
)*(التشكيك يف الفوائد الطبية للحبة السوداء

:مضمون الشبهة

احلبة (يشكك بعض منكري الطب النبوي يف الفوائد الطبية حلبة الربكة 
احلبة السوداء شفاء من كل داء إال «: ، واليت أشار إليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله)[1]()السوداء

ية يف ، ويرون أن هذا احلديث ال يعرب عن نظرية طبية، وإمنا يعرب عن البيئة البدو »السام
القرن السابع امليالدي؛ فهو جمرد دواء يناسب بيئتهم وزما�م، لكنه ال يتناسب مع ما 

.توصل إليه العلم احلديث

:وجه إبطال الشبهة

أثبتت الدراسات الطبية احلديثة أن مكو�ت احلبة السوداء قادرة على عالج 
املعتمدة أثبتت فاعليتها  العديد من األمراض املختلفة، ابإلضافة إىل أن األحباث العديدة

يف تقوية جهاز املناعة جلسم اإلنسان وإصالحه، هذا اجلهاز الذي ميلك تقدمي الشفاء 
على العموم، " داء"لكل األمراض، وهذا ما أخرب عنه النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني جعل كلمة 

؛ "شفاء" لكلمة ابإلضافة إىل تطابق هذه الدراسات متام املطابقة مع تنكري النيب ملسو هيلع هللا ىلص
حيث تتفاوت درجات الشفاء تبًعا حلالة جهاز املناعة، ونوع املرض وأسبابه ومراحله، 
لكن يف النهاية يتحقق نوع من الشفاء لكل داء يصيب اإلنسان بعد تقوية جهاز 

.املناعة

:التفصيل

  :احلقائق العلمية  )1

:مكو�ت احلبة السوداء

لقد مت التعرف على مكو�ت احلبة السوداء، ومنها العديد من املكو�ت النشطة 
والفعالة املعزولة بعدة طرق حديثة، واتضح أنه من املمكن اعتبار احلبة السوداء مصدرًا 
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% 34، الكربوهيدرات %20جيًدا للغذاء املتوازن، وذلك حملتواها العايل من الربوتني 
، ابإلضافة إىل كو�ا مصدرًا للمعادن %40إىل  32 والدهون ترتاوح نسبتها من

. واألمالح؛ مثل الكالسيوم والصوديوم والبواتسيوم واحلديد والفوسفور

إال أ�ا % 3.7: 1,8وعلى الرغم من أن غالبية املعادن تتواجد بكميات ضئيلة 
ى للحبة تعمل كمساعدات إنزميية مهمة ملختلف الوظائف اإلنزميية، أما احملتو�ت األخر 

، الزيت )Fixedoil(اليت عرفت ومتت دراستها بدقة ألمهيتها احليوية فهي الزيت الثابت 
، (Alkaloids)، قلويدات )Volataile Or Essential Oil(الطيار أو العطري 

 .)[2](، وغريها)Saponins(صابونيات 

       :الرتكيب الكيميائي للحبة السوداء

من وز�ا اجلاف على غليكوزيد سام % 1,4حتتوي بذرة احلبة السوداء على 
هو امليالنتني ) امليالنتني غليكوزيد سام إذا أعطي مبفرده وفاق املقدار الدوائي(
)melantin ( هو النيغللني % 1,5: 0,5وعلى غليكوزيد مر بنسبة)nigellin.(

، وهو زيت أصفر اللون ذو %1,4كما حتتوي على زيت عطري إيرتي بنسبة 
رائحة حادة؛ الحتوائه على الرتبني، ويتحصل على هذا الزيت اإليرتي بواسطة التقطري 

%.44,2: 30,8ببخار املاء، كما حتتوي البذور على زيت دسم بنسبة 

جم من وز�ا  100جم يف كل  2,2: 1إلزهار على أما األوراق فتحتوي وقت ا
، )ث(، أما األزهار فتحتوي على كمية عالية جدًّا من الفيتامني )ث(جافة من الفيتامني 

