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 شكر وتقدير
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 لمقدمةا

 الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا..

 الشرعية الرقية بين التكميلي الطب بحث إنجاز تم أن الصالحات تتم بنعمته الذي هللا أحمد

 الطب الدراسة حدود العلمي، حيث كانت والتحليل االستقراء منهج فيه مستخدمة النبوي، والطب

 .والسنة ضوء الكتاب في التكميلي

 البحث: أهداف

 فيه. األساس وبيان أنها  التكميلي الطب في النبوي والطب الشرعية الرقية دور بيان 

  البحث: مشكلة

 .والعضوية النفسية المشاكل حل في  النبوي والطب  الشرعية الرقية دور تعزير
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 وتطوره نشأته تاريخه تعريفه التكميلي الطب :ويشمل التمهيد

 : تعريفه أوال

 كافة من االستفادة إلى يهدف المثبتة، العلمية األدلة على مبني شمولي طب هو: "التالي التعريف

 الحالة إلى الوصول أجل من والتخصصات الصحية والرعاية الحياة ونمط العالجية األساليب

 التكاملي الطب أنصار يشير[ 7".]وطبيبه المريض بين العالقة على بالتركيز المثلى الصحية

[ 2.]التقليدي والطب بينهما يجمع أنه وينفون[ 8[]1]والبديل التكميلي الطب عن يختلف أنه إلى

 والنفسية الحيوية بجوانبه) الشخص عالج إلى الوصول هو األساسي هدفه" أن على يؤكدون بل

 والبديل التكميلي والطب التقليدي الطب أساليب على باالعتماد وذلك( والروحية واالجتماعية

 معارضو ويعتبر[ 2".]وطبيبه المريض بين وداعمة فاعلة عالقة إيجاد خالل من سواء حد على

 ديفيد كتب حيث[ 9]العلمية، غير العالجات أو التكميلي للطب مرادف أنه التكاملي الطب

 المبني غير الطب لوصف المفضل المصطلح أصبح قد" التكاملي الطب" مصطلح أن غورسكي

 .علمية أسس على

 

 وتطوره نشأته تاريخه:

 ممارساتهم في البديلة الطرق بإدخال التسعينيات بداية في المتحدة الواليات أطباء اهتمام زاد

 أطباء من% 80 أن إلى 1995 عام في االستقصائية الدراسات إحدى تشير حيث الطبية،

 المغناطيسي والتنويم باإلبر الوخز لعالجات تدريبات بتلقي يرغبون والمجتمع األسرة

 فتح إلى التسعينيات منتصف في األمريكية المستشفيات بعض شرعت كما[ 11.]والتدليك

 عام وبحلول[ 11.]2001 عام عيادة 27 إلى عددها وصل حتى التكاملي بالطب خاصة عيادات

 أعضائها عدد وصل التي التكاملي للطب األكاديمية الصحية المراكز رابطة تأسيس تم 1999

 وجامعة ديوك وجامعة هوبكنز جونز جامعة في الطب كليات منهم عضًوا 60 إلى 2015 عام

 إلى الرابطة اسم تغيير تم 2015 عام وفي. كلينك مايو مستشفى إلى إضافة تاون جورج

 الطب ممارسة تعزيز إلى تهدف رابطة وهي التكاملي، والطب للصحة األكاديمية الرابطة

 الطبي التعليم مناهج في التكاملي الطب تدّرس التي الطب كليات بين الجمع خالل من التكاملي

 الجهة وهو الطبية، للتخصصات األمريكي المجلس أعلن 2013 عام وفي[ 13[]12[]1.]لديها
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 عام بداية في سيعمد أنه المتحدة، الواليات في لألطباء االختصاص شهادات منح عن المسؤولة

 التكاملي بالطب المختصين األطباء اعتماد إلى 2014

 :التكميلي الطب

 Complementary and" للكلمات اختصاًرا" CAM" اإلنجليزية باألحرف له ويرمز  

alternative medicine"بالرعاية المتعلقة الممارسات لمجموعة الشائع االسم وهو ؛ 

 البديل، للطب الحديث المصطلح أنّه كما التقليدي، الطب من جزًءا تُعدّ  ال والتي الصحية،

 بالسرطان المصابين األشخاص لمساعدة التكميلي الطب وجاء التكاملي، بالطب أيًضا ويُعرف

 بشكل   المرض أعراض مع للتعامل الحاالت من وغيرها المزمن والتعب المستمرة اآلالم أو

 تقليل محاولة و واأللم التعب من الحدّ  خالل من حياتهم نوعية تحسين إلى باإلضافة أفضل،

 بمساعدة والعالج باإلبر العالج التكميلي، الطب ممارسات على األمثلة ومن لديهم، القلق

 بالموسيقى والعالج بالتدليك، والعالج الغذائية، والمكّمالت العطري، والعالج الحيوانات،

 الرعاية عن بدياًل  تُعدّ  ال الممارسات هذه أنّ  حقيقة إدراك باألشخاص يجدر ولكن والتأمل،

 التقليدية، العالجات مع بالتنسيق استخدامها دوًما يجب استدعائها حالة وفي التقليدية، الطبية

 زالت وما كانت التكميلي الطب تاريخ[ 1.]بتاتًا بها ينصح ال قد الحاالت بعض في إنّه حيث

 السائدة الطبية الهياكل خارج تمارس والتي والبديل التكميلي للطب التابعة الطبية الممارسات

 الطب فإنّ  المثال سبيل فعلى السنين، آالف مدى على تطورت أنّها كما قرون، منذ موجودةً 

 والعالج األعشاب استخدام ممارسات يشمل القديمة الصين في نشأ والذي التقليدي الصيني

 بشكل   اشتهرت والتي تشي، وتاي باإلبر الوخز: مثل بالجسم، مختصةً  وممارسات   الغذائي،

 شخص 10000 حوالي المتحدة الواليات في الطبابة من النوع هذا مستخدمي عدد بلغ إذ كبير،

 صموئيل" يد على أوروبا في تأسس والذي الطبيعية بالمواد العالج أما ،1997 عام في

 العالج أنّ  أيًضا بالذكر الجدير ومن عشر، الثامن القرن نهاية في مرة ألول ومورس" هانيمان

 ممارسات إحدى وهي األيورفيدا؛ تُعدّ  حيث عام، 3000 حوالي منذ ظهر قد القديم الهندي

 والعالج السمية، إزالة عالجات تشمل والتي العالم في الطبية األنظمة أقدم من الهندي الطب

 العذائية واألنظمة والمعادن األعشاب مركبات طريق عن المغذية والعالجات بالتهدئة،

 المعتادة الغربية الممارسات عكس وعلى الحياة، أسلوب وتوصيات واليوغا الرياضية والتمارين

 والعقلية الجسدية العافية في التوازن على األصليين األمريكيين لدى العالج نظام رّكز فقد

 بشكل   اعتمد النظام هذا أنّ  كما القديمة، والتقاليد والطبيعة المجتمعية والعالقات والروحية

 [2.]والموسيقى والتبغ، القصص، ورواية النباتات، طريق عن الشفاء أسس على رئيسي
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 وعضوي نفسي كعالج  الشرعية الرقية  األول الفصل

  الفاتحة سورة

 .. والرقية  الشافية الكافية أسمائها من

 * عنها غفلنا التي الكافية الشافية الفاتحة سورة  العحيبة القصة*

 ( الكافية الشافية الفاتحة مع الشفاء في قصتي) العزيز عبد أحمد كتب

 لف قد شخصا كأن صداع أصابني وقد المرض غاية في وأنا بكرونا إصابتي فترة في نمت** 

 سورة لتكرار مدمنا هذا وقتي إلى زلت وما كنت وقد رأسي، حول حديد من مشتعال طوقا

 هذه في فاتني، عما عوضا مرة خمسين الفاتحة قرأت القرآن ورد في قصرت إذا وكنت الفاتحة،

 وصيتي كتبت بيوم قبلها أني سرا أخفيكم وال األلم، شدة من نارا رأسي اشتعل وقد نمت الليلة

 آخر، بلد إلى أنقل وال فيه مت الذي البلد في أدفن أن فيها نقطة أول وكان زوجتي، على وقرأتها

 أخرى ونقاط ومراجعته، القرآن لحفظ األوالد إتمام على األم تحرص أن كانت الثانية والنقطة

 .. الوصية في ذكرتها

 : فأقول الفاتحة سورة مع الليلة هذه في قصتي إلى نرجع** 

  النوم.. في غرقت حتى الفاتحة سورة أكرر جعلت

  عليه، غطى الذي النور شدة من وصفا له أعرف ال غرفتي دخل رجال النائم يرى فيما رأيت

  الدروس، بعض ألوالدي عليها أشرح التي السبورة بجوار غرفتي في موجود كرسي على جلس

 نوما كفاك موالنا يا قم: مرتفع بصوت علي   نادى ثم

 أنت؟؟ من األلم، شدة من أيام ثالثة منذ نمت ما وهللا: له قلت

 رب هلل الحمد) السبورة على كتب ثم القلم الرجل أمسك خلفي، وردد كثيرا تسأل ال: قال

 عن انفك قد الحديدية األطواق من طوقا كأن فشعرت العالمين، رب هلل الحمد: فقلت (العالمين

 الفاتحة من آية قرأت وكلما كلها، الفاتحة كتب حتى خلفه، أقرأ وأنا ويقرأ يكتب زال وما رأسي،

 من بي وما بعدها وهللا وقمت عميق، نوم في ذهبت ثم كلها، األطواق انفكت حتى طوق، انفك
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 بعبده لطفه وواسع ورحمته فضله على شكرا هلل وصليت توضأت عجال قمت ألم، وال بأس

  العاصي. المقصر

 حين بها زمن منذ قلبي علق فقد الجوزية، قيم ابن الرباني اإلمام هو بالفاتحة تعلقي وسبب** 

 تجربته يحكي وهو تعالى هللا رحمه قال السالكين، مدارج من األول المجلد في عنها كالمه قرأت

 :نصه ما الفاتحة بسورة الشفاء في

، ُكلِّ  فِي وذَِلكَ  تُْذَكَر، أنْ  ِمن أْكثَرُ  فَِهيَ  بَِذِلكَ  الت جاِربِ  َشهاَدةُ  وأّما) ْبتُ  وقَدْ  َزمان   َذِلكَ  ِمن أنا َجر 

 آالم   ِلي يَْعِرضُ  كانَ  فَإن هُ  بَِمك ةَ، الُمقامِ  ُمد ةَ  ِسي ما وال َعِجيبَةً، أُُموًرا َغْيِري وفِي نَْفِسي فِي

 قِراَءةِ  إلى فَأُباِدرُ  وَغْيِرِه، الط وافِ  أثْناءِ  فِي وَذِلكَ  ِمنِّي، الَحَرَكةَ  تَْقَطعُ  تَكادُ  بَِحْيثُ  ُمْزِعَجة ،

ْبتُ  تَْسقُُط، َحصاة   فََكأن هُ  األلَمِ  َمَحلِّ  َعلى بِها وأْمَسحُ  الفاتَِحِة،  آُخذُ  وُكْنتُ  َعِديَدةً، ِمراًرا َذِلكَ  َجر 

ةِ  الن ْفعِ  ِمنَ  بِهِ  فَأِجدُ  فَأْشَربُهُ  ِمراًرا، الفاتَِحةَ  َعلَْيهِ  فَأْقَرأُ  َزْمَزم   ماءِ  ِمن قََدًحا  ِمثْلَهُ  أْعَهدْ  لَمْ  ما والقُو 

ةِ  بَِحَسبِ  ولَِكنْ  َذِلَك، ِمن أْعَظمُ  واألْمرُ  الد واِء، فِي ةِ  اإليماِن، قُو  ُ  اليَِقيِن، وِصح   ( الُمْستَعانُ  وّللا 

 وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من نفر انطلق: قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن

 فلدغ يضيفوهم أن فأبوا فاستضافوهم العرب أحياء من حي على نزلوا حتى سافروها سفره في

 الذين الرهط هؤالء أتيتم لو: بعضهم فقال شيء، ينفعه ال شيء بكل له فسعوا الحي ذلك سيد

 ينفعه، ال شيء بكل له وسعينا لدغ سيدنا: فقالوا فأتوهم شيء بعضهم عند يكون أن لعله نزلوا

 فلم استضفناكم لقد وهللا ولكن ألرقي، إني وهللا نعم،: بعضهم فقال شيء؟ من منكم أحد عند فهل

 يتفل فانطلق الغنم، من قطيع على فصالحوهم جعال، لنا تجعلوا حتى لكم براق أنا فما تضيفونا،

ِ  اْلَحْمدُ : ﴿ ويقرأ عليه  به وما يمشي فانطلق عقال، من نُشط فكأنما[ 2: الفاتحة﴾ ] اْلعَالَِمينَ  َربِّ  لِِل 

 تفعلوا ال: رقى الذي فقال اقسموا،: بعضهم فقال. عليه صالحوهم الذي جعلهم فأوفوهم: قال. قلبة

 هللا رسول على فقدموا يأمرنا، ما فننظر كان الذي له فنذكر وسلم عليه هللا صلى النبي نأتي حتى

 اقسموا أصبتم، قد: ))قال ثم(( رقية؟ أنها يدريك وما: ))فقال له فذكروا وسلم عليه هللا صلى

 .وسلم عليه هللا صلى النبي ضحك(( سهما معكم لي واضربوا

 السنن وكتب الصحيح في ورد صحيح حديث

 بزاقه ويجمع القرآن، بأم يقرأ فجعل: ))وفيه بنحوه،( 5736) بلفظه،( 2276) البخاري أخرجه

 والترمذي ،(3900( )3418) داود وأبو بنحوه،( 65/ 2201) ومسلم ،(5749) ،...((ويتفل

 10868و 10867) ،(7547) ،(365/ 4 - 7533(( )الكبرى)) في والنسائي نحوه،( 2064)

/ 96 - 95(( )اإلغراب)) وفي ،(1029و ،1028(( )والليلة اليوم عمل)) وفي( 255/ 6 -
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/ 4(( )األفكار نتائج)) في حجر وابن ،(224ص(( )القرآن فضائل)) في عبيد وأبو ،(33

 في والدارقطني ،(44و 2/ 3) وأحمد ،(588) الجارود وابن ،(م2156) ماجه وابن ،(139

/ 6) والبيهقي ،(127 - 126/ 4(( )المعاني شرح)) في والطحاوي ،(64/ 3(( )السنن))

 وفي ،(521 ،520(( )الكبير الدعوات)) وفي ،(2572(( )اإليمان شعب)) وفي ،(199 ،124

 .وغيرهم( 1189(( )السنة شرح)) في والبغوي ،(393/ 7(( )المعرفة))

 

  فعال نفسي كعالج السكينة آيات وعن

 مرضه في له جرت عظيمة واقعة في يقول وسمعته. الس ِكينَة آيات قرأ األمور عليه اشتدت من

ة، ضعف حال في ذاك إذ له ظهرت شيطاني ة أرواح محاربة من حملها عن العقول تعجز  القو 

ا: قال  عنِّي أقلع ثم  : قال. الس ِكينَة آيات اقرؤوا: حولي ومن ألقاربي قلت األمر، علي   اشتد   فلم 

 .قَلَبة   بي وما وجلست الحال، ذلك

بت قد: )أيًضا القيِّم ابن وقال  يرد مما القلب اضطراب عند اآليات هذه قراءة -أيًضا أنا- جر 

 (.وطمأنينته سكونه في عظيًما تأثيًرا لها فرأيت عليه،

 : هللا إلى السالكين منازل من"  السكينة"  منزلة شرح في هللا رحمه القيم ابن يقول

 في السكينة سبحانه هللا ذكر وقد ، المكاسب منازل من ال ، المواهب منازل من المنزلة هذه" 

 : مواضع ستة في كتابه

( َربُِّكمْ  ِمنْ  َسِكينَة   فِيهِ  الت ابُوتُ  يَأْتِيَُكمُ  أَنْ  ُمْلِكهِ  آيَةَ  إِن   نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ : )  تعالى قوله:  األولى

 .248/البقرة

ُ  أَْنَزلَ  ثُم  : )  تعالى قوله:  الثاني  .26/التوبة( اْلُمْؤِمنِينَ  َوَعلَى َرُسوِلهِ  َعلَى َسِكينَتَهُ  ّللا 

َ  إِن   تَْحَزنْ  الَ  ِلَصاِحبِهِ  يَقُولُ  إِذْ : )  تعالى قوله:  الثالث ُ  فَأَْنَزلَ  َمعَنَا ّللا   َوأَي َدهُ  َعلَْيهِ  َسِكينَتَهُ  ّللا 

