
)*( الزعم أن الطبَّ النبوي خرافة إسالمية

:مضمون الشبهة

يزعم بعض الطاعنني أن الطب النبوي جمرد خرافة نشأت على يد جمموعة من الفقهاء 
املسلمني الذين ألَّفوا الكتب املختلفة يف هذا اجملال، كابن القيم وغريه؛ وذلك ألن النيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن طبيًبا، والطب من األمور الدنيوية، وليس من مهمة األنبياء، أما ما ثبت من

فهي أمور خاصة ابلنيب، وهذا ال  -كاحلجامة-معاجلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه ببعض األدوية 
يعين أن يكون ُأسوة لغريه يف ذلك؛ ألن الوحي ال دخل له يف ذلك، كما أنه ال يوجد 
شيء امسه الطب اإلسالمي والطب غري اإلسالمي، فاإلنسان واحد وإن اختلف دينه، 

 .والطب كذلك

:جوه إبطال الشبهةو 

إن القول أبن الطب النبوي خرافة إسالمية قوٌل ينمُّ عن جهل واضح؛ إذ ثبت   )1
قد أخرب حبقائق طبية مل يستطع العلم احلديث أن  ملسو هيلع هللا ىلصابلدليل والربهان أن النيب 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب يكتشفها إال يف اآلونة األخرية بعد تقدُّم األجهزة الطبية، يف حني أن َسْبق ا
صلى هللا عليه اإلخبار هبا يعدُّ إعجازًا ابهًرا يف وجه كل مشكٍِّك، ومن ذلك مثًال إخباره

عمَّا حيمله الرتاب من محاية ضد اجلراثيم وامليكروابت، وغري ذلك كثري مل  وسلم
!طبية؟ُيكتَشف على يد العلم إالَّ حديثًا، فهل ما أخرب به العلم اآلن خرافة 

لنفسه ببعض األدوية ـ كاحلجامةـ هلو أكرب  ملسو هيلع هللا ىلصإن ما ثبت من معاجلة النيب   )2
دليل على فساد هذه الشبهة؛ إذ أثبتت الدراسات الطبية احلديثة دور احلجامة واحلبة 

صلى السوداء وعسل النحل والسواك وغري ذلك من وسائل عالجية أرشد إليها النيب 
يف عالج كثري من األمراض، واحلماية من أمراض كثرية أخرى؛ مما دفع  -وسلم هللا عليه

الكثري من علماء الغرب إىل اعتناق اإلسالم، فطاملا أن العلم هو الذي أقرَّ هبذه 
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صلى هللا عليه الوسائل فلماذا نرتكها وال نتبعها، وليس هناك دليل على اختصاص النيب 
 !هبا؟ وسلم

جزٌء من السنة، فال ينبغي إنكارها أو الطعن فيها أو حماولة  األحاديث الطبية  )3
تعطيل معانيها، بدليل استخدام الصحابة ما ورد يف هذه األحاديث ونفعها هلم؛ لذا 
أدخل أهل العلم أحاديث الطب يف كتبهم، بل أفردوها ابلتصنيف؛ ذلك ألن النيب 

هم ومعادهم، كما أن االكتشافات العصرية بُعث إلصالح أحوال الناس يف معاش ملسو هيلع هللا ىلص
، وعليه فال سبيل ألي طعن أو تشكيك يف ملسو هيلع هللا ىلصاحلديثة شهدت بصحة أحاديث النيب 

 .الطب النبوي

 :التفصيل

 :األدلة والرباهني على أن الطب النبوي حقائق طبية وليس خرافة إسالمية. أوال

،  وهو تعريف اإلعجاز العلمي؛ إذ تبنيَّ أنه ال يعدو بداية نودُّ اإلشارة إىل أمٍر مهمٍّ
أن يكون إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم 
إمكانية إدراكها ابلوسائل البشرية يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مما ُيظِهر صدقه فيما أخرب به 

 .عن ربه

ليجد الكثري من األحباث املعجزة اليت أخرب هبا القرآن الكرمي  املدقِّق الباحثوإن 
والسنة النبوية وجتلَّت يف عصر�، وشاَهد حقائقها أهل االختصاصات الكونية العلمية 

   الدقيقة يف عصر�، كعلم الفلك وعلوم األرض واألرصاد والنبات واحليوان وعلوم
 وم الكونية؛ ليكون ذلك دليًال لكل عاقلالطب املختلفة وعلوم البحار، وغريها من العل

يف عصر� على أن هذا القرآن نزل من عند هللا عز وجل، وأن العالمة اإلهلية الشاهدة 
أبنه من هللا هي العلم الذي حتمله اآل�ت وُجتلِّيه االكتشافات العلمية الدقيقة بعد رحلة 

مل ُتصَنع إالَّ يف عصر الثورة طويلة من البحث والدراسة، وابستخدام أدقِّ اآلالت اليت 
الصناعية املعاصرة، ولقد أشار القرآن إىل هذا النوع من اإلعجاز، ووعد إبظهاره يف 
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سنريهم آ�تنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف : قوله تعاىل
 ).فصلت()53(بربك أنه على كل شيء شهيد 

ا إهليًّا، يعرفه البشر عند ارتقائهم أبسباب العلوم وكل آية من كتاب هللا حتمل علمً 
واملعارف يف امليدان الذي تتحدث عنه اآلية القرآنية، والقرآن مليٌء ابآل�ت اليت 
تتحدث عن مظاهر الكون، وحديثه عن الكون هو حديث َمْن يعلم أسراره ودقائقه؛ 

أن البشرية كلها يف زمن  ألنه هو الذي خلقه وأوجده، فهو األعلم حبقائقه ودقائقه، مع
النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل تكن تعلم تلك األسرار، بل كان يغلب على تفكريها األسطورة واخلرافة؛ 

يتقدَّم إىل البشرية أُبطروحة " بوكاي" لذلك رأينا اجلَرَّاح الفرنسي العاملي الشهري الدكتور 
ؤه اليوم هو القرآن نفسه الذي لقد قامت األدلة على أن القرآن الذي نقر : "قال فيها

قرأه النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على الصحابة، وما دام أن القرآن قد أفاض يف احلديث عن الكون 
وأسراره، فإننا نستطيع هبذه احلقيقة أن نعرف ما إذا كان القرآن من عند هللا، ابختبار 

 .)[1]("يعرفه كل عاقل يف عصر�

لتحقيق هذا االختبار عشر سنوات يتعلَّم فيها " بوكاي" ولقد قضى الدكتور 
مث ألَّف كتااًب  القرآن واللغة العربية، ويُقاِرن بني القرآن وبني االكتشافات العلمية احلديثة،

أثبت َسْبق القرآن هلذه العلوم، " التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم احلديث"أطلق عليه 
سنريهم آ�تنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت :وبنيَّ أن هذا مما اشتمل عليه وعد هللا القائل

 .)[2]()فصلت( )53(يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 

 لدراسات العلمية احلديثة جند أن الطب النبوي مل يكن خرافةا
إذ إنه ملسو هيلع هللا ىلص أخرب عن أشياء يف  وإمنا هو حقيقة واقعية فريدة؛ أو أسطورة أو شيًئا خياليًّا،

زمنه مل يكتشفها العلم احلديث إالَّ يف العصر احلاضر بعد تقدُّم العلوم، واخرتاع األجهزة 
 .الطبية املتقدِّمة