.جم من األزهار 100ملجم يف كل  1259تبلغ حسب بعض الدراسات 

وجيب أن نعلم أن امليالنتني يوجد يف أجزاء العشبة كلها وهو شبه قلوي سام، 
.لذوات الدم احلار، وهو ُسّم قوي لألمساك يسبب احنالل الدم عندهاحىت 
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خاص يدخل يف صناعة ) إيرتي(أما احلبة الدمشقية فتحتوي بذورها على زيت 
% 0,37: 0,5العطورات، لونه أصفر وذو فلورة مساوية شديدة، وتبلغ نسبته فيها 

يف الزيت  الذي يكون منحالًّ ) E(من وز�ا، كما حتتوي البذور على نسبة من الفيتامني 
، هذه النسبة تصل حىت )ث(الدسم املوجود يف البذور، ويف أوراقها نسبة من الفيتامني 

  .)[3](جم من األزهار 100ملجم يف  430

        :طبية والنشاطات احليوية للحبة السوداءاالستخدامات ال

اسُتخدمت احلبة السوداء بكثرة يف الطب الشعيب لعالج أمراض اجلهاز التنفسي 
املعوية يف مجيع البلدان اإلسالمية من املغرب إىل ابكستان،  ولالضطراابتوالدوري،

منذ عام وقد بدأت االستخدامات الطبية للحبة السوداء يف الظهور وبشكل واسع 
م، وازدهرت يف الثمانينيات والتسعينيات وحىت األلفية الثالثة، وجاءت هذه 1960

 .االستخدامات لتؤكد مفعول هذه احلبة وأمهية مكو�هتا

وقد أوضحت الدراسات املختلفة اآلاثر الطبية العالجية الواضحة ملفعول احلبة 
أن هلا نشاطًا مضادًّا لألورام السوداء اليت ُعرفت بتعدد أنشطتها احليوية؛ فقد ُوجد 

والسرطا�ت، ومضادًّا أيًضا للحساسية وااللتهاابت وامليكروابت والطفيليات، ومضادًّا 
ألمراض اجلهاز البويل التناسلي، ومضادًّا الرتفاع الضغط والسكر يف الدم، 

زم، واالنقباضات، وأمراض اجلهاز البويل التناسلي، وكذلك لإلجهاض والسموم والروماتي
 .وهذه احلبة هلا نشاط فعال مضاد لألكسدة وحمفِّز قوي للجهاز املناعي

وقد أكدت العديد من الدراسات أن احلبة السوداء ومستخلصاهتا آمنة وعدمية 
    .)[4](السمية على األعضاء املختلفة جلسم اإلنسان أو احليوان 

وأشارت األحباث إىل أمهية احلبة السوداء يف عالج كثري من األمراض اجللدية مثل 
، وضعف الشهية للطعام، اجلرب، واإلكزميا، وَحّب الشباب، والثعلبة، والقولون

تفيد يف عالجها  والدوسنتار� األميبية، والديدان الشريطية، وهناك أمراض العيون اليت
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احلبة السوداء؛ حيث يدهن بزيت احلبة السوداء الصدغان جبوار العينني واجلفنني قبل 
 .النوم، مع شرب قطرات من زيت احلبة السوداء

احلبة السوداء يف عالج ارتفاع ضغط الدم وز�دة نسبة  تناولكما تبني جدوى 
 .الكوليسرتول يف الدم

لى فائدة احلبة السوداء يف عالج أمراض اجلهاز وأكدت األحباث العلمية أيًضا ع
البويل والتناسلي، وال سيما عالج الضعف اجلنسي عند الرجال، واضطراب الطمث 
عند املرأة، وكذلك يف عالج أمراض اجلهاز التنفسي؛ مثل نزالت الربد ونوابت الربو،  

اء وُحتلى بعسل عند تناوهلا كمسحوق، أو بعد أن تُغلى يف امل السوداءكما تفيد احلبة
 .)[5](النحل

م ذكر فيها 1996عام ) plantamedica(ويف بريطانيا ُنشرت دراسة يف جملة
املفاصل والروماتيزم، الدكتور هوتون خصائص زيت احلبة السوداء الطيار املضادة آلالم 