 .40/التوبة( تََرْوَها لَمْ  بُِجنُود  

( إِيَمانِِهمْ  َمعَ  إِيَمانًا ِليَْزَداُدوا اْلُمْؤِمنِينَ  قُلُوبِ  فِي الس ِكينَةَ  أَْنَزلَ  ال ِذي ُهوَ : )  تعالى قوله:  الرابع

 .4/الفتح
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ُ  َرِضيَ  لَقَدْ : )  تعالى قوله:  الخامس  فِي َما فَعَِلمَ  الش َجَرةِ  تَْحتَ  يُبَايِعُونَكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َعنِ  ّللا 

 .18/الفتح(  قَِريبًا فَتًْحا َوأَثَابَُهمْ  َعلَْيِهمْ  الس ِكينَةَ  فَأَْنَزلَ  قُلُوبِِهمْ 

ُ  فَأَْنَزلَ  اْلَجاِهِلي ةِ  َحِمي ةَ  اْلَحِمي ةَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َكفَُروا ال ِذينَ  َجعَلَ  إِذْ : )  تعالى قوله:  السادس  َسِكينَتَهُ  ّللا 

 .26/الفتح(  اْلُمْؤِمنِينَ  َوَعلَى َرُسوِلهِ  َعلَى

 وسمعته.  السكينة آيات قرأ:  األمور عليه اشتدت إذا هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ وكان

 أرواح محاربة من ، حملها عن العقول تعجز مرضه في له جرت عظيمة واقعة في يقول

 ومن ألقاربي قلت األمر علي اشتد فلما:  قال ، القوة ضعف حال في ذاك إذ له ظهرت شيطانية

 . قَلَبَة بي وما وجلست ، الحال ذلك عني أقلع ثم:  قال ، السكينة آيات اقرأوا:  حولي

 تأثيرا لها فرأيت ، عليه يرد مما القلب اضطراب عند اآليات هذه قراءة أيضا أنا جربت وقد

 . وطمأنينته سكونه في عظيما

 من اضطرابه عند عبده قلب في هللا ينزله الذي والسكون والوقار الطمأنينة هي السكينة وأصل

 ، اليقين وقوة ، اإليمان زيادة له ويوجب ، عليه يرد لما ذلك بعد ينزعج فال ، المخاوف شدة

 القلق مواضع في المؤمنين وعلى رسوله على إنزالها عن سبحانه أخبر ولهذا ، والثبات

 أحدهم نظر لو ، رءوسهم فوق والعدو ، الغار في وصاحبه هو إذ ، الهجرة كيوم واالضطراب

 أحد يلوي ال الكفار بأس شدة من مدبرين ولوا حين حنين وكيوم ، لرآهما قدميه تحت ما إلى

 تحت ودخولهم ، عليهم الكفار تحكم من قلوبهم اضطربت حين الحديبية وكيوم ، أحد على منهم

 عمر وهو ، حملها عن عنه هللا رضي عمر بضعف وحسبك ، النفوس تحملها ال التي شروطهم

يق هللا ثبته حتى ،  . عنه هللا رضي بالصّدِ

 الخندق تراب من ينقل النبي رأيت:  قال عنهما هللا رضي عازب بن البراء عن الصحيحين وفي

 : عنه هللا رضي رواحة بن هللا عبد بكلمة يرتجز وهو بطنه جلدة التراب وارى حتى

 صلينا وال تصدقنا وال...  اهتدينا ما أنت لوال اللهم

 القينا إن األقدام وثبت...  علينا سكينة فأنزلن

 أبينا فتنة أرادوا وإن...  علينا بغوا قد األلى إن

 وال ، غليظ وال ، بفظ ليس ، أميا نبيا باعث إني:  المتقدمة الكتب في هللا رسول صفة وفي

 كل له وأهب ، جميل لكل أسدده ، للخنا قوال وال ، بالفحش متزين وال ، األسواق في صخاب



12 
 

 ، معقوله والحكمة ، ضميره والتقوى ، شعاره والبر ، لباسه السكينة أجعل ثم ، كريم خلق

 والهدى ، شريعته والحق ، سيرته والعدل ، خلقه والمعروف والعفو ، طبيعته والوفاء والصدق

 .باختصار انتهى"  اسمه وأحمد ، ملته واإلسالم ، إمامه

 (504-2/502" ) السالكين مدارج" 

 الهم عند أو ، والفتن الشبهات مواقف في أو ، والفزع الخوف مواقف في السكينة آيات قرأ فمن

 قلوب به ثبت بما قلبه هللا يثبت أن رجاء يقرؤها ، الشيطان وسواس اشتداد عند أو ، والحزن

 وتلميذه تيمية ابن اإلسالم لشيخ كان كما ، ذلك له يكون أن ورجي ، عليه حرج فال المؤمنين

 وال ، الشريعة إلى ـ الكيفية وبهذه ـ اآليات هذه قراءة استحباب ينسب أال على ولكن ، القيم ابن

 . أعلم وهللا . والسنة الكتاب في الثابتة الشرعية واألدعية األذكار عبادة تشبه عبادة يتخذه

 :فقال لالستشفاء، القرآن قراءة فضل  هللا رحمه باز بن  العزيز عبد الشيخ وذكر

 اآليات والسيما قراءته، من واالستكثار بالقرآن العناية على الحث في قبلها كالتي األحاديث فهذه

 الرسل أن كما يتفاضل هللا كالم فإن الفضل، من بشيء المخصوصة والسور المخصوصة

 سورة، أعظم الفاتحة فسورة يتفاضل، وعال جل كالمه وهكذا يتفاضلون، واألنبياء يتفاضلون

 عن -كعب بن أبي- المنذر أبا ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل لما ولهذا اآليات، أفضل هي الكرسي وآية

 .المنذر أبا يا العلم ليهنك: وقال صدره على فضرب الكرسي، آية: قال آية أفضل

ُ  ُهوَ  قُلْ  فضل على الداللة في األحاديث من جملة تقدم  وهكذا القرآن، ثلث تعدل وأنها أََحد   ّللا 

 جاء ما وهكذا كفتاه، ليلة في قرأهما فمن البقرة سورة آخر من اآليتين في  مسعود أبي حديث

ُ  ُهوَ  قُلْ  فضل في األحاديث من  حرفا قرأ من فضل، وكله خير كله والقرآن والمعوذتين، أََحد   ّللا 

 بعشر والحسنة حسنات، أمثالها بعشر والحسنة بحسنة الحرف عشر، الواحد بالحرف فله منه

 هللا من للفضل وطلبا احتسابا القرآن قراءة من اإلكثار للمؤمن فينبغي عظيم، فضل فهذا أمثالها

 إِن   خير كل إلى التوجيه فيه والنور، الهدى فيه كتاب فإنه والعمل والتعقل التدبر مع وجل عز

 ،[44:فصلت] َوِشفَاء   ُهًدى آَمنُوا ِلل ِذينَ  ُهوَ  قُلْ  ،[9:اإلسراء] أَْقَومُ  ِهيَ  ِلل تِي يَْهِدي اْلقُْرآنَ  َهَذا

ب ُروا ُمبَاَرك   إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَاهُ  ِكتَاب    أن اإليمان بأهل فجدير[ 29:ص] اأْلَْلبَابِ  أُولُو َوِليَتََذك رَ  آيَاتِهِ  ِليَد 

 عقاب ويخشى هللا ثواب يرجو وتبصيرا، ودعوة وتذكيرا وعمال وتعقال تدبرا الكتاب بهذا يعنوا

 .الدين في فيتفقه هللا،

 :عظيمة فوائد وتدبره القرآن قراءة ففي
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 .أمثالها بعشر والحسنة حسنة، حرف بكل القارئ به هللا وعد ما: منها

 .الدين في والتفقه والعلم والتعقل التدبر من ذلك في ما: ومنها

 .مساخطه عن وبعده هللا من وخوفه وخشوعه القلب خشية من يسبب ما: ومنها

 فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان فإن الشياطين، طرد من قراءته في يحصل ما: أيًضا وفيه

 القرآن فقراءة أعداؤه، ألنهم الشياطين طرد أسباب من القرآن قراءة أن والمعنى البقرة، سورة

 وال بيوتكم في صالتكم من اجعلوا قبورا، تجعلوها ال: قال ولهذا القرب، أفضل من البيوت في

 الصالة من فاإلكثار البقرة سورة فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان فإن قبورا تتخذوها

 وقيامها هلل وخشيتها القلوب صالح أسباب ومن الشيطان طرد أسباب من البيت في والقراءة

 الشياطين وقرب القسوة أسباب من ذلك ضد الذكر عن والغفلة القرآن عن والغفلة بحقه،

 .البالء أنواع من هذا غير إلى القلوب على واستيالئهم

[ 50:األنبياء] أَْنَزْلنَاهُ  ُمبَاَرك   ِذْكر   َوَهَذا: وعال جل قال ولهذا الذكر، وأعظم الذكر أفضل والقرآن

 بل األمر، هذا في يتساهل أن للمؤمن ينبغي ال للعاقل، ينبغي فال الذكر، أعظم هو بل ذكر فهو

 بالتدبر تالوته من واإلكثار العظيم الكتاب هذا على حريص عالية همته تكون أن له ينبغي

 .والعمل والتعقل

 .والهداية التوفيق الجميع هللا رزق

 ذلك، إلى تحتاج المملكة مناطق من جملة ألن االثنين يوم باالستغاثة األمر ولي أمر صدر وقد

 بكل فجدير فضله، من يسألوه وأن إليه يضرعوا وأن إليه يتوبوا أن عباده من يحب  وهللا

 أخيه وعلى بالتوبة عليهم يمن هللا لعل وجهادها النفس ومحاسبة بالتوبة العناية مؤمنة وكل مؤمن

 والتوبة الخير، ضد فالذنوب ورحمتهم، المسلمين غيث أسباب من التوبة تلك تكون حتى

 بالتوبة والبدار النفوس وحساب النفوس جهاد للمؤمنين فينبغي الخير، مفاتيح الصالحة واألعمال

 أولياء بعضهم فالمسلمون إليهم، واإلحسان الفقراء ورحمة والتقوى البر على والتعاون الصادقة

 بَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمنَاتُ  َواْلُمْؤِمنُونَ : وعال جل الرب قال ماك بعض أولياء بعضهم والمؤمنون بعض،

اَلةَ  َويُِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ  بَْعض   أَْوِليَاءُ  َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الص   َويُِطيعُونَ  الز 

 َ ُ  َسيَْرَحُمُهمُ  أُولَئِكَ  َوَرُسولَهُ  ّللا   بالحق والتواصي بالرحمة االستقامة أهل فوعد[ 71:التوبة] ّللا 

 واألمر هللا إلى والدعوة ومواساته الفقير ورحمة والتقوى البر على والتعاون والتراحم

 أسباب من هذا كل هللا، حرم ما وترك هللا أوجب بما والعناية المنكر عن والنهي بالمعروف
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 أُولَئِكَ  قال الحميدة بصفاتهم المؤمنين وصف لما وبهذا لعباده، هللا رحمة أسباب من الخير،

ُ  َسيَْرَحُمُهمُ   المبارك، الغيث إلى حاجة في والمسلمون الطيبة، األعمال بهذه يعني[ 71:التوبة] ّللا 

 .الفالة وغيث القلوب غيث

 ومواساة والتراحم والتعاطف الخير على والتعاون واالستقامة هللا إلى التوبة ذلك أسباب ومن

 غيثا المسلمين يغيث أن ونسأله والهداية، التوفيق الجميع هللا رزق ورحمته، والمسكين الفقير

 وال أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من وإياكم يعيذنا وأن واألعمال، القلوب يصلح وأن مباركا،

 .وأصحابه آله وعلى محمد، ورسوله عبده على وسلم هللا وصلى باهلل، إال قوة وال حول

 هذه نزلت حي األخرى، األفضال من الكثير ولها والحزن الهم إلزالة سورة الشرح سورة تعتبر

 السورة هذه على يطلق كما الضحى، سورة بعد ذلك وكان مكة في محمد سيدنا على السورة

 .94 رقم الشريف المصحف في وترتيبها االنشراح، أو الشرح

 لسيدنا وتعالى سبحانه هللا تذكير هو منها الرئيسي الهدف وكان عم، جزء في السورة هذه توجد

 أن يعني وهذا الصدر، انشراح عن التحدث السورة هذه في تم عليه، بها أنعم التي بالنعم محمد

 .بالفرج والشعور والسكينة القلب في الطمأنينة لقارئها يجلب السورة هذه قراءة

 على يساعد المرات من معين عدد السورة هذه قراءة أن الناس بين انتشر أنه الشيوخ بعض ذكر

 كما الكرب، وفك الهم إزالة على يساعد مرة 40 قراءتها أن البعض يقول حيث الحوائج، تقضية

 في يأتي لم الكالم هذا كل ولكن الزواج، يسهل مرة 103 الشرح سورة قراءة أن البعض يقول

 سور من سورة كونها سورة هذه قراءة أن يمنع ال هذا ولكن وسلم، عليه هللا صلى الرسول سنة

 .والغم الهم يزيح الكريم القرآن

ً  نجد والحزن الهم إلزالة سورة عن بحثنا  شفاء في كبير فضل لها التي يوسف سورة أيضا

 لنا يذكرها سوف أخرى أفضال لها أنا كما والحزن، والكرب الهم من باهلل المؤمنين صدور

 يستطيع التي الكثيرة واآليات والِعبر األحكام من الكثير تشمل السورة أن حيث محيط، موقع

 .قراءته عند وجل عز هللا كالم يتأمل من إدراكها

 فقد عندما الحزن عام في الكريم رسولنا على نزلت الكريمة السورة هذه أن بالذكر الجدير ومن

 إحدى السورة هذه فكانت طالب، أبا وعمه خديجة السيدة زوجته والسالم الصالة عليه الرسول

 أن المسلمين العلماء من الكثير يرجح لذا قلبه، سكنا اللذان والحزن الهم عنه أزالت التي األسباب
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 بعد الشدة إزالة معاني من الكثير بها لما وذلك محبب، أمر والحزين للمهموم السورة هذه قراءة

 .أفرج

 هللا صلى هللا رسول قال: السورة هذه فضل في الكريم الرسول عن وردت التي األحاديث من

 يمينُهُ، ملكتْ  وما أهلَهُ  ُمعِلَّمها تالها مسلم   أيُّما فإن ه يوُسَف؛ سورةَ  أرق اَءُكم عِلّموا“ وسلم عليه

نَ  ةَ  وأعطاهُ  الموِت، سَكرات عليه هللاُ  هو   آية قرأ من األثر في وورد[ 2.]”مسلًما يحُسدَ  أال   القو 

 (يموت أن إال  دخول  مكتوبة صالة كل دبر الكرسي

﴿ ُ  ذَا َمن األَرِض  فِي َوما الس ماواتِ  فِي ما لَهُ  نَوم   َوال ِسنَة   تَأُخذُهُ  ال القَيّومُ  الَحيُّ  ُهوَ  إاِلّ  إِلهَ  ال ّللا 

 شاءَ  بِما إِالّ  ِعلِمهِ  ِمن بَِشيء   يُحيطونَ  َوال َخلفَُهم َوما أَيديِهم بَينَ  ما يَعلَمُ  بِإِذنِهِ  إاِلّ  ِعنَدهُ  يَشفَعُ  ال ذي

 ﴾ العَظيمُ  العَِليُّ  َوُهوَ  ِحفُظُهما يَئوُدهُ  َوال َواألَرضَ  الس ماواتِ  ُكرِسيُّهُ  َوِسعَ 

 والحسد السحر من تقيان والناس الفلق المعوذتين

 الرحيم الرحمن هللا سمب الفلق: سورة .1

 الن ف اثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ( 3) َوقَبَ  إِذَا َغاِسق   َشرِّ  َوِمنْ ( 2) َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ( 1) اْلفَلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ 

 .(5) َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َشرِّ  َوِمنْ ( 4) اْلعُقَدِ  فِي

 الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ: الناس سورة .2

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ال ِذي( 4) اْلَخن اِس  اْلَوْسَواِس  َشرِّ  ِمنْ ( 3) الن اِس  لَهِ إِ ( 2) الن اِس  َمِلكِ ( 1) الن اِس  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ 

  الكريم بالقرآن  االستشفاء حكم وعن.( 6) َوالن اِس  اْلِجن ةِ  ِمنَ (  5) الن اِس  ُصُدورِ  فِي يَُوْسِوسُ 

 وسورة بالمعوذتين  واإلخالص الفاتحة السيما

  يوسف وسورة الشرح .3

   الكريم القرآنسور  من وغيرها .4

 اإلخالص سورة تالوة إن: السعودية العربية المملكة  في لإلفتاء الدائمة اللجنة قالت .5

