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 قبساث يٍ انطب اننبٌي انعالجً
 حسان مشسي باشا. د

وسلم شلا لو عالقة بالطب، سواء كان آيات  الطب النبوي رلموع ما ثبت وروده عن النيب صلى اهلل عليو
هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم بعض أصحابو شلن وصفات داوى  قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة، ويتضمن

إىل التداوي هبا، كما يتضمن توصيات تتعلق بصحة اإلنسان يف أحوال حياتو من  سألو الشفاء، أو أنو دعا
 ومشرب ومسكن ومنكح، وتشمل تشريعات تتصل بأمور التداوي وأدب الطب يف شلارسة ادلهنة مأكل

 . سالميةوضمان ادلتطبب يف منظار الشريعة اإل
، "باب الطب"علماء احلديث يف كتبهم اليت مجعوىا من كالم النبوة أبوابا خاصة حتت اسم  وقد أفرد مجيع

 .فأصحاب السنن وغًنىم وكان البادئ منهم يف ذلك اإلمام مالك يف موطئو، وتبعو يف ذلك البخاري فمسلم
رسالة موجزة لإلمام علي الرضا بن رلال الطب النبوي ىي  وأول مصنف مستقل عرف لدى ادلؤرخٌن يف

 .، وقد حققها ونشرىا األخ األستاذ الدكتور زلمد علي البار(م811 -ه  203 ادلتوىف عام)موسى الكاظم 
وكان ) م 853 -ىـ  838ادلتوىف عام )لعبد ادللك بن حبيب األندلسي  "الطب النبوي"كتاب  مث ظهر

وقد حقق . األحاديث واألبواب ب يف الطب النبوي يذكر فيوفقيها زلدثا لقب بعامل األندلس، وىو أول كتا
  .رالدكتور زلمد علي البا الكتاب مع تذييلو حباشية قيمة علمية األخ الصديق

أول طبيب قام بشرح طيب ألحاديث  (م1831-ىـ 82ادلتوىف عام ) ويعترب ادلوفق عبد اللطيف البغدادي
الذي حققو  "ةالطب من الكتاب والسن ":، ومن مؤلفاتووفيلسوفاً  وضلوياً  فقيهاً  طبيباً  وكان. الطب النبوي

  .الدكتور عبد ادلعطي قلعجي
يف الطب النبوي ومنهم ابن السين، وأبو نعيم األصبهاين، والتيفاشي، والكمال  وألف علماء آخرون كتباً 

 . طرخان، واإلمام الذىيب وغًنىم بن
أشهر الكتب  "الطب النبوي"لماء دمشق، ويعترب كتابو من كبار ع أما اإلمام ابن قيم اجلوزية فكان

 .ادلصنفة يف ىذا الفن
السوي والمنهل الروي في الطب  المنهج" 211جالل الدين السيوطي ادلتوىف سنة ويعترب كتاب اإلمام

كتبو السابقون عليو باإلضافة إىل توسعو يف علم  من أمجع كتب الطب النبوي، ألنو حوى معظم ما "النبوي

 "عبـاد اهلل حداًًا ": احلديث
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حداًًا ٌا عباد  ":اهلل عليو وسلم أنو قال فعن أسامة بن شريك عن النيب صلى .حديث صحيح رواه األربعة

 " و، اهلرًضع نو شفاء، إال داء ًاحدا اهلل، فإٌ اهلل مل ٌضع داء إال

  "ءإال أَزل نو شفاا أَزل اهلل داء ي ":صلى اهلل عليو وسلم قال وروى البخاري أن النيب

 "دًاء، فإذا أصٍب دًاء انداء برئ بإذٌ اهلل حعاىل نكم داء ":لأن النيب صلى اهلل عليو وسلم قا وروى مسلم

 ًجعم نو شفاء، يا خهق اهلل يٍ داء إال ":اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال وعن أيب سعيد

 .ابن ماجو والسام ادلوت رواه "ًجيهو يٍ جيهو، إال انساو عهًو يٍ عهًو،
ويف قولو . إال وسائل جعلها اهلل طريقا للشفاء وأن األدوية ما ىي. ويف ىذه األحاديث حث على ادلداواة