حقًّا لقد احتوى القرآن الكرمي والسنة النبوية على الكثري من احلقائق العلمية 
ه وعلم وظائف األعضاء، وغري ذلك، بل لقد دعا القرآن املتعلِّقة خبَْلق اإلنسان ومراحل
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فلينظر اإلنسان مم :وتكوينه فقالالعقول واألنظار إىل البحث عن اإلنسان وَخْلقه 
 ).الطارق()6(خلق من ماء دافق ) 5(خلق 

والفضل ما شهدت -ولقد سبقنا علماُء الغرب وحبثوا يف َخْلق اإلنسان وتكوينه 
وأثبتوا حقائق علمية أصبحت من املسلَّمات واليقينيات، ولكن العلماء  -به األعداء

املسلمني حينما قارنوا بني ما وصل إليه هؤالء وما ورد يف القرآن الكرمي من حقائق 
إنسانية اكتشفوا أنه قد سبق األحباث العلمية احلديثة أبكثر من ألف وأربعمائة سنة؛ 

يه إال يف بداية القرن العشرين، ومع ذلك فله ذلك ألن علم األجنة مل يقف على قدم
 .)[3](أصول يف اإلسالم

ولقد أاثرت مراحل خلق اجلنني يف القرآن إعجاب الكثريين ودهشتهم الشديدة، 
ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من :ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الذي أُنِزل على دمحم  فلقد قال اخلالقفي

مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ) 13(مث جعلناه نطفة يف قرار مكني ) 12(طني 
مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسو� العظام حلما مث أنشأ�ه خلقا آخر فتبارك هللا 

 ).املؤمنون( )14(أحسن اخلالقني 

النطفة، : وقد جاء العلم احلديث فأثبت أن اجلنني ميرُّ مبراحل متعددة ومتعاقبة هي
العلقة، املضغة، العظام، ِكْسَوة العظام حلًما، اإلنشاء خلًقا آخر، ولقد ُوِضعت هذه 
اآلية موضع دراسة استغرقت يف الغرب عشرات السنني قام هبا علماء علم األجنة، 

اكتشاف اِملجَهر واآلالت احلديثة يف جمال الطب استطاع العلماء أن  ذلك أنه بعد
يتابعوا كيفية خلق اإلنسان، فشاهدوا عملية اإلخصاب اليت تتم بني احليوان الـَمَنوّي 

َيض والرَِّحم                .([4])للرجل وبـَُوْيَضة املرأة يف أعلى القناة الواصلة بني اِملبـْ

فمرحلة النطفة تكون عندما يتم التخصيب، وتتكوَّن النطفة األمشاج من احليوان 
إ�  :، وهذه املرحلة قد عربَّ عنها القرآن الكرمي بدقة متناهية فقالاملنوي والبويضة

فهل َمن  ،)اإلنسان()2(أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصرياخلقنا اإلنسان من نطفة 
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إًذا فما ! عام يكون كالمه خرافة طبية؟ 1400أخرب هبذه احلقيقة منذ أكثر من 
 !احلقيقة؟

وهذه النطفة تتحوَّل إىل الكرة اجلرثومية، ومبجرَّد أن تنزل إىل الرحم أتخذ يف االنغراس 
إىل طبقتني؛ داخلية وخارجية، وأتخذ الطبقة والتشبُّث به؛ حيث تنقسم هذه الكرة 

اخلارجية يف مد جذورها إىل ِبطانة الرحم واالنغراس فيه، وتكوِّن الطبقة الداخلية أجزاء 
اجلنني، ومنها ُخيَلق اجلنني، وُحياط اجلنني يف هذه املرحلة بكثري من األوعية والِربَك 

ريثما يضخُّ قلبه الدم؛ ولذلك يبدو  الدموية، كما تتصل دماؤه يف هذا الوقت بدماء األم
وكأنه قطعة دم جامدة متعلقة، وكذلك يستطيل حجمه مبا يشبه دودة العلق؛ وهلذا 

يت هذه املرحلة بـ   ".العلقة"مسُِّ

وأهم ما مييِّز اجلنني بعد مرحلة التعلُّق أو االنغراس بداية ظهور الُكَتل البدنية أو الفلقات 
وهي اليت يتكوَّن منها أعضاء اجلنني وعضالته وعظامه، وذلك منذ بداية  على اجلنني،

األسبوع الرابع، وأتخذ هذه الفلقات يف التزايد والكثرة؛ مما جيعل اجلنني كأنه قطعة من 
 .سم، وهذه مرحلة املضغة 1اللحم املمضوغ، ال يزيد حجمه عن 

قطاعِني؛ عظمي وعضلي، ويف وتتحوَّل هذه املضغة يف األسبوع اخلامس والسادس إىل 
أثناء األسبوع السابع يبدأ اهليكل العظمي ابالنتشار خالل اجلسم، وأتخذ العظام 
أشكاهلا املألوفة، ويف �اية األسبوع السابع وأثناء األسبوع الثامن أتخذ العضالت 

 .موقعها حول تكوينات العظام؛ أي ُتكَسى العظام ابللحم

يها علماء األجنة بـ وبنهاية األسبوع الثامن تنت املرحلة "هي مرحلة التخليق، واليت ُيسمِّ
، هذا وقد أكَّد علم الفحص أبجهزة املوجات فوق الصوتية أن مجيع الرتكيبات "اجلنينية

اخلارجية والداخلية يف الشخص البالغ تتخلَّق من األسبوع الرابع وحىت األسبوع الثامن 
 .من عمر اجلنني
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يكتمل ختليق اجلنني ليدخل بعد ذلك يف التسوية والتعديل،  وبتلك املراحل السابقة
: مرحلة اإلنشاء خلًقا آخر، وهذا ما ذكره القرآن برتتيب عجيب، فقال تعاىلوهي 

 ).االنفطار())7(الذي خلقك فسواك فعدلك (

وهبذا يتضح أن القرآن الكرمي قد عربَّ عن خلق اجلنني وتطوُّر مراحله بصورة إعجازية 
على أنه الكتاب املعِجز، وأن ما أخرب به النيب  -مبا ال يدع جماًال للشك -تدلُّ  متفرِّدة

 ملسو هيلع هللا ىلص إعجاز متفّرِد حبق ال ِمراء فيه، فاإلسالم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام يذكر
ات التفاصيل الدقيقة خللق األجنة، ويبنيِّ أطوارها املختلفة، ويقدِّم املسمَّيات واملصطلح

اليت تصف املظهر اخلارجي والعمليات واألحداث الداخلية لكل مرحلة، وقد استوفت 
هذه املصطلحات القرآنية مبثالية رائعة مجيع الشروط اليت جيب توفُّرها للمصطلحات 

 .العلمية الدقيقة

ودقة القرآن الكرمي يف وصف هذه املراحل جعلت علماء األجنة يف هذا العصر يعرتفون 
 "موركيث " وأشهرهملوحي من السماء، اأن يكون نبيًّا �تيه  قول هبذا ال بدأبن من ي

إن هذه املعلومات عن مراحل اجلنني مل : أحد أكرب علماء األجنة يف العامل الذي يقول
 .إالَّ بعد أكثر من ألف عام بعد نزول القرآن يعرفها العلماء

ولقد أاثرت قضية استخدام الرتاب يف التطهُّر والتطهري كثريًا من اجلدل، فقال منكرو 
كيف ُيستخَدم الرتاب يف التطهري وهو الذي حيمل خمتلف أنواع اجلراثيم : الطب النبوي