 شرعها التي الجائزة الرقية من المريض على القرآن من السور هذه وغير والفاتحة والمعوذتين

 صحيحيهما في ومسلم البخاري روى. ألصحابه وبإقراره بفعله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا صلى النبي أن: "عنها هللا رضي عائشة عن عروة عن الزهري عن معمر طريق من
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 -والمعوذتين اإلخالص سورة - بالمعوذات فيه مات الذي المرض في نفسه على ينفث كان وسلم

 ينفث؟ كيف الزهري فسألت: معمر قال لبركتها، نفسه بيد وأمسح بهن عليه أنفث كنت ثقل فلما

 الخدري سعيد أبي طريق عن البخاري وروى"  وجهه بهما يمسح ثم يديه على ينفث كان: قال

 أحياء من حي على أتوا وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من أناسا أن: "عنه هللا رضي

: فقالوا راق؟ أو دواء من معكم هل: فقال أولئك، سيد لدغ إذ كذلك هم فبينما يقروهم، فلم العرب

 بأم يقرأ فجعل الشاء، من قطيعا لهم فجعلوا جعال، لنا تجعلوا حتى نفعل وال تقرونا، لم إنكم

 عليه هللا صلى النبي نسأل حتى نأخذه ال: فقالوا بالشاء، فأتوا فبرأ، ويتفل بزاقه ويجمع القرآن

 الحديث ففي"  بسهم لي واضربوا خذوها رقية، أنها أدراك وما: وقال فضحك، فسألوه وسلم،

 إقراره: الثاني وفي مرضه، في بالمعوذات نفسه على وسلم عليه هللا صلى النبي قراءة: األول

 .الرقية على للصحابة

 بكثرة إال تزول وال األطباء على تستعصي أمراض هناك أن الهويسين خالد الشيخ كما ذكر

 سننه في الترمذي أخرجه الذي الحديث من يفهم وذلك وسلم، عليه هللا صلى النبي على الصالة

 أجعل فكم عليك الصالة أكثر إني هللا رسول يا: قلت: قال عنه هللا رضي كعب بن أبي حيث من

 ،«لك خير فهو زدت فإن شئت ما: »قال الربع،: قلت: قال. «شئت ما: »فقال صالتي؟ من لك

 شئت، ما: »قال فالثلثين،: قلت: قال ،«لك خير فهو زدت فإن شئت، ما: »قال النصف،: قلت

َك، تُْكفَى إذا: »قال كلها صالتي لك أجعل: قلت ،«لك خير فهو زدت فإن : «ذنبك لك ويُْغفرُ  هم 

 .«وآخرتك دنياك من أهمك ما هللا يكفيك إذن: »رواية وفي. «حسن حديث هذا»
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 الطب النبوي كعالج نفسي وعضوي  الفصل الثاني

 

األخيرة ال سيما في مجال الطب والتداوي، لكن ال شك أن العلم تقدم تقدًما ملحوظا في السنوات 

يقف العلم عاجزا عند  -ورغم هذا التقدم-عند المتابعة الجيدة سوف يكون من السهل مالحظة أنه 

الكثير من األمراض، بل نستطيع السماع عن عالج فعال ألحد األمراض وما يلبث أن يتراجع 

تفوق خطورة المرض المقصود في األساس،  بعد سنوات إذ تم اكتشاف آثار جانبية خطيرة ربما

ليس هذا فحسب بل كانت هناك وقفات عديدة لم يستطع العلم تفسيرها فيما يخص نجاح الدواء 

في عالج مريض ما وفشله في عالج مريض آخر، وبالتأكيد تلك الثغرات ما هي إال دليل 

م اإللهي، وصدق هللا واضح على أنه مهما بلغ العلم ما هو إال غيض من فيض في بحر العل

َن اْلِعْلِم إاِل  قَِلياًل".  تعالى حينما قال: "َوَما أُوتِيتُم ِمّ

ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى البحث عن مصدر للتداوي ال ينطق عن الهوى، وإنما ما 

 اليونان طب نوعان والطب الخطابي قال"جاء به من عالج هو فيض من بحر العلم اإللهي، 

 وسلم عليه هللا صلى النبي يصفه ما أكثر وكان تجاربي وهو والهند العرب وطب قياسي وهو

لقد وجهنا  بالوحي"، عليه اطلع مما يكون ما ومنه العرب طب طريقة على عليال يكون لمن

الرسول الكريم مرارا إلى العديد من النصائح التي اهتمت بعافية اإلنسان سواء من حيث 

أو طلب الشفاء أثناء المرض، ويتجلى هذا واضحا في دعوته لنا المحافظة عليها في الصحة 

بالتزام الطهارة والنظافة والبعد عن المواد المسكرة التي تذهب العقل، وحثه على تناول ما يفيد 

 من الطعام مثل العسل الذي أثبت قوته في عالج الكثير من األمراض.

النبوي، يظهر هذا بوضوح في الكثير  حتى الصحة النفسية لم تكن بمنأى عن توجيهات الهدي

من األحاديث التي تنهى الغضب أو تلك األدعية التي تحمى من الحسد واإلرهاق النفسي، وكلها 

  تصب في إناء واحد وهو االهتمام بصحة اإلنسان النفسية جنبا إلى جنب مع صحته الجسدية.

 لصدوره البرء متيقن وسلم عليه هللا صلى النبي ويجدر بنا في هذا السياق أن نشير إلى أن "طب

 طب يستعمل من بعض عن الشفاء يتخلف وقد تجربة أو حدس أكثره غيره وطب الوحي عن

 في األمثلة وأظهر بالقبول وتلقيه به الشفاء اعتقاد ضعف من بالمستعمل قام لمانع وذلك النبوة

 صدره شفاء الناس لبعض يحصل ال فقد ذلك ومع الصدور في لما شفاء هو الذي القرآن ذلك
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 إلى ومرضا رجسه إلى رجسا إال المنافق يزيد ال بل بالقبول والتلقي االعتقاد في لقصوره

 الطيبة القلوب إال يناسب ال القرآن شفاء أن كما الطيبة األبدان إال يناسب ال النبوة فطب مرضه

 .أعلم" وهللا

الضوء على الطب النبوي كعالج  هذا ما يدور حوله الفصل الثاني من بحثي حيث ألقي بعض

نفسي وعضوي مع االستعانة ببعض األمثلة من العالجات التي أوصى بها الهدي النبوي ومدى 

 فعاليتها في عالج العديد من األمراض النفسية والعضوية. )من كتاب إعجاز الطب النبوي(
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 فوائد التلبينة النبوية في تخفيف االكتئاب 

نها تأمر بالتلبينة وتقول: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "عليكم كانت عائشة رضي هللا ع

 بطن لتغسل أنّها بيده محمد نفس والذيوعنها أيضا أنها قالت: "بالبغيض النافع، التلبينة" ، 

 ".بالماء وجهه عن الوسخ أحدكم يغسل كما أحدهم

 على البرمة تزل لم أهله من أحد اشتكى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان: وقالت أيضا

 يموت أو يبرأ يعني طرفيه أحد ينتهي حتى النار

: قال الطعام يطعم ال وجع فالنا إن: له قيل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان:  وعنها

 [ إياها فحسوه بالتلبينة عليكم]

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ لذهاب اآلالم النفسية من حزن واكتئاب، كما أنها كانت تصفها   أَن َها:  َعْنَها ّللا 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  إِنِّي:  تَقُولُ  َوَكانَتْ  ، الَهاِلكِ  َعلَى َوِلْلَمْحُزونِ  ِلْلَمِريِض  بِالت ْلبِينِ  تَأُْمرُ  َكانَتْ   ّللا 

ُ  َصل ى  ".الُحْزنِ  بِبَْعِض  َوتَْذَهبُ  ، لَمِريِض ا فَُؤادَ  تُِجمُّ  الت ْلبِينَةَ  إِن  :  يَقُولُ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  ّللا 

 الشعير ماء يتخذوا أن القوم عادة وكانتوقد عرف تأثيرها قديما حيث قال صاحب زاد المعاد: "

 منه المدن أطباء وإنما. جالء وأعظم فعال، وأقوى تغذية، أكثر وهو. صحاحا ال مطحونا، منه

 المدن أهل طبائع بحسب وهذا. المريض طبيعة على يثقل فال وألطف، أرق ليكون: صحاحا

 ينفذ صحاحا، مطبوخا الشعير ماء أن: والمقصود .عليها المطحون الشعير ماء وثقل ورخاوتها،

 ونفوذه أقوى، إجالؤه كان: حارا شرب وإذا. لطيفا غذاء ويغذى ظاهرا، جالء ويجلو سريعا،

 ".أوفق المعدة لسطوح وتلميسه أكثر، الغريزية للحرارة وإنماؤه أسرع،

لقد ذكر موقع ويب طب مقاال عن فوائد التلبينة النبوية التي أوصى الرسول صلى هللا عليه وسلم 

بالتداوي بها والتي أثبت العلم فيما بعد تأثيرها في تخفيف الحزن، والجدير بالذكر أن التلبينة 

 محلى بالعسل.النبوية هي حساء يحضر من طبخ الشعير المطحون الممزوج مع الحليب وال

لقد وردت في الهدي النبوي وصية الرسول باالعتماد على تلك الوسيلة للتخلص من األحزان 

عند الوقوع في الضيق والكرب وذلك ألن تأثيرها يعمل على تهدئة وراحة القلب وإجالء الحزن 

 عنه وتخفيف حدة االكتئاب.
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النبوية مغذية تماما ويمكنها تخفيف االكتئاب والتوتر وتحسين الحالة النفسية  إن مكونات التلبينة

والمزاجية بشكل كبير، وبالنظر إلى محتواها يمكننا استقراء األسباب التي جعلتها تمنح اإلنسان 

 هذا اآلثر في الشفاء النفسي، وذلك ألنها غنية بالعديد من المواد الغذائية كما يلي:

  ات. الكربوهيدر1

التلبينة غنية بالكربوهيدرات وهذا ما أثبتته واحدة من الدراسات العلمية التي الحظت أنها 

سعرة حرارية، والجدير بالذكر أن  100غرام لكل  22.9  تحتوي على كمية منه تقدر بنحو

هذه النسبة المرتفعة من الكربوهيدرات لها تأثير كبير في تعديل الحالة المزاجية وتخفيف وطأة 

 اإلكتئاب ويحدث ذلك نتيجة تأثيرها على إنتاج السيروتونين.

كما أن المذاق الحلو في التلبينة ساعد على وجود نسبة من السكر تعمل جنبا إلى جنب مع 

 الكربوهيدات في تحسين الحالة المزاجية بشكل ملحوظ.

 . محتوى الزنك المرتفع2

ي التلبينة، وعند دراسته تم مالحظة عالقة الزنك أيضا واحد من المكونات ذات النسب العالية ف

وثيقة بين نقص معدل الزنك في الجسم والوصول إلى حالة اإلكتئاب، وهذا يفسر ارتباط 

انخفاض مستوى الزنك في الدم بالمرضى الذين يعانون من االكتئاب، ومع التركيز العالي من 

 ئي فعال ومضاد لالكتئاب.الزنك في كل وجبة تلبينة نستطيع القول أنه يعتبر مكمل غذا

  (trp: BCAA. ارتفاع نسبة التربتوفان إلى األحماض األمينية متفرعة السلسلة )3

يوجد ارتباط واضح بين األحماض األمينية التي يتم تحصيلها من الطعام مع مستويات 

 :trp) السيروتونين في الدماغ ال سيما نسبة التربتوفان إلى األحماض األمينية متفرعة السلسلة

BCAA.) 

ومع دراسة التلبينة النبوية وجد أنها تتميز بارتفاع نسبة التربتوفان إلى األحماض األمينية 

( فيها، وبالمقارنة مع نسبته في الحليب والشعير على حدة يمكن trp: BCAAمتفرعة السلسلة )

 دماغ.القول بأن التلبينة لديها القدرة على رفع نسبة التربتوفان التي يحتاجها ال
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  الثفاء في السنة النبوية وفوائده

لقد أوصى الرسول الكريم بالثفاء أو حب الرشاد موضحا أنه من المواد الشافية بإذن هللا، ففي 

الحديث عن قيس بن رافع القيسي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )ماذا في األمرين من 

 الشفاء: الثفاء والصبر( أخرجه أبوداود .

رواية عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال )عليكم بالثفاء  وفى

 فإن هللا جعل فيه شفاء من كل داء( .

 المحتويات الكيميائية للرشاد

عند الدراسة الدقيقة لمكونات الرشاد سوف نالحظ احتوائه على الكثير من المعادن مثل: الحديد 

والفوسفور والمنغنيز واليود والكالسيوم والزرنيخ والبوتاسيوم والكبريت والكلس، فضال عن 

بعض الفيتامينات مثل )أ، ب، ب ب، هـ، ج(، وفي الوقت نفسه يوجد به نسب من الكاروتينات 

زيت الطيار والجلوكوزيد، ليس هذا فحسب بل يعتبر الرشاد أغنى نوع من النباتات في مادة وال

  اليود التي تمنحه صفة سهولة الهضم.

أجود ما رأينا من شجرة الحرف ما   : قال ديسقوريدوس  : الماهية   "حرف -يقول ابن سينا عنه:

يل الخردل وبزر الجرجير يكون بأرض بابل وقوته شبيهة بقوة الخردل وبزر الفجل وق

  مجتمعين وورقه ينقص في أفعاله عنه لرطوبته فإذا يبس قارب مشاكلته وكاد يلحقه.

  حار يابس إلى الثالثة.  : الطبع 

  . ُمسخن محلل ُمنضج مع تليين ينشف قيح الجرب   : األفعال والخواص

  . للدماميل  جيد للورم البلغمي ومع الماء الملح ضّماداً   : األورام والبثور 

  نافع للجرب المتقرح والقوابي مع العسل للشهدية ويقلع خبث النار الفارسي.  : الجروح والقروح

ً وضماداً بالخل وسويق الشعير وقد يحتقن به لعرق   : آالم المفاصل  ينفع من عرق النسا شربا

  . ميع األعصاب النسا فينفع وخصوصاً إذا أسهل شيئاً يخالطه دم وهو نافع من استرخاء ج

ينقي الرئة وينفع من الربو ويقع في أدوية الربو وفي اإلحساء المتخذة للربو   : أعضاء الصدر 

  . لما فيه من التقطيع والتلطيف
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 يسخن المعدة والكبد وينفع غلظ الطحال خصوصاً إذا ضمد به مع العسل."  أعضاء الغذاء:

 الرشاد في الطب الحديث

مع تطور العلم يمكن استقراء أهمية الرشاد في الطب الحديث حيث يقول الدكتور جان فالينه 

"أن الثفّاء مقو ومرمم ومشه" إذ هو عالج للعديد من المشكالت الصحية مثل التقرحات الجلدية 

وفقر الدم وداء الحفر، كما أنه مدر جيد للبول وخافض للضغط، وله دور كبير في تنشيط حيوية 

 يالت الشعر حيث يستخدم مباشرة على فروة الرأس ليعمل على منع تساقط الشعر.بص

 -فوائد أخرى للرشاد:

للرشاد العديد من الفوائد األخرى ال سيما للحوامل والمرضعات ومن يعانون من التعب 

واإلعياء، كما يستخدم لعالج حساسية مجرى التنفس واألمراض الجلدية مثل األكزيما، ويمكن 

تماد عليه في عالج نزيف البواسير وطرد الديدان ومقاومة التسمم وذلك بأن تؤخذ عصارة االع

 جراما مع الماء. 150 60األوراق بمقدار 

ويمكن استخدام البذور عن طريق طحنها أو غليها أو نقها لمعالجة اإلسهال والزحار وبعض 

خدام مسحوق البذور كمسكن األمراض الجلدية وتضخم المطال، والجدير بالذكر أنه يمكن است

 آالم البطن واآلالم الرئوية وغيرها، كما أن له دور مفيد كمقو جنسي ومطمث للنساء.  لعالج
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  فوائد حبة البركة

تعرف حبة البركة باسم الحبة السوداء أو الكمون األسود، وهي تنتمي إلى الفصيلة الحوذانية 

ة التي لها أزهار بيضاء أو رمادية تميل إلى حيث تعتبر واحدة من النباتات المزهرة الحولي

ولها أوراق   سنتيمتراً  60إلى  30األزرق، تزدهر في جنوب شرق آسيا حيث يبلغ ارتفاعها 

 2إلى  1تشبه الخيوط بينما يحتوي غالف البذر فيها على بذور صغيرة يتراوح طولها بين 

ن والشرق األوسط وإفريقيا في العديد مليمتر، لقد استخدمت حبة البركة في مصر القديمة واليونا

 ومن ذلك:من األغراض الطبية، كما ورد إلينا حث الرسول على التداوي بها 

 عنْ  إْسرائِيلُ  حد ثنا هللا ُعبَْيدُ  حد ثنا َشْيبَةَ  أبي بنُ  هللا عْبدُ  حّدثناما ورد في صحيح البخاري:  

، بنِ  خاِلدِ  عنْ  َمْنُصور    فقَِدْمنا الط ِريِق، فِي فََمِرضَ  أْبَجر بنُ  غاِلبُ  وَمعَنا َخَرْجنا: قَالَ  َسْعد 

، َوْهوَ  الَمِدينَةَ   ِمْنها فَُخذُوا الس َوْيداءِ  الُحبَْيبَةِ  بِهاِذهِ  َعلَْيُكمْ : لنا فَقَالَ  َعتِيق   أبي ابنُ  فَعاَدهُ  َمِريض 

 ً ً  أوْ  َخْمسا  الجانِِب، َهَذا َوفي الجانِبِ  هاَذا فِي َزْيت   بِقََطراتِ  أْنِفهِ  فِي اْقُطُروها ثُم   فاْسَحقُوها سْبعا

 الَحب ةَ  هاِذهِ  إن  : يَقُولُ  َوسلم َعلَْيهِ  هللا صلى النبي   َسمعَتِ  أن ها حد ثَتْني َعْنَها هللا َرِضي عائِشةَ  فإِن  

 .الَمْوتُ : قَالَ  اُم؟الس   َوَما: قُْلتُ  .الس امِ  ِمنَ  إاِل   داء   ُكلِّ  ِمنْ  ِشفاء   الس ْوداءَ 

أن لها نفع في التخلص من  -كما ذكر ابن البيطار وغيره–وقد عرف عن الحبة السوداء قديما 

البلغم وتخفيف بلة المعدة، كما يمكن عجنها مع العسل إلذابة الحصوات وإدرار البول وعالج 

وكذلك استخدمت في  اضطرابات الطمث، كما أنها مفيدة في عالج الزكام وضيق التنفسن

 ضمادات تخفيف الصداع والتخلص من آالم األسنان. 