الزيت الطيار : وقد تبني أن زيت احلبة السوداء حيتوي على نوعني من الزيوت، مها
 %.33، والزيت الثابت بنسبة %0,45بنسبة 

ويف لندن قامت الباحثة العربية رميا أنس مصطفى يف خمابر جامعة كينج بلندن، 
لربكة، أثبتت تلك الدراسة بدراسة واسعة على حبة ا -حتت إشراف أساتذة بريطانيني

 .وجود خواص مضادة للجراثيم يف زيت احلبة السوداء الطيار

ُنشرت دراسة أثبتت دور احلبة السوداء يف ) Annals(ويف إحدى اجملالت العاملية 
 .أمراض احلساسية

ُنشرت أيًضا دراسة تبني خالصة احلبة ) International Journal(ويف جملة 
 .)[6](خفض سكر الدم عند األرنبالسوداء وقدرهتا على 
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يف حبثه القيم  -استشاري أمراض القلب -وقد ذكر الدكتور حسان مشسي ابشا
سة علمية ُنشرت أكثر من عشرين درا" أسرار احلبة السوداء تتجلى يف الطب احلديث"

يف جمالت طبية عاملية، تثبت كل دراسة من هذه الدراسات قدرة هذه احلبة على عالج 
 . مرض معني، وذلك ملن يريد االستزادة من هذه الدراسات واألحباث العلمية

 :احلبة السوداء وتقوية جهاز املناعة

حبثًا عن أتثري أجرى الدكتور أمحد القاضي وزمالؤه ابلوال�ت املتحدة األمريكية 
احلبة السوداء على جهاز املناعة يف اإلنسان، وقد ُأجري البحث يف دراستني، وكانت 

إىل اخلال� ) Th(نتائج الدراسة األوىل ز�دة يف نسبة اخلال� الليمفاوية التائية املساعدة 
، وز�دة متوسطة يف نشاط خال� القاتل الطبيعي %55بنسبة ) Ts(الكاحبة 

)Kellercells ( وقد أعيدت الدارسة مرة أخرى على جمموعة اثنية من %30بنسبة ،
املتطوعني؛ وذلك لوقوع معظم املتطوعني يف الدراسة األوىل حتت ضغوط شخصية ومالية 
مؤثرة، وضغوط متعلقة ابلعمل خالل فرتة الدراسة؛ وذلك لتفادي عامل الضغوط 

 .على جهاز املناعة) اإلجهاد(

الدراسة الثانية على مثانية عشر متطوًعا ممن تبدو عليهم أمارات وقد أجريت 
م املتطوعون إىل جمموعتني؛ جمموعة تناولت احلبة السوداء بواقع جرام  الصحة، وقد ُقسِّ
واحد مرتني يوميًّا، وجمموعة ضابطة تناولت الفحم املنشط بدًال منها ملدة أربعة أسابيع، 

لسوداء يف كبسوالت متشاهبة متاًما مع عبوات الفحم، وقد ُغلِّفت عبوات بذور احلبة ا
وثبت من خالل هذا البحث أن للحبة السوداء أثًرا مقوً� لوظائف املناعة؛ حيث 

يف % 72ازدادت نسبة اخلال� الليمفاوية التائية املساعدة إىل اخلال� التائية الكاحبة إىل 
 .)[7](املتوسط
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 :وقد جاءت نتائج بعض الدراسات احلديثة مؤكدة لنتائج أحباث القاضي، منها

م حبثًا حول أتثري احلبة 1995نشرت جملة املناعة الدوائية يف عدد أغسطس       •
السرطانية اإلنسانية يف اخلارج على عدة  السوداء على اخلال� الليمفاوية املدمرة للخال�

مطفرات، وعلى نشاط البلعمة خلال� الدم البيضاء متعددة النواة، وقد أثبت البحث 
أتثريًا منشطًا ملستخلص احلبة السوداء على استجابة اخلال� الليمفاوية ألنواع معينة من 

