
)*(إنكار َكْون الَكْمأة شفاء للعني

:مضمون الشبهة

، «: ينفي الطاعنون اإلشارة العلمية الواردة يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص الَكْمأة من املنِّ
، زاعمني أن الطب احلديث مل يثبت شفاء الَكْمأة للعني، وأن كون »وماؤها شفاء للعني

دليًال منطقيًّا  الكمأة قد أثبتت جناًحا يف شفاء حالة يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فإن ذلك ال يُعدّ 
إلثبات كو�ا دواء؛ ألن األمر حيتاج إىل حتليل عناصرها، وتكرار التجارب على احلاالت 

         .املريضة حىت تصري حقيقة علمية مؤكدة

:وجه إبطال الشبهة

أثبتت التجارب والدراسات الطبية أن ماء الكمأة له فائدة كبرية يف عالج 
فقد قام الدكتور املعتز ابهلل املرزوقي إبجراء جتارب على  األمراض اليت تلحق ابلعيون؛

، وكانت النتائج واضحة يف أن هذا املاء منع )الرمد الربيعي(طفًال مصااًب ابلرتاكوما  86
، وكذلك أثبتت دراسة سعودية أن هذا )الرتاخوما(حدوث التلّيف يف مرض الرتاكوما 

كة العني مما حيّسن وظيفتها يف استقبال املاء يعمل على توسيع الشرايني املغذية لشب
.الصورة

ابإلضافة إىل أن هناك ابحثني روسيني استطاعوا استخالص دواء من الكمأة 
بعد أن ثبت هلم أ�ا تقوي أنسجة ) نورفورت(لعالج حاالت قصر البصر، وهو دواء 

الكمأة من «: العني وتنشطها، وهذه األحباث شاهد صدق على صحة قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  .»املّن، وماؤها شفاء للعني
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 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

الكمأة هي نوع من الدرنيات واجلذور اليت ال ورق هلا وال ساق، خترج يف األرض، 
وهو نبات يـُنَـقُِّض األرَض فيخرج   دون زرع، وتكثر أ�م اخلصب وكثرة املطر والرعد،

يه ُجدري األرض، الُفْطُر،، وهو م كما َخيرج عروف من نبات األرض، والعرب تسمِّ
 .فسّماه الشارع مّنا؛ أي طعاًما بغري عمل كاملّن الذي أُنزل على بين إسرائيل

 

 صورة لبعض قطع من الكمأة الصحراوية

أما التفسري العلمي الذي ُعرف حىت اآلن لتكّون در�ت الكمأة يف األرض، فهو  
الغالف اجلوي الطاقة الالزمة لتشكيل العديد من األكاسيد أن الربق يضع حتت تصّرف 

، ويعمل الرعد على ترسيب هذه املركبات، إما )مركبات األزوت(واملركبات الغذائية 
، وإما على صورة حماليل مائية بفعل )اجلاذبية(على صورة جافة بفعل الثقالة األرضية 

فع الرعد من قدرهتا على ختزين حّبات املطر، فتصل الطبقة السطحية لألرض بعد أن ر 
، ومن احملتمل أن يكون )جردة الكمأة(املاء والغذاء الالزمني لنمو فطر الكمأة وعائلة 

الدور الرئيسي للرعد يف إرسال بعض املوجات الصوتية اليت من شأ�ا أن متزق أغلفة 
إىل ) الفقع(ية أنواع فطر الكمأة الكامنة، فتنشط بوجود املاء والرتبة الرخوة، وتبدأ عمل

 .سطح الرتبة
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والكمأة توجد يف األرض من غري أن ُتزرع، والعرب تسّمي الكمأة أيًضا نبات 
الّرعد؛ أل�ا تكثر بكثرته مث تنفطر عنها األرض، وهي كثرية أبرض العرب، وتوجد 
ابلشام ومصر والعراق، وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة املاء، وهذا النبات ينمو 