إن القرآن مل ينزل إالَّ مبا يتفق مع البيئة العربية الصحراوية : وقالوا! واألمراض الفتَّاكة؟
 .من البحار اخلالية

قًا ألحكام القرآن الكرمي وهادًما لُشَبه اجلاحدين  وإذا ابلعلم احلديث �يت مصدِّ
واملعاندين؛ حيث يكتشف العلماء أخريًا أن الرتاب قاتٌل للجراثيم وُمِبيٌد هلا، وأنه 

 .يستحيل أن تعيش اجلراثيم يف الرتاب
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اجلراثيم، ومن هنا نفهم مغَزى  إن الرتاب هو أعظم مطهِّر من": وطسمان"يقول الدكتور 
إذا َوَلَغ الكلب يف اإل�ء فاغسلوه سبع مرات، وعفِّروه الثامنة يف «: حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

العلماء أن يف لُعاب الكلب جرثومة خطرية ال متوت إال حيث اكتشف ؛ )[5](»الرتاب
 .)[6](ابلرتاب

فهناك اخللق وعلم  لثراء املوضوعات اليت عاجلها القرآن،" بوكاي" وُدِهش الدكتور 
الفلك وبعض املوضوعات اخلاصة ابألرض وعاملي احليوان والنبات والتناسل اإلنساين، 
وذكر أن القرآن أتى مبعتقدات علمية مل تكن أحياً� مقبولة يف ظاهرها، ولكنها عندما 
ُدِرست اليوم على ضوء املعارف احلديثة الثابتة ظهر أ�ا تنطوي على ُمعطيات علمية 

 .طاع العلم يف العصر احلديث فقط أن يثبت حقيقتهااست

وذهب الدكتور السيد اجلميلي إىل أن اإلعجاز الطيب يظهر جليًّا فيما احتواه القرآن من 
 .)[7](ِحَكٍم طبيٍة بلغت َشْأًوا بعيًدا من العظمة وأثبتها الطب بعد قرون عديدة

عن العالج  ملسو هيلع هللا ىلصتطابق االكتشافات العلمية احلديثة مع ما أخرب به النيب . اثنًيا
 :ببعض األدوية

إن القول بوجود طبٍّ نبويٍّ ال ُيسلَّم به إال بعد ثبوت حتقيق مناطه، والذي يتمثَّل 
 :حبقيقتني مها

ثبوت اكتشاف هذه احلقيقة من ِقبل العلماء املتخصصني يف جماهلا وإاثبتها  :أوًال 
 .بشكل مستقر

الداللة الواضحة على تلك احلقيقة يف نصٍّ من نصوص القرآن الكرمي أو : اثنًيا
السنة املطهَّرة، وذلك دون تكلُّف أو تعسُّف يف االستدالل، علًما أبن الرابط الذي 

هو عدم إمكانية إحاطة البشر بتلك احلقيقة وقت التنزيل؛  يُعطي هذا املناط قيمته
ولذلك فإن خطوات إثبات شاهد من شواهد اإلعجاز العلمي يف نص احلديث الشريف 

 :تصبح مخًسا، وهي
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إثبات وجود داللة واضحة يف النص تشري إىل احلقيقة الكونية املكتَشفة من   .1
 .ِقبل املتخصصني يف العلوم البحتة

تلك احلقيقة الكونية علميًّا بعد توافر األدلة اليت حتقِّق سالمة الربهنة  ثبوت  .2
 .عليها

ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك احلقيقة الكونية وقت تنزيل القرآن على   .3
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبينا دمحم

حتقُّق املطابقة بني داللة النص من كتاب هللا عز وجل أو من ُسنَّة رسوله   .4
 .وتلك احلقيقة الكونية ملسو هيلع هللا ىلصدمحم

إذا كان النص الذي نستنبط منه اإلعجاز العلمي من السنة املطهَّرة وجب أن   .5
يكون صحيًحا أو حسًنا؛ حيث ال تُعتَمد يف هذا املنهج األحاديث الواهية أو 

 .)[8](املوضوعة

إن أمثل ما «: يف احلجامة مثًال  ملسو هيلع هللا ىلصوعلى هذا، فإننا إذا ما نظر� إىل قول النيب 
هل تـمَّت دراسة هذا احلديث من : ، وإذا ما سألنا سؤاًال مفاده)[9](»تداويتم به احلجامة

 الناحية الطبية؟ وهل هو خاصٌّ ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف زمنه أم يف احلجامة عالٌج �فٌع؟ 

لقد أثبت العلم احلديث أن احلجامة قد تكون شفاء لبعض أمراض : يكون اجلواب
شدة احتقان الرئتني نتيجة هبوط القلب، وعندما  القلب والدم والكبد؛ ففي حالة

تفشل مجيع الوسائل العالجية من ُمِدرَّات البول وربط األيدي والقدمني لتقليل اندفاع 
قد يكون إخراج الدم بَفْصده عامًال جوهر�ًّ مهمًّا لسرعة شفاء هبوط  -الدم إىل القلب 

ب بشبه الغيبوبة، وفقد التمييز القلب، كما أن االرتفاع املفاجئ لضغط الدم املصحو 
للزمان واملكان أو املصاحب للغيبوبة نتيجة أتثري هذا االرتفاع الشديد املفاجئ لضغط 

قد يكون إخراج الدم بفصده عالًجا ملثل هذه احلالة، كما أن بعض أمراض  -الدم 
 ال يوجد هلا عالج �جع سوى إخراج الدم بفصده، -مثل التليُّف الكبدي  -الكبد 
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فضًال عن بعض أمراض الدم اليت تتميَّز بكثرة كرات الدم احلمراء، وز�دة نسبة 
اهليموجلوبني يف الدم، تلك اليت تتطلَّب إخراج الدم بفصده؛ حيث يكون هو العالج 

 .الناجع ملثل هذه احلاالت منًعا حلدوث مضاعفات جديدة

نتيجة احلياة يف  ومما هو جدير ابلذكر أن ز�دة كرات الدم احلمراء قد تكون
اجلبال املرتفعة ونقص نسبة األكسجني يف اجلو، وقد تكون نتيجة احلرارة الشديدة مبا هلا 
من أتثري واضح يف ز�دة إفرازات الُغَدد الَعَرِقيَّة؛ مما ينتج عنها ز�دة عدد كرات الدم 

ت، ومن احلمراء؛ ومن مث كان إخراج الدم بفصده هو العالج املناسب ملثل هذه احلاال
 .)[10](»إن أمثل ما تداويتم به احلجامة«: هنا جاء قوله ملسو هيلع هللا ىلص

وهذا يدل داللة واضحة على أن علماء املسلمني مل �توا خبرافات وأطلقوا عليها 
، ومل يتحيَّزوا لِـما جاءت به السنة النبوية على حساب االكتشافات "لطب النبويا"

العلمية يف هذا اجملال، وإمنا جاءت هذه األحباث مؤكِّدة على صدق ما جاء به النيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إال من «: ويف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقد أثبتت سلسلة من األحباث  إعجاٌز طيبٌّ دوائيٌّ؛ -املوت : ، والسام)[11](»السام