لسوداء يزيد من إنتاج اخلال� السرطانية، كما أثبت البحث أيًضا أن مستخلص احلبة ا
من اخلال� الليمفاوية البشرية، عندما زُرعت مع " 3أنرتليوكني "بعض الوسائط املناعية 

 .اخلال� السرطانية السابقة نفسها بدون إضافة أي منشطات أخرى

ـ بيتا؛ مما 1كما أثبت البحث أيًضا أن احلبة السوداء تزيد من إفراز أنرتليوكني نوع 
 .ثريًا يف تنشيط خال� البلعمةيعين أن هلا أت

 م حبثًا عن التأثري2000كما نشرت جملة املناعة الدوائية يف عدد سبتمرب       •
ابلفريوس املضخم ) cytomegalovirus(الوقائي لزيت احلبة السوداء ضد اإلصابة 

للخال� يف الفئران؛ حيث اخُترب زيت احلبة السوداء كمضاد للفريوسات، وقيست 
املكتسبة أثناء الفرتة املبكرة من اإلصابة ابلفريوس، وذلك بتحديد خال� القاتل  املناعة

الطبيعي واخلال� البلعمية الكبرية وعملية البلعمة، وبعد إعطاء زيت احلبة السوداء 
للفئران ُوجد تثبيط واضح ملعدالت منو الفريوس يف الكبد والطحال بعد ثالثة أ�م من 

عدالت األجسام املضادة يف الـمصل، ومع أنه اخنفض كل من اإلصابة، كما ازدادت م
عدد ونشاط خال� القاتل الطبيعي يف اليوم الثالث من اإلصابة، إال أنه حدثت ز�دة يف 
أعداد اخلال� املساعدة التائية، ويف اليوم العاشر مع اإلصابة مل ميكن حتديد أي معدل 

 .ُوجد بوضوح يف جمموعة التحكملفريوس يف الكبد والطحال، بينما ا لوجود

وأظهرت هذه النتائج أن زيت احلبة السوداء له خاصية مضادة للفريوسات 
املضخمة للخال�، واليت قيست من خالل ازد�د وظيفة اخلال� الليمفاوية التائية 

 املساعدة
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)Tcells (+) CD4 (ة، وعددها، وز�دة اخلال� البلعمية الكبرية، وتنشيط عملية البلعم
 .يف املصل) نوع جاما(وز�دة إنتاج اإلنرتفريون 

م حبثًا عن أتثري مركب 1999نشرت جملة السرطان األوربية يف عدد أكتوبر       •
الثيموكينون على سرطان املعدة يف الفئران، وقد أثبت البحث أن وجود الزيوت الطيارة 

كيميائيًّا قو�ًّ وا قًيا ضد السرطان يف املعدة، وقد عزا يف بذور احلبة السوداء يُعد عامال ً
 .هذا ألن هلا أتثريًا مضادًّا لألكسدة وااللتهاابت

م حبثًا عن 1998كما نشرت جملة أحباث مضادات السرطان يف عدد مايو       •
مستخلصات احلبة السوداء كمضاد لألورام السرطانية، وأثبت البحث أن مركبات 

ثري مدمر على أنواع عديدة من اخلال� السرطانية الثيموكينون والدايثيموكنيون هلا أت
 .البشرية

م حبثًا تطبيقيًّا آخر 2000نشرت أيًضا جملة األثنو الدوائية يف عدد أبريل عام       •
عن التأثريات السمية واملناعية للمستخلص اإليثانويل من بذور احلبة السوداء، وثبت أن 

 .� السرطانية وأتثريًا قو�ًّ ومنشطًا للمناعة اخللويةله أتثريًا مسيًّا قو�ًّ على بعض اخلال

م حبثًا عن أتثري الثيموكينون على 1999ونشرت اجمللة نفسها يف عدد نوفمرب       •
متالزمة فانكوين ونشاط اخلال� السرطانية يف الفئران، وأثبت البحث أن هذا املركب 