سم، وال تظهر له  50سم إىل  2ح األرض على أعماق متفاوتة تصل ما بني حتت سط
 .وهو نبات ال جذر له أجزاء فوق سطح األرض على اإلطالق، فال ورق، وال زهر،

ولعل األمطار املبكرة املصحوبة ابلرعد، مث األمطار الربيعية الرعدية ضرورية لتأمني 
ارتفاع ملحوظ يف درجات احلرارة يف  موسم جيد للكمأة على أن يرافق هذه األمطار

طبقات اجلو العليا ينجم عنها متّدد يف الغيوم يؤدي إىل احتكاك شديد ينتج عنه الربق 
والرعد وأمطار عاصفية، والرعد الذي هو شرارات كهرابئية عنيفة ترفع درجة احلرارة 

زوت، درجة مما حيول اآلزوت احلر إىل محض اآل) 3000(حوهلا إىل ما يقرب من 
يتحول يف الرتبة اليت يصلها مع األمطار إىل نرتات تستفيد منه الكمأة؛ أل�ا حتتاج إىل 

 .نوعية خاصة من األمسدة اآلزوتية

 :احملتو�ت الكيميائية للكمأة

، واملواد النشوية بنسبة %9تبّني من حتليل الكمأة احتواؤها على الربوتني بنسبة 
ذو مردود حراري متواضع، وحتتوي على ؛ هلذا فهي %1، ودهون بنسبة 13%

معادن مشاهبة لتلك اليت حيتويها جسم اإلنسان مثل الفوسفور، والصوديوم، 
، وهي غنية هبذا الفيتامني، كما )ب(والكالسيوم، والبواتسيوم، كما حتتوي على فيتامني 

ما حتتوي على كمية من النيرتوجني جبانب الكربون، واألكسجني، واهليدروجني، وهذا 
 .جيعل تركيبها شبيًها برتكيب اللحم، وطعم املطبوخ منها مثل طعم ُكَلى الضأن

أضف إىل هذا رائحة الكمأة احملّببة للنفس وطعمه األشهى، مما يغري الكثريين 
ابإلقبال عليه، كما أنه عندما ّمت حتليل الكمأة تبّني أ�ا مصدر مهم للربوتينات من بني 

%  60: مواد خمتلفة، منها%  23ماء، و % 77كون من نبااتت الصحراء، وأ�ا تت
تبقى % 11مواد بروتينية، % 18ألياف، %  4دهون، % 7هيدرات الكربون، 
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على هيئة رماد بعد احلرق، وقد مت التعّرف على سبعة عشر محًضا من األمحاض األمينية 
 .)[1](يف بروتينات الكمأة

 :عالج الكمأة ألمراض العني يف الدراسات الطبية احلديثة

تعّددت الدراسات واألحباث والتجارب العلمية حول الكمأة ودورها يف شفاء 
هبم األمراض اليت تصيب العيون، وكانت نتائج كثري من هذه التجارب إجيابية؛ مما حدا 

 .إىل استخالص هذا املاء واستخدامه على هيئة قطرة ملعاجلة بعض أمراض العني

فقد كشفت الدراسات العلمية اليت قام هبا جمموعة من الباحثني الروس، عن أن 
، وهي )ratine(أنسجة العني وتنّشطها، خاصة الشبكية  -ابلفعل -الكمأة تقّوي

 الغشاء
به اخلال� احلساسة للضوء، والذي تتكّون الصورة  الذي يغّطي العني من اخللف، وتوجد

 .عليه

وقد استطاع العلماء الروس استخالص دواء من الكمأة لعالج حاالت قصر 
، وما سبق كان من خالل استخدام الكمأة  nor fort)(البصر، وهو دواء نورفورت 

 .كغذاء

لي البصر ككحل للعني، فقد ُوجد أن ماءها جي أما من حيث استخدام ماء الكمأة
ويقّويه، كما أنه يقوي اجلفون، ويقاوم هتّيج وتدميع العني إذا ما ّمت خلطه مع اإلمثد 