دور احلبة السوداء يف القضاء َمْعَمليًّا على البكتري� الـُمْمِرضة لإلنسان واملسبِّبة للتسمُّم 
Anti salm(الغذائي onellosis(، ط كما ثبت أنه ميكن استخدامها كمنشِّ

synergism(للمضادات احليوية إلثبات أتثريها التعاوين مع الدواء   effect.( 

وقد اتضح من نتائج هذه الدراسات أن مستخَلصات احلبة السوداء الزيتية واملائية 
احتوت على املركَّبات الفعالة ضد امليكروابت، أمهها القلويدات وبعض املركَّبات الزيتية 

اليت مت فصلها معمليًّا،  -الثيموكنيون واهليدروثيموكنيون -الِعْطرية الطَّيَّارة والثابتة 
 .القضاء على أنواع البكتري� املعويَّة عدمية املقاومة احليوية اءهتا يفوأثبتت كف
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وقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء، وابعتبار أن العموم هو 
، فإن هذا يعين أن يف احلبة السوداء على "إال املوت"األصل؛ لورود االستثناء بلفظ 

فاء لكل داء؛ ألن الشفاء هنا نكرة، ولكن معناه أن فيها قدرًا من األقل نسبة من الش
 .)[12](الشفاء يقلُّ أو يكثر حسب املرض

السواك َمْطَهرة «: وقوله ملسو هيلع هللا ىلص وإذا ما نظر� إىل سنة النيب يف استخدام السواك،
أبدت إعجاهبا )who(فإننا جند أن منظَّمة الصحة العاملية،)[13](»للفم، َمْرضاة للرب
وأصدرت بياً� مفسًرا عن أمهيته حلماية األسنان، وقد جاء ذلك  الشديد ابلسواك،

متأخًرا عن الطب النبوي الشريف أبكثر من أربعة عشر قرً� حينما أوصى به النيب دمحم 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

األعشاب "أستاذ األسنان يف بر�مج -وذكرت جملة ستاليت عن الدكتور حيىي سحيب 
أن تقرير منظَّمة الصحة العاملية يؤكِّد أن السواك عبارة عن  -بقناة نفرتييت" والشباب

على جدار األسنان،   مادة َخْرَدليَّة قادرة على قتل اجلراثيم ابلفم، ومينع تكوُّن مادة اجلري
ٌر قويٌّ ومفيٌد ملرضى السكر؛  كما أنه يُعطِّر ط الدورة الدموية للِّثة، وهو ُمطهِّ الفم، وينشِّ

  .للثةألنه مينع نزيف ا

وقد أضاف الدكتور حيىي أن ما تعلمناه سابًقا من ضرورة غسل األسنان ابلفرشاة 
مرتني أو ثالثة يف اليوم أمٌر غري صحيح؛ ألنه ال بد من غسيل األسنان بعد تناول أي 

 طعام 
حىت لو كان كمية قليلة، ويف خالل سبع دقائق فقط؛ حىت ال ُتصاب األسنان ابلتلوث، 

 ن الصعب أن حيمل اإلنسان معه الفرشاة واملعجون طوال اليوم، ولكن وابلطبع فإنه م
 .)[14](من السهل طبًعا أن حيمل معه السواك أينما يذهب

وإذا ما تعايشنا مع وصا� النيب ملسو هيلع هللا ىلص لبين البشر جند أن العامل أمجع اليوم يتكلَّم عن 
ْمَنة، وإذا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص خيرب� ويوصينا ابحملافظة على اجلسد من التَُّخمة؛ إذ يقول  خماطر السِّ
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ه، حبسب ابن آدم لَُقْيمات يُِقْمَن ُصْلَبه، فإن كان ما مأل آدميٌّ وعاًء شرًّا من بطن«: ملسو هيلع هللا ىلص
 .)[15](»ال بد فاعًال فثـُُلٌث لطعامه، وثلٌث لشرابه، وثلٌث لنَـَفسه

منة من الن احية الصحية تُعترب خلًال يف التمثيل الغذائي؛ وقد توصَّل العلم إىل أن السِّ
وذلك يرجع إىل تراكم الشحوم أو اضطراب الُغَدد الصماء، والوراثة ليس هلا دور كبري 
منة كما يعتقد البعض، وقد أكَّدت البحوث العلمية أن للَبدانة عواقب وخيمة  يف السِّ

إحصائية تقرِّر أنه كلما على جسم اإلنسان، وأصدرت إحدى شركات التأمني األمريكية 
طالت خطوط حزام البطن قصرت خطوط العمر؛ فالرجال الذين يزيد حميط بطو�م 

حميط صدورهم ميوتون بنسبة أكرب، كما أثبتت البحوث أيًضا أن مرض البول  أكثر من
السكري يصيب الشخص البدين غالًبا أكثر من العادي، كما أن البدانة تؤثِّر يف أجهزة 

مما يؤثِّر  القلب؛ حيث حتلُّ الدهون حمل بعض خال� عضلة القلب، وابلتحديد اجلسم،
بصورة مباشرة على وظيفته، وصدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حني حذَّر من كثرة امتالء البطن 

منة والتُّخمة  .املتسبِّبة يف السِّ

به من أضرار، وحذَّرت تلك البحوث من استخدام العقاقري إلنقاص الوزن؛ ملا تسبِّ 
وأشارت إىل أن العالج األمثل للبدانة والوقاية منها هو اتباع ما أمر� به هللا سبحانه 
وتعاىل بعدم اإلسراف يف تناول الطعام، واتباع سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تناول الطعام، كما 

� بين آدم :تعاىلتطبيًقا لقوله وجاء هذا احلديث ... أوضح احلديث الذي حنن بصدده
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني 

)31()وهبذا سبق النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أمهية التوازن يف تناول الطعام والشراب،؛ )األعراف 
 .)[16](وحذَّر من أخطار اإلسراف فيهما على صحة اإلنسان

فهل هذه اإلرشادات خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهل تلك األحباث تشري إىل أنه وحده فقط 
 !ملسو هيلع هللا ىلص من يستطيع التداوي هبذه األدوية يف زمنه دون غريه؟

حقًّا مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طبيًبا، ومل تكن مهنة الطب منوطة ابألنبياء، وليس معىن أن السنة 
النبوية أكَّدت على أمهية عالج ما أو دواء معنيَّ أنه يلزم عنه استخدامه والتداوي به 
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أدوية  دون غريه، وإمنا نؤكد على نفعه وأمهيته، جبوار ما توصَّل إليه الطب احلديث من
 .أخرى

وليس معىن أننا ندافع عن الطب النبوي أننا ندعو إىل ترك الطب احلديث، وإمنا نقصد 
بذلك أن نتَّبع نصائح النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل جوار البحث عما يكتشفه األطباء من عالج 

لطبية حديث قائم على التجربة واملتابعة، وندعو األطباء أيًضا إىل النظر إىل األحاديث ا
وإجراء التجارب على هذه الوسائل اليت أرشد إليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليحددوا ابلضبط الَقْدر 
املطلوب من العالج واملرض الذي يعاجل هبا، ابإلضافة إىل ذلك ننبِّه على أمٍر مهمٍّ هنا، 

 لىوهو البحث الدقيق عن صحة األحاديث اليت تتعلَّق ابلطب؛ حىت نغلق الباب ع
ِبني هبذا الطب، وخيضع هذا األمر ملؤسسات علمية حمكِّمة؛ لئال نفتح الباب  املتكسِّ