 :عديد من الفوائد التي نسوقها هناثبت أن لها الحديثا وعند دراستها 

 تخفيف الربو: 

تفيد  2007عام  Fundamental Clinical Pharmacologyنُشرت دراسة في مجلة  

 دة أعراض الربو مثل الصفير.بأن تناول مستخلص حبة البركة ساعد على تخفيف ح

 تقليل ضغط الدم: 

عند مراقبة ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع الضغط الذين يتناولون مستخلص حبة البركة،  

مليمترات  3إلى  1وجد أن هناك تأثير ملحوظ على انخفاض ضغط الدم بنسبة تراوح بين 
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بدوره إلى انخفاض ضغط الدم، كما  زئبقية، إال أنها أيضا تعمل على إدرار البول والذي يؤدي

 أن لديها العديد من الخواص المضادة لألكسدة وحاصرات قنوات الكالسيوم.

لقد أجريت دراسة حول حبة البركة وتأثيرها في توسع األوعية الدموية نُشرت في 

Phytotherapy research  فرد في  70، اعتمدت هذه الدراسة على عينة من 2013عام

 110عاماً، وتم مالحظة أن ضغط الدم االنقباضي لديهم بين  63إلى  34عمر يتراوح ما بين 

مليمتراً زئبقياً، وبالنظر إلى  90إلى  60مليمتراً زئبقياً، وضغط الدم االنبساطي من  140إلى 

ً لمدة  2.5اول النتائج توصل فريق البحث إلى أن تن مليلتر من زيت حبة البركة مرتين يوميا

ثمانية أسابيع يؤدي إلى خفض ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي لدى المرضى وفي نفس 

الوقت ليست هناك مخاوف من حدوث التأثيرات السلبية، والجدير بالذكر أنه نظرا لقدرتها على 

انخفاضه في األساس توخي الحذر عن  خفض ضغط الدم بشكل كبير فيجب على من يعانون من

 تناولها.

 تقليل مستويات السكر:

تحتوي حبة البركة على بعض العناصر الغذائية التي يمكنها التحكم في مستوى السكر بالدم، كما 

أنها تعمل على تخفيف اآلثار الجانبية الضارة مثل تغيرات الرؤية وتلف األعصاب وبطء التئام 

 ضمن تركيبة العديد من المكمالت الغذائية.الجروح، لذلك تستخدم 

 Complementaryفي مجلة  2017في مجموعة من الدراسات المنشورة عام 

Therapies in Medicine نصت على أن تلك المكمالت الغذائية التي تعتمد على حبة ،

البركة يمكنها إحداث تأثير ملحوظ في مستوى السكر بالدم بوجه عام ومستوى سكر الدم 

 Indian journal of physiologyلصيامي بشكل خاص، وفي دراسة أخرى نُشرت في ا

and pharmacology  أثبتت أن تناول حبة البركة بشكل يومي لمدة ثالثة 2010عام ،

أشهر أدى إلى تقليل مقاومة األنسولين وكذلك مستوى السكر في الدم بعد ساعتين من تناول 

 ي وزن الجسم.الطعام، كل ذلك دون إحداث فرق ف

  تعزيز وظائف الحيوانات المنوية: 

لدى حبة البركة تأثير على حركة الحيوانات المنوية وزيادة عددها وزيادة حجم السائل المنوي، 

من الرجال   على عدد 2014عام  Phytomedicineوذلك وفقا لدراسة نُشرت في مجلة 

ة أن استخدام زيت حبة البركة لمدة شهرين الذين يُعانون من العقم، لقد أشارت نتائج تلك الدراس
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أثر بشكل ملحوظ في زيادة حجم السائل المنوي وزيادة أعداد الحيوانات المنوية وتحسين 

 حركتها.

  احتمالية تقليل الكوليسترول:

وجد أيضا أن لها قدرة على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، حيث أثبتت بعض األبحاث أن 

من حبة البركة المطحونة مرتين يوميا لمدة شهر قبل الوجبات يعمل على  تناول غرام  واحد  

تقليل الكوليسترول الضار أو ما يعرف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة، وفي الوقت نفسه 

تعمل على تقليل نسبة الدهون الثالثية لدى من يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، وعلى 

أن تناول غرام  واحد  من حبة البركة المجففة ليست له تلك النقيض أظهرت بعض األبحاث 

 الفاعلية في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

 تقليل خطر اإلصابة بالقرحة الهضمية:

تستطيع بذور حبة البركة أن تخفف من آالم تشنج المعدة، وعلى الجانب اآلخر يمكن لزيت حبة 

 ازات والحد من حدوث قرح المعدة.البركة أن يعمل على تقليل االنتفاخ والغ

 حساسية األنف:  

عام  American Journal of Otolaryngologyمجلة   في دراسة أخرى نشرت في

2011،  

أوضحت أن حبة البركة تعمل على تخفيف حدة أعراض حساسية األنف مثل االحتقان وسيالن 

 للحساسية لديها.األنف وكذلك العطاس وحكة األنف، وذلك بفضل الخصائص المضادة 

  تقليل التهاب الغدة الدَرقية الناتج عن المناَعة الذاتية:

 BMC complementary and alternative medicineأثبتت دراسة أخرى في مجلة 

اآلثر اإليجابي لحبة البركة في تحسين حالة الغدة الدرقية، كما تعمل على تقليل غنتاج هرمون 

يل وزة الجسم ومؤشر الكتلة لدى أولئك الذين يعانون من التهاب ، وكذلك تقلTSH  منبه الدرقية

 الغدة الدرقية المزمن.

 احتمالية تعزيز الوظائف الذهنيّة:
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يمكن لحبة البركة أن تعمل على تقليل االلتهاب نظرا لما تحتويه من أحماض دهنية غير مشبعة 

واإلصابات، وفي نفس الوقت  والتي تعتبر مهمة جدا للجهاز العصبي إذ تحميه من االضطرابات

   ارتبط تناولها

بمالحظة تحسن واضح في وظائف الدماغ ال سيما تلك المرتبطة باإلصابة باإلكتئاب والصرع 

 أو تلك التي تتصل بالوظائف اإلدراكية والذكرة.

  تقليل عسر الهضم: 

غة تعالج بعض نظرا لما تحتويه بذورها على العديد من الفوائد تم استخدامها في تحضير صب

المشكالت الهضمية مثل اإلسهال وعسر الهضم وفقدان الشهية، بل تعمل أيضا على عالج 

 انقطاع الطمث وعسر الطمث.

  التخفيف من التهاب الكبد الفيروسي ج:

 هناك بعض األبحاث التي تناولت تأثير حبة البركة في عالج التهاب الكبد الفيروسي ومنها:

 فاض الحمل الفيروسي دراسة أولية أوضحت انخViral load  حيث وصل إلى

 % وذلك عند استخدام المرضى جرعة يسيرة من زيت حبة البركة.38.6

  دراسة أخرى نشرت في مجلةWorld Journal of Gastroenterology  عام

2013  

ً  450ظهر فيها أن مجرد تناول مقدار  ثالث مرات يوميا من زيت حبة البركة ولمدة   مليغراما

ثالثة أشهر يساعد على تقليل الحمل الفيروسي للمرض، ليس هذا فحسب بل عمل أيضا على 

 تحسين مستوى البروتين واأللبيومين وكذلك معظم مؤشرات الدم المخبرية.

 اتويدي:تخفيف االلتهاب المفصلي الروم

عام  Immunological Investigationsعندما تم إجراء دراسة عرضت في في مجلة 

، على مجموعة من النساء المصابات بااللتهاب المفصلي الروماتويدي الخفيف والمعتدل، 2016

وتم تناول كبسوالت من زيت حبة البركة، تم مالحظة تطور في حالتهم عندما بدأت تقل 

عالي الحساسية وفي الوقت نفسه الحظوا  C-انخفض البروتين المتفاعل أعراض االلتهاب كما

 انخفاض عدد المفاصل المنتفخة.
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 التخفيف من متالزمة التمثيل الغذائي:

 6وفي أبحاث أخرى أجريت مبكرا أثبتت أن تناول واحد من أنواع زيت حبة البركة لمدة 

تقليل نسبة الكوليسترول والسكر في  أسابيع بمعدل مرتين يوميا سوف يكون له تأثير واضح في

الدم عند أولئك الذين يعانون من متالزمة التمثيل الغذائي، باإلضافة إلى انخفاض البروتين 

 الدهني منخفض الكثافة.

  تخفيف التهاب الحلق: 

يعمل زيت حبة البركة على تخفيف التهاب الحلق كما بينت بعض األبحاث التي أوصت بأن 

ة مع نوع معين من األعشاب لمدة أسبوع كافية بأن تخفف ألم التهاب الحلق تناول حبة البرك

 وتورم اللوزتين.

  احتمالية تعزيز المناعة:

عند االعتماد على تناول زيت حبة البركة لوحظ تأثير واضح في تعزيز جهاز المناعة، بل عمل 

 أيضا على تقليل االلتهاب والتعرض للعدوى المختلفة.

  تهاب الشعب الهوائية:تقليل أعراض ال

ومن نفس المنطلق يمكن لحبة البركة تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية حيث تعمل على 

 تقليل االلتهاب الموجود في مجرى الجهاز التنفسي.

 احتمالية تقليل خطر اإلصابة بالسرطان:

من الجذور  للتخلص -بفضل كميات مضادات األكسدة الموجودة بها-تعمل حبة البركة بكفاءة 

الحرة التي يعني تواجدها زيادة خطر التعرض لبعض األمراض الخطيرة مثل السرطان، وهناك 

 العديد من الدراسات التي أكدت هذا التأثير ومنها:

   دراسة جاءت في مجلةInternational Journal of Cancer  أن  2005عام

يعمل على قتل  Thymoquinoneهناك مكون في حبة البركة يسمى الثيموكينون 

 الخاليا السرطانية المسببة لسرطان الدم.

  دراسة أخرى نشرت في مجلةBiomedical sciences instrumentation  عام

 أثبتت احتمالية تأثير حبة البركة على عرقلة نمو خاليا سرطان الثدي. 2003
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  وهناك مراجعة نُِشرت في مجلةAfrican Journal of Traditional, 

Complementary and Alternative Medicines  نفهم منها أن  2011عام

بعض مكونات حبة البركة لها تأثير محتمل في انخفاض نسبة التعرض لبعض أنواع 

وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس   السرطانات مثل سرطان عنق الرحم

 وسرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان القولون.

 احتمالية تقليل الوزن:

ن استخدام زيت حبة البركة قد يكون له دور كبير في مساعدة النساء الالتي يعانين من السمنة، إ

 وذلك وفقا:

   لدراسة تم نشرها في مجلةFood and Function  نصت على أن  2015عام

تناول الزيت المستخلص من حبة البركة يمكن أن يساعد على تقليل الوزن وانخفاض 

ستويات الدهون ال سيما إذا ما تم تناوله ضمن نظام محيط الخصر وكذلك خفض م

 أسابيع. 8غذائي ذا سعرات حرارية منخفضة لمدة 

  في مجلة  2014وفي الوقت نفسه أظهرت دراسة سابقة عامInternational 

Journal of Preventive Medicine  أن المكمالت الغذائية التي تحتوي على

نات الرياضية طيلة ثمانية أسابيع سوف تعمل على حبة البركة جنبا إلى جنب مع التمري

 تحسين مستويات الدهون عند النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن.

 فوائد حبة البركة للرّضع:

يمكن لحبة البركة أن تفيد الرضع من خالل تعزيز إنتاج لبن األم، وذلك وفقا لدراسة على 

عام  Journal of Acupuncture and Meridian Studiesالفئران نُشرت في مجلة 

ظهر فيها أن تناول حبة البركة يعمل على زيادة إنتاج حليب األم بنسبة تصل إلى  2013

37.6.% 

 

 القيمة الغذائية لحبة البركة

غرام فقط من حبة  100تحتوي حبة البركة على العديد من العناصر الغذائية، ومع تحليل 

  البركة وجد أنها تتكون من:
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  400   سعرة  حرارية 

   :16.67البروتين  ً   غراما

  :33.33الدهون  ً   غراما

  :50الكربوهيدرات  ً  غراما

   :12الحديد  ً   مليغراما

 

 درجة أمان حبة البركة

ال شك ان تناول حبة البركة بكمية معتدلة هو نظام آمن للكثيرين، لكن الجدير بالذكر هنا هو أن 

إلى تعيين كمياته اآلمنة من جهة طبية، ولكن ال تناول زيت أو مستخلص حبة البركة يحتاج 

تتوفر معلومات كافية حول تأثير استهالكه بكميات كبيرة على هيئة مكمالت غذائية أو الزيوت 

 المستخرجة من حبة البركة.

 12إلى  8مليغرامات يومياً لمدة  3إلى  2ولكن يجب التنويه أن تناول الزيت بمقدار حوالي من 

ة آمنة لكنها تختلف من حالة آلخرى لذلك كان من الجيد استشارة الطبيب في أسبوع، فهي جرع

 مثل هذه الحاالت.

 

 محاذير استخدام حبة البركة

رغم أن حبة البركة لها العديد من الفوائد إال أن األمانة العلمية تقتضي إلقاء الضوء على بعض 

 لك الحاالت في:الحاالت التي يجب فيها تناولها بشكل أكثر حرصا، وتتمثل ت

المرأة في أوقات الحمل والرضاعة الطبيعية: ورغم أن تناول حبة البركة بكمية معتدلة هو أمر 

طبيعي وغير مقلق، إال أن تناول كميات أو جرعات دوائية كبيرة قد يكون له تأثيرا سلبيا حيث 

 من الممكن أن تعمل على وقف أو بطء انقباضات الرحم.

قبة الكمية الموصى بها، ولكن بوجه عام يعد تناول حبة البركة آمنا على األطفال أيضا يجب مرا

 األطفال إذا تم تناوله بكميات معتدلة.
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حاالت النزيف: نظرا ألن حبة البركة قد تعمل على إبطاء تخثر الدم لوقف النزيف، فيجب 

 االبتعاد عنها في تلك الحالة حتى ال تزيد من الخطر المحتمل للنزيف.

تعمل حبة البركة على خفض نسبة السكر في الدم في بعض الحاالت، ذلك من المهم  السكري:

مراقبة نسبة السكر عند تناول المكمالت الغذائية التي تحتوي على حبة البركة ومراقبة أي 

 عالمة تدل على انخفاض نسبة السكر.

  انخفاض ضغط الدم: 

لذلك يجب على أولئك الذين يعانون تؤثر حبة البركة على انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ، 

 من ضغط الدم المنخفض توخي الحذر.