 .)[2]()الكحل(

وقد ُأجريت العديد من الدراسات واألحباث على مرضى مصابني ابلرمد احلبييب أو 
فاسُتخدم ماء الكمأة يف عالج نصف املرضى، واسُتخدمت املضادات  )[3](الرتاخوما
عالج النصف اآلخر، فتبّني أن ماء الكمأة قد أّدى إىل نقص شديد يف تكّون  احليوية يف

اخلال� الليمفاوية واأللياف اليت تنتج عن هذا االلتهاب، واليت تسبب العتامة يف القرنية، 
بعكس احلاالت األخرى اليت اسُتخدمت فيها املضادات احليوية؛ فهو يقّلل من حدوث 
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؛ وذلك بوقف منو اخلال� املكونة لأللياف، كما أنه يف الوقت هذا التلّيف يف قرنية العني
نفسه يقوم مبعادلة التأثري الكيميائي لسموم الرتاخوما، ومينع النمو غري الطبيعي للخال� 
الطالئية للملتحمة يف العني، ويزيد من التغذية هلذه اخلال� عن طريق توسيع الشعريات 

اعفات الرمد احلبييب تنتج عن عملية تلّيف قرنية الدموية ابمللتحمة؛ وألن معظم مض
 .العني، فإن ماء الكمأة مينع من حدوث هذه املضاعفات إبذن هللا

 

 صورة لعني يظهر فيها أثر الرتاخوما بشكل واضح

ويف املؤمتر العاملي األول عن الطب اإلسالمي، والذي أقيم يف الكويت عام 
ألقى الدكتور املعتز ابهلل املرزوقي حماضرة عن نتائج معاجلته آلفات عينية  م،1980

خمتلفة بتقطري ماء الكمأة يف العني، ولقد ّمت استخالص العصارة املائية منها يف خمترب 
فيالنوف أبوديسا، ابالحتاد السوفييت بطريقة فيالتون، مث ّمت جتفيف السائل حىت يتمكن 

طويلة، وعند االستعمال ّمت حّل املسحوق يف ماء مقطَّر ليصل إىل من االحتفاظ به لفرتة 
تركيز ماء الكمأة الطبيعي نفسه، وهو ماء بين اللون له رائحة نفاذة، ولقد عاجل به 

 86فكانت النتائج إجيابية، حيث مت تشخيصه عند ) الرتاخوما(حاالت متقدمة من 
ابألدوية املعتادة، وجمموعة ُعوجلت  طفًال، مت تقسيمهم إىل جمموعتني؛ جمموعة ُعوجلت

بعدما ُأضيف ماء الكمأة إىل تلك املعاجلات؛ حيث مت تقطري ماء الكمأة يف العني 
املصابة ثالث مرات يوميًّا وملدة شهر كامل، وكان الفرق واضًحا جدًّا بني اجملموعتني؛ 

اجلفون، أما اليت فاحلاالت اليت ُعوجلت ابألدوية املعتادة ظهر فيها تلّيف يف ملتحمة 
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ُعوجلت مباء الكمأة املقطَّر عادت امللتحمة إىل وضعها السوي دون تليف 
 .)[4](امللتحمة

فًال مصااًب ط 86يقول الدكتور املرزوقي يف �اية جتاربه اليت أجراها على 
ومما سبق ميكننا أن نستنتج نتيجة واضحة أن ماء الكمأة مينع حدوث : "ابلرتاكوما

التليف يف مرض الرتاكوما؛ وذلك عن طريق التدخل إىل حّد كبري يف تكوين اخلال� 
املكونة لأللياف، وقد يكون ذلك نتيجة ملعادلة التأثري الكيميائي لسموم الرتاكوما 

ة التجمع اخللوي، ويف الوقت نفسه يؤدي إىل منع النمو غري الطبيعي والتقليل من ز�د
للخال� الطالئية للملتحمة، ويزيد من التغذية هلذه اخلال� عن طريق توسيع الشعريات 