 .للغش والتدليس على املسلمني

 :األحاديث الطبية الصحيحة َوْحٌي من السماء وليست اجتهادات شخصية: اثلثًا

اإلسالمي يف   أمجع املسلمون األوائل على أن السنة النبوية هي املرجع الثاين يف الشرع
كل نواحي احلياة؛ من أمور غيبية اعتقادية، أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه 
ال جيوز خمالفتها يف شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، وال شك أن األحاديث 
الطبية هي جزء من السنة، ال ينبغي إنكارها أو الطعن فيها أو حماولة تعطيل معانيها، 

يَّة األحاديث الطبية الصادرة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ميكن إمجاهلا يف وهناك أ دلة كثرية على ُحجِّ
 :هذين القسمني

 :أدلة العموم: القسم األول

ويُقَصد هبا األدلة من الكتاب والسنة على حجية السنة النبوية عامة، وهي كثرية جدًّا، 
وما :ا؛ فمن القرآن الكرمي قول هللا تعاىلوليس هذا مكان تفصيلها، لكن نذكر شيًئا منه

، ففي هذه اآلية يبنيِّ هللا عز )النجم( )4(إن هو إال وحي يوحى ) 3(ينطق عن اهلوى 
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وجل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُموًحى إليه، وأن ما كان يصُدر عنه إمنا كان بَوْحٍي من عند هللا عز 
 .وجل

يَّتها فقد بنيَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن طاعته من طاعة هللا،  وأما ابلنسبة للسنة وداللتها على ُحجِّ
وأن كل ما يقوله ملسو هيلع هللا ىلص حقٌّ ال يداخله شك أو ريب، كما يف حديث عبد هللا بن عمرو بن 

ملسو هيلع هللا ىلص ُأرِيد  كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا«: العاص رضي هللا عنهما قال
أتكتب كل شيء تسمعه ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشٌر يتكلَّم يف : حفظه، فنهتين قريش، وقالوا

الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأومأ أبصبعه 
، فدلَّ هذا )[17](»ه إال حقٌّ الذي نفسي بيده، ما خيرج من اكتب، فو: إىل ِفيِه، وقال

 .احلديث على أن كل ما يقوله النيب ملسو هيلع هللا ىلص حقٌّ 

 :وهذا العموم الذي يف احلديث الشريف اسُتِدلَّ عليه من جهتني

كنت أكتب كل «: فعل الصحايب رضى هللا عنه يف كتابته كل شيء :األوىل
 .»شيء

أمٌر مطَلٌق غري مقيٍَّد، ومع قوله » اكتب«: إقراره ملسو هيلع هللا ىلص، بل أمره ابلكتابة: الثانية
لى هللا ، وممَّا خرج من فمه ملسو هيلع هللا ىلص الشريف ما جاء عنه ص»ما خيرج منه إال حق«: ملسو هيلع هللا ىلص

 .عليه وسلم يف الطب وما يتعلَّق به

 :األدلة اخلاصة: القسم الثاين

ونقصد هبا األحاديث الواردة عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف أمور الطب والعالج، وكيف أ�ا وحٌي من عند 
ابإلضافة  اجتهاًدا بشر�ًّ ال عالقة له ابلوحي، -كما يقول اجلهالء-هللا، وليست 

 ألقوال السََّلف الصاحل رضى هللا عنهم، واليت تؤكِّد أن األحاديث الطبية ُحجَّة متاًما
 :كغريها من األحاديث النبوية الشريفة، من تلك األدلة
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 :ما جاء من أن هللا تعاىل أنزل لكل داء دواء  .1

ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا 
ويف  ،)[18](»لكل داء دواء، فإذا ُأصيب دواُء الداِء بـََرَأ إبذن هللا«: عليه وسلم أنه قال

 .)[19](»ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء«: احلديث

ما يُعَرف منه املراد ابإلنزال يف  ومن جمموع هذه األلفاظ: "قال ابن حجر العسقالين
وهو إنزال علم ذلك على لسان الـَمَلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أنواًعا من هذه  األحاديث السابقة،

اليت أنزهلا هللا  األدوية، وعلمها ألمته، فكان بيانه ملسو هيلع هللا ىلص هلذه األدوية بياً� لبعض األدوية
 ".عز وجل

 :الصحابة فهموا العموم يف أحاديثه الطبية أيًضا  .2

إذا صحَّت السنة بشيء، وعمل هبا الصحابة، فال َمْعِدل : "احلنبليقال ابن رجب 
 :، ولذلك أمثلة كثرية، ومنها"عنها

      مداواة أمساء � للمرأة احملمومة: 

فقد ورد عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما أ�ا كانت ُتؤَتى ابملرأة املوعوكة فتدعوا 
أبردوها ابملاء؛ فإ�ا من فيح : إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال« :ولابملاء فتصبه يف جيبها وتق

 .)[20](»جهنم

      مداواة عائشة � ألهل امليت ابلتلبينة: 

أ�ا كانت إذا مات امليت من أهلها فاجتمع لذلك النساء مث تفرَّقن «: عن عائشة � 
إالَّ أهلها وخاصَّتها أمرت بُربمٍة من تلبينٍة فطُِبَخت، مث ُصِنع َثرِيٌد، فُصبَّت التلبينة 

لتلبينة َمـَجمَّة لفؤاد ا: ُكْلَن منها؛ فإين مسعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عليها، مث قالت
 .)[21](»املريض، تذهب ببعض احلزن
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      رضى هللا عنه لغالب ابن أجبر رضى هللا عنهمداوة ابن أيب عتيق: 

خرجنا ومعنا غالب «: صحيحه عن خالد بن سعيد قالوهذه القصة أوردها البخاري يف 
ابن أجبر، فمرض يف الطريق، فقدمنا املدينة، وهو مريض، فعاده ابن أيب عتيق، فقال 

عليكم هبذه الـُحبَـْيبة السوداء، فخذوا منها مخًسا أو سبًعا فاسحقوها مث اقطروها يف : لنا
ن عائشة حدَّثتين أ�ا مسعت النيب أنفه بقطرات زيت يف هذا اجلانب ويف هذا اجلانب؛ فإ

 .)[22](»إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إالَّ من السام: ملسو هيلع هللا ىلص يقول

 :كتبهم، بل أفردوها ابلتصنيفأهل العلم أدخلوا أحاديث الطب يف    .3

فقد أورد البخاري ومسلم وأصحاب السَُّنن وغريهم داخل مؤلَّفاهتم كتًبا خاصة ابلطب 
 :، مثل"الطب النبوي"النبوي، بل قد ألَّف العلماء كتًبا مفردة مستقلة ابسم 

       هـ430ت (الطب النبوي، أليب نعيم األصبهاين.( 

      هـ432ت (عفر املستغفري الطب النبوي، أليب ج.( 

       هـ629ت (كتاب األربعني الطبية، أليب عبد هللا البغدادي.( 

       هـ643ت (الطب النبوي، أليب عبد هللا املقدسي.( 

       هـ651ت (الشفاء يف الطب املسند عن السيد املصطفى، للتيفاشي.( 

       هـ 751ت (الطب النبوي، البن قيم اجلوزية.( 

       ت (املنهج املروي واملنهل الروي يف الطب النبوي، أليب الفضل السيوطي
 ).هـ911

      ويف هذا أكرب داللة على حجية األحاديث الطبية النبوية. 