العمليات الجراحية: كما ذكرت سالفا فإن حبة البركة يمكن أن تبطئ تخثر الدم، وهذا ما يجعلها 

تعرقل عمل التخدير أثناء العملية أو بعدها، كما أنها تقلل نسبة السكر في الدم وهذا أمر غير 

راء العمليات الجراحية، وفي بعض الحاالت تزيد حبة البركة من اإلحساس مرغوب فيه عند إج

بالنعاس لذلك فال يجب تناولها للعمليات التي تتطلب يقظة المريض، كما أنها قد تعرض 

المريض لخطر النزيف، ولتالفي كل تلك السلبيات يجب التوقف عن تناولها قبل إجراء العمليات 

 ل حتى يتخلص الجسم من آثرها.األقالجراحية بأسبوعين على 

  كيفية االستفادة من حبة البركة وطرق تناولها 

 للحصول على فوائد حبة البركة يمكن تناولها بالعديد من الطرق ومنها:

  تحمص حبة البركة تحميصا خفيفا ثم يتم طحنها وتضاف إلى الوجبات والخبز كنوع

 من المنكهات.

  شكلها دون تحميص كما هي أو بخلطها مع الماء أو كما يمكن تناول حبة البركة على

 العسل.

  يمكن أيضا إضافتها إلى السوائل األخرى مثل اللبن أو المشروبات المختلف وكذلك

 يمكن خلطها مع الشوفان.

 .كما تتوفر مكمالت غذائية تحتوي على حبة البركة في هيئة كبسوالت مركزة منها 

 شكل زيت. يمكن كذلك الحصول على حبة البركة في 
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 مالحظات حول حبة البركة

  ال يوجد دليل على أن تناول حبة البركة على الريق يؤثر بشكل مختلف عن تناولها في

 أي وقت آخر.

  إن ما تمنحه حبة البركة من فوائد يرجع إلى ما تحتويه من زيوت، لذلك فإن تناولها كما

منها، إال أنه يجب االلتزام  هي أو بعد استخراج الزيت منها يعطي نفس الفوائد المرجوة

أسابيع كما  8مليغرامات  من زيت حبة البركة يومياً مّدة  5بالكمية الموصى بها وهي 

إذ لم  2017عام  Journal of Pharmacopunctureذكرت دراسة نُشرت في 

 تتسبب تلك الكمية في حدوث أية آثار جانبية.
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  فوائد التمر في عالج األمراض

 عظيمة حكمة هناك أن لنا يبدو رمضان في التمر على باإلفطار الرسول وصية في النظر عند

 البد اآلخر الجانب وعلى والصيام، التمر بين وثيقة عالقة هناك أن المؤكد من حيث ذلك، من

 إفطار على التمر تناول يقتصر ال إذ األمراض من الشفاء يخص فيما للتمر أيضا أثر هناك أن

 .ألينا ورد كما وقت كل في يتناوله الكريم الرسول كان وإنما فقط، الصائم

 :عالجها على التمر يعمل التي األمراض بعض نسوق يلي وفيما

 :التسمم عالج

 هيئة على الجسم خاليا في الموجودة السموم أنواع بعض من الجسم تخليص على التمر يعمل

 نتعرض الننا سيما ال الخاصية تلك إلى بحاجة أننا بالذكر والجدير الرصاص، مثل ثقيلة معادل

 القول يمكن لذلك غذائنا، في عليه نعتمد الذي الطعام وحتى والهواء الماء تلوث إلى كبير بشكل

 بهذا المحمل الهواء استنشاق عن الناتج الرصاص تسمم لمعالجة جدا مفيد عالج التمر بأن

 أو السيارات دخان في الرصاص أكاسيد من الكثير انطالق بسبب به تنتشر والتي المعدن،

 .المصانع عوادم

 :المعوية االضطرابات عالج

 الليل طوال منه حبات بضع نقع من الناتج التمر شراب تناول خالل من اإلمساك عالج يمكن

 حيث جيد بشكل اإلمساك عالج على تعمل ألياف على التمر يحتوي حيث الصباح، في وتناولها

 من مستعمرة تكوين إلى األمعاء يدفع نفسه الوقت وفي األمعاء، عضالت وتنشيط بتقليص تقوم

 .المعوية االضطرابات لتقاوم أكبر بفعالية مهامها أداء على لتساعدها النافعة البكتيريا

 الجنسية االضطرابات عالج

 أمراض عالج في للمساعدة والعسل بالحليب مزجه مع التمر فوائد على الحصول الممكن من

 .القلب وضعف الجنسي والضعف الجنسية االضطرابات

 بالجسم الطاقة مستوى رفع

 كما الالزمة، بالطاقة إمداده طريق عن الجسم لتقوية مثالي شراب التمر منقوع مشروب يعد

 يعمل نفسه الوقت وفي قوتهم، لتحسين بالطاقة إمدادهم على يعمل حيث للمسنين مفيد أنه ثبت

 .حياتهم سنوات طوال سموم من أجسادهم في تراكم مما أجسامهم تخليص على
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 النفسية االضطرابات يعالج التمر

 على الحتوائه غذائية عناصر من يحتاجه ما يوفر حيث الدماغ وظائف على كبير أثر للتمر

 حالة إلى اإلنسان يصل العناصر تلك توفر ومع والفيتامينات، والمعادن األمالح من كثيرة أنواع

 لن يوميا التمر من محددة كمية تناول بأن القول يمكن أخرى وبعبارة النفسي، االستقرار من

 النفسية الحالة استقرار على أيضا تعمل بل العضوية الناحية من الجسم في تحسنا فقط تؤدي

 .والمزاجية

 الزائد الوزن عالج

 الطعام، من المزيد لتناول الشهية وانفتاح بالجوع اإلحساس استمرار من غالبا الزائد الوزن يأتي

 وفي الطعام، من تأتي التي والسكريات الدهون من الالزم من أكثر كميات استهالك يتطلب وهذا

 التي الغذائية العناصر من عدد على يحتوي ألنه وذلك التمر على االعتماد يمكننا الصدد هذا

 اإلنسان فيه يشعر الذي الوقت في التمر تناول عند فمثال بالجوع، لإلحساس مقاوما ليكون تؤهله

 حبات هذه أن إلى ذلك في السبب ويرجع واالمتالء، بالشبع إحساسا بإعطائه يقوم سوف بالجوع

 يمكنه التمر أن وبما يحتاجه، الذي السكر من بنسب الجسم بإمداد قامت تناولها تم التي التمر

 كل كبير، بشكل بالجوع اإلحساس شعور تخفيف إلى يدفعه فهذا األمعاء حركة تنظيم في التحكم

 زيادة تسبب والتي الزائدة الطعام كمية تناول عن التخلي إلى المطاف نهاية في يقودنا هذا

 بيت أهل يجوع ال:)وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول معنى حواله يدور ما هذا وربما الوزن،

 .مسلم رواه( التمر عندهم

 الكبد اضطرابات عالج

 القادر الغذاء من نوع فهو التمر أما الجسم، من السموم استخالص عن المسئول هو الكبد يعتبر

 لقد الصيام، بعد تمرات بضع على اإلفطار تم إذا السيما السموم من وتخليصه الكبد عالج على

 والكبد صيانة على تعمل التي الطبيعية العالجات أهم من كواحد بقيمته الباحثين من الكثير أشاد

 .سموم من به تراكم مما وتنظيفه

 التنفسية االضطرابات عالج

 والتهاب والزكام الرشح مثل التنفسي الجهاز أمراض عالج في للتمر قوي تأثير أيضا هناك

 .المزمن الرئة التهاب عالج في فعال دور له كما الحمى، حدوث إلى يؤدي قد التي الحنجرة
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 األسنان تسوس عالج

 على أيضا يحتوي أنه كما الفلور هو للتسوس مقاوًما التمر تجعل التي العناصر أهم من

 مثل الهامة المعادن من نسب لديه ذلك إلى باإلضافة لألسنان، المهمة 2وب 1وب أ فيتامينات

 والفوسفور والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد والنحاس والكوبالت والكالسيوم البورون

 .والزنك والصوديوم

 السرطان عالج

 يساعد أن يمكن السرطان مقاومة على بقدرته المعروف السيلينيوم عنصر على الحتوائه نظًرا

 من حبات سبع بتناول وذلك المرض، أنواع مختلف من الوقاية على منتظم بشكل التمر تناول

 الهدي به أوصانا الذي للدعاء مصاحبة كانت إذا أقوى تصبح فعاليته أن ننسى وال يوميا، التمر

 ".العليم السميع وهو السماء في وال األرض في شيء اسمه مع يضر ال الذي هللا بسم" النبوي

 والرضع لألطفال التمر فوائد

 :ومنها الفوائد من العديد واألطفال والرضيع الحامل األم التمر يمنح

 الوالدة تسهيل

 فائدة فيه التمر تناول على والدتها أثناء السالم عليها مريم للسيدة تعالى هللا حث ان شك ال

ي: "تعالى قوله في وذلك لها قصوى ً  َعلَْيكِ  تَُساقِطْ  الن ْخلَةِ  بِِجْذعِ  إِلَْيكِ  َوُهّزِ ً  ُرَطبا  مريم سورة" َجنِيّا

 المخاض مرحلة من األثناء تلك في المرأة جسم أن إلى ذلك في السبب يرجع وإنما ،25 اآلية

 .الرحم من العضلة تلك لحركة الالزم الطبيعي السكر إلى ملح بشكل يحتاج والوالدة

 حدوث قبل واألمعاء القولون تنظيف وهو آخر لسبب التمر إلى تحتاج الحامل أن بالذكر والجدير

 حركة سهولة على يعمل حيث ملينة مادة كونه المهمة بتلك القيام للتمر يمكن لذلك المخاض،

 .وبسهولة خير على الوالدة لتحدث وتنشيطها الرحم عضالت

 األطفال تهدئة

 الطبيعي السكر كمية بسبب واالمتصاص الهضم سريعة األطعمة من واحد هو التمر ألن نظرا

 الممزوج التمر شراب الطفل إعطاء يمكن حيث لألطفال، جدا مناسب طعام فهو به، الموجودة

 استخدامه أيضا يمكن كما سواء، حد على والكبار للصغار ومقوي مغذي شراب وهو بالحليب

 .األسنان خروج وتسهيل اللثة تهدئة في وسيلة ليكون األسنان، ظهور عند الرضع آالم لتهدئة
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 األطفال إسهال عالج

 يمكن كما والعسل، التمر من عجينة صنع طريق عن األطفال عند اإلسهال عالج يمكن

 .اليوم في مرات ثالث  تناولها بمعدل وذلك الزحار عالج في أيضا استخدامها

 الجديد للمولود غذاء التمر

 باستخدام وذلك الوالدة، حديث الطفل تحنيك في التمر استخدم أنه الكريم الرسول عن ورد لقد

 بحاجة الطفل أن بعد فيما العلم أثبت لقد والدته، عقب للطفل وإطعامه الممضوغ التمر من جزء

 لمقاومة يحتاجها التي المناعة وتكسبه الغذاء يمنحه حتى األثناء تلك في والسكر الماء دخول إلى

 .األمراض

 واالمتصاص، الهضم في السكريات أنواع أسهل من نوع على يحتوى التمر أن بالذكر والجدير

 الرسول، فعل كما مضغه يتم أو بالماء ينقع أن بشرط الجديد، للمولود جدا مناسب فإنه لذلك

 الجانب هذا في األطباء سبق حيث الهوى عن ينطق ال الذي الكريم النبي هذا عظمة يثبت وهذا

 .الواسع اإللهي العلم بحر من ذلك مستمدا التغذية علم من

 ولقد تمرات، بضع على يفطر كان وسلم عليه هللا صلى الرسول أن على نؤكد الصدد هذا وفي

 القول ويمكن السكرية، المواد بعض مع الماء يتبعه أن يجب الصحي الصوم أن العلماء أثبت

 آخًرا سبقًا األمر ذلك اعتبار يمكن وبهذا بالتمر، الموجود ذلك هو السكريات تلك أفضل بأن

 !بقرون الغرب علماء قبل العظيم للرسول

 

 :الريق على تمرات سبع تناول في النبوي اإلعجاز

 هللا صلى النبي سمعت: قال -عنه هللا رضي- وقاص أبي بن سعد عن البخاري صحيح في ورد

هُ  لَمْ  َعْجَوةً  تََمَرات   َسْبعَ  يَْوم   ُكل   تََصب حَ  َمنْ : »يقول وسلم عليه  «ِسْحر   َوالَ  ُسم   اليَْومِ  َذِلكَ  فِي يَُضر 

 أية منها يبقى ال التي األرض وجه على الوحيدة المادة هو التمر أن ثبت فقد هللا وسبحان

 رعاكم فانظروا كاملة، منها يستفيد الجسم أن أخرى وبعبارة اإلنسان، جسم من تخرج فضالت

 :تحصى وال تعد ال التي التمر فوائد من بعضا هللا

 يحتوي ألنه الشرايين تصلب من والوقاية الدم في الكولسترول نسبة خفض 

 .البكتين على
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 المرارية الحصوات تشكيل ويقلل والبواسير األمعاء سرطان من يقي. 

 األلياف من جيدة نسبة على الحتوائه والنفاس والوالدة الحمل مراحل يسهل 

 الفيتامينات من منجم أنه كما الهضم، سريعة السكريات إلى باإلضافة

 .المتكاملة

 ج وفيتامين والبوتاسيوم الصوديوم على الحتوائه السموم من الوقاية. 

 الحديد من نسبة على الحتوائه( األنيميا) الدم فقر عالج. 

 به أ وفيتامين والفسفور الكالسيوم لوجود العظام ولين الكساح عالج. 

 المغنسيوم على احتوائه بسبب القلب وخفقان العام الضعف عالج. 

 الروماتيزم عالج. 

 الجنسي الضعف عالج. 

 والحموضة الشهية فقدان مثل الهضمي الجهاز ألمراض عالج. 

 الذاكرة لضعف عالج. 

 السيلينيوم على الحتوائه نظرا للسرطان مضاد. 

 الليلي والعشى العين قرنية وجفاف الجلد لجفاف عالج. 

 المخاطية األغشية والتهاب الكريهة الفم ورائحة األسنان تسوس يمنع. 

 الجلدية االلتهابات عالج. 

 الشعر تساقط عالج. 

 الكبد ضعف عالج. 

 الهوائية القصبة والتهاب السعال عالج في مفيد التمر منقوع. 