 .لألوراماملوجود يف احلبة السوداء له نشاط واضح مضاد 

م حبثًا عن أتثري زيت احلبة 1995ونشرت جملة النبااتت الطبية يف عدد فرباير       •
السوداء الثابت ومركب الثيموكينون على كرات الدم البيضاء، واألكسدة الفوقية 
للدهن يف األغشية املبطنة، وثبت من خالل هذا البحث صحة االستخدام الشعيب 

 .  عالج الروماتيزم واألمراض االلتهابية ذات العالقةللحبة السوداء ومنتجاهتا يف

كما ثبت أيًضا أن ملركب النبحيلون أتثريًا متوسطًا مثبطًا إلفراز اهلستامني من 
 .م1992اخلال� البالزمية يف الدراسة اليت نشرهتا جملة احلساسية يف عدد مارس 
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خلواص املضادة م حبثًا عن ا1992ونشرت جملة السرطان يف عدد مارس       •
يف بذور احلبة السوداء، وُأجري البحث على خال� سرطانية مسببة لالستسقاء،  لألورام

وقد توقف منو هذه األورام متاًما داخل حيوا�ت التجارب بواسطة املواد الفعالة يف بذور 
 .أن مستوى التأثري وصل للحمض النووي د� -حلد كبري -احلبة السوداء، ويُعتقد

م حبثًا عن أتثري زيت 2002كما نشرت جملة األثنو الدوائية يف عدد فرباير       •
 احلبة السوداء على تليف الكبد الذي حيدث نتيجة اإلصابة ابلبلهارسيا الـمعوية يف

الفئران، وأثبت البحث أن هلذا الزيت أتثريًا مضادًّا لتدمري اخلال� الكبدية نتيجة 
حتسنت إنزميات الكبد حتسًنا ملحوظًا، وانكمشت بؤر  اإلصابة بديدان البلهارسيا، وقد

اإلصابة ببيوض الديدان يف الكبد انكماًشا كبريًا، مما يعين أنه ميكن أن يكون لزيت احلبة 
السوداء دور يف التحكم ضد التغريات اليت حتدثها اإلصابة بديدان البلهارسيا املعوية، 

جزئيًّا إىل التحسن يف جهاز مناعة  وذكر الباحثون أن هذا التحسن ميكن أن يُعزى
 .)[8](العائل، وإىل التأثري املضاد لألكسدة يف هذا الزيت

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه احلديث النبوي الشريف  )2

لقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضى هللا عنه أن النيب صلى هللا 
: ، والسام)[9](»إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام«: عليه وسلم قال

 .املوت

ومع وجود هذا احلديث الشريف إال أن احلبة السوداء مل تنل من االهتمام مثلما 
حني إىل  من�لت خالل األعوام القليلة املاضية، فقد كانت هناك دراسات قليلة تُنشر 

آخر، إال أنه يف األعوام القليلة املاضية ُنشرت عشرات الدراسات العلمية يف اجملالت 
ن معظمها ُأجري على احليوا�ت إال أن هذا الكم من الدراسات العاملية املوثقة، ورغم أ

أمر يثري  -املنشورة من الشرق والغرب، والتنوع العجيب يف فوائد احلبة السوداء
 .االهتمام حقًّا، ويلفت النظر إىل التأمل يف احلديث السابق الذكر
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 :من أقوال شراح احلديث

الكمون "بلغة فارس، وهي " الشونيز" هي إن هذه احلبة اليت ذكرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
، وتُعرف يف بالد الشام ومصر ابسم "الكمون اهلندي"يف السودان، وُتسمى " األسود

 .كما مساها النيب ملسو هيلع هللا ىلص" احلبة السوداء"أو " حبة الربكة"

وقد انتبه شراح األحاديث لألثر الطيب يف هذا احلديث الطيب، وهو حديث 
؛ فعددوا منافعها، وذكروا حماسنها، ونبهوا إىل النتائج املبهرة اليت "حلبة السوداءا"