حث لألطباء ادلسلمٌن على البحث واالستقصاء  "عهًو يٍ عهًو، ًجيهو يٍ جيهو": صلى اهلل عليو وسلم
 وقد ربط النيب صلى اهلل عليو وسلم الشفاء مبوافقة الدواء. مل يعرف ذلا بعد دواء الكتشاف أدوية ألمراض

  .للداء، فلكل دواء مقدار معٌن يعمل بو، وينبغي أال يزيد وال ينقص
هبا يف كافة اجملاالت ليعيش اإلنسان حياة  وتعاليم اإلسالم كلها تدفع إىل احملافظة على الصحة واالرتقاء

 .سعيدة طيبة يف الدنيا واآلخرة
 "اندٌٍ ًاننفس ًانعرض ًاملال ًانعقم": ان اإلسالم قد أوجب احملافظة على الضرورات اخلمس وىيوإذا ك

. تتصل بوجوب احملافظة على صحة البدن، أال وىي النفس والعرض والعقل فإن ثالثا من ىذه الضرورات
 . البدن ويدفع عنو غوائل ادلرض والطب حيفظ

: ويقول أيضاً . "العلماء ألدياهنم واألطباء ألبداهنم :للناس عنهماصنعتان ال غىن ": يقول اإلمام الشافعي
 ".واحلرام أنبل من الطب ال أعلم علما بعد احلالل"

وسلم، وتداوى آل بيتو الكرام، وزوجاتو الطاىرات، وأصحابو  وقد تداوى رسول اهلل صلى اهلل عليو
 أنواع العالج الذي كان معهودا يف زمنو والذيونصح أمتو بكثًن من . عليهم أمجعٌن ادلبجلٌن رضوان اهلل

 النَّْحلِ  ِإىَل  َربُّكَ  َوَأْوَحى} قال تعاىل. ومنو العسل الذي جعل اهلل فيو شفاء للناس. ثبتت فوائده على مر األيام
ِذي َأنِ   ُذُلالً  َرب كِ  ُسُبلَ  فَاْسُلِكي الثََّمَراتِ  ُكل   ِمن ُكِلي مُثَّ *  يـَْعرُِشونَ  َوشلَّا الشََّجرِ  َوِمنَ  بـُُيوتاً  اجْلَِبالِ  ِمنَ  اَّتَِّ

 82-  88النحل {يـَتَـَفكَُّرونَ  ل َقْومٍ  آليَةً  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  لِلنَّاسِ  ِشَفاء ِفيوِ  أَْلَوانُوُ  سلَُّْتِلفٌ  َشرَابٌ  بُطُوهِنَا ِمن ََيْرُجُ 
العديد من األحباث العلمية  "وبراهين حقائق: االستشفاء بالعسل والغذاء الملكي"وقد مجعت يف كتايب 

يف معاجلة أمراض اجلهاز اذلضمي والربو ومداواة القروح واجلروح  ادلوثوقة اليت توضح فوائد العسل االستشفائية
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السوداء، وحث على  وتداوى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باحلبة، ضمن األمرا اليت ال تلتئم وغًنىا
 "ءيٍ كم دا ت انسٌداء، فإٌ فٍيا شفاءعهٍكى باحلب" :التداوي هبا

فوائد احلبة السوداء يف تقوية جهاز ادلناعة،  وقد ظهرت يف السنوات األخًنة أحباث علمية تتحدث عن
وقد مجعت ذلك كلو يف كتايب . وَّتفيف التهابات ادلفاصل وغًنىا وخواصها ادلضادة للجراثيم والسرطان،

 ."السوداء الشفاء بالحبة"
كهٌا انزٌج ًادىنٌا بو فإَو يٍ شجرة  ":الزيتون فقال اهلل صلى اهلل عليو وسلم باستعمال زيت وأوصى رسول

 ."يباركت
الكولسرتول يف  وأنو َيفض مستوى وأكدت الدراسات احلديثة أن زيت الزيتون ىو أفضل أنواع الزيوت،

 .وَيفض ضغط الدم ادلرتفع الدم، كما يفيد يف الوقاية من مرض شرايٌن القلب،
 "فهٌال أًَ أَاجً املهك ألكهخو.. كم انثٌو " :علي بن أيب طالب سلاطباً  وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