 ..الملك فسبحان
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 الزيتون زيت فوائد

 ..الصحية المشكالت من عدة لنواحي الزيتون زيت فوائد تؤكد التي الدراسات بعض إليكم

 

 الزيتون زيت فوائد تكشف برتغالية دراسة

 إلى ساعية التجارب بعض على قامت البرتغالية بورتو جامعة في إجراؤها تم دراسة هناك

 زيت في المرتفع تركيزها مالحظة يمكن التي األربعة" فينول البولي" مركبات بين المقارنة

 أثناء الحمراء الدم خاليا على المكونات تلك تأثير مراقبة على الدراسة ركزت حيث الزيتون،

 المركب أن ظهر التجارب تلك أثناء التلف، من بحمايتها تقوم وكيف النشط لألكسجين حملها

(DHPEA-EDA )بتركيز يكن لم لو حتى الحمراء الدم كرات حماية على كبيرة قدرة له 

 يتناوله من يهب الزيتون زيت في الموجود المكون هذا أن على األول الدليل هو وهذا مرتفع،

 المركب هذا على يحتوي ألنه البكر الزيتون زيت ذكرنا إذا سيما ال الصحية المنافع من الكثير

 .الزيت في لألكسدة المضادة المواد تراكيز مجموع من% 50 إلى تصل أعلى بتركيز

 هذه: "البحث فريق عضو بورتو جامعة من مارتنز-بافيا فاطمة الدكتور أكدت الصدد هذا وفي

 زيت يستخدمون الذين األشخاص عند شوهدت التي الصحية للفوائد العلمي األساس تقدم النتائج

 ".الغذائي نظامهم في الزيتون

 الزيتون زيت من مخصص نوع إنتاج على العلماء تساعد أن يمكن القيمة الدراسة هذه نتائج إن

 المعرضين عند القلب بأمراض اإلصابة خطر تقليل على ليساعد الهامة الخصائص تلك يمتلك

 .لها

 

 الزيتون لزيت أخرى طبية فوائد تكشف أمريكية دراسة

 المشبعة غير األحادية الدهون أن يؤكد تصريح بإصدار ألمريكية واألدوية األغذية وكالة قامت

monounsaturates من اإلنسان حماية في فعال دور لها الزيتون زيت في تتواجد التي 

 حيث القلبية، العضلة واحتشاء الصدرية الذبحة مثل القلبية اإلكليلية الشرايين بأمراض اإلصابة

 من بدال الزيتون زيت من الدهون يدخلون الذين أولئك بين تربط -مؤكدة غير ولكنها- أدلة يوجد
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 الشرايين بأمراض اإلصابة احتمالية لديهم تقل الذين أولئك وبين غذائهم في المشبعة الدهون

 .اإلكليلية

 شخص مليون نصف من أكثر وفاة في تتسبب جعلتها األمراض تلك خطورة أن بالذكر والجدير

 النسبة هذه وتعد األمريكية القلب أمراض جمعية حسب 2001 عام في المتحدة الواليات في

 أمريكي مليون 13,2 أصيب وحده 2008 عام في بينما البالد، في الكلي الوفيات مجموع خمس

 .اإلكليلية الشرايين أمراض أعراض من وغيرها الصدر وآالم الصدرية بالذبحة

 مثل الدم في الكولسترول نسبة خفض محاولة أجل من التوصيات من العديد الجمعية قدمت لقد

 قوة على للمحافظة التوصيات ضمن من جاء كما التدخين، عن واالمتناع الرياضة ممارسة

 والصوديوم المشبعة الدهون من وصحية قليلة نسبة تقدم التي الغذاء أنواع تناول القلب وصحة

 محدودة علمية أدلة" وجود فيه جاء الذي واألدوية األغذية وكالة بيان وباستقراء والكوليسترول،

ً  الزيتون زيت من أكل ملعقتي تناول أن إلى تشير مؤكدة غير ولكن  احتمال من يقلل قد يوميا

." المشبعة غير األحادية الزيوت على الزيت الحتواء نظراً  اإلكليلية الشرايين بأمراض اإلصابة

 تلك من للحماية بقوة المرشحة األغذية تلك من واحد هو الزيتون زيت بأن القول يمكن

 .الخطيرة األمراض

 

   الثدي سرطان من يقي الزيتون زيت أن تؤكد إسبانية دراسة

 كاريتيرو سيغورا وأنطونيو الخبيثة لألورام كاتالونيا معهد من مينينديز خافيير الباحثان خلص

 يسمى ما أو الفينول مادة أن إلى البحث فريق يرأسان اللذان اإلسبانية غرناطة جامعة من

" 2-أر.إي.إتش" جين تثبيط على القدرة له الزيتون زيت في يتواجد الذي الكربوليك حامض

 غير البارد على المعصور الزيتون زيت أن على الفريق أكد كما الثدي، لسرطان المسبب

 نستطيع ال التي النباتية الكيميائية بالمواد يمدنا أن يمكن الكيميائية بالمواد المعالج وغير المكرر

 .التكرير عملية عقب تحصيلها

 نمو يحفز الذي" 2-أر.إي.إتش" بروتين وجود النوع هذا من الثدي بسرطان اإلصابة وتعني

 الزيتون زيت على التجارب بعض ومينينديز كاريتيرو الباحثان أجرى لذلك السرطانية، الخاليا

 المركبة النباتية الفينوالت من مجموعة على يحتوي الزيت هذا أن لهما أثبتت والتي الصافي

-أر.إي.إتش" بروتين على تحتوي التي السرطانية الخاليا نمو تثبيط على عظيمة قدرة لها التي
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 الحياة في توجد ال قد مركزة كميات على قامت المختبر في التجارب أن بالذكر والجدير ،"2

 .منها التخلص على الصافي الزيتون زيت قدرة أثبتت ولكنها الواقعية

 

 األمراض من ويقي العضوية اآلالم يسكن الزيتون زيت أن تؤكد أمريكية دراسة

 ذلك على والدليل الرأس، ألم من للتخفيف الزيتون بزيت واإليبوبروفين األسبرين استبدال يمكن

 تسميته تم مركب على يحتوي الزيتون زيت أن إلى توصل أمريكا في الباحثين من فريق أن

 باإلضافة اآلالم تسكين على بقدرته المعروف اإليبوبروفين عقار بعمل يقوم الذي" أوليوكانثال"

 .لاللتهاب المضادة قدرته إلى

 على يحتوي المركب هذا أن فيه ظهر األمريكية الطبيعة مجلة في هذا حول مقال نشر تم وقد

 أنه البحث أكد وقد له، شبيها تأثيرا يعطي أن إال اإليبوبروفين عقار عن يختلف كيميائي تكوين

 المدى على األمراض بعض من الوقاية في آثار له تكون أن المكتشف المركب لهذا يمكن

 بأمراض اإلصابة احتمال نسبة خفض على يعمل حيث اإليبوبروفين، عقار يفعل كما الطويل

 قد الوقت نفس وفي ألزهايمر، مستوى تخفيض على يعمل وكذلك الشرايين، وانسداد السرطانات

 .القلب أمراض من الوقاية على -لألالم مسكن بأنه المعروف- األسبرين يعمل

ً  50  بنحو تقدر الزيتون زيت من يومية جرعة استهالك أن إلى الباحثون أشار لقد  غراما

 .البالغين لدى األلم لتسكين األطباء بها يوصي التي إيبوبروفين عقار جرعة من% 10 تساوي

 

    الدموية الدورة كفاءة يرفع الزيتون زيت أن تثبت إسبانية دراسة

 قرطبة في صوفيا ريينا يونيفريستاريو مستشفى من جيمينيز بيريس فرانسيسكو الباحث قام

 حكى التي الزيتون زيت فوائد في تبحث التي العلمية التجارب من مجموعة بإجراء وزمالؤه

 مركبات بوجود الدراسة صرحت لقد المتوسط، األبيض البحر حوض دول في مستخدموه عنها

 كما لاللتهاب، ومضادة لالكسدة مضادة مواد كونها كبيرة قيمة لها التي الزيتون زيت في الفينول

 الحماية القلب يمنح مما القلبية الدموية األوعية بتحسين تقوم حيث الدم تجلط منع على تعمل

 .له الالزمة
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 نفس وبين بالفينول الغني الزيتون زيت استخدام بين مقارنة بعقد الفريق قام اإلثبات من وللمزيد

 يعانون متطوعا 21 من مجموعة على التجربة تلك قامت الفينول، مركبات منه المنزوع الزيت

 األوعية قدرة بقياس الباحثون قام ذلك وأثناء الدم، في الكوليسترول مستوى في ارتفاع من

 تحتوى بالدهون غنية وجبة تناول بعد الدم تدفق في السريعة للتغيرات االستجابة على الدموية

 معظم منه المنزوع اآلخر النوع أو المتطوعين من مجموعة مع بالفينول غني زيتون زيت على

 .المتطوعين من أخرى مجموعة مع الفينول مركبات

 وجبة تناول من لدى وأدائها وظائفها وتحسن الدموية األوعية استجابة التجربة تلك أثبتت لقد

 فقط ساعات أرع خالل وذلك الفينول مركبات من طبيعية نسب على يحتوي الذي الزيتون زيت

 الذين أولئك لدى الدموية األوعية أداء طريقة في فرق يظهر لم المقابل وفي الوجبة، تناول بعد

 .الفينول مركبات معظم منه منزوع زيتون زيت على تحتوي التي وجبتهم تناولوا

 فعال دور له الذي النيتريك أكسيد معدالت في واضحة زيادة الباحثون الحظ نفسها الدراسة وفي

 الوجبة تناولوا الذين عند األكسدة جزيئات معدالت قلت المقابل وفي الدموية األوعية توسيع  في

 من عليها الحصول يتم التي الفائدة بأن اعتقادهم إلى أشاروا لذلك الفينول، بمركبات الغنية

 االستفادة على الجسم تحفيز على القادرة لألكسدة المضادة خواصه من جاءت الفينول مركبات

 .أكبر بفعالية النيتريك أكسيد من

" بكر" عالمة يحمل الذي الزيتون زيت على بالعثور جيمينيز الباحث أوصى الدراسة تلك وبعد

 .الفينول من جدا مرتفع بمحتوى غني ألنه" ممتاز بكر" أو

 

 

    المعدة وسرطان القرحة من يقي الزيتون زيت أن تثبت أسبانية دراسة

 حديثة دراسة الجامعي فالمي ومستشفى اإلسباني الغرازا دي معهد من بحث فريق أجرى لقد

 لها المركبات هذه البوليفينوالت، تسمى التي األكسدة بمضادات غني الزيتون زيت أن أثبتت

 تسبب التي Helicobacter pylori بايلوري هليكوباكتر ببكتيريا العدوى منع على هائلة قدرة

 .سنويا الهضمية والقرحة المعدة بالتهاب اإلصابات من ماليين حدوث
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 نوترا في دانيلز ستيفن وعرضها ،"والغذاء الزراعة كيمياء مجلة" في النتائج تلك ونشرت 

 .أي إس يو إنغريدينتس
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 التين للجسم فوائد

 السكري مثل األمراض بعض عالج روتين من كجزء القدم منذ استخدمت التي الفواكه من التين

 التين من االستفادة تمت حيث الكبد، أمراض وكذلك البولي والجهاز التنفسي الجهاز وأمراض

 :مثل األمراض من الكثير عالج في المجفف أو الطازج

 التمثيل عملية في فعال دور له يصبح إذ الملوك، بداء يسمى ما أو النقرس مرض عالج •

 مع الجسم من يخرج الذي الحمض هذا أن بالذكر والجدير البوليك، حمض يخص فيما الغذائي

 سوف األمالح تلك من الجسم يتخلص لم وإذا البولينا، أمالح من الجسم تخليص على قادر البول

 هللا صلى النبي أن الدرداء أبو روى لقد النقرس، بمرض اإلصابة مسببة المفاصل في تترسب

 "التين قلت الجنة من نزلت فاكهة إن قلت لو" قال وسلم عليه

 أو الطازج الطين كان سواء الشرجي الباسور عالج على قادرة خواص له أيضا التين •

 .لألوعية قابضة خاصية لها تلك خواصه ألن المجفف،

 من بالكثير اإلنسان جسم التين يمد حيث للجسم، الضرورية المعادن ببعض غني التين كما أن

 :ذلك ومن بكثرة، التين حبات في تتوفر والتي يحتاجها التي العناصر

 من اليومي الجسم احتياج من% 12 نحو على المجفف التين من حصة تحتوي: الكالسيوم

 من وحمايتها نموها دعم على يعمل حيث للعظام جدا مهم العنصر هذا أن والمعروف الكالسيوم،

 .العظام بهشاشة اإلصابة

 أن بالذكر والجدير الحديد، من ملجرام 1.5 على يحتوي المجفف التين من كوب نصف: الحديد 

 ألن وذلك األنيما، أو الحديد نقص من يعانون الذين أولئك يساعد بالحديد الغنية األطعمة تناول

 إلى األكسجين بحمل تقوم بدورها والتي الحمل، الدم خاليا بناء في كبير دور له العنصر هذا

 .الجسم أجزاء جميع

 وهو المنجنيز، من ملجرام 0.25 يقارب ما على التين من كبيرة حبات ثالث تحتوي: المنغنيز

  اإلصابة نسبة خفض على يعمل أنه األبحاث بعض أثبتت حيث العينين حماية فى فعال عنصر

 السن، كبار لدى البصر لفقدان الرئيسية األسباب من يعتبر والذي البقعي التكنس أو بالضمور

 يحتاجها التي والبروتينات اإلنزيمات نشاط دعم على كذلك التين يعمل بل فحسب هذا ليس

 . العظام ونمو بناء في فعال دور له وكذلك الحيوية، التفاعالت إلتمام الجسم
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 في مهم بدور يقوم وكذلك الجسم في السوائل توازن حفظ على البوتاسيوم يعمل: البوتاسيوم

 المهمة العناصر من واحد فهو لذلك بسهولة، بالحركة لها ليسمح العضالت خاليا وظائف تحفيز

 .واألمعاء القلب عضالت عمل دعم في

 نسوق التين تناول من نجنيها التي الفوائد من العديد فيه يوضح مقاال طب ويب موقع نشر لقد

 :يلي ما منها

 القلب صحة تعزيز

 لألكسدة، مضادة خواص لها المادة وهذه كبيرة بكميات الفينول مادة على الجاف التين يحتوي

 تعرضها من الدم في الموجودة الدهنية البروتينات بحماية تقوم المواد هذه أن بالذكر والجدير

 ذلك يحدث وإنما والشرايين، القلب أمراض حدوث نسبة انخفاض في كبير دور له مما للتأكسد،

 :عوامل عدة خالل من

 الغامق التين ويحتوي تناوله، بعد ساعات أربع لمدة الحرة الجذور مقاومة في الجسم يدعم 

 الجذور تلك مكافحة في أقوى فهو لذلك األكسدة مضادات من أكبر نسبة على نضجا األكثر

 .الحرة

 الثالثية الدهون من التقليل على النسبة تلك تؤهله حيث البوتاسيوم، من مرتفعة نسبة على يحتوي

 .الدم ضغط تنظيم في والتحكم القلب حماية وبالتالي الضارة،

 أوميغا فيتامين من يمنحه لما نظرا التاجية القلب بأمراض اإلصابة منع على يساعد التين أن كما

 .الدهنية واألحماض المغنسيوم مثل األخرى العناصر من وغيرها 6 وأوميغا 3

 الدم ضغط على السيطرة 

 عنصر وجود األبحاث بينت حيث الدم، ضغط بمستوى التحكم في مهم بدور التين يقوم

 من محتواه أن بالذكر والجدير التين، من كوب نصف في ملغ 507  بمقدار البوتاسيوم

 بمساعدة أيضا التين يقوم كما الجسم، سوائل في التوازن تحقيق في كبير دور له البوتاسيوم

 أنه أيضا ذلك ومن باالنخفاض، الدم ضغط لمستوى يتيح مما اإلرتخاء على الدموية األوعية

 .البول طريق عن الصوديوم كلوريد أمالح من التخلص على الجسم يساعد

 االمساك من للتخلص لألمعاء ملين
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 األلياف تلك وتقوم للذوبان القابلة غير األلياف أولهما األلياف من نوعين على التين يحتوي

 كما اإلمساك، تسبب التي الصلبة الفضالت تليين خالل من األمعاء حركة تحسين على بالعمل

 القابلة األلياف أما الهضمي، الجهاز اضطراب أمراض من الحامية على عام بشكل يحمي

 السكر مستوى تقليل وكذلك الوزن تخفيف ثم ومن بالشهية التحكم في تساعد للذوبان

 من جرامات 5 استهالك خالل من الفائدة تلك على الحصول ويمكن الدم، في والكولسترول

 ما على يحتوي المجفف التين من كوب نصف بينما حبات، ثالث تناول من الناتجة األلياف

 .األلياف من جرام 7.3 يقارب

 السرطان محاربة في يساهم

 على يعمل التين فإن لألكسدة المضادة الخواص إلى باإلضافة األلياف من المرتفعة للكمية نظرا

 وجود ذلك على والدليل السرطان، أمراض سيما ال األمراض من الكثير في االلتهابات مقاومة

 الوقاية في  دوره بينت الذي لألبحاث وفقا األكسدة مضادات أقوى يعتبر الذي الفالفونويد مركب

  .القولون وسرطان الرئة سرطان من

 

 النحل عسل عن حقائق

 الشفاء توفر التي المادية األسباب أقوى من أنه كما شافي غذاء هو النحل عسل أن المعروف من

 يَْخُرجُ : "قوله في ذلك على نص تعالى هللا أن إلى شفائه في السبب يرجع وإنما األمراض، من

ْختَِلف   َشَراب   بُُطونَِها ِمن  حيث النبوية السنة إليه أشارت ما أيضا وهذا" لِّلن اِس  ِشفَاء   فِيهِ  أَْلَوانُهُ  مُّ

 رجاله الباري، فتح" )والقرآن العسل :بالشفاءين عليكم: "-وسلم عليه هللا صلى- رسولنا قال

 .السليم العقل يقبله النحل بعسل التشافي إن نفسه الوقت وفي ،(الصحيح رجال

لقد جاء في كتب السنة الصحيحة كثير من األحاديث النبوية التي تؤكد آثر عسل النحل في 

 الشفاء ومنها:

ما جاء في ابن ماجه: عن أب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

من لعق العسل ثالل غدوات، كل شهر، لم يصبه عظيم من البالء". ومنه عن جابر بن عبد هللا 

رضي هللا عنه قال: أُهدي للنبي صلى هللا عليه وسلم عسل، فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي، 

ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ م قلت يا رسول هللا أزداد أخرى؟ قال: نعم". ومنه ث  الِشّفَاءُ : قَالَ  عْنهَما، ّللا 