 :القول بعدم حجية أحاديث الطب يؤدي إىل ضياع السنة  .4
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والتداوي يزعمون أ�ا فالذين يريدون الطعن يف حجية األحاديث النبوية يف أمر الطب 
من أمور الدنيا، وابب املعامالت من أمور الدنيا، وابب اللباس من أمور الدنيا، وابب 

 .األشربة من أمور الدنيا، وابب املساقاة واملزارعة من أمور الدنيا، وهكذا َدوالَيك

األحاديث : "وقد جاءت يف أمور الطب والتداوي أحاديث كثرية، قال احلافظ السيوطي
 ".املأثورة يف علمه ملسو هيلع هللا ىلص ابلطب ال ُحتَصى، وقد ُمجع منها دواوين

إن مفهوم ": "يف رحاب الطب النبوي"ويقول الدكتور جنيب الكيالين يف كتابه القيِّم 
الطب النبوي مفهوم شامل يبعث على الدهشة ويدعو إىل اإلعجاب؛ ألننا حينما نقيس 

ية احلديثة يف ُأسسه العامة جند أنفسنا أمام إعجاز قاهر الطب النبوي ابملقاييس العلم
 .لكل نوازع الشك والرتدد

فالطب النبوي يتمثل كل ما له عالقة بصحة اإلنسان؛ كالتغذية والنظافة واالحنرافات 
العضوية والنفسية، وبعض طرق العالج وكافة النواحي البيئية واالجتماعية والشخصية، 

 .صحة العامةوغريها مما يتعلَّق ابل

 وحنن إذا نظر� يف التعريف احلديث الذي وضعته منظمة الصحة العاملية
)who( عن مفهوم الصحة لوجد� ذلك التعريف يؤكِّد أن اإلنسان الصحيح ليس هو

ألن صحة البدن يف صورهتا املثالية املكتملة ال بد أن تشتمل  السليم بدنيًّا فحسب؛
على سالمة النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية، ويف هذا اإلطار يتحدَّد 
مفهوم الصحة لدى تلك املنظمة الكربى اليت يُديرها وُيشِرف عليها خنبة من كبار أطباء 

 ".ال الصحةالعامل، وأمهر الباحثني واخلرباء يف جم

فهل ميكن ألحٍد بعد ذلك أن يطعن يف حجية األحاديث النبوية يف جمال الطب 
 !والتداوي؟

عالوة على أن هناك بعض األحاديث الطبية فيها ما يدل صراحة على أ�ا وحٌي من 
ما «: عند هللا؛ مثل حديث أنس رضى هللا عنه عند ابن ماجه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
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، فما الذي يفصل )[23](»� دمحم، ُمْر أُمَّتك ابحلجامة: رت ليلة ُأسِري يب مبأل إال قالوامر 
 !؟)[24](األحاديث الطبية النبوية إًذا عن بقية األحاديث النبوية األخرى

أنتم ... «: أما ردُّ األحاديث الطبية بدعوى أ�ا من أمور الدنيا اليت قال عنها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فليس يف هذا احلديث حجة هلم، بل هو حجة عليهم؛ ألن  ،)[25](»أعلم أبمر دنياكم

 أنه على العموم، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يُنِكر الصحابة رضى هللا عنهم فهموا من كالمه ملسو هيلع هللا ىلص
إمنا أنكر عملهم بظنه املعارض مبا يعلمونه؛ حيث قال صلى هللا عليه  عليهم هذا الفهم،

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإين إمنا ظننت ظنًّا، فال تؤاخذوين ... «: وسلم
 .)[26](»...ابلظن

مل ينههم ملسو هيلع هللا ىلص عن التلقيح، لكن هم غلطوا يف ": "جمموع الفتاوى"يقول شيخ اإلسالم يف 
مل يكن هذا القول : "قائًال " املنهاج"، كما يؤكد هذا املعىن النووي يف "ظنهم أنه �اهم

 .إليه ؛ وهلذا فليس فيه داللة على ما ذهبوا"خربًا، وإمنا كان ظنًّا كما بيَّنته الروا�ت

مة املعلمي اليماين فإن صحَّ فكأ�م مرُّوا بشجر ُمْثِمر فخرصوه جيربون : "يقول العالَّ
َحْدسهم، وخرصها النيب ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت على خالف خرصه، ومعلوم أن اخلرص حزر 

 ".أظن كذا: وختمني، فكأن اخلارص يقول

والذي يطالع احلديث : "ئًال ويف هذا السياق يضيف الدكتور أمحد شوقي إبراهيم قا
النبوي الشريف وال يكون على علم ابملنهج العلمي الصحيح يف البحث والدراسة يف 
عصر العلم احلايل ـ يظن أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اجتهد رأيه يف موضوع أتبري النخل، وجاء 

خطئ هذا ، وبنوا على ظنِّهم امل»أنتم أعلم بشئون دنياكم«: الواقع خيالفه فقال
اعتقادهم أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اجتهد رأيه بصفته بشًرا، وليس وحًيا من هللا تعاىل له، وليس 
إهلاًما من هللا عز وجل له؛ لذلك قال ابن خلدون ما قال، ونقل عنه املفكرون الذين 
 عاصروه ومن جاءوا بعده ما نقلوا، وأفىت خطًأ من العلماء املعاصرين َمن كتب يف

 .موضوع اجتهاد الرسول بغري علم وال ُهًدى
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أما الذي يتدبَّر احلديث الشريف وهو على علم مبا وصل إليه علماء املنهج العلمي يف 
الدراسة والفكر والبحث يف عصر العلم احلايل ـ فإنه جيد فيه علًما عظيًما، وأتسيًسا 

اطئ الذي كان سائًدا للمنهج العلمي التجرييب الصحيح، وهدًما للمنهج اإلغريقي اخل
 .يف عصر نزول الرسالة، وأدَّى إىل ركوٍد فكريٍّ كبريٍ 

سؤال َمن يعلم، فليس من املقبول عقًال أن الرسول » ماذا يصنع هؤالء؟«: سؤاله ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يعلم تلقيح النخل، وهو الذي عاش يف الصحراء، وسافر إىل الشام يف 

فل التجارة، وهو أكثر الناس علًما، بل وهو الذي كلَّفه هللا تعاىل أبن يُعلِّم الناس ما قوا
مل يكونوا يعلمون من أمور حياهتم الدنيا، إًذا فقد ثبت أن سؤال رسول هللا صلى هللا 

» ماذا يصنع هؤالء؟«: عليه وسلم كان سؤال َمن يعلم، كأسلوٍب تعليميٍّ تربويٍّ قال
 . القصد من السؤال فأجابهففهم طلحة �

تعليم للناس كيف يبدءون حبث أي موضوع » ما أظن ذلك يغين شيًئا«: أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص
، فكان قوله )Hypothesis(إبقامة الفرض الظين، وهو املعروف علميًّا اآلن ابسم 

صحيًحا لبحثأي مسألة علمية، مل يفهمه مدخًال علميًّا » ما أظن ذلك يغين شيًئا«: ملسو هيلع هللا ىلص
 .إال العلماء يف أوراب يف القرنني السابع عشر والثامن عشر

ال بد أن يُوَضع يف جتربة تطول مدهتا حىت تظهر نتائجها،  -كما ذكر�-والفرض الظين
ك وضع وحدث ما أراده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منهم، فقد نزلوا عن النخل وتركوا تلقيحه، ويف ذل