كما   -الدموية ابمللتحمة، وملا كانت معظم مضاعفات الرمد احلبييب نتيجة عملية التليف
 .)[5]("وث مضاعفات الرتاكوما أو الرمد احلبييبفإن ماء الكمأة مينع من حد -أسلفنا

وكانت الكمأة املستخدمة يف هذه التجارب من الكويت، وقد مت جتفيف السائل 
وحتويله إىل مسحوق يف معامل املصل واللقاح بوزارة الصحة ابلقاهرة، واستمرت جتارب 

 . هذا العامل حنو عشر سنوات

 :دراسة سعودية تؤكد النتائج السابقة

عة امللك سعود إبجراء دفعت جتارب الدكتور املرزوقي بعض الباحثني يف جام
جتارب مماثلة على أرانب جتارب، وقد وجدوا أتثريًا إجيابيًّا موسًعا للشرايني املغذية لشبكة 
ن ابلتايل من وظيفتها يف استقبال الصورة، كما أن هذا  العني عند األرانب؛ مما قد حيسِّ

 .)[6](التأثري اإلجيايب يرفع من كفاءة األنسجة يف مقاومة املرض والعدوى

للدكتور عبد ) فطر الكمأة لعالج أمراض العيون(وقد صدر كتاب للكمأة بعنوان 
املنعم فهيم، والدكتورة دينا حمسن بركة، األستاذين بكلية العلوم جامعة الزقازيق، وقد 
ذكر الكتاب أن هناك عدة جتارب ُأجريت على فطر الكمأة واستخدامه يف عالج 

 ".الرمد احلبييب"أمراض العني، مؤّكًدا ثبات جناح الكمأة يف شفاء الرتاكوما 

6 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_edn5
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_edn6
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_edn7


ونّص الكتاب على أن أغلب دول العامل تنّبهت إىل أمهية هذا الفطر، واعتربته 
م منظّمة 1978املتحدة األمريكية عام ثروة جيب احلفاظ عليها، وقد أنشأت الوال�ت 

، وهي هتتم بكل ما يتعلق )The north American Truffling Society(أمستها 
 .)[7](ابلكمأة والفطر�ت الشبيهة هبا

 :احلقائق العلمية وما أشارت إليه السنة النبويةالتطابق بني   )2

، روى فيه عن "املن شفاء للعني"بوَّب اإلمام البخاري اباًب يف صحيحه بعنوان   
الكمأة من املّن، وماؤها شفاء «: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: سعيد بن زيد قال

 .)[8](»للعني

فضل الكمأة، ومداواة : ابب"وبّوب النووي أيًضا اباًب يف صحيح مسلم بعنوان 
الكمأة «: مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ، وقد روى فيه مسلم عن سعيد بن زيد قال"العني هبا

الكمأة من املّن «: ، وروى أيًضا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال)[9](»من املّن، وماؤها شفاء للعني
 .)[10](»الذي أنزل هللا تبارك وتعاىل على بين إسرائيل، وماؤها شفاء للعني

قال رسول : ورواه الرتمذي يف سننه عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضى هللا عنه قال
ا شفاء العجوة من اجلنة، وفيها شفاء من السم، والكمأة من املّن، وماؤه«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، وقد رواه كذلك كثري من أصحاب السنن واملسانيد أبسانيد قوية )[11](»للعني
 .صحيحة

حيث  -ومن هذه األحاديث اليت ترقى إىل أعلى درجات الصحة من �حية السند
يتبّني أن وصف الكمأة دواء يف معاجلة أمراض  -ها البخاري ومسلم يف صحيحيهماروا

 .العيون أمر صريح غاية الصراحة، ال حيتمل أي أتويل أو تشكيك
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 :من أقوال شراح األحاديث      •

هي نفس املاء : ، قيل»وماؤها شفاء للعني«: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "يقول اإلمام النووي
إن كان لربودة ما يف : أن ُخيلط ماؤها بدواء، ويعاجل به العني، وقيل: معناه: وقيلجمّرًدا، 