، َشْربَةِ : ثاََلثَة   في ، وَشْرَطةِ  َعَسل  ..." وَكي ةِ  ِمْحَجم   نَار 



45 
 

 ومنها ما لخصه الموفق البغدادي وغيره فقالوا:وفي العسل العديد من الفوائد 

 اْلفََضاَلتِ  َويَْدفَعُ  َواأْلَْمعَاءِ  اْلعُُروقِ  فِي ال تِي اأْلَْوَساخَ  "يَْجلُو  

  ُنَُها اْلَمِعَدةِ  َخْملَ  َويَْغِسل   ُمْعتَِدالً  تَْسِخينًا َويَُسّخِ

  ُفِذَ َواْلَمنَا َواْلَمثَانَةَ  َواْلُكلَى َواْلَكبِدَ  اْلَمِعَدةَ  َويَُشدُّ  اْلعُُروقِ  أَْفَواهَ  َويَْفتَح 

  ُِطوبَاتِ  تَْحِليل   َوفِيه   َوتَْغِذيَةً  َوِطاَلءً  أَْكاًل  ِللرُّ

  ِاْلُمْستَْكَرَهةِ  اأْلَْدِويَةِ  ِلَكْيِفي ةِ  َوإِْذَهاب   اْلَمْعُجونَاتِ  ِحْفظُ  َوفِيه 

  ُْدرِ  اْلَكبِدِ  َوتَْنِقيَة  َوالط ْمثِ  اْلبَْولِ  َوإِْدَرارُ  َوالص 

   اْلبَاِرَدةِ  َواأْلَْمِزَجةِ  اْلبَْلغَمِ  أِلَْصَحابِ  َونَْفع   اْلبَْلغَمِ  ِمنَ  اْلَكائِنِ  ِللسُّعَالِ  َونَْفع 

 ْفَراءِ  أَْصَحابَ  نَفَعَ  اْلَخلُّ  إِلَْيهِ  أُِضيفَ  َوإَِذا   الص 

   اْلَحاَلَواتِ  ِمنَ  َوىَوَحلْ  اأْلَْشِربَةِ  ِمنَ  َوَشَراب   اأْلَْدِويَةِ  ِمنَ  َوَدَواء   اأْلَْغِذيَةِ  ِمنَ  ِغَذاء   ُهوَ  ثُم 

  اْلُمْفِرَحاتِ  ِمنَ  َوُمْفِرح   اأْلَْطِليَةِ  ِمنَ  َوِطاَلء  

  ْا ُشِربَ  إَِذا أَن هُ  َمنَافِِعهِ  َوِمن  بَِماء َوحده ُشِربَ  َوإَِذا اْلَحيََوانِ  نَْهِش  ِمنْ  نَفَعَ  اْلَوْردِ  بُِدْهنِ  َحارًّ

 اْلَكْلب عضة من نفع

 َواْلبَاِذْنَجانُ  َواْلقَْرعُ  اْلِخيَارُ  َوَكَذِلكَ  أَْشُهر   ثاََلثَةَ  َطَراَوتَهُ  َحِفظَ  الط ِريُّ  الل ْحمُ  فِيهِ  ُجِعلَ  َوإَِذا 

  اْلفََواِكهِ  ِمنَ  َذِلكَ  َونَْحوُ  َوالل ْيُمونُ 

 خَ  َوإَِذا ئْبَانَ  اْلقَْملَ  قَتَلَ  ِلْلقَْملِ  اْلبََدنُ  بِهِ  لُّطِ لَ  َوالّصِ   َونَع َمهُ  َوَحس نَهُ  الش ْعرَ  َوَطو 

  ِتََها" َوَحِفظَ  اأْلَْسنَانِ  َصقَلُ  بِهِ  اْستُن   َوإِنِ  اْلبََصرِ  ُظْلَمةَ  َجاَل  بِهِ  اْكتُِحلَ  َوإِن  ِصح 

 وإليكم بعض الحقائق عن عسل النحل: 

 اْلِجبَالِ  ِمنَ  ات ِخِذي أَنِ  الن ْحلِ  إِلَى َربُّكَ  َوأَْوَحى  : "68 اآلية النحل، سورة في تعالى هللا قال 

ا الش َجرِ  َوِمنَ  بُيُوتًا  بواسطة صنع العسل أن على تدل هنا" أوحى" فكلمة" يَْعِرُشونَ  َوِمم 

 .وعال جل هللا من بوحي نفسه الوقت في لكنه النحل

 سبب باعتباره وذلك النحل، بعسل العالج يبدأ أن يمكنه شكوى بأي المريض شعر إذا 

 يتطلب وال التجريبي، الطب تعجز كما المستعصية األمراض تعجزه ال إذا للشفاء، عام

 األلم سبب تحديد إلى يحتاج ال أنه كما نفسي، أو عضوي كان سواء األلم مكان تشخيص

 المشكالت مثل نفسي سبب أو وااللتهابات البكتريا مثل عضوي سبب كان إذا

 .والحسد العين مثل أخرى أسباب حتى أو االجتماعية
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 نوع اختيار بسهولة يمكنه حيث النحل عسل على ليحصل روشتة إلى المريض يحتاج ال 

 االمتصاص وسهل حلو مذاق ذا فهو سلسة بطريقة ويتناوله الصافي، العسل من جيد

 آثار أية له ليست نفسه الوقت وفي األمراض، من الجسم ووقاية حماية على ويعمل

 َوالَ  َواْشَربُوا َوُكلُوا: "قوله في تعالى هللا نص كما معتدل بشكل تناوله يتم طالما جانبية

 (31 اآلية األعراف سورة" )اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ  الَ  إِن هُ ۚ   تُْسِرفُوا

 ويمكنه النحل، عسل من المرض بها يستفيد أن يمكن التي الطرق من العديد هناك 

 موضعيا تطبيقه أو الفم طريق عن تناوله يمكن حيث حالته، حسب على منها أي اختيار

 َكانَ  أَن هُ  ُعَمر اِْبن َعنْ  ُرِويَ  حيث الجسم، من مكان أي أو الداخلية واألغشية الجلد على

ل َحت ى َعَساًل، َعلَْيهِ  َجعَلَ  إاِل   َشْيئًا َوالَ  قُْرَحة يَْشُكو الَ   َعلَْيهِ  َطلَى َعلَْيهِ  َخَرجَ  إَِذا الدُّم 

 بِاْلعََسلِ  يَْستَْشفُونَ  فََكانُوا... بِاْلعََسلِ  يَْكتَِحل َكانَ  أَن هُ  َوْجَرة أَبِي َعنْ  الن ق اش َوَحَكى. َعَساًل 

ةِ  اْلقُْرآن بِبََرَكةِ  ِعلَلهمْ  ِمنْ  يُْشفَْونَ  َوَكانُوا َواأْلَْمَراض، اأْلَْوَجاع ُكلّ  ِمنْ   الت ْصِديق َوبِِصح 

يقَان  َواْلَماِلح َواْلُحْلو َواْلُمرّ  اْلَحاِمض تَأُْكل أَن َها....  الن ْحل فِي اْلِعْبَرة َوِمنْ . َواإْلِ

ة، َواْلَحَشائِش ار   ِمنْ  وأنواعه ألوانه بمختلف... َوِشفَاء ُحْلًوا َعَساًل  تَعَالَى ّللا   فَيَْجعَلهُ  الض 

 سورة 69 لآلية القرطبي تفسير انظر.)َوالس ائِل َواْلَجاِمد َواأْلَْصفَر َواأْلَْبيَض اأْلَْحَمر

 (.النحل

 الشفاء، تأخر لو حتى عام بشكل استخدامه أو العسل تناول في يستمر أن المريض على 

 العسل يتناول بأن بطنه يشتكي كان الذي ذلك وسلم عليه هللا صلى الرسول أمر حيث

ا"  َصَدقَ :)َوقَالَ  فَبَِرَئ، لَهُ  الش َراب بِعَْودِ  أََمَرهُ  اِْستِْطاَلقًا إِال   يَِزْدهُ  لَمْ  بِأَن هُ  أَُخوهُ  أَْخبََرهُ  فَلَم 

 صلى النبي طب أن" حجر ابن اإلمام ذكره ما أيضا هذا ومن ،("أَِخيك بَْطن َوَكَذبَ  ّللا  

 من بعض عن الشفاء يتخلف وقد الوحي، عن لصدوره البرء متيقن وسلم عليه هللا

 أنظر" )بالقبول وتلقيه به الشفاء اعتقاد ضعف من بالمستعِمل قام لمانع وذلك يستعمله،

 (.الطب باب: البخاري صحيح بشرح الباري فتح

 أن ويعلم ابتالئه على يصبر أن المريض على فيجب الشفاء تأخر إذا أنه بالذكر والجدير 

 الشفاء بأسباب باألخذ يجتهد أن وعليه للدرجات، رفع أو لذنب كفارة إما هذا مرضه

 وعال، جل هللا من الشفاء وطلب الدعاء مثل النبوي الطب في الواردة األخرى

 من سبيال إليه يستطيع وما واالستغفار واألذكار القرآن بقراءة ذلك على واالستعانة

 وصايا من طبقه ما وأجر ألم من عانى ما أجر ويكسب صحته تتحسن وبذلك الطاعات،

 صلته أجر وكذلك الشفاء، أسباب إلى وجهته التي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 .االحتضار وحتى والمرض الصحة من أحواله جميع في وعال جل بالخالق

 

 العالجات ببعض لالستعانة األطباء من به يثق من يستشير أن المريض يستطيع 

 من نوع أي لتفادى وذلك عنه، بديال وليست بالطبع النبوي الطب جانب إلى التجريبية

 والعمليات والعشبية الكيميائية األدوية استخدام عقب تحدث قد التي الضارة المضاعفات

 .الجراحية

 األسباب ذلك في متخذا منها والتشافي األمراض من للوقاية يسعى أن المسلم على يجب 

 تمام يعلم ألنه النتائج في هللا على باالعتماد ذلك يتبع ثم دنياه، أو دينه في تضره ال التي

 لوقاية يسعى أن أيضا عليه ليصيبه، يكن لم أخطأه وما ليخطأه يكن لم أصابه ما أن العلم

 في تعالى قوله في ورد كما جميعا الناس أحيا فكأنما نفسا أحيأ من أن يعلم ألنه غيره

 جاء كما يقدم وال يؤخر ال جاء إذا األجل أن يعلم أن عليه كما ،32 اآلية المائدة سورة

 حياة إلى يذهب إنما وأنه المطاف نهاية ليست الدنيا وأن النحل، سورة من 61 اآلية في

 ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوف   الَ  اهلْلِ  أَْوِليَآءَ  إِن   أآَل: "تعالى قال كما وذلك الدنيا الحياة من خير

ْنيَا اْْلَحيَاةِ  فيِ  اْْلبُْشَرىَ  لَُهمُ  يَت قُونَ  َوَكانُواْ  َءاَمنُواْ  اْل ِذينَ  يَْحَزنُونَ   سورة" اآْلِخَرةِ  َوفيِ  اْلدُّ

 .64–62: يونس

 في الطب عن وباحثة المجتمع طب أخصائية/ البشير أحمد آمال. د عن الحقائق هذه نقل تم

 (السودان -اإلسالم
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 للجسم الرمان فوائد

 يمنحه لما نظرا للصحة المهمة فائدته عنه عرف وقد فارس، بالد من الرمان العرب عرف لقد

 عن وذلك الحموضة عالج في كبير تأثير له أن عنه عرف وقد غذائية، عناصر من للجسم

 جدا مفيد هو به يحيط الذي األبيض القلف مع الرمان حب أكل أن كما مجففا، استخدام طريق

 قال وقد عشر، واالثني المعدة قرحة معالجة تستطيع قابضة اللون بيضاء مادة على يحتوي ألنه

 فيها إال رّمانة وما الجنة، رّمان من ولقحت إال رّمانة من ما: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 " الجنة رمان من حبة

 :طب ويب موقع على نشره تم مقال عن نقال الرمان فوائد أهم أقدم يلي وفيما

 :والمعادن بالفيتامينات غني

 البوتاسيوم عناصر ذلك ومن متنوعة ومعادن فيتامينات من نسب على يحتوي بأنه الرمان يتميز

 مثل النافعة الفيتامينات بعض على يحتوي وأيضا الفسفور، وحتى والكالسيوم والصوديوم

 تساعد والتي لألكسدة مضادة خواص لها مركبات على يحتوي أنه كما ،Cو Aو Kو B فيتامين

 .األمراض من العديد من الحماية في

 : واألسنان الفم صحة تعزيز

 الباحثين من مجموعة بها قام Phytotherapy Research مجلة في نشرت دراسة في

 خفض على وقدرته واألسنان الفم حماية في الرمان فائدة فيها جاء اوهايو جامعة في األمريكيين

 استخدام على االعتماد بعد النتائج تلك إلى الباحثون توصل وقد اللثة، بالتهابات اإلصابة نسبة

 الرمان مكونات أن اكتشفوا وقد يومي، بشكل أسابيع أربعة لمدة الرمان على يحتوي للفم غسول

 مستوى تقليل طريق عن البالك تكون منع وكذلك الفم، أمراض حدوث نسبة تقليل على تعمل

 عملت التي الرمان في األكسدة مضادات دور إلى ذلك ويرجع تكوينه، في المتسبب البروتين

 .الفم في البكتيريا تجمع منع على بنشاط

 :القلب لصحة جيد

 أكسدة منع على والعمل الدم في الكوليسترول نسبة تقليل على الرمان قدرة أفاد آخر بحث هناك

 من الدموية األوعية حماية على هذا يعمل سوف المطاف نهاية وفي الضار، الكوليسترول

 .األخرى القلب وأمراض الشرايين بتصلب اإلصابة من القلب حماية وكذلك االنسداد،
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 : السرطان من يقي 

 نوع من الفيتوكيماويات مثل الكيميائية بالمركبات غني أنه أيضا الرمان فوائد أهم ومن

 وجود بسبب وذلك السرطانية، الخاليا انتشار منع على بكفاءة تعمل المركبات هذه البوليفينول،

 السرطانات لمقاومة الكافية القوة المناعي الجهاز تمنح التي األكسدة مضادات من الكثير

 .المختلفة

 :األمراض من العديد من الوقاية في يساهم الذي بالحديد غني

 التهابات عالج في يساعد كما الدم، فقر أو األنيما عالج على الرمان في الموجود الحديد يعمل

 .المفاصل التهاب تخفيف وكذلك العظام وهشاشة العيون

 :الشيخوخة عملية إبطاء

 في كبير دور له أنه ثبت فقد القوية، األكسدة مضادات بعض على يحتوي الرمان ألن نظرا

 .وإبطائها الشيخوخة زحف من وخالياه الجلد أنسجة حماية
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 الحجامة حقائق ومعلومات عن

 بمإل   بي أُسِريَ  ليلةَ  مررتُ  ما: قال حيث والمعراج اإلسراء رحلة عقب الحجامة النبي أقر لقد

تَك ُمرْ  محمدُ  يا:  قالوا إال المالئكةِ  من ، ومن األحاديث التي تحث على الحجامة "بالِحجامةِ  أُم 

 أيضا:

  ما جاء في صحيح البخاري: "عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه

وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط"، ومنها أيضا " عن ابن عباس رضي هللا 

: نعم العبد الحجام يذهب بالدم، ويخف عنه قال: قال رسول هللا صليى هللا عليه وسلم

 الصلب ويجلو البصر".