املسألة يف جتربة، إًذا فقد قام فرٌض علميٌّ وُوِضع موضع التجربة، وهذا من األسس 
الضرورية يف املنهج العلمي الصحيح يف البحث والدراسة، وكان ال بد من االنتظار حىت 

، إًذا فهي نتيجة »فصار شيًصا«: تظهر نتائج التجربة، وظهرت أخريًا يف قول طلحة �
للتجربة، وأظهر ذلك للناس أن الفرض الظين مل يكن صحيًحا، ليس قوًال، ولكن  سلبية

عن جتربة وعلم؛ وبذلك علموا أن الفرض الظين خيطئ ويصيب، والفيصل يف ذلك هو 
إمنا هو الظن، إن كان يغين شيًئا فاصنعوه، «: نتائج التجربة؛ لذلك قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

احلقيقة ليس  ؛ أي افعلوا ما أفعل، فإمنا أ� بشر مثلكم، وهو يف»لكمفإمنا أ� بشر مث
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أبيت يل ُمطِعم يطعمين  إين لست كهيئتكم، إين«: مثلهم؛ ففي حديث آخر قال ملسو هيلع هللا ىلص
قل إمنا أ� بشر مثلكم يوحى : وقال هللا عز وجل عنه ،)[27](»وساٍق يسقني

؛ أي اهتدوا مبا أقوله لكم، »فإمنا أ� بشر مثلكم«: ، إًذا فقوله ملسو هيلع هللا ىلص)١١٠: الكهف(إيل
 .فإمنا أ� بشر مثلكم

، شرٌح ملاهية »ويصيبوإن الظن خيطئ «: مث زاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األمر وضوًحا وقال
رين للحديث  الفرض الظين أو الفرض العلمي، وال أدري ملاذا مل يالحظ بعض املفسِّ

: كشرح ملاهية الفرض الظين، ومل يقل» وإن الظن خيطئ ويصيب«: النبوي أنه قال
، أبًدا مل يقل ذلك؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عصمه ربه عز وجل من »وأ� أخطئ وأصيب«
 .َلل واخلطأ، فهو معصوم مطلًقاالزَّ 

فقول كرمي أخطأ يف فهمه بعض » أنتم أعلم بشئون دنياكم«: أما قوله ملسو هيلع هللا ىلص
أنتم أعلم مين بشئون : أن املعىن -جهًال منهم ابحلق -املفسرين أيًضا، فاعتقدوا 

فيكم رسوال كما أرسلنا :دنياكم، وهذا يتعارض عقًال مع ما جاء يف قول هللا عز وجل
منكم يتلو عليكم آ�تنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا 

، فاهلل تعاىل أرسله ُمعلًِّما للبشر مجيًعا يف كل أمور الدين )البقرة()151(تعلمون 
والدنيا، وهذا ما قاله مجهور املفسرين لآلية الكرمية، وما دام األمر كذلك فليس من 

أنتم أعلم : ًال أن يفهموا من احلديث النبوي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كأنه يقول هلماملقبول عق
مين بشئون دنياكم، وإمنا املعىن الذي كان جيب عليهم أن يفهموه من نصِّ احلديث 

أنتم أعلم من بعضكم البعض بشئون دنياكم، وليس هناك وجه مقبول لفهم : الشريف
ولكن ما قلت لكم قال هللا، فلن أكذب على «: ا قوله ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث إال هذا الوجه، أم

إنه قوٌل شريٌف يضع احلد الفاصل بني علم اإلنسان يف جمال العلم التجرييب، وبني » هللا
كالم هللا عز وجل الذي ال جيب أبًدا أن يضعه الناس يف فرٍض ظينٍّ أو خيضعونه 

  .)[28]("لتجربة
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إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إمنا بُِعث ابألمور التعبُّدية دون األمور الدنيوية فهذا قول ابطل؛ : أما قوهلم
مة ابن ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بُعث إلصالح أحوال الناس يف معاشهم ومعاده م، وقد قال العالَّ

قد أتينا على : "يف ختام مسائل طب النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص" زاد املعاد"قيم اجلوزية يف كتابه 
مجلة �فعة من أجزاء الطب العلمي والعملي؛ لعل الناظر ال يظفر بكثري منها إال يف هذا 

النبوي نسبة طب الطبائعيني  الكتاب، وأريناك قرب ما بينها وبني الشريعة، وأن الطب
 . إليه أقل من نسبة طب العجائز إىل طبهم 

واألمر فوق ما ذكر�ه وأعظم مما وصفناه بكثري، ولكن فيما ذكر�ه تنبيه ابليسري على ما 
ومن مل يرزقه هللا بصرية على التفصيل فليعلم ما بني القوة املؤيَّدة ابلوحي من عند  وراءه،

هللا والعلوم اليت رزقها هللا األنبياء، والعقول والبصائر اليت منحهم هللا إ�ها، وبني ما عند 
 .غريهم

ى األدوية وقوانني ما هلدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وما هلذا الباب وِذْكر ُقو : ولعل قائًال يقول
 العالج وتدبري أمر الصحة؟

وهذا من تقصري هذا القائل يف فهم ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فإن هذا وأضعافه وأضعاف 
أضعافه من فهم بعض ما جاء به، وإرشاده إليه، وداللته عليه، وحسن الفهم عن هللا 

 .عباده َمنٌّ َميُنُّ هللا به على من يشاء من -ورسوله 

فقد أوجد�ك أصوَل الطب الثالثة يف القرآن، وكيف تُنكر أن تكون شريعة املبعوث 
بصالح الدنيا واآلخرة مشتملة على صالح األبدان كاشتماهلا على صالح القلوب، 
وأ�ا ُمرِشدة إىل حفظ صحتها ودفع آفاهتا بطرق كلية، قد وُِكل تفصيلها إىل العقل 

بطريق القياس والتنبيه واإلمياء كما هو يف كثري من مسائل الصحيح والفطرة السليمة 
 . فروع الفقه، وال تكن ممَّن إذا جهل شيًئا عاداه

ولو رُِزق العبُد تضلًُّعا من كتاب هللا وسنة رسوله، وفهًما اتمًّا يف النصوص ولوازمها 
العلوم   الستغىن بذلك عن كل كالم سواه، والستنبط مجيع العلوم الصحيحة منه، فمدار
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كلها على معرفة هللا وأمره وخلقه، وذلك ُمسلَّم إىل الرسل صلوات هللا عليهم وسالمه، 
 . فهم أعلم اخللق ابهلل وأمره وخلقه وحكمته يف خلقه وأمره

وطب أتباع خامتهم وسيِّدهم وإمامهم دمحم  وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غريهم،
بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أكمل الطب وأصحه وأنفعه، وال يعرف 
هذا إالَّ من عرف طب الناس سواهم وطبهم مث وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، 

أقرهبم يف كل شيء إىل أصحُّ األمم عقوًال وِفَطًرا، وأعظمهم علًما، و  -أي األنبياء-وهم 
احلق؛ أل�م خرية هللا من األمم، كما أن رسوهلم خريته من الرسل، والعلم الذي وهبهم 
إ�ه، واحللم واحلكمة أمٌر ال يدانيهم فيه غريهم، وعند أمحد من حديث هبز بن حكيم 

إنكم توفون سبعني أمة  أال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول«: عن أبيه عن جده � قال
 .)[29](»أنتم خريها وأكرمها على هللا عز وجل