 -العني من حرارة، فماؤها جمرًدا شفاء، وإن كان لغري ذلك فمرّكب مع غريه، والصحيح
أن ماءها جمرًدا شفاء للعني مطلًقا، فُيعصر ماؤها وُجيعل يف العني منه،  -بل الصواب

 زماننا من كان قد عِمي وذهب بصره حقيقة، فكحَّل عينه مباء وقد رأيت أ� وغريي يف
الكمأة جمرًدا فُشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل األمين الكمال بن عبد هللا 
الدمشقي صاحب صالح ورواية للحديث، وكان استعماله ملاء الكمأة اعتقاًدا يف 

 .)[12]("احلديث وتربًّكا به

واالكتحال هبا �فع من ظلمة البصر والّرمد : ويقول ابن القيم يف فضل الكمأة
احلار، وقد اعرتف فضالء األطباء أبن ماءها جيلو العني، وممن ذكره املسيحي، وصاحب 

 .وغريمها) ابن سينا(القانون 

ماء الكمأة أصلح األدوية للعني إذا ُعجن به اإلمثد واكتحل به، : وقال الغافقي
 . ويقوي أجفا�ا، ويزيد الروح الباصرة قوة وحّدة، ويدفع عنها نزول النوازل

ويرى بعض العلماء أن ماءها خيلط يف األدوية اليت يعاجل هبا العني؛ ألنه ُيستعمل 
شّيها، واستقطار مائها؛ ألن النار تلطفه وتنضجه،  إنه ُيستعمل حبًتا بعد: وحده، وقيل

 .)[13](وتذيب فضالته، ورطوبته املؤذية، وتبقي املنافع

يف العالج ما ذكره الزرقاين من  ومما يُروى يف استعمال املسلمني األوائل للكمأة
أن املتوكل أمري املؤمنني رَِمد، ومل يزدد ابستعمال األدوية إال رمًدا، فطلب من أمحد بن 

الكمأة من املّن «: حنبل إن كان يعرف حديثًا يف ذلك، فذكر له أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
بن ماسويه وطلب منه أن يستخرج ، فأرسل املتوكل إىل طبيبه يوحنا »وماؤها شفاء للعني

له ماء الكمأة، فأخذ الكمأة فقّشرها مث سلقها فأنضجت أدىن النضج، مث شّقها وأخرج 
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: ماءها ابمليل فكحل به عني املتوكل فربأت يف الدمعة الثانية، فعجب ابن ماسويه وقال
 .)[14](أشهد أن صاحبكم كان حكيًما؛ يعين النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ولـّما كان املسلمون يف العصور األوىل يستخدمون الكمأة يف عالج العيون إمياً� 
وأتكد� من صحة  -أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق عن اهلوى، وأنه طاملا أخرب أن يف مائها شفاء

 .فال بد أن يكون يف مائها شفاء ابلفعل -نسبة هذا الكالم إليه

فإذا كان هذا حال املسلمني يف العصور األوىل فإن ذلك راجع إىل انعدام األجهزة 
واملعدات اليت تثبت ذلك من خالل التجارب واملعامل، أما يف العصر احلديث وقد 

فإن األطباء قد عمدوا  -ة للوصول إىل النتائجتوافرت مجيع املعدات واآلالت الالزم
إىل الكمأة وفحصوا مكو�هتا، وتبني هلم ابلفعل أن ماءها فيه شفاء كما أخرب النيب صلى 

 .هللا عليه وسلم

، حتّدى فيه األطباء والباحثني، قبل أن  فكان قوله هذا سبًقا علميًّا وإعجازًا نبو�ًّ
قائق يف العصر الذي تباهى الناس فيه ابلعلم تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه احل

 .وركنوا إليه، وليتهم جيعلون منه طريًقا إىل اإلميان ابهلل وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص

وابإلضافة إىل كون الكمأة شفاء للعني كما جاء يف احلديث النبوي وأثبت ذلك 
 :يالطب احلديث، فإن هلا فوائد أخرى مهمة ميكننا إمجاهلا فيما يل