 .حتققت جراء تناول هذه احلبة املباركة

وذكر : "يقول اإلمام النووي يف شرحه صحيح مسلم عند تعرضه هلذا احلديث
صدقها األطباء يف منفعة احلبة السوداء اليت هي الشونيز أشياء كثرية، وخواص عجيبة، ي

قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيها؛ فذكر جالينوس أ�ا حتُِلُّ النـَّْفخ، وتُِقلُّ ديدان البطن إذا ُأكل أو ُوضع 
على البطن، وتنفي الزكام إذا قـُلي وُصرَّ يف ِخْرقة وُشمَّ، وتزيل العلة اليت تقشر منها 

الطَّْمث املنحبس إذا كان  اجللد، وتقلع الثآليل املتعلِّقة واملنكَّسة واخلِيالن، وُتِدرُّ 
احنباسه من أخالط غليظة لزجة، وينفع الصداع إذا طُلي به اجلبني، وَتقلع البُثور 
واجلََرب، وحتلِّل األورام البلغمية إذا ُتُضمِّد به مع اخلل، وتنفع من املاء العارض يف العني 

، ويُتمضَمض به من إذا اسُتعط به مسحوقًا بُدهن األرَْليا، وتنفع من انتصاب النفس
وجع األسنان، وُتِدرُّ البول واللنب، وتنفع من �شة الرَّتيال، وإذا خبُِّر به طرد اهلوام، قال 

وقال غري جالينوس؛ خاصيته إذهاب ُمحَّى البلغم والسوداء، وتقتل َحبَّ : القاضي
 يبعد منفعة احلار وال: قال. الَقْرع، وإذا ُعلِّق يف عنق املزكوم نفعه، وينفع من محى الرَّبع

من أدواء حارة خبواص فيها، فقد جند ذلك يف أدوية كثرية، فيكون الشونيز منها لعموم 
ويف مجلة هذه : قال القاضي. احلديث، ويكون استعماله أحياً� منفرًدا، وأحياً� مركًبا

األحاديث ما حواه من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب يف 
 .)[10]("ة، واستحبابه ابألمور املذكورةاجلمل
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الزموا استعماهلا أبكل أو غريه، : عليكم هبذه احلبة السوداء؛ أي: "ويقول املناوي
 .)[11]("فإن فيها شفاء من كل داء

ويُؤخذ من ذلك أن معىن كون احلبة شفاء من كل داء : "حجر ابنوقال احلافظ 
أ�ا ال ُتستعمل يف كل داء صرفًا، بل رمبا اسُتعملت مفردة، ورمبا اسُتعملت مركبة، ورمبا 

لت مسحوقة وغري مسحوقة، ورمبا اسُتعملت أكًال وشراًب وسعوطًا وضماًدا وغري اسُتعم
 .)[12]("ذلك

وقد تبني من شرح األحاديث ولفظها أن االستعمال املسبق واملداومة عليه قبل 
دوث املرض، ابإلضافة إىل االستعانة هبا بعد حدوثه من أفضل طرق التداوي ابحلبة ح

تدفع عن اجلسم كل مرض بال استثناء، وذلك  -وال ريب -السوداء، وأ�ا بذلك
 .)[13](مبشيئة هللا؛ إن شاء صرفه، وإن شاء أوجب حصوله

 :استخدام علماء املسلمني للحبة السوداء يف عالج األمراض

برع العديد من املسلمني يف وصف احلبة السوداء وذكر منافعها يف أمهات 
، وابن قيم اجلوزية يف كتابه "القانون يف الطب"الكتب، وذلك أمثال ابن سينا يف كتابه 

، وابن النفيس يف كتابه "احلاوي الكبري"، وأيب بكر الرازي يف كتابه "الطب النبوي"
، وغريهم "اجلامع ملفردات األدوية واألغذية"، وابن البيطار يف كتابه "املوجز يف الطب"

 .الكثري

وُوصفت أب�ا مسكِّن جيد و�فع لضيق التنفس وألوجاع الصدر والسعال، 
هال والقولون، وطاردة للريح، ومفيدة إلدرار ولعالج حصوات الُكَلى واملثانة، ولإلس