وهم  فظهر أثر كرامتها على هللا سبحانه وتعاىل يف علومهم وعقوهلم وأحالمهم وفطرهم،
الذين ُعرضت عليهم علوم األمم قبلهم وعقوهلم وأعماهلم ودرجاهتم، فازدادوا بذلك 

وهذه ... علًما وحلًما وعقوًال إىل ما أفاض هللا سبحانه وتعاىل عليهم من علمه وحلمه
أسرار وحقائق إمنا يعرف مقدارها من حسن فهمه، ولطف ذهنه، وغزر علمه، وعرف ما 

 .)[30]("وفيقعند الناس، وابهلل الت

وعلى هذا، فليس للمشكِّك أي طريق للطعن يف الطب النبوي، ال سيما إذا ما أضفنا 
 :إىل ما سبق

   أن االكتشافات العصرية احلديثة كانت شاهدة على صحة أحاديث النيب صلى
هللا عليه وسلم، وقد حارت عقول األطباء قدميًا وحديثًا فيما جاء به الرسول صلى هللا 

 .عليه وسلم

   أن كثريًا من األطباء غري املسلمني قد أسلموا لـمَّـا وقفوا على أوجه اإلعجاز
 ملسو هيلع هللا ىلص، ولعل آخرهم ذلك العامل النصراين الذي أعلن إسالمه يف الطيب يف أحاديث النيب
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/ هـ1427مؤمتر اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، والذي ُعقد يف دولة الكويت عام 
 .)[31](م يف شهر نوفمرب هلذا العام2006

 :اخلالصة

       مل يكن الطب النبوي خرافة إسالمية كما يزعم الطاعنون، وإمنا هو حقائق علمية
جتلَّت بوضوح بعد االكتشافات احلديثة؛ حيث أثبتت التجارب العديدة اليت ُأجرِيت 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص صحة هذه الوسائل، بل أصبحت شاهد  على الوسائل العالجية اليت أخرب هبا
م الغيوب  .صدٍق على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق إالَّ وحًيا من عند عالَّ

       لقد قارن العلماء بني ما وصل إليه الغرب وما ورد يف القرآن الكرمي من حقائق
آن الكرمي والسنة النبوية قد سبقا األحباث إنسانية ختصُّ علم األجنة، فوجدوا أن القر 

العلمية احلديثة أبكثر من ألف وأربع مئة سنة؛ ذلك أن علم األجنة مل يقف على قدميه 
إالَّ يف بداية القرن العشرين، أما القرآن فقد ذكر أدق تفاصيله وأبعدها عن العني اجملرَّدة 

 .والتخمينات

      يقول هللا تعاىل:  مث جعلناه نطفة ) 12(اإلنسان من ساللة من طني ولقد خلقنا
مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما ) 13(يف قرار مكني 

 )14(فكسو� العظام حلما مث أنشأ�ه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني 
: تعددة ومتعاقبة، وقد جاء العلم احلديث فأثبت أن اجلنني ميرُّ مبراحل م)املؤمنون(

النطفة، العلقة، املضغة، العظام، كسوة العظام حلًما، اإلنشاء خلًقا آخر، وذلك كله مل 
يعرفه العلم إالَّ بعد اكتشافات اِملجَهر واآلالت احلديثة يف جمال الطب، فهل َمن أخرب 

 !إًذا فما هي احلقيقة؟! عام يكون كالمه خرافة؟1400هبذه احلقيقة منذ أكثر من 

      نعم العبد «: مث إننا إذا ما نظر� إىل إخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن احلجامة مثًال يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص
، ففي شدة احتقان الرئتني نتيجة »احلجَّام؛ يُذِهب الدم، وخيفِّف الصُّْلب، وجيلو البصر
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لحجامة دورًا مهمًّا يعلمه هبوط القلب، وعندما تفشل مجيع الوسائل العالجية جند أن ل
 .األطباء يف عصر�

       وكذلك احلبة السوداء، فقد ثبت ابألحباث العلمية والدراسات اإلكلينيكية أن هلا
 .دورًا كبريًا يف القضاء على البكتري� الـُمْمِرضة لإلنسان واملسبِّبة للتسمُّم الغذائي

      تل اجلراثيم ابلفم، ومينع تكوُّن مادة وكذلك السواك الذي ثبت أنه قادٌر على ق
ط الدورة الدموية للثة، وهو ُمطهٌِّر  اجلري على جدار األسنان، كما أنه يُعطِّر الفم ويُنشِّ

 .قويٌّ ومفيٌد ملرضى السكر؛ ألنه مينع نزيف اللثة

       ابألنبياء، وليس معىن أن حقًّا مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طبيًبا، ومل تكن مهنة الطب منوطة
السنة النبوية أكدت على أمهية عالٍج ما أو دواء معنيَّ أنه يلزم عنه استخدامه والتداوي 

 .به دون غريه، وإمنا نؤكِّد على نفعه وأمهيته إىل جوار ما يكتشفه العلماء حديثًا

      يف الشرع  لقد أمجع املسلمون األوائل على أن السنة النبوية هي املرجع الثاين
اإلسالمي يف كل نواحي احلياة؛ من أمور غيبية اعتقادية، أو أحكام عملية أو سياسية أو 
تربوية، وأنه ال جيوز خمالفتها يف شيء من ذلك لرأٍي أو اجتهاٍد أو قياٍس، وال شك أن 
األحاديث الطبية هي جزء من السنة ال ينبغي إنكارها أو الطعن فيها أو حماولة تعطيل 

 .هامعاني

       إن مفهوم الطب النبوي مفهوم شامل يبعث على الدهشة ويدعو إىل اإلعجاب؛
ألننا حينما نقيس الطب النبوي ابملقاييس العلمية احلديثة يف ُأسسه العامة جند أنفسنا 

  .أمام إعجاز قاهر لكل نوازع الشك والرتدُّد
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احلوار املتمدن : خرافة الطب النبوي ودجل املروِّجني له، طالل شاكر، مقال منشور مبوقع) *(
www.ahewar.org. 

عبد اجلواد الصاوي، دار . عبد هللا بن عبد العزيز املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [1]
 .22: 19م، ص2008/ هـ1429جياد، السعودية، 
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، رقم )158/ 10(احلجامة من الداء، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [9]
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السنة النبوية، دمحم كامل عبد الصمد، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، : اإلعجاز العلمي يف اإلسالم. [10]
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، 1جياد، السعودية، ط ملخصات حبوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، دار. [12]
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وجوب امتثال ما قاله شرًعا دون ذكره ملسو هيلع هللا ىلص من : الفضائل، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [25]
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وجوب امتثال ما قاله شرًعا دون ذكره ملسو هيلع هللا ىلص من : الفضائل، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [26]
 ).6011(، رقم )3487/ 8(معايش الدنيا على سبيل الرأي، 

ليس يف الليل صيام، : الوصال ومن قال: الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [27]
 ).1963(، رقم )238/ 4(

، 1أمحد شوقي إبراهيم، �ضة مصر، القاهرة، ط. موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي، د. [28]
 .73، 72، ص1م، ج2003

رضى كوفيني، حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أخرجه أمحد يف مسنده، مسند ال: إسناده حسن. [29]
 .إسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط). 20041(، رقم )3/ 5(، هللا عنه

شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة : وزية، حتقيقزاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجل. [30]
 .379، ص4م، ج1986/ هـ1407، 14الرسالة، بريوت، ط

 .895، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، صموسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص. [31]
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