  وفي سنن أبي داود ورد في باب الحجامة: "عن أبي هريرة رصي هللا عنه أن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إن كت في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة" ومنه 

سلمى خادم رسول هللا،  أيضا: عن مواله عبيد هللا بن علي بن أبي رافع، عن جدته

قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعا في رأسه إال قال: 

 .احتجم، وال وجعا في رجليه إال قال: اخضبهما"

  ،قال كثير أنه حدثه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه

 من هذه الدماء فال يضره أن ال يتدواى بشيء لشيء". وهو يقول: "من أهراق

 آثار في منقوشة وجدت أنها كما السالم، عليه آدم قدم قديمة الحجامة أن بالذكر والجدير

 كانوا التي األدوات أشكال من الفراعنة أحجار على وجد ما ومنها القديمة، الحضارات

 تلك تشبه وكاسات مشارط من اآلن المستخدمة الحديثة األدوات أن بالذكر والجدير يستعملونها،

 العصر في بل فقط القديم الحضارات عند يتوقف ال األمر الفرعونية، اآلثار على المنقوشة

 التقاط ذلك على والدليل أوروبا ودول أمريكيا مثل الغربية الدول في الحجامة انتشرت الحديث

 أمريكيين العبين وجود منها تبين وراص بالبرازيل االولمبية للرياضة المتابعة الكاميرات

 .مبهرة نتائج من لها لما بالحجامة يتعالجون

 الجلدية واألمراض النصفي والصداع اآلالم عالج في إنكارها يمكن ال نتائج الحجامة أعطت لقد

 نقص ومشاكل الهرمونات اضطراب سيما ال اإلنجاب وتأخر التنفسي الجهاز وأمراض

 والصرع التوتر أمراض إلى باإلضافة الغضروفي، االنزالق وكذلك وتشوهها المنوية الحيوانات

 .العضوي
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 الحجامة عن معلومات

 تسميتها يمكن أو والدموية الجافة الحجامة منها والمشهور نوع ثالثين تتعدى الحجامة أنواع

 الدم إلى نسبة بذلك سميت كانت فإذا الدموية الحجامة كلمة على التحفظ بسبب الرطبة، بالحجامة

 آخر سائل يخرج أن يمكن حيث فقط، الدم ليس منها يخرج ما أن القول فيجب منها، يخرج الذي

 .بالجسم العالقة الشوائب إخراج هي ما الحجامة ألن غيرها أو ماء أو

 العصبي بالجهاز عالقة وللجلد الجلد، على سلبي ضغط تحت الوقوع تستهدف الجافة الحجامة

 .معروف هو كما المركزي

 إلى العمق من والشوائب األخالط إخراج من تقريبا الدور نفس لهما والدموية الجافة الحجامة

 على يكون أن يجب حيث عشوائي أمر وليس وفن علم وهو التشريط لها يضاف ثم السطح،

 .والحجامة الشخص على تعديا هذا يكون تجاوزها تم وإذا للجلد، السطحية الطبقة على

 يتم الشروط توافرت إذا ولكن وقت أي وال يوم وال بشهر وال بفصل تتقيد ال العالجية الحجامة

 .إجراءها

 

 الحجامة موانع

 أو الكلى، غسيل بعمل يقومون الذين المرضى مثل الحاالت بعض في الحجامة إجراء يمكن ال

 غير قبل من واألخيرة الوسطى الشهور في الحامل حتى أو  االولى، الشهور في الحامل

 في ذلك يتسبب أن يمكن حيث الطاقة مسارات عن االبتعاد مراعاة دون المتخصصين

 .اإلجهاض

 من على يجب كما به، لالرتقاء العلمية أسسه فهم يجب بذاته قائم علم الحجامة أن شك ال

 األولية، واإلسعافات والوظائف األمراض علم من كاف   بجانب إلمام لديهم يكون أن يمارسونه

 .شرعي أو علمي أصل ها ليس التي والعين والسحر كالمس الروحية األمراض هنا نقصد وال

  



52 
 

 

 فضل ماء بئر زمزم

ال شك ان ماء زمزم هو أفضل المياه على وجه األرض، وقد جعل هللا سبحانه وتعالى تدفقه ال 

 المياه سيدينقطع نتذ أن تفجر تحت قدمي اسماعيل عليه السالم إلى يوم الناس هذا، إنه "

 هزمة وهو. الناس عند وأنفسها ثمنا، وأغالها النفوس إلى وأحبها قدرا، وأجلها وأشرفها

 .إسماعيل وسقيا جبرائيل،

 الكعبة بين أقام وقد - ذر ألبي قال أنه وسلم، عليه هللا صلى النبي عن الصحيحين، في ثبتلقد 

: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال -. غيره طعام له وليس: وليلة يوم بين ما أربعين وأستارها

 ". سقم وشفاء: " بإسناده مسلم غير وزاد".  طعم طعام إنها

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه، هللا رضي هللا عبد بن جابر حديث من - ماجة ابن سنن وفى

: المؤمل بن هللا بعبد طائفة، الحديث هذا ضعف وقد ". له شرب لما زمزم ماء: " قال أنه -

 (.المكي) مسلم بن محمد عن رواية

 عن حدثنا الموالى أبي ابن إن اللهم،: فقال زمزم، أتى: حج لما أنه"  المبارك، بن هللا عبد عنو

 زمزم ماء: قال أنه وسلم، عليه هللا صلى نبيك عن عنه، هللا رضي جابر عن المنكدر، بن محمد

 وقد ،حسن إذا فالحديث ،ثقة الموالى أبي وابن".  القيامة يوم لظمأ أشرب فإني. له شرب لما

" الطب النبوي ابن القيم .مجازفة فيه القولين وكال ،موضوعا بعضهم وجعله بعضهم، صححه

 .306الجوزي صفحة 

وفي هذا الحديث بيان هام من النبي بأن ماء زمزم هو وسيلة لطلب الشفاء والعافية في الدنيا 

أن يحرص على شربه ليهب له القوة التي تعينه على واآلخرة أيضا، لذلك يجب على المسلم 

، كما يجب عليه عند عبادة هللا وتعمير األرض وهذه هي المهما األساسية التي ألجلها خلقنا

شرب هذا الماء أن يدعو قائال: "اللهم ازقني قلبًا خاشعًا وعلًما نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاًء من كل 

 داء".
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  صحية يومية عادات

أوصى الهدي النبوي بالكثير من العادات الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على العافية لقد 

 والوقاية من األمراض ومن ذلك:

  النهي عن األكل متكئًا: وهو المائل على جنبه، حيث أخرج أبو داود من حديث عبد هللا

قط"، وإنما بن عمرو بن العاص: قال ما رؤى النبي صلى هللا عليه وسلم يأكل متكئا 

يرجع كراهة ذلك إلى كما حكى ابن األثير في النهاية: ان من فسر االتكاء بالميل على 

أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه ال ينحدر في مجاري الطعام سهال وال يسيغه 

واألصح ان يكون الجلوس إلى األكل كما فعل الرسول صلى  هنيئا وربما تأذى به..."

حيث كان يجلس متوركا على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على هللا عليه وسلم 

ظهر قدمه اليمنى تواضعا هلل وتأدبا واحتراما للطعام، كما أن تلك الهيئة تجعل األعضاء 

 في مواضعها الطبيعية التي خلقها عليها هللا سبحانه وتعالى.

 أنه نهى أن  النهي عن األكل أو الشرب قائما: ومن ذلك الحديث عن أنس عن النبي

يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا: فاألكل؟ فقال: ذلك أشر وأخبث". ومنه عن أبي 

هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يشربن أحد منكم 

قائما، فمن نسي فليسيقئ". لقد أرشدنا الهدي النبي إلى الشرب في حالة القعود وذلك ألن 

فا أضرار عديدة منها أنه ال يمنح الشبع حيث ال يستقر الماء في المعدة التي الشرب واق

تحتاج إلى إرساله إلى الكبد لتوزيعه على باقي األعضاء، وإنما عند الشرب وقوفا يهرع 

 الماء إلى أسفل األمعاء فال يحصل منه المنفعة المرجوة.

 مأل صلى هللا عليه وسلم: "ما عدم اإلكثار من تناول الطعام: ولك وفقا لحديث الرسولى 

ا وعاءً  آدمَ  ابنُ   فثُلث   محالةَ  ال كان فإن صلبَه يُقْمنَ  أُكالت   آدمَ  ابنِ  حْسبُ  بطنِه من شرًّ

ومنه أيضا ما رواه أبو هريرة حيث قال رسول هللا  .لنفِسه" وثلث   لشرابِه وثلث   لطعاِمه

صلى هللا عليه وسلم: " يأكل المسلم في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء". 

ويمكن استنتاج أن هذا التوجيه يصب في أن الطعام الذي يتناوله المسلم ما هو إلى 

ابن القيم الجوزية كالم  ، وقد ذكروسيلة تعينه على العيش والعبادة وليس غاية في نفسه

: مادة زيادة عن تكون مادية أمراض: نوعان األمراض في هذا الصدد إذ يقول: "

: وسببها. األكثرية األمراض وهى الطبيعية، بأفعاله أضرت حتى البدن في أفرطت

 البدن، إليه يحتاج الذي القدر في والزيادة األول، هضم قبل البدن على الطعام إدخال

 التراكيب المختلفة األغذية من كثار واال الهضم، البطيئة النفع، القليلة األغذية وتناول
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 أمراضا أورثته: - ذلك واعتاد األغذية، هذه من بطنه اآلدمي مال فإذا. المتنوعة

 الحاجة، قدر منه وتناول الغذاء، في توسط فإذا. سريعه أو بطئ الزوال منها متنوعة،

 .الكثير بالغذاء انتفاعه من أكثر به البدن انتفاع كان: - وكيفيته كميته في معتدال وكان

(: والثالثة) الكفاية، مرتبة( والثانية) الحاجة، مرتبة(: أحدها: )ثالثة الغذاء ومراتب

 فال صلبه، يقمن لقيمات يكفيه أنه: وسلم عليه هللا صلى النبي فأخبر. الفضلة مرتبة

 معها..." تضعف وال قوته تسقط

  التجمع عند تناول الطعام: ومن ذلك أن قوما سألوا الرسول عن أنهم يأكلون وال يشبعون

فوجههم إلى تناول الطعام مجتمعين مع ذكر هللا تعالى على الطعام، وذلك كما ورد في 

الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن وحشي بن حرب رضي هللا عنه أن 

ِ  رسولَ  يا سلم قالوا: "أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و : قالَ  نَشبعُ  وال نأكلُ  إن ا ّللا 

قينَ  تأُكلونَ  فلعل ُكم ِ  اسمَ  واذُكروا طعاِمُكم، على فاجتَمعوا: قالَ  نعَم،: قالوا ؟ متفِرّ  ّللا 

 ".فيهِ  لَُكم يباَركْ  علَيِه،

  هللا وقوع الذباب في الطعام أو الشراب: ورد في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي

 فإن   فامقُلُوه؛ أَحِدكم إناءِ  في الذُّبابُ  وقَعَ  إذا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "

ُكل ه"  فْليَغِمْسه الد اُء، فيه الذي بَجناِحه يت قي وإن ه ِشفاًء، اآلَخرِ  وفي داًء، َجناَحيه أَحدِ  في

 في فإن   ِليَْنِزْعهُ، ثُم   فَْليَْغِمْسهُ  أَحِدُكمْ  َشَرابِ  في الذُّبَابُ  وقَعَ  إَِذا وفي نص البخاري: "

" ولقد بين البحث الحديث اإلعجاز العلمي في هذا .ِشفَاءً  واألُْخَرى َداءً  َجنَاَحْيهِ  إْحَدى

الحديث بأن الذباب يحمل البكتيريا في أحد جناحيه بينما يحمل مضادات تلك البكتيريا 

 لعظيم!في الجناح اآلخر. فسبحان الخالق ا

  الشرب على ثالث مرات: ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي صلى

 هللا عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين.

 في الشراب: وقد روى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى هللا عليه  والتنفس كراهة النفث

اء؟ قال أهرقها، قال وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في اإلن

ومنه أيضا حديث عبد  إني ال أروي أحد من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك".

هللا بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فال 

 يتنفس في اإلناء".

الصحية التي يوصي بها الطب وفي هذا السياق يجدر بنا اإلشارة إلى بعض العادات اليومية 

 التكميلي للوصول إلى حياة صحية مع الوقاية من األمراض، ومن ذلك:
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 والعقلية البدنية الطاقة لتجديد منتظم بشكل النوم من كاف قسط أخذ. 

 ما الصالة أوقات في اليوم مدار على تناولها ويفضل وجبات خمس إلى الطعام تقسيم 

 .الدهون حرق تحفيز على يعمل ذلك ألن ممكنا، ذلك كان

 والعنب المانجو عدا فيما الفاكهة أول الخضروات بعض تناول يتم بالجوع الشعور عند 

 بسيطة بكمية الفاكهة من يؤخذ بينما يوميا واحدة موزة بتناول وينصح والموز والتين

 .الرغبة عند

 والجدير النشويات، ثم البروتين ثم الحساء ثم الفاكهة أو بالخضار نبدأ األكل وعند 

 .امتصاصا المكونات أكثر هو ساعتين صيام بعد تناوله يجب شيء أول أن بالذكر

 العادات من فهي بها العمل ويجب الطعام تناول أثناء التحدث المهجورة السنن من إن 

 .الصحية

 تتناولها التي الطعام نوعيات فيه توزع مقسم واحد بطبق يكتفى أن اإلمكان في كان إذا. 

 هي اعتبارها ويمكن الدهون، حرق يبدأ لن بدونها ألن اإلفطار وجبة على نحرص 

 .للحرق الحقيقي المحفز

 الهضم سهولة في يساهم ألنه طويلة فترة الطعام مضغ على الحرص. 

 الحالة تلك في المخ ألن الكمبيوتر، أو التلفاز متابعة أثناء الطعام تناول تجنب يجب كما 

 .الشبع إشارة يتلقى ولن بالشاشة ينشغل سوف

 الواحدة الوجبة في النشويات من نوع من أكثر تناول عدم على الحرص يجب. 

 ألنها يوميا تنحيفها المراد األماكن على جافة حجامة وعمل الزيتون بزيت الجسم تدليك 

 .الحرق وتحفيز الدموية الدورة وتنشيط الترهالت شد في مفيدة

 وكذلك طعام، من تناوله تم ما لحرق بعدها المشي يجب دسمة وجبة تناول حال في 

 .التفاح خل من ملعقة له المضاف الماء كوب تناول

 األقل على حراريا سعرا 680 قرابة تحرق الصحيحة الصالة. 

 ساعة نصف ثم األول اليوم في ساعة ربع لمدة المشي بمعنى التدريجي، المشي زيادة 

 . فأكثر ساعة ثم الثاني اليوم في

 

 : المشي فوائد

 .الجسم شكل وتحسين الدهون حرق
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 .المزاجية الحالة تحسين

 .الدموية الدورة تحسين

 .العضالت تقوية

 .الوزن في زيادة يحدث ال الرياضة هذه عن التوقف عند
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 خاتمة 

ة بالطب النبوي في شفاء لقد قامت هذه الدراسة على بيان آثر الرقية الشرعية واالستعان

ولم يكن القصد إهمال ما توصل إليه الطب التجريبي، ولكن العضوية والنفسية، األمراض 

اإلستعانة به فيما يفيد أمر مهم بشرط أال يكون بديال عن االستعانة بالرقية الشرعية والطب 

 النبوي في التداوي.

 

 النتائج

 خصائص الهم النبوي والطب  الشرعية  لرقيةاأن  إليها في توصلت التي النتائج تتلخص 

 الكيميائية المركبات من أمانا أكثر للطبيعة العودة ألن ،الحديث الطب عنها يعجز شفائية

 بالقضاء كفيلة الكريم بالقرآن الروح تغذية أن كما اكبر، وإمكانيات اقل وبتكلفة الطبية والعقاقير

 .والعضوية والروحية النفسية المشاكل كل على

 :التوصيات

 وتعريف آثرها في الشفاء. الشرعية الرقية لتدريس معاهد إيجاد .1

 .واألعشاب النبوي والطب القرآني اإلعجاز بيانإجراء المزيد من األبحاث حول  .2

 .النبوي  بالطب متخصصة مرخصة ومستشفيات بحثية مراكز وإنشاء مؤتمرات عقد .3
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 المراجع

 -دار اآلفاق العربية -هللاكتاب "إعجاز الطب النبوي" تأليف الدكتور/ السيد عبد الحكيم عبد 

 الطبعة األولى. – القاهرة

 كتاب "الطب النبوي البن القيم الجوزي" يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي:

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA

-%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A

-%D8%A7%D8%A8%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A

D8%A9_17%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD% 

 

 الدرر السنية" يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي: -"الموسوعة الحديثية

https://www.dorar.net/hadith/sharh/126075 

 

 وشروحها" يمكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي: -"جامع السنة

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4648&uid=0

&sharh=10000&book=31&bab_id=1097 

 رابط التالي:على ال "فوائد التلبينة النبوية في تخفيف اإلكتئاب"مقالة بعنوان 

https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8

-%A6%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%8

-6%D8%A9

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/4672_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_1
https://www.dorar.net/hadith/sharh/126075
https://www.dorar.net/hadith/sharh/126075
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4648&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=1097
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4648&uid=0&sharh=10000&book=31&bab_id=1097
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_23456
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_23456
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_23456
https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_23456
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%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A

8%A8_234567%D 

 الي:مقالة بعنوان "خمس فوائد صحية للتين" على الرابط الت

https://www.webteb.com/articles/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D

-%D9%85%D9%86-5-%D8%B9%D9%84%D9%89-9%81

-%D8%A7%D9%87%D9%85

-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86_14204 

 على الرابط التالي: "فوائد الرمان الصحية"مقالة بعنوان 
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