البول واللنب، وللغثيان والزكام واحلمى والبواسري، ولعالج آالم األسنان والصمم 
الشلل  -والفاجل واخليالنوتضميد البثور واجلرب املتقرح، وللُبهاق والربص والثآليل 

 .)[14](ري ذلكولألورام الـمزمنة والصلبة، ولقتل ديدان البطن، إىل غ -النصفي
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لقد تلقى املسلمون أحاديث احلبة السوداء ابلقبول، واختلف العلماء يف شرحها؛ 
س إن عموم الشفاء لكل األمراض، والذي يُفهم من ظاهر األحاديث لي: فمن قائل

مراًدا، وإمنا املراد أن فيها شفاء لبعض األمراض، فهو من قبيل العام الذي يُراد منه 
إن األصل محل العام على عمومه ما مل تكن هناك قرينة قوية : اخلصوص، ومن قائل

صارفة؛ ولذلك رجحوا وجود خاصية الشفاء هبا لكل األمراض، وأثبتت األحباث احلديثة 
دمي العالج الدقيق املتخصص لكل داء ميكن أن يصيب أن جهاز املناعة ميلك تق

اجلسم، من خالل تنشيط املناعة النوعية متمثلة يف اخلال� الليمفاوية املنتجة لألجسام 
املضادة، واخلال� القاتلة املفصلة واملخصصة لكل داء، وأن للحبة السوداء أتثريًا 

 احلبة السوداء شفاء من كل منشطًا ومقوً� هلذه املناعة، فيمكن بذلك أن يكون يف
 .داء؛وابلتايل ميكن محل ظاهر النصوص على عمومها

وهذا هو الصحيح؛ فقد أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يف احلبة السوداء شفاء لكل داء، 
يف صيغ األحاديث كلها غري معرَّفة ابأللف والالم، وجاءت يف " شفاء"ووردت كلمة 

إن يف احلبة : كرة تعم يف الغالب، وابلتايل ميكن أن نقولسياق اإلثبات؛ فهي لذلك ن
 .السوداء نسبة من الشفاء يف كل داء

وقد ثبت من خالل وصف جهاز املناعة أنه النظام الوحيد والفريد الذي ميتلك 
السالح املتخصص للقضاء على كل داء؛ إذ تقوم اخلال� البلعمية ـ بعد التهام اجلراثيم 

على ) Antgenic" (املستضد"بعرض قطع البكتري� املتحللة  -الغازية وهضمها
سطحها، مث تلتصق ابخلال� الليمفاوية لتعريفها على الرتكيب الدقيق للميكروب، فتحث  

) T(إلنتاج األجسام املضادة، أو خال� ) T( واخلال� التائية ) B(كالًّ من اخلال� البائية 
 .حفَّز إنتاجهمااملتخصصة واخلاصة هبذا املستضد الذي 

ألف جزيء من األجسام املضادة،  100وميتلك جدار اخلال� البائية حوايل 
والذي يتفاعل خبصوصية عالية مع النوع اخلاص الذي سببه املستضد عند امليكروب، 
وكذلك يف اخلال� التائية؛ حيث تكون املستقِبالت الربوتينية السطحية الكائنة يف جدار 
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مشاهبة متاًما ) T.cellmarkers" (عالمات اخللية"سمى واليت تُ  اخللية الليمفاوية
لألجسام املضادة، وتتحد األجسام واخلال� التائية املتخصصة احتاًدا اتمًّا مع املستضد 
للميكروب فتبطل عمله أو تدمره؛ وابلتايل فهذه املناعة هي مناعة متخصصة لكل كائن 

املناسب، ومبا أنه ال توجد مادة مركبة أو غريب يوجد داخل اجلسم، فلكل داء دواؤه 
بسيطة على وجه األرض متلك خاصية املقدرة على التخلص من مسببات مجيع 

وتعمل عمل جهاز املناعة، فيمكننا القول  -فيما نعلم -األمراض وشفائها حىت اآلن
ا مب -على وجه احلقيقة واليقني-أبنه اجلهاز الوحيد الذي ميلك تقدمي شفاء من كل داء