توجد هبا مواد فعالة تقاوم اإلصابة السرطانية، وهو ما حفَّز الباحثني على       •
 .حماولة حتديد هذه املواد واستخالصها، وصنع عقاقري منها

حتتوي الكمأة على مواد فعالة تعمل على خفض مستوى الكوليسرتول ابلدم؛       •
نسبة ارتفاع مستوى الكوليسرتول حيث أثبتت املالحظة أن متناويل الكمأة تقّل بينهم 

 .عن غريهم، واألمل قائم عند الباحثني يف حتديد هذه املواد الفعالة
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كما تبّني أن الكمأة ُتستخدم كغذاء مقوٍّ يف فرتات النقاهة من املرض؛ فهي       •
تساعد على اكتساب احليوية من جديد، الحتوائها على العديد من العناصر الغذائية 

خاصة األمحاض األمينية اليت تتواجد هبا صورة كاملة تقريًبا، عالوة على املهمة، و 
 ).ج(فيتامني 

كما ثبت أن الكمأة مفيدة جدًّا يف عالج األظافر اهلّشة، وتشّقق الشفاه،       •
، ومشكلة فقر الدم، )الدوايل(ودهنية البشرة، كما تعاجل ضعف األوردة وبروزها 

 .وتعويض فقد الدم الشهري

استطاعوا  -غالية الثمن -ومن الطريف أيًضا أن صّناع العطور الباريسية      •
االستفادة ابلرائحة الذكية للكمأة األوربية وصنعوا منها بعض املنتجات اليت تلقى اآلن 

 .)[15](رواًجا بني النساء

 :وجه اإلعجاز   )3

الكمأة من املّن، «: لقد أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن ماء الكمأة شفاء للعني فقال ملسو هيلع هللا ىلص
، وجاءت األحباث العلمية اليت قام هبا الباحثون الروسيون »وماؤها شفاء للعني

يف عالج مرض الرتاكوما،  -قطًعا -يفيد والسعوديون واملصريون وأّكدت أن ماء الكمأة
ابإلضافة إىل عدد من األمراض األخرى، فمن عّلم املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أن الكمأة خاصة فيها 

 !شفاء للعني؟

لقد ظهرت هذه احلقائق العلمية مكشوفة واضحة، وأخرب� هبا رسول هللا صلى هللا 
الت، وإمنا هو وحي من عند هللا عز وجل عليه وسلم دون معامل وال خمتربات وال حتلي

        .الذي اصطفاه عن اخللق أمجعني
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السنة النبوية بني كيد . م2002، 2أمحد أمني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ُضَحى اإلسالم،) *(
             .م2007، 1األعداء وجهل األدعياء، محدي عبد هللا الصعيدي، مكتبة أوالد الشيخ، القاهرة، ط

، قسطاس إبراهيم النعيمي، حبث »الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني«: اإلعجاز العلمي يف حديث. [1]
 .www.jameateleman.orgجامعة اإلميان : منشور مبوقع

 . 703موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص. [2]

، ومن أتثرياته أيًضا "التهاب امللتحمة احلبييب"ب امللتحمة حببوب؛ ولذا ُيسمَّى هو مرض يصي: الرتاخوما.  [3]
حدوث ز�دة غري طبيعية ابألوعية الدموية ابلقرنية، وهو مرض مزمن يتميز مبرور فرتات من اخلمود وأخرى من 

ناسب، وأخطرها النشاط والتزايد، ومضاعفات هذا املرض وخيمة شديدة إذا مل يُعاجل حبسم ويف الوقت امل
حدوث ندب، أو تليف ابألنسجة املصابة، وهو ما يؤدي إىل أضرار خمتلفة قد تصل إىل حدِّ فقد البصر، 

 .وحدوث انسداد ابلقنوات الدمعية، وعتامة ابلقرنية

، قسطاس إبراهيم النعيمي، حبث