من مرض شرايٌن القلب  وقد أثبتت الدراسات العلمية فوائد الثوم يف خفض كولسرتول الدم، والوقاية
 .والفطور وغًنىا للجراثيم ىذا إضافة إىل تأثًناتو ادلضادة. التاجية وخفض ضغط الدم

 [طَرِيّاً  حلَْماً  ِمْنوُ  لَِتْأُكُلواْ  اْلَبْحرَ  َسخَّرَ  الَِّذي َوُىوَ  ]:وجود السمك فقال ولفت اهلل تعاىل النظر إىل نعمة
 "أىم اجلنت فزٌادة كبد احلٌث أيا أًل طعاو ":وقال عليو الصالة والسالم من حديث رواه البخاري

وتوصي اذليئات الطبية األمريكية . الصحة إال من كبد احلوت خرباءوما زيت السمك الذي يتحدث عنو 
 .فيو( احتشاء)وجبتٌن من السمك يف األسبوع لوقاية القلب من حدوث جلطة  واألوروبية اآلن بتناول

وىي )الغليسريدات الثالثية  كما أكدت الدراسات العلمية احلديثة أن زيت السمك َيفض مستوى
 . ضغط الدم ادلرتفع كما ميكن أن يساعد يف خفض. (إحدى دىون الدم اذلامة

يٍ حصبح كم ٌٌو بسبع متراث عجٌة ، مل  ": التمر فقال وحث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على تناول

 ."ًال سحر ٌضره يف ذنك انٌٍو سى
من حدوث أمراض القولون  اإلمساك، ويقلل والتمور غنية باأللياف، واإلكثار من األلياف يف الطعام مينع

  .ضوادلرارة، وغًنىا من األمرا
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ذكره يف كثًن من  وىو السنا الذي ورد (Senna) وىناك العديد من األحباث الطبية عن السنامكي

عهٍكى بانسنا ًانسنٌث، فإٌ فٍيا دًاء  ":فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. األحاديث النبوية الشريفة

 ".انساو ، ًىٌ املٌثيٍ كم داء إال 
استعرض  "السنا والسنوت"بعنوان  وقد خصص األخ األستاذ الدكتور زلمد علي البار كتابا عن السنا

  . العالجية فيو استعماالت السنا يف الطب احلديث وخصائصو
وخاصة يف أمراض العٌن  (Aloe Avera) وأمر الرسول صلى اهلل عليو وسلم باستخدام الصرب

األحباث عن فوائد الصرب يف األمراض اجللدية، ويستخدم  وقد كثرت يف اآلونة األخًنة" ربضمدمها بالص"
وقد حبث األخ األستاذ الدكتور زلمد علي البار يف  . مستحضرات التجميل  الصرب حاليا على نطاق واسع يف

أحدث  تعرض فيهافوائد الصرب العالجية بإسهاب، واس" الصبر والثفاء: ماذا في األمّرين "كتابو ادلمتع
  . األحباث العلمية يف ىذا اجملال

وقد حظيت ىذه ادلادة حديثا باىتمام العلماء، وخاصة . استخدام احلناء ووردت أحاديث صحيحة عن
  . اجللدية، ووصفت لعالج عدد من النظريات اجللدية وغًنىا أطباء األمراض

 َكانَ  َكْأساً  ِفيَها َوُيْسَقْونَ } :قال تعاىل. يشربون كأسا كان مزاجها زصلبيال أىل اجلنة أهنم ومن صفات
 11اإلنسان{َزصَلِبيالً  ِمزَاُجَها

الزصلبيل دواء فعال جدا يف زلاربة الغثيان واإلقياء وخاصة اإلقياء  وأظهرت الدراسات العلمية احلديثة أن
  . للسرطان ، كما أنو دواء شلتاز لدوار البحربعد إعطاء األدوية ادلضادة  ادلعند الذي حيدث

 .واليقطٌن والرمان والسفرجل وغًنىا كما وردت أحاديث نبوية يف اخلل والكافور والتٌن والشعًن والبطيخ
والسالم يف استخدام السواك فكثًنة جدا، وقد ظهرت أحباث عدة توضح  وأما أحاديث الرسول عليو الصالة

 .واللثة يف صحة الفم واألسنان وما حيتويو من مواد قاتلة للميكروبات ومنشطة للفمالعديدة  خصائصو وفوائده
 

 "يٌقع انطب االساليً عهى االَرتَج"