متتلك إنشاء األجسام املضادة، وتكوين  حيويه من نظام املناعة النوعية أو املكتسبة اليت
 .سالح اخلال� القاتلة واحملللة املتخصصة لكل كائن مسبب للمرض

وهذا اجلهاز هو مثل بقية األجهزة ينتابه العطب واخللل واملرض، فقد يعمل 
مكو�ته، فما دام هذا اجلهاز بكامل طاقته وكفاءته أو أبقل حسب صحته وصحة 

إما على املرض أو " الداء"سليًما معاًىف يف اجلسم يستطيع القضاء على كل داء، ويُطلق 
 .على مسبِّب املرض

ط هذا اجلهاز وتقّوِيه، أو  وحيث إن هناك مواد خلقها هللا سبحانه وتعاىل تنشِّ
هاز نفسه، ومبا أنه قد تعاجل وتصلح ما فيه، فيمكن أن ُتوصف مبا يُوصف به هذا اجل

ط املناعة النوعية أو املكتسبة برفعها نسبة اخلال�  ثبت أن احلبة السوداء تنشِّ
وكلها خال� ليمفاوية يف غاية  -املساعدةواخلال� الكاحبة وخال� القاتل الطبيعي

يف حبث القاضي، ومبا أكدته األحباث املنشورة % 75ملا يقرب من  -التخصص والدقة
ر�ت العلمية هلذه احلقيقة؛ حيث حتسنت اخلال� الليمفاوية املساعدة وخال� يف الدو 

البلعمة، وازداد مركب اإلنرتفريون، وحتسنت املناعة اخللوية، وانعكس ذلك التحسن يف 
جهاز املناعة على التأثري املدمر ملستخلص احلبة السوداء على اخلال� السرطانية وبعض 

 .صابة بديدان البلهارسياالفريوسات، وحتسن آاثر اإل

12 www.almoslih.net



لذلك كله ميكن أن نقرر أن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء؛ إلصالحها 
وتقويتها جلهاز املناعة، وهو اجلهاز الذي فيه شفاء من كل داء، ويتعامل مع كل 
مسببات األمراض، وميلك تقدمي الشفاء الكامل أو بعضه لكل األمراض، كما أن ورود  

األحاديث بصيغة النكرة يدعم هذا االستنتاج؛ حيث تتفاوت درجات يف " شفاء"كلمة 
 .املناعة ونوع املرض وأسبابه ومراحله الشفاء تبًعا حلالة جهاز

وهبذا يُفسر العموم الوارد يف احلديث، وهكذا جتلت احلقيقة العلمية يف هذه 
يقوهلا  األحاديث الشريفة، واليت ما كان ألحد من البشر أن يدركها، فضًال عن أن

وحيدِّث الناس هبا منذ أربعة عشر قرً� إال نيب مرسل من هللا، يتلقى معلوماته من العليم 
إن هو إال وحي يوحى ) 3(وما ينطق عن اهلوى  :أبسرار خلقه، وصدق هللا القائل

)4( )[15]()النجم(. 

   :وجه اإلعجاز  )3

صلى هللا عليه وسلم عن عالج احلبة السوداء جلميع األمراض، النبيإن ما أخرب به 
هلو حبق إعجاز علمي فريد؛ إذ  -وأ�ا مادة فعالة يف احملافظة على اجلسم والدفاع عنه

م عن طريق األحباث 1986الطبيعية إال عام إنه مل يتضح دور احلبة السوداء يف املناعة 
اليت أجراها الدكتور القاضي وزمالؤه يف الوال�ت املتحدة األمريكية، مث توالت بعد 
ذلك األحباث يف شىت األقطار ويف جماالت عديدة حول هذا النبات، وهذه األحباث 

قدرة هذه املناعة تثبت دور هذه احلبة السوداء يف رفع املناعة الطبيعية للجسم؛ ومن مث 
 .على الشفاء من كل األمراض
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