
لفعل م ب ألبان اإلبل وأبواهلا ليتداووا، وعلى أاملدينة فحثهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على شر شربوا ألبان اإلبل وأبواهلا 

  .فشفاهم هللا

 ـــــــــــــــــ
) net.merbad.www://http( مبوقع أسواق  املربد  موقع األديب العريب منشور. (رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل: ينظر)  1 (

eupharmacygold : "s DNA sequencing to 'Camel" هذا املوقع العلمي املتخصصوقد أحال على. م١٦/١٠/٢٠١٨بتاريخ 
understand Immune system ، وعلى: html.system-ne...post/12/com.epharmacygold.www://http 
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م أفسدوا حنووما سوى ذلك يف األحاديث من   تسمية هؤالء املرضى، وكون اإلبل إبل الصدقة، وكو
 ال مدخل له معنا يف صلب موضوع التداوي، ، وتطبيق حد احلرابة عليهم، بقتل راعي النيب ملسو هيلع هللا ىلص وسرقة اإلبل

ت فقط واليت وردت بطرق متعددة مجيعها عن أنس بن مالك  نظرا ملا ورد وهلذا  سنكتفي ببعض هذه الروا
  .فيها من جوانب طبية مهمة

َقالعن  أنس بن مالك  : الرواية األوىل س من عكل َأو عريـنة، فاجتـووا املدينة : َ َقدم ُأ ََ َِ ِ
َ ْ ْ ْ ََ ََ ْ َْ َُ ٍُ ْ ِ ٌ ُفأمره«َ ََّم النَّيب صلى ََََ ُّ ِ ُ

ا َهللا عليه وسلم، بلقاح، وأَن يشربوا من أَبـواهلا وأَلبا ْ َِ َِ ُ َ َْ َ َ ََ ْ ِْ
َ َ َْ ِ ِْ ٍ ِ َّ ََ ِفانطلقوا، فـلما صحوا، قـتـلوا راعي النَّيب صلى هللا عليه » ُ َِْ ُ َ َََ ُ ََّ َِّ ِ َ َ ََ َ َُّ َّ ُْ
ِوسلم، واستاقوا النـَّعم، فجاء اخلبـر يف َأول َّ ِ ُ َ ََ َ ََ ََ َ َُ ْ َ م، ََّ رهم، فـلما ارتـفع النـَّهار جيء  ْ النـَّهار، فـبـعث يف آ ِِْ َ ِ ُِ َ ْ َ ََ ََ َ َّ َََ َِ ِ َفأمر فـقطع «َِ ََ َ َ ََ َ

َأَيديـهم وأَرجلهم، ومسرت َأعيـنـهم، وأُلقوا يف احلرة، يستسقون فال يسقون َ َ َّْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُُ َ َ ُ ُ ََ َ ِْ ِ ْ َ َ َُ ُ ْ ُُ ْ َ ُِ َ ِ ََقال أَبو قالبة. »ْ َُ ِ َ ُفـهؤالء سرق«: َ ََ َ
َِ ُ ُوا وقـتـلوا، َ ََ َ

م، وحاربوا ا ورسوله َُوكفروا بـعد إميا َُّ ُ َ َََ َ ََ ِِْ َ ِ َ ْ ُ ََ َ«)١(.  

ِعن أَنس : الرواية الثانية َ ْ ََأن رهطا من عكل، َأو قال: َ َ ْ ٍْ ْ ُ ِ ً ْ َ َعريـنة، وال َأعلمه إال قال: َّ َ َِّ ُ ُ ََ ْ ََ َ َمن عكل، قدموا املدينة : َُْ َ ِ ِ
َ ُ َ ٍ ْ ُ ْ ِ

َفأمر هلم النَّيب صلى هللا عليه وس« ََ ِ ْ ََُ ُُّ ََّ ِ ُ ََ اََ َلم بلقاح، وأَمرهم أَن خيرجوا فـيشربوا من أَبـواهلا وأَلبا ْ ْ َِ َِ ُ َ ُ َْ َ ََ ْ ُِ
َ َ ُ َ َْ ِ َ َ ْ ْ ٍ ِ ُِفشربوا حىت إذا برئوا » َّ َِ َ َُ ِ َّ َ َ

َقـتـلوا الراعي، واستاقوا النـَّعم، فـبـلغ ذلك النَّيب صلى هللا عليه وسلم غدوة، فـبـعث الطل َ َ َُّ َّ ََّ ََ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ًَ ُ ََ َ ََ َِ ِْ َْ َُّ ِ َ َ َِ
َ َب يف إثرهم، فما ارتـفع َّ ََْ َ َ ْ ِِ ِْ ِ َ

م  ْالنـَّهار حىت جيء  ِِ َ ِ َّ َ ُ حلرة يستسقون فال يسقون«َ م فـقطع أَيديـهم وأَرجلهم ومسر َأعيـنـهم، فألقوا  َفأمر  َ َ َّْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ُْ َُ ُ ْ َُ ْ َ َََ َ ََ َِ ْ ِِ«)٢(.  

سا من عريـنة قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة، فاجتـووها، :الرواية الثالثة َ عن أنس  َأن  ْ ْ ْْ َ َْ َ ََ َ ََ ََ َِ ِ َِ َ َْ َّ ََّ ُ ُ ًِ َِ ََ َ ُُ ِ َ َّ
ُفـقال هلم رسول  َُ َ َُْ َ َهللا صلى هللا عليه وسلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ا وأَبـواهلا«: ِ َإن شئـتم َأن خترجوا إىل إبل الصدقة، فـتشربوا من أَْلبا َ ُِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ْ ِ ُ َُ َُ ْ َْ َّ ََ ِ ِِ ِ َِْ ْ ْ« ،

َفـفعلوا، فصحوا، مث مالوا على الرعاء، فـقتـلوهم وارتدوا عن اإلسالم، وساقوا ذ ُ َ َ ََ ََ َِ َ ْ ُِْ َِّ َ َ َُّ َ َ َْ َ َْ ُ َ َُ ِ ِّ ُ ُ َود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ُّ َّ ََّ َُ َِ ََْ َُ َ ِْ ِ
م، فـقطع أَيديـهم، وأَرجلهم، ومسل َأعيـنـهم، وتـركهم  ْفـبـلغ ذلك النَّيب صلى هللا عليه وسلم، فـبـعث يف أَثرهم فأيت  ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ْ ُ َ ََ َََ ََ َ َ ََ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َِِ ِِ ُِ ِ َّ ََّ َ ِ َ

ُيف احلرة، حىت مات َ َ ََّ َِّ ْ   .)٣(وا ِ

 ـــــــــــــــــ
ب أبوال اإلبل والدواب والغنم، جاجلامع املسند الصحيحأخرجه البخاري يف ) 1( املسند ، ومسلم  يف  )٢٣٣(، برقم٥٦، ص١، كتاب الوضوء، 

ب حكم احملاربني واملرتديالصحيح  .واللفظ للبخاري ) ١٦٧١( برقم١٢٩٦، ص٣ن، ج، كتاب القسامة، 

ب  مسر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعني احملاربني، جأخرجه البخاري يف اجلامع املسند الصحيح، كتاب  احلدود،) 2(  ).٦٨٠٥(، برقم١٦٣، ص٨ 

ت،،املسند الصحيحأخرجه مسلم يف ) 3(  ).١٦٧١(، برقم١٢٩٦، ص٣ب حكم احملاربني واملرتدين، جكتاب القسامة واحملاربني والقصاص والد
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ْ عن معاوية بن قرة، عن أنس أَتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نـفر من عريـنة، فأس:الرواية الرابعة ْ ََْ َ ََ ََ َ َُ َْ َِ ٌِ َ ََّ ََّ َُ ُ ِ ُلموا َ َ
لمدينة الموم، وهو الربسام، مث ذكر حنو حديثهم، وزاد يـعوه، وقد وقع  َو ََ َ ُ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ََ َ ََْ ْ ْ َْ َ َُّ ُ ُ ُِ ُ َ ِ َ ْ َ ْوعنده شباب من األنصار قريب من : ُ َِ ِ ٌِ َِ ِ َْ ْ َ ٌَ ََ ُ َ ْ

ُعشرين، فأرسلهم إليهم، وبـعث معهم قائفا يـقتص أَثـره ََْ َُّ َ ْ َ َ َ ًَ ِْ َِ َْ ْ ُْ َ َ ُ َْ َ َِ ِ َ َ   .)١(ْمِ

  :التعليق على هذه األحاديث

ت بعض األلفاظ ذات األمهية الطبية وهي   : مما  يستوجب الوقوف عنده يف هذه الروا

ملدينة املوم وهو الربسام -تووها  فاج-فاجتووا املدينة" ) يف الرواية األخرية اليت عند مسلم( وقد وقع 
ت مل نوردها حنو    ).فاستومحوا األرض فسمقت أجسامهم(ومثت ألفاظ أخرى يف روا

ا ": فاجتووها"، "فاجتووا املدينة"ومعىن  م اجلوى وهو داء اجلوف إذا تطاول أو كرهوا اإلقامة  أي أصا
يفهم منها أن سقم ". فاستومخوا األرض فسقمت أجسامهم"ومعىن ، )٢(ا من الوخم، أو مل يوافقهم طعامها ملا فيه

  .)٣(ينة وعدم موافقة طبعهم لطبعهاأجسامهم جاء نتيجة استوخامهم ألرض املد

ن، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بني الكبد واألمعاء، مث :ِاملوم، أو الربسام علة تؤدي إىل اهلذ
م أصيبوا به.)٤(يتصل إىل الدماغ   .  وقد انفرد مسلم بذكر هذه العلة يف الرواية الرابعة املذكورة آنفا واليت تفيد أ

لصدر   .)٥(وقد ذكر ابن اجلوزي يف تعريفه أنه مرض خيتص 

نيني أن السام اسم نقال عن بعض األطباء أن أصل هذه التسمية يف) هـ٥٣٦ت(وذكر املازري  لغة اليو
ٌللورم والرب اسم للصدر ْ ْ َ

)١(.  

 ـــــــــــــــــ
ت،،املسند الصحيحأخرجه مسلم يف ) 1(  ).١٦٧١(، برقم١٢٩٨، ص٣ب حكم احملاربني واملرتدين، جكتاب القسامة واحملاربني والقصاص والد

 .٢٩٩،ص١ج). هـ١٣٢٣، ٧املطبعة الكربى األمريية، ط: مصر.(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. القسطالين، أمحد بن دمحم بن أيب بكر) 2 (

 .٥٢٩، ص٨ج. شرح صحيح البخاري. ابن بطال: ينظر)  3(

لل للرئة: ذات اجلنبيه لعلماء اللغة واألطباء إطالقات شىت على هذا املرض، فبعضهم يسم) 4 ( ِّداء اشتق امسه من اجلنبة وهي الغشاء ا ُ وهو عبارة عن .  ٌ
لرئة . ، قلعجي، وقنييب)برسم(  مادة٤٦،ص١٢ج. لسان العرب. ابن منظور: ينظر.جمنوب: ُويقال للمصاب به. التهاب يف هذا الغشاء احمليط 

 .٤٩ص.لوسيطاملعجم ا.، جممع اللغة العربية١٠٦ص.معجم لغة الفقهاء

 .٢٣١،ص٣ج. كشف املشكل.ابن اجلوزي) 5 (
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ونلحظ مما تقدم أن الرواية اليت يف صحيح مسلم، هي اليت انفردت بذكر اسم املرض الذي وقع  
ثروا به   .ملدينة، وأن هؤالء الناس 

  :وخالصة ما يف هذه األحاديث السابقة ما يلي

ملرض م قدموا) هـ٨٥٢ت(ورجح ابن حجر العسقالين، أن هؤالء األعراب ملا قدموا املدينة أصيبوا   وهم أ
م كانت  م هزال شديد وبطو م كانت مصفرة وكان  ت أن ألوا ًمرضى فازدادوا مرضا، وورد يف بعض الروا

بل الصدقة -الستسقاءاعراض أمتضخمة وهذه   فأرشدهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن خيرجوا إىل خارج املدينة ويلحقوا 
ا م وذهب عنهم ذلك السقمفلما فعلو، ويشربوا من أبوال اإلبل وألبا م وصلحت بطو   .)٢(ا ذلك صحت أبدا

ت، حيث ذكر بعض الباحثني م هو مرض االستسقاء على أرجح الروا ت –واملرض الذي أمل  ً استنادا إىل الروا
م مجيعا مل ميرضوا مبرض واحد -وكالم الشراح عنهااملختلفة  م قدموا مرضى،فيهم هزال وضعف يف األبدان، وأ  أ

بل بعضهم كان مصفر البدن، وبعضهم كان منتفخ البطن، وبعضهم فيه هزال شديد، وبعضهم اجتمع فيها 
ذين الصفات الثالث أو اثنتان منها وهكذا، وقد عاجل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر اضهم اجلوفية املتعددة األعراض 

 .)٣(؛ مما يدل على مدى ما فيهما من الفوائد الصحية)لنب اإلبل وبوهلا(السائلني

وقد ذكر علماء العرب وأطباؤهم القدامى فوائد كثرية أللبان اإلبل وأبواهلا، ويكفي أن أشري هنا .. هذا 
  .إىل طرف يسري من أقواهلم  يف هذا الصدد

  ـــــــــــــــــ
= 

املؤسسة الوطنية : الدار التونسية للنشر، اجلزائر: تونس. (الشيخ دمحم الشاذيل النيفر: حتقيق. ُْاملعلم بفوائد مسلم. املازري، دمحم بن علي بن عمر التميمي)  1(
 .٣٧٧، ص٢ج).١٩٩١م، و٢،١٩٨٨للرتمجة والتحقيق، ط

، ١دار املعرفة، ط: بريوت.(أمين بن عارف الدمشقي: ، حتقيقمستخرج أيب عوانة.يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوريأبو عوانة، : ًملخصا من)  2(
. دمحم عبد القادر عطا:، حتقيقالسنن الكربىوسى، ، البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن م)٦٠٦٩(، برقم٧٩،ص٤ج). م١٩٩٨/ه١٤١٩

 .٣٣٧، ص١ج. فتح الباري.  ابن حجر،)١٩٦٧٤(، برقم ٦، ص١٠ج)م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية، ط: بريوت(

لبان اإلبل وأبواهلا سنة نبوية ومعجزة طبية. يس، شهاب البدري:  ينظر إمجاال)3 ( ، الصعدي، ١٧، ١٦ضمن سلسلة منهاج النبوة، ص. التداوي 
بواعادل،   ).م٢٢/١/٢٠١٣بتاريخ ) http://www.jameataleman.org(منشور مبوقع جامعة اإلميان. (ل اإلبلالتداوي 
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من بينها أن لنب اإلبل " القانون يف الطب" للنب اإلبل وبوهلا يف كتابه القيم فوائد مجة ) هـ٤٢٨ت(ذكر ابن سينا 
فع يف أورام الكبد والطحال، ،خري األلبان فع يف مرض الربو، ملني للكبد،  فع  يف مرض االستسقاء،   وهو 

ًمدر للطمث، وأنه ميكن شربه خالصا أو ممزوجا مع غريه ً
)١( . 

وملا كانت األدوية احملتاج إليها يف عالجه هي األدوية اجلالبة اليت فيها ): "هـ٧٥١ت(القيم وقال ابن 
ا، أمرهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا، فإن إطالق معتدل، وإدرار حبسب احلاجة، وهذه األمور موجودة يف أبوال اإلبل وألبا  بشر

ًيف لبناللقاح جالء وتليينا، وإدرارا وتلطيفا، وتفتيحا للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح ً ً ً ً
، )٣(، والقيصوم)٢(

  .)٧("، وغري ذلك من األدوية النافعة لالستسقاء) ٦(، واإلذخر)٥(، واألقحوان)٤(والبابونج

 ـــــــــــــــــ
 .٥٧٤، ص٢، ج٥٤٥، ص٢، ج٤٦٤، ص٢،  ج٥٤٨، ص١ ، ج١٤٥، ص١ج.  يف الطبالقانونابن سينا، : ينظر) 1( 

ُالشيح ) 2( ِّ)Artemisia( :ُنبات شجرى يقوم على ساق واحدة، ذات أغصان كثرية، وىف كل غصن أوراق كثرية صغار، مرتاكمة، غبـر، وزهره أُقح ٌُ ٌ ْ ٌ ٌٌّ ٍ ٍ ٍِ ٍ ٌّواىن ٌ
عتبار منبته، وهو أنواع متعددة وينبت يف بالد  َْصغري، أبيض ىف وسطه شئ أصفر، وله بزر دقيق، وىف طعمه قـبض يسري ومرارة مع احلرافة ويتصف  ٌ ٌَّ ٌ ٌ ٌَْ ٌ ٌ

فعة لكثري من األمراض َِّعدة وهو من الفصيلة املركبة رائحته طيبة قوية وله خواص تركيبية  َ َ َ ِ ، ابن ٦٧٣، ص١ج. القانون يف الطب. اابن سين: ينظر. َ
مع الثقايف  أبو ظيب، ط: اإلمارات(يوسف زيدان، : حتقيق. الشامل يف الصناعة الطبية، األدوية واألغذية. النفيس، علي بن أيب احلزم  ٢٠٠٠، ١ا

 .٥٠٢، ص١ج. املعجم الوسيط. جممع اللغة العربية. ٤٧٩، ص٢ج). ٢٠٠٢و

ُالقيصو) 3( ُنبات من نبات السهل إذا سحق مع الفلفل ولتا بزيت وطلي البدن عند ابتداء احلمى  قطعها، وإذا ):Achillea millefolia( و)Achillea(مَ ُّ
 ّجلس يف ماء طبيخه فتت احلصى وأدر البول واحليض وأخرج املشيمة واجلنني، وإذا خلط مع املر وضمد به حلل أورام األرحام وجفف رطوبتها، وإذا

مشس . احلمريي، نشوان بن سعيد: نظري. طبخ مع دقيق الشعري حلل األورام الصلبة، ورماده يذهب داء الثعلب ويسرع نبت اللحية العسرية النبات
، ١دا رالفكر، ط: دار الفكر املعاصر، دمشق: بريوت( حسني بن عبد هللا العمري وآخرون. د: حتقيق. العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم

 .٥٥١٦، ص٨ج). م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

ت عشبية  تستـعمل يف الصباغة َأو التداوي:)Matricaria chamomilla( البابونج) 4( ِنبا َ َّ ِ ْ َ  .٣٥، ص١ج. املعجم الوسيط.جممع اللغة العربية.ْ

لطعام، ويفتح السدد ويدر البول، وإذا األقاحي: ٌضرب من الشجر، ومجعه: ُأو القحوان: )Chrysanthemum(األقحوان ) 5( َ، يقوي املعدة، ويشهي  َّ ّ
فع كنفعه املعجم ، ويف ٥٣٨٤، ص٨ج.مشس العلوم.  احلمريي:ينظر.ُجلس يف ماء طبيخه نفع من أوجاع الرحم وأورامها، واألرواح الباطنة، ودهنه 

َاسم يطلق على أَنـواع نباتية م "  ٧١٧ص. ٢،  وج٢٢، ص١ج. الوسيط ْ ُ ن ْ ٍن الفصيلة املركبة من جنس أنتاميس وجنس كريزنتيموم، وورقه يشبه أ
ِاملنشار، وزهره أصفر أو أبيض، وهو أنواع ومنـها البابونج األبـيض ومنـها ما تسميه العامة يف مصر أراولة ويف دمشق الغريب، ويسمى عند فالحي  ِ َِ ْ َْ َ ََّ َ َ ََ َْ ِْ َِْ ْ

 ".حوان"البساتني يف مصر 

ُاإلذخر )  6( ِ ْ ِ) Cymbopogon ( و)Cymbopogon commutatus( : ح بس يف الدرجة الثالثة، حيلل الر َنبت طيب الرائحة، وهو حار  ٌّ ِ ُ ٌ
فع يف االستسقاء، ووجع ا ِوالنفخ، ويفتح السدد، وحيلل أورام الكبد ويفت احلصى ويدر البول والطمث، وماء طبيخه إذا شرب  ُِّ ُ َِ ِ ُ ْ َُ ُِّ ِ َ َ ُوفـقاحه وهو . لرحمَ َُّ

َُزهره ينفع من نـفث الدم ووجع الكلى واملعدة والكبد ِ ْ َ  .٢٢٤٩، ص٤ج.مشس العلوم. يرياحلم. ُ

 .٣٧ص) ت. د. ، طدار اهلالل: بريوت" (زاد املعاد"جزء من كتاب . الطب النبوي.   ابن القيم ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد(7)
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كل نصف " ):هـ٣١٣ت( وقال الرازي فع من االستسقاء ويشرب على هذه الصفة  ُلنب اللقاح  َْ ّ ِ َِ ْْ َ ََ ْ ِ َ
لغداة رطال واحدا من اللنب حني حيلب مع أوقيتني من بوهلا وينتظر ساعتني فإن  ِالنـَّهار وال يتعشى مث يشرب  َِ َ َ ِ َِّ ً ََ َِ َ ْ َّ َ َ

ِخرى مث يزيد كل يـوم حىت يشرب ثالثة أَرطال يف مرتـنيّأسهله فليأخذ مرة ُأ ْ ََّ ِ َ ْ َ َ ََّ َ َْ ِ َّ َ وينفع من "وقال يف موضع آخر . )١("ْ
َالطحال بـول املاعز ولنب اللقاح َ ْ َ ")٢(.  

ذين السائل جياز شديد آراء الفقهاء وقبل االنتقال إىل الكالم عن التداوي  ني يف الطب احلديث أورد 
ما على هذا النحو   :يف التداوي 

لبان اإلبل ال جمال   اخلالف ، ألن اللنب سائل طاهر يصلح غذاء ودواء، ولكن للخالف فيهالتداوي 
لنجاسات،،رد يف البول ألن سائل جنس كما هو معروفي  ولكن فيما  وللفقهاء آراؤهم املعروفة يف التداوي 

ن يف طهارته أو جناسته، ويف التداوي به،  بناء على هذه يتعلق ببول اإلبل على وجه اخلصوص فإن للفقهاء رأ
جياز شديد على هذا النحواألحاديث،    :والذي يعنينا حكم التداوي به  وهو ما أشري إليه 

  . أنه جيوز التداوي ببول اإلبل: الرأي األول

  .)٣(احلنفية واملالكية واحلنابلة ومجهور الشافعية وسف من وهو رأي دمحم وأيب ي

  .)٤(حلنابلةهو قول أيب حنيفة وبعض الشافعية ورواية عند او.أنه ال جيوز التداوي ببول اإلبل:الرأي الثاين

ا  استناد   .)٥(ا إىل حديث العرينيني الوارد هنا ًوالصحيح هو جواز التداوي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٥٤٥(  احلاوي يف الطب(1)

 ).٢/٥٧٦(  الرازي، احلاوي يف الطب(2)

ابن رشد . ٤٤٦، ص١ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت. (البناية شرح اهلداية. العيين، حممود بن أمحد بن موسى:ينظر إمجاال) 3 (
اية املقتصد تهد و . ، النووي٨٧، ص١ج) م١٩٧٥/ه٤،١٣٩٥طفى البايب احلليب، طمطبعة مص: مصر( احلفيد، دمحم بن أمحد بن حمد، بداية ا

 .٦٦، ص٢ج).ت.د.مكتبة  القاهرة،ط: مصر(.املغين. ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن دمحم، ١٥٤/ ١١ج.املنهاج شرح صحيح مسلم

، حتقيق ركفاية األخيار يف حل غاية االختصا. ، احلصين، أبو بكر بن دمحم بن عبد املؤمن٤٤٦، ص١ج. البناية شرح اهلدايةالعيين، : ينظر إمجاال) 4 (
اإلنصاف يف . ن، املرداوي، عالء الدين علي بن سليما١٠٠/ ١).م١٩٩٤، ١دار اخلري، ط: دمشق(.علي عبد احلميد بلطجي، ودمحم وهيب سليمان

 .٤١٠، ص١٠ج).ت .، د٢دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت. (معرفة الراجح من اخلالف

جممع امللك فهد بن عبد العزيز : السعودية.(  بن قاسمحتقيق عبد الرمحن بن دمحم. جمموع الفتاوى.  ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم:  ينظر) 5 (
 .٥٦٢، ص٢١ج). م١٩٩٥/هـ١٤١٦:لكباعة املصحف الشريف، ط
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لبان اإلبل وأبواهلا يف ضوء الطب احلديث: املطلب الثاين   التداوي 

ت البحوث توصل الطب احلديث إىل مجلة من الفوائد الصحية املرتتبة على استعمال لنب اإلبل وبوهلا، وكثر
والدراسات والتجارب املعملية حول هذين السائلني، وإن كانت قد وجهت إليهما انتقادات كبرية وخباصة البول 

ما على هذا النحو   :سنورد طرفا منها بعد أن نورد بعض فوائد التداوي 

  :لنب اإلبل: أوال

فع جًيتميز لنب اإلبل خبواص تركيبية هامة جتعل منه غذاء   وأورد هنا ،ا، فهو مفيد يف الغذاء والعالجًعا ودواء 
  . من هذه الفوائد استنادا إىل ما توصلت إليه البحوث والدراسات املعاصرةً يسريااًطرف

وبذلك يعترب أفضل غذاء للمخ ) % 5.18( حيتوي لنب اإلبل على أعلى نسبة من سكر الالكتوز تصل إىل– ١ 
لسكر والكوليسرتول، وذلك حيث يتم امتصاص اجلسم له ببطء يف واجلهاز العصيب، كما أنه يقي من اإلصابة  

  . )١(الدم ليمنع تكاثر اجللوكوز يف اجلسم، فيقي الكبار والصغار من اإلصابة مبرض السكر

، ونسبة كبرية من األجسام املناعية املقاومة لألمراض،  حيتوي لنب اإلبل على مواد مقاومة للسموم والب– ٢ كرت
ًحديثي الوالدة، ويوصف عالجا ملرضى الربو، والسكر، والدرن، والتهاب الكبد األطفال وعلى وجه اخلصوص 

ئي، وقروح اجلهاز اهلضمي، والسرطان   .)٢(الو

االت االستسقاء، والريقان، وعالج مشاكل الكبد والطحال، والسل، والربو،  يستخدم لنب اإلبل يف عالج ح-٣
  . )٣(واألنيميا، والبواسري 

  :بول اإلبل: ًنيا

م مرض يف البطون  ن بول اإلبل قد عوجل به العرب الذين وفدوا على املدينة وكان   وردت األحاديث السابقة 
  :  الطب احلديث إىل عدة فوائد عالجية لبول اإلبل أورد طرفا منها على النحو اآليتوغريها، وقد توصل

 ـــــــــــــــــ
لبان اإلبل وأبواهلا. سني، شهاب البدري: ينظر) 1(   .٢٥ص. التداوي 

 .٢٦ص. املرجع السابق:  ينظر) 2 (

 .٣٤ص. املرجع السابق) 3 (
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 :بول اإلبل وعالج األمراض اجللدية

فقد قامت الدكتورة أحالم ، أثبتت التجارب احلديثة قدرة بول اإلبل يف عالج بعض األمراض اجللدية
لسعودية بتجربة يف عام  بوال اإلبل ومت  م١٩٩٨العوضي  يف رسالة أكادميية  على بعض األشخاص لعالجهم 

إلضافة إىل اجلروح   .)٢٧(عالجهم من عدد من األمراض اجللدية 

والدمامل واجلروح اليت تظهر يف ) Tineaالتينيا (وذكرت خالهلا أن بول اإلبل استخدم لعالج السعفة 
إلضافة إىل عالج القر بسة أو رطبة يسيل منها ًجسم وشعر اإلنسان سواءا يف الرأس أو الوجه  وح اليت تكون 

  .)١(الصديد

اخرتاع يقوم على حتضري البول يف أشكال صيدالنية خمتلفة هذا وقد توصلت الدكتورة املذكورة إىل فكرة 
ى وجاءت النتائج جيدة، حيث أد"..ألف وزاين"حيث استطاعت عمل مرهم من بول اإلبل هو مستحضر

إلضافة اىل ٣املرهم اىل نتائج طبية وعالج أمراض جلدية، ومنذ  سنوات هناك الكثري من املتطوعني يستخدمونه 
  . لنتائجهًاأن الناس تطلبه بكثرة نظر

ا العوضي منذ أكثر من   سنوات يف جمال أبوال اإلبل مرجعية هي ١٠وكانت لألحباث اليت قامت 
ى تطوير البول للوصول اىل النتائج اليت وصلت اليها  واستعانت يف ذلك الطب النبوي وقد عملت الباحثة عل

ئي وقد عرض النتائج يف املؤمتر العاملي  أيضا بتجربة طبيب سوداين استخدم البول لعالج التهاب الكبد الو
  . )٢(السابع لالعجاز العلمي بديب

فع لداء االستسقاء وأمراض الكبد  :بول اإلبل عالج 

عميد كلية املختربات الطبية جبامعة اجلزيرة السودانية الربوفسور  أجراها  ارب اليتمن التجارب اجليدة يف ذلك التج
حيث جرى تشخيص ألكباد املرضى قبل بداية الدراسة ، اًمريض) ٢٥(وقد أجريت على ، أمحد دمحم أمحداين

ًملوجات الصوتية، ومت اكتشاف أن كبد مخسة عشر مريضا من اخلمسة وعشرين مريضا مع،  يف حالة تشً

 ـــــــــــــــــ
بوال اإلبل"ملخص حبث )  1 ( ومنشور مبوقع ). للدكتورة أحالم العوضيمقدم يف املؤمتر السابع للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي، "عجائب وأسرار العالج 

بوال اإلبلالصعدي، عادل، : أشار إليه). https://www.eajaz.org(هيئة اإلعجاز العلمي  سابق، وقد اطلعت على . م. التداوي 
 .امللخص يف املوقع املذكور بنفسي

أحالم العوضي طورت عالجا ألمراض جلدية .خرتاعات الدويل يف جنيفخمرتعة سعودية تفوز مبيداليتني فضيتني من معرض اال.خرب: ينظر) 2 (
 ).http://archive.aawsat.com  مبوقع٩٦٨٩ عدد٢٠٠٥ يونيو ٨ بتاريخ -منشور يف جريدة الشرق األوسط   (.ستخدام بول اإلبل
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 بتليف الكبد بسبب مرض البلهارسيا، وطريقة العالج كانت عن طريق إعطاء جرعة يومية ًوبعضهم كان مصا
  .خملوطة مع لبنه) مل١٥٠مبقدار (حمسوبة من بول اإلبل 

ستخدام بول اإلبل، وبعد مخسة عشر يوم  من بداية التجربة اًوقد استجاب مجيع املرضى للعالج 
  .)١( من االستسقاءاًلعينة وعادت لوضعها الطبيعي، وشفوا متاماخنفضت بطون أفراد ا

 :بول اإلبل يطيل الشعر ومينع تساقطه ويزيل القشرة

 بول اإلبل؛ م دراسة على١٩٨٩أجرت الباحثة السودانية مىن شيخ إدريس يف جامعة األحفاد للبنات عام 
ت يف القبائل اليت ترعى اإلبل ا وجدت أن النساء البدو  -خاصة يف املغرب العريب-والسبب يف دراستها هذه أ

ويعتقدن أنه يطيل ، يغسلن شعرهن بصورة منتظمة ببول اإلبل الذي يعمل كمنظف يزيل القشرة، ومينع التساقط
وهي أهم ، ى قدر عايل من مركبات الكربيت والثيوسلفيتالشعر، وخلصت دراستها إىل أن بول اإلبل حيتوى عل

إلضافة إىل جتربة عملية لعالج مرض اجلرب يف اجلمال ببول اإلبل ت الشامبو ومنظفات الشعر  ، مكو
ا اجلرب  .)٢(فتوصلت مىن إىل نتائج مذهلة يف إنبات الشعر يف اجلمال اليت أصا

 : من السرطانًبول اإلبل يعاجل أنواعا

لتعاون مع مكتب الطب اإلسالمي يف  أجريت جتربة علمية وخمربية يف كلية الزراعة يف جامعة الكويت وذلك 
ت مسرطنة برتاكيز خمتلفة من بول اإلبل، م١٩٨٨الكويت عام  ، حيث أجريت يف هذه التجربة عملية حقن نبا

وهذه الدراسة استندت إىل أن البدو يف الكويت .  تثبيط منو اخلال السرطانية ببول اإلبلوذلك بغرض إمكانية
وقد خلصت هذه التجربة إىل أن بول اإلبل قد أوقف منو اخلال .والصحراء العربية يعاجلون السرطان ببول اإلبل

  . )٣(اجلهاز اهلضمي وسرطان الدم وأنه ميكن أن يفيد يف عالج سرطان ؛السرطانية بعد عدة أسابيع من استعماله

  : أهم املواد اليت حيتويها بول اإلبل ودورها يف العالج

 ـــــــــــــــــ
بوال اإلبلملخص حبث .  دمحم، أوهاج دمحم: ينظر)  1 ( مقدم يف املؤمتر السابع ،  حتليالت كيميائية مقارنة وجتارب سريرية لعالج االستسقاء 

الصعدي، عادل، : أشار إليه). https://www.eajaz.org(ومنشور مبوقع هيئة اإلعجاز العلمي ). للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي
بوال اإلبل  .سابق،  وقد  اطلعت على امللخص يف املوقع املذكور بنفسي. م.التداوي 

بوال اإلبل)  2 (  . سابقم. الصعدي، عادل، التداوي 

بوال اإلبلالصعدي، عادل، )  3 (  .م سابق. التداوي 
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َُّ أورد بعض الكتاب طائفة من أهم ما يشتمل عليه بول اإلبل من مواد وذكر أمسائها العلمية وخواصها العالجية 
  .قلها بنصها معزوة إىل مصدرها، والذي أحال بدوره على مصادر التينية متعددةا للفائدة أنًوتتميم

جتة عن أكسدة احلمض ال) : Allantoin (مادة  ،الت عديدةبويل أو حامض البوليك وهلا استعماوهي مادة 
!!  الشبابويف مستحضرات التجميل النسائية كالكرميات الواقية من أشعة الشمس واملغذية للبشرة واملضادة حلب

ت !! ا هلا دور يف عالج احلروق واجلراح اجللدية وجتديد اخلال ًوأيض وكذلك تدخل يف صناعة الشامبو
  ..!!.وتستعمل هذه املادة لتحضري النكهات الغذائية وبعض العطور أيضا: ومعاجني األسنان بل

كملها يف البول لغزارة وهي مادة حاضرة بقوة يف بول اإلبل كذلك ألنه يتم مت:)Creatinine (مادة ريرها 
) طب الكلى (Nephrologyإنتاجها يف عضالت اإلبل وهي مستعملة كمادة حبث ودراسة يف التخصص الطيب

 وهي أيضا محض أميين غين بذرات اآلزوت اليت تدخل يف تركيب أمحاض آمينية أخرى إلنتاج ،داللتها العلميةل
  .هلا دور هام يف خمتلف الوظائف والعمليات احليوية البيولوجية ولذلك - الربوتينات اليت حيتاجها اجلسم 

 -وهي مادة تنتجها الغدة الكظرية فوق الكلي لإلبل): "Dehydroepiandrosterone "DHEA (مادة
وتدخل يف أدوية عالج أعراض الشيخوخة وبعض التورمات السرطانية والبدانة أو السمنة وتقوية كثافة العظام 

اليت خيتص سنام Steroid وهي مادة من جمموعة الستريويد-سنات وعالج العجز أو الربود اجلنسي عند النساء امل
حتوائها يف حذبته املخزنة للدهون وله فوائد بيولوجية أخرى كثرية   .اإلبل 

 - وتعترب هذه املادة مهدئة ومرحية لعضالت اجلسم -ا ًل اإلبل أيضاوهي من إفرازات أبو: )Melatonin(مادة
ا تنظم وتضبط الساعة البيولوجية -تساعد على النوم واإلسرتخاء ويتم تناوهلا للتخلص من األرق و  كما أ

بوال اإلبل منذ قرون أنه يعاجل احلزاز؛ وهو وجع  َلإلنسان ودورة نومه  الغريب أنه مشهور فيمن يعرفون التداوي 
ا مادة مضادة -منها على شكل عقاقري ، ولكن ال جيب اإلفراط !! يف القلب من الغيظ والغم وحنوه  كما أ

  . )١( وكذلك يف عالج الزهامير وحفظ الذاكرة- وأيضا هلا دور فعال يف تنشيط املناعة -لألكسدة 

 :يعالج أمراض اجلهاز اهلضم بول اإلبل ودوره يف

ا الدكتورة سناء أمحد خليفة حيث قامت جتربتها على دراسة ، من التجارب احلديثة يف ذلك التجربة اليت أجر
ت ببكرت  التغريات النسيجية املرضية يف أمعاء األرانب واليت تظهر عند إصابة احليوا

 ـــــــــــــــــ
 .سابق  .م) منشور مبوقع أسواق  املربد.  (رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل: ينظر)  1 (



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 2018 
  

e-Proceeding of 3rd  INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

٢٩٤

ثري املعاملة بعقار الباكرتمي) EscherichiaColi  )E.Coli القولون ًوأيضا ) Bactrim  )TMP-SMZ مث دراسة 
بوال اإلبل على األنسجة املصابة وذلك من خالل تتبع التغريات النسيجية واخللوية والكيمياء نسيجية بتلك 

  .األنسجة وملعرفة القيمة العالجية لكل منها

مع مالحظة ، وأظهرت هذه التجربة املقدرة العالية لبول اإلبل يف القضاء على هذه البكرت وإيقاف اإلسهال
ر جانبية سلبية على األرانب اليت عوجلت ببول اإلبل اية . عدم وجود أي آ وخلصت الدكتورة سناء خليفة يف 

ت املمرضة واليت تسبب أمراضا خمتلفة لإلنسان واحليوان  ًجتربتها إىل أن بول اإلبل له فعالية عالية ضد امليكرو
  .)١(مضاد فعال ضد اإلسهال لإلنسان واحليوانوأنه ميكن استخدام بول اإلبل ك، والنبات

لبان اإلبل وأبواهلا ملا وسعنا الوقت، وملا وسعتنا مئات  وإذا ذهبنا نتتبع كل ما كتب حول التداوي 
ا ملا يستجد كل يوم من اكتشافات وجتارب حبثية وطبية على هذين السائلني العجيبني يف ًالصفحات نظر

خواصهما وتركيبهما وفوائدمها، مما يقف املرء أمامه متعجبا يف قدرة هللا تعاىل يف خلقه، ويف مدى سعة أفق السنة 
ا أرحب وأوسع ألويل العلم أن ًالبنوية املطهرة اليت أفصحت عن بعض منافع هذين السائلني، لتفتح بذلك آفاق

  .يستخلصوا ويستنتجوا ويدرسوا معامل الطب النبوي القومي

  : استشكال وراد على التداوي بلنب اإلبل وبوهلا

مفاده أن غذاء اإلبل )  اللنب والبول( أثري استشكال من بعض الباحثني أو األطباء بشأن التداوي بسوائل اإلبل
م  ذا حاليا خيتلف عن غذائها أ نية خاصة  النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأن التداوي الوارد بلبنها وبوهلا يف احلديث كان منحة ر

ِّالعصر، وأن األعشاب اليت  كانت تتغذى عليها اإلبل فيها تصيب بول اإلبل مبواد شديد السمية وهي تصلح  ُ
تلعالج بعض األمراض، ولكن يف الوقت احلايل ال تصلح للعالج الختالف  مللو   .البيئة وامتالئها 

رته صحيفة م، وهي صحيفة مشهورة، ونقلته عنه ٢٠١٢املصرية سنة " اليوم السابع" واالستشكال أ
بعض الصحف األخرى كجردية األنباء الكويتية، وال يتسع املقام لنقل املقال أو االستشكال بنصه الكامل، 

  .)٢( ليه ببعض الردودولكن أحيل القارئ على مصدر االستشكال مث أعقب ع

 ـــــــــــــــــ
مقدم يف املؤمتر السابع   ("ثري أبوال اإلبل على أمعاء األرانب الصغرية املصابة ببكرت القولون"ملخص حبث . خليفة، سناء أمحد:ينظر) 1 (

الصعدي، عادل، : أشار إليه). org.eajaz.www://httpsومنشور مبوقع هيئة اإلعجاز العلمي ). للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي
بوال اإلبل  .سابق،  وقد  اطلعت على  امللخص يف املوقع املذكور بنفسي. م. التداوي 

 .م٩/٢٠١٢ /٢٩السبت . موقع جريدة اليوم السابع. آراء علمية حتسم اجلدل بشأن استخدام بول اإلبل ىف عالج بعض األمراض.مقال) 2 (
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  :وهذا االستشكال قد رد عليه بعض الكتاب بردود منها

: بل!! ومن البول والرباز: بل . انية أن أكثر األدوية اليت يستخدمها الناس فيها عدد هائل من عناصر حيو-أ 
) Kopi Luwak(فسنجد أن أغلى قهوة يف العامل هي قهوة كويب لواك: وإذا أخذ شراب القهوة كمثال 

 ٦٠٠ ويبلغ سعر الرطل الواحد منها .)١( !! LuwakأوLuakحيوان اللواك) براز(اإلندونيسية واليت تستخدم 
  .)٢(!؟"ملاذا ال يثري ذلك امشئزاز أحد "اً وتساءل الكاتب  متعجب!!!!دوالرا 

:  دوالرا ٢٣٠سعر الكيلو ) BLACK IVORY( هناك قهوة أخرى شهرية عامليا وهي قهوة بالك إيفوري–ب 
يالندي حلبوب القهوة مث أخذها من  بعد أن يكون ذهب املذاق ) برازه(يتم إنتاجها عن طريق إطعام قطيع فيلة 

  .)٣(املر الذي فيها

ت ا–ج  عتادة، ولكنه وصفه مل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يصف بول اإلبل كشراب أساسي للناس بديال عن املشرو
   . )٤(للضرورة يف احلاالت املرضية اخلطرية، فال جمال لالمشئزاز  والتقزز 

  :ً أيضاعلى هذا االستشكال وهذا طرف من ردودي 

 لرد األحاديث النبوية الصحيحة اليت تثبت فعالية لنب ً فإنه ال ينتهض دليال-اً لو ثبت علمي– هذا الكالم – ١
  .اإلبل وبوهلا يف التداوي

ن ي -ً كما كان احلال قدميا– افتقاد اإلبل للطعام املناسب  التخلص من مشكلة ميكن-٢ لجأ إىل اإلبل ايت ُ 
ت  ترتىب فيبيئة صحراوية نظيفة خالية من التلوث، ودون تدخل من اإلنسان يف استخدام املبيدات والكيماو

ت اليت ترعاها اإل   .ل يف هذه املناطقبللنبا

 ـــــــــــــــــ
د يعيش يف شرق آسيا، ويتغذى على النب،  ويت: حيوان اللواك) 1(   .م تربيته يف مزارع يف أندونيسيا الستخدامه هلذا الغرضأو قط الز

 .مادة قهوة الكويب لواك) ويكبيد (املوسوعة احلرة: ينظر

 .سابق. م. يث شرب بول اإلبلرد شبهة حول حد. موقع أسواق املربد: ينظر) 2(

 .سابق. م. رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل. ق املربدموقع أسوا: ينظر) 3(

 .سابق، وعليها إضافات وتعبريات للباحث. م. رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل. موقع أسواق املربد: ينظر) 4(
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 تربيتها يف البيوات واملزارع الريفية كما هو احلال يف بعض القرى املصرية والسودانية وغريه مما  اإلبل اليت يتمَّ أن-٣
لضرورًتتغذى على أعشاب وأعالف منتجة صناعي ة ا أو خمتلفة عن األعشاب الصحراوية، هذه اإلبل ال تدخل 

ا وأبواهلا درج ة عن اإلبل الصحراوية، ولكن ال يف نفس خصائص اإلبل الصحراوية، أو على األقل تنقص ألبا
  .شك  أن فيها جوانب نفع

 يستخرج من بعض – وهو فيه ما فيه – البول على جهة العموم، بل البول البشري  على وجه اخلصوصَّ أن– ٤
  : مشتقاته أدوية عالجية مشهورة متداولة يف األسواق العاملية، ومن ذلك

ضةعليه من بول املرأة بعد سن اليأسل يتم احلصو: Urofollitropin  :يروفوليرتوبني  Ovulation ( حمفز اإل

Stimulator(وهو هرمون يستخدم لعالج العقم يف النساء اللوايت لديهن اهلرمون املنبه للجريب ( FSH)  يباع ،
لة  + BRAVELLEبرافيلي + Fostimonدواء فوستيمون:تيةيف سوق حتت امساء التجارية اآل

دوتروبني  ChorionicGonadotropin:  ،  وكذلك  FOSTIMON HP 150IU VIAL IMفوستيمون   غو
ت  املشيمي هرمون يستخلص من بول املرأة احلامل من املشيمة لتحفيز املبيض  إلنتاج نوعني من اهلورمو

 دواء ١٢با يباع يف سوق حتت امساء التجارية االتية  تقريProgesteroneن بروجسرتو  + Estrogenاسرتوجني(
 ،اخل … epifasiإبيفاسي  + Choriomonكوريومون

ومن مث جيفف ويوضع يف Isolated from mares’ urine احلامل اخليل أنثى بول من تستخلص أدوية وهناك
  .)١(كبسوله

جع وصفته السنة النف بوية وتوصلت األحباث العلمية وجتارب املختربات لم العجب والتقزز من عالج 
ن، ورد!! إىل فوائد مجة له حلجة والربهان، أم هو جمرد حرب  على سنة النيب العد  بعلوم ٌ هلا، وولعٌّأهو قول 

ها هم علماء الشرق والغرب توصلوا واستنتجوا واختربوا وجربوا، وأنتجوا : الشرق واغرب، أقول يف ختام البحث
ادوا من الطب النبوي  القومي أميا استفادة، فلماذا نبتعد حنن أو حياول بعض املشككني إبعاد عن سنة واستف

  .نبينا ملسو هيلع هللا ىلص اليت فيها خري الدنيا والدين

نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتمسكون بسنة النيب الكرمي،   
ديه، جه، وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، إنه سبحانه وتعاىل نعم املوىل ونعم ويتأسون   ويسريون على 

  .النصري
 ـــــــــــــــــ
  .سابق. م. رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل: ينظر)  1 (
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  اخلامتة 

اء هذا البحث اليسري الذي طفت يف جنباته بني أحاديث النيب األمني، وهديه  بعد أن امنت هللا تعاىل علي 
فعة، ووصا جام م وعالجها أورد أهم ما توصلت إليه من القومي، واليت قدمت لألمة أدوية  عة حلفظ أبدا

  :نتائج، وما أقرتحه من توصيات على هذا النحو

  :النتائج:  أوال

 سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مجعت فأوعت من النصائح الصحية، والوصا الطبية اليت حتفظ بدن اإلنسان وقاية َّأن _  
لسالمة وا ا واحلفاظ  عليهاًوعالجا، وتعود عليه    .لنفع، مما يقتضي معه التمسك 

عتبارمها أصح  كتب السنة–)البخاري ومسلم( الصحيحني َّ  أن-  يقتضيان من األمة دراستهما واالستفادة - 
  .من كنوز السنة اليت  فيهما والذب عنهما ضد ادعاءات املغرضني، وحماربة احلاقدين

سم احلشرة اليت تنتجه، وبني درجاته  من  العسل من نعم هللا تعاىل علىَّ أن-  الناس، أنزل هللا تعاىل سورة 
  .حيث اجلودة، وأنه جبميع درجاته شفاء  للناس

لقول والفعل أمهية عسل النحل كغذاء ودواء، حيث كان من هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص الفعلي َّ أن-  السنة النبوية بينت 
ملًا أو ممزوجًشربه منفرد   .اء، ومن هديه القويل وصفه للمريض الذي اشتكى بطنها 

 ما أثري من  شبهات واستكشاالت حول العسل وفوائده،  وجدواه يف الشفاء أو حول أحاديث النيب صلى َّ أن-
 ال ترقى هذه االستشكاالت وال تنقص قيمة أحاديث النيب عليه - هللا عليه وسلم اآلمرة بشرب العسل للتداوي

  . ردة يف هذا الشأن، حيث رد العلماء على هذه الشبهات واالستشكاالتالسالم  الوا

، غذاء ودواء، وقد أدرك العرب ذلك، َّ أن-  هللا تعاىل امنت على العرب برتبية اإلبل واالستفادة منها طعاما وشرا
  .ًوأرشدت السنة النبوية أتباعها إىل جوانب هذه االستفادة صحيا

ت فريدة، وخصائص  لنب اإلبل من أكثرَّ أن-  السوائل نفعا لإلنسان، حيث حظي  برتكيب عجيب، ومكو
عالية مل تتوفر لغريه من السوائل جعلت منه صيدلية عالجية متكاملة يستخدم يف عالج الكثري من األمراض  

  .املستعصية الباطنة والظاهرة

 واملنافع الصحية الكثري والكثري، ومجهور  فيه من اخلصائصَّ إال أن-  وإن كان من صنوف البول- بول اإلبلَّ أن-
  .ًالفقهاء يرون جواز التداوي به استنادا إىل أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحني وغريمها
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لبان اإلبل وأبواهلاَّأن- ت علمية - ما أثري أو يثار حول جدوى وفعالية التداوي   حتت حجج واهية أو نظر
ذين السائلني، وال يقوى حبال على معارضة هذه األحاديث النبوية  ال ينتهض دليال–خاطئة   لرد التداوي 

  .الصحيحة

ا َّ أن-  ختالف صفات اإلبل ومراعيها وجودة منتجا عن اإلبل اليت كانت على عهد ) بوال أو لبنا(  التعلل 
العتماد على اإلبل اجليدة ال ة لبيئة الصحراء العربية قدميا، النيب ملسو هيلع هللا ىلص ميكن اخلروج منه  يت ترىب يف بيئة مشا

  .   وبذلك يزول اإلشكال

 بعض ما جاء يف السنة النبوية الشريفة من أسس الطب النبوي قد أخذ علماء الغرب به، وأقروا  بفعاليته، َّ أن-
نه يف بالد املسلمني، وصالحه لعالج الكثري من األمراض، يف حني أنه قد وجد بعض املعارضني له والساخرين م

  . مما ميثل سوءة عقدية وفكرية وعقم يف العقول واألفهام

نيا   :التوصيات: ً 

أوصي بضرورة التصدي للهجمات الشرسة اليت تتعرض هلا السنة النبوية على جهة العموم، وصحيحي _  
لقرآن الكرمي، وأمهية الًالبخاري ومسلم على جهة اخلصوص؛ نظر السنة يف  كتب صحيحني بني ا لعالقة السنة 

  .حياة األمة اإلسالمية

صي بضرورة الوقوف على كنوز الطب النبوي الواردة يف السنة واالستفادة منها وبذل اجلهود الستخراج األدوية وأ -
 .والعقاقري العالجية من املواد الوارد ذكرها يف السنة

 األماكن لرتبيته، وتوسيع نطاق استخدامه كغذاء أوصي بضرورة اإلكثار من تربية وإنتاج العسل، واختيار أفضل -
 .ٍودواء يف آن واحد

ا  - ً ورعايتها صحيا، واإلشراف - يف البيئات املناسبة له–أوصي بضرورة القيام برتبية اإلبل وحتسني سالال
 .الصحيح على غذائها حىت توفر اللنب والبول النافعني يف التداوي من األمراض

 الستخراج األدوية النافعة من - السيما امليدان الطيب- ميادين البحث العلمي املختلفة أوصي ببذل اجلهود يف  -
 .هذه السوائل الوارد ذكرها يف السنة النبوية

ذه اجلوانب املضيئة واملشرقة من سنة النيب عليه السالم، من أجل رفعة مكانتها،  - أوصي بتعريف العامل الغريب 
 .ها، فيكون يف ذلك خريي الدنيا والدينولبيان أوجه اإلعجاز العلمي في

  .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، وهو على كل شيء قدير، واحلمد  رب العاملني

  م٢٩/١١/٢٠١٨ ) ماليز-دار األمان(  قدح -كواالكتيل
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 املصادر واملراجع

  :  القرآن الكرمي

 كشف املشكل من حديث . ن دمحمابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ب
ض(علي حسني البواب : حتقيق. الصحيحني   ).ت.د.دار الوطن، ط:الر

 بريوت" (زاد املعاد"جزء من كتاب . الطب النبوي. ابن القيم ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد :
  ).ت. د. دار اهلالل، ط

 يوسف زيدان، : حتقيق. ألدوية واألغذيةالشامل يف الصناعة الطبية، ا. ابن النفيس، علي بن أيب احلزم
مع الثقايف  أبو ظيب، ط: اإلمارات(  ). ٢٠٠٢ و٢٠٠٠، ١ا
 أبو : حتقيق.شرح صحيح البخارى البن بطال. ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك

سر بن إبراهيم ض(متيم    ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٢مكتبة الرشد، ط: الر
 حتقيق عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم. جمموع الفتاوى.  د بن عبد احلليمابن تيمية، تقي الدين أمح .

  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٦:جممع امللك فهد بن عبد العزيز لكباعة املصحف الشريف، ط: السعودية(
  اية املقتصد تهد و مطبعة مصطفى البايب : مصر( ابن رشد احلفيد، دمحم بن أمحد بن حمد، بداية ا

  ).م١٩٧٥/ه٤،١٣٩٥احلليب، ط
 ،ط مبوقع املكتبة .(دمحم أمني الضناوي: ، وضع حواشيهالقانون يف الطب. حلسني بن عبد هللا اابن سينا

  ).الشاملة موافقة للمطبوع
 ت.د.مكتبة  القاهرة،ط: مصر(. املغين شرح خمتصر اخلريف. ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن دمحم.(  
 ٣دار صادر، ط: بريوت (.لسان العرب. اري اإلفريقىابن منظور، دمحم بن مكرم بن على، األنص ،

  ).هـ١٤١٤
  ،أمين بن عارف : ، حتقيقمستخرج أيب عوانة. يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوريأبو عوانة

 ). م١٩٩٨/ه١٤١٩، ١دار املعرفة، ط: بريوت.(الدمشقي
 السعادة جبوار حمافظة مصر، مطبعة:مصر( .املنتقى شرح املوطأ. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف 

لقاهرة، ط١٣٣٢، ١ط ا دار الكتاب اإلسالمي   ).ت.،د٢ه مث صور
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه . البخاري، دمحم بن إمساعيل اجلعفي

مه صر الناصر:حتقيق،"وأ ه مصورة عن ١٤٢٢ ،١دار طوق النجاة،ط: بريوت.(دمحم زهري بن 
ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي   ).السلطانية 

 لعسل يف السنة النبوية. البدوي، مسر السيد منشور مبوقع حمتوى . (التداوي 
162049/com.muhtwa.www://https / م٢٠١٨ مارس ١٦بتاريخ.(  

  ،بريوت. ( عبد القادر عطادمحم: ، حتقيقالسنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى :
  ).م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية، ط
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 موسوعة كشاف اصطالحات الفنون . التهانوي، دمحم بن علي بن القاضي دمحم حامد الفاروقي احلنفي
شرون، ط: بريوت(.علي دحروج: حتقيق. عبد هللا اخلالدي.د: ترمجة. والعلوم ، ١مكتبة  لبنان 
  ). م١٩٩٦

 م٢٢/٤/١٩٩٥عدد ) مؤسسة األهرام١٩٩٥: مصر (هرامجريدة األ.  
 حتقيق علي عبد ركفاية األخيار يف حل غاية االختصا. احلصين، أبو بكر بن دمحم بن عبد املؤمن ،

  ).م١٩٩٤، ١دار اخلري، ط: دمشق(.احلميد بلطجي، ودمحم وهيب سليمان
  الطب النبوي "الة بعنوان حلقة مق). طبيب متخصص يف طب األعشاب والطب النبوي(احللو، مسري

منشور مبوقع قناة اجلزيرة . (ضمن سلسلة الشريعة واحلياة" والطب احلديث
2004/6/3/religionandlife/programs/net.aljazeera.www://http.م٢٠/٧/٢٠٠٣: بتاريخ .(  

 حسني بن عبد . د: حتقيق. مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم. شوان بن سعيداحلمريي، ن
  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١دا رالفكر، ط: دار الفكر املعاصر، دمشق: بريوت( هللا العمري وآخرون

 أحالم .خمرتعة سعودية تفوز مبيداليتني فضيتني من معرض االخرتاعات الدويل يف جنيف. خرب
ستخدام بول اإلبلالعوضي طورت عالجا  -منشور يف جريدة الشرق األوسط   (. ألمراض جلدية 

  com.aawsat.archive://http  مبوقع٩٦٨٩ عدد٢٠٠٥ يونيو ٨بتاريخ 
 دار : دمشق (.غريب احلديث. اخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت

 ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ت، . الفكر، ط د
 جامعة أم : السعودية(أعالم احلديث شرح صحيح البخاري . ليمان محد بن دمحماخلطايب، أبو س

 ). م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩، ١ط. القرى
 ثري أبوال اإلبل على أمعاء األرانب الصغرية املصابة ببكرت "ملخص حبث . خليفة، سناء أمحد

ور مبوقع هيئة اإلعجاز العلمي ومنش). مقدم يف املؤمتر السابع للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي  ("القولون
)org.eajaz.www://https.( 
 دار إحياء : بريوت. (هيثم خليفة طعيمي: حتقيق. احلاوي يف الطب. الرازي أبو بكر، دمحم بن زكر

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١الرتاث العريب، ط
 قع أسواق  املربد  موقع األديب العريب منشور مبو. (رد شبهة حول حديث شرب بول اإلبل

)net.merbad.www://http ( م١٦/١٠/٢٠١٨بتاريخ .  
 بوال اإلبل منشور مبوقع جامعة . (الصعدي، عادل، التداوي 

 ).م٢٢/١/٢٠١٣بتاريخ ) org.jameataleman.www://http(اإلميان
 كوم .منشور مبوقع  موضوع. (لطب النبويمفهوم ا. عبد القادر، إسراء :com.3mawdoo://https 

  ).م١٦/٨/٢٠١٦بتاريخ 
 شوال - مقال مبجلة الوعي اإلسالمي- الطب واألطباء يف اإلسالم. العجوز، أمحد حميي الدين 

  .ه١٤٠٥
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 ترقيم . فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
ت، .د.دار املعرفة، ط: بريوت. (حمب الدين اخلطيب: دمحم فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح: وتبويب
  ).هـ١٣٧٩

 لعس. عيد، دمحم السقا   ). شبكة األلوكة. (PDFكتاب بصيغة . لالعالج 
 ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت. (البناية شرح اهلداية. العيين، حممود بن أمحد بن موسى ،

  . )م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
 دار إحياء الرتاث :بريوت. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيين، حممود بن أمحد بن موسى

  ).ت.د.العريب، ط
 ت.د.املكتبة العلمية،ط: بريوت(. املصباح املنري.  بن عليالفيومي، أمحد بن دمحم.(  
 املطبعة الكربى : مصر. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. القسطالين، أمحد بن دمحم بن أيب بكر

 ). هـ١٣٢٣، ٧األمريية، ط
 هـ  ١٤٠٨، ٢ط.دار النفائس: األردن(. معجم لغة الفقهاء. ، حامد صادققلعجي، دمحم رواس، وقنييب

  ).م١٩٨٨ -
 جممع حبار األنوار يف غرائب . ََِّالكجرايت، مجال الدين، دمحم طاهر بن علي الصديقي اهلندي الفتين

 ). م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧، ٣مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط: تركيا. (التنزيل ولطائف األخبار
 حقائق العلم احلديث منشور ضمن سلسلة. عشر حقائق علمية عن العسل. الكحيل، عبد الدائم 

موسوعة الكحيل  لإلعجاز العلمي على موقع (تتجلى يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
)php.index/ar/com.7kaheel.www://http.(  
 يخ دمحم الشاذيل النيفرالش: حتقيق. ُْاملعلم بفوائد مسلم. املازري، دمحم بن علي بن عمر التميمي .

  ).١٩٩١م، و٢،١٩٨٨املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق، ط: الدار التونسية للنشر، اجلزائر: تونس(
 ب   .هـ ١٤٠٦العدد الرابع ربيع اآلخر " حصاد الشهر" جملة منار اإلسالم  
 دار الدعوة، : مصر. (سيطاملعجم الو. جممع اللغة العربية، مصطفى، إبراهيم، الزات، أمحد، النجار، دمحم

 ).ت. د. ط
 بوال ملخص حبث . دمحم، أوهاج دمحم حتليالت كيميائية مقارنة وجتارب سريرية لعالج االستسقاء 

 ومنشور مبوقع هيئة اإلعجاز العلمي). مقدم يف املؤمتر السابع للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي،  اإلبل
)org.eajaz.www://https.(  
 دار إحياء : بريوت. (اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف. املرداوي، عالء الدين علي بن سليمان

  ).ت .، د٢الرتاث العريب، ط
 َعلم فهرسة احلديث، نشأته، تطوره، أشهر ما دون فيه. املرعشلي،يوسف عبد الرمحن ِّ دار : بريوت(. ُ

  ).ت.د.ط. املعرفة
  ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل . مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريمسلم

  ).ت.د.دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت(دمحم فؤاد عبد الباقي : ، حتقيقرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 جريدة موقع. آراء علمية حتسم اجلدل بشأن استخدام بول اإلبل ىف عالج بعض األمراض. مقال 
 .م٢٠١٢ سبتمرب ٢٩السبت . اليوم السابع

 دار عامل الكتب:مصر.(التوقيف على مهمات التعاريف. املناوي، زين الدين دمحم بن عبد الرءوف .
  ).م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ط
 شبكة اإلنرتنت). ويكبيد (املوسوعة احلرة. 
  موقع األخبار)BBC News (خرب . م٢٠٠٤ ٨/٦بتاريخ)s healing power'Harnessing honey.(  
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. النووي، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي .

  ).ط.ت.، د٢دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت(
 لبان اإلبل وأبواهلا سنة نبوية ومعجزة طبية. يس، شهاب البدري ضمن سلسلة منهاج . التداوي 

 . النبوة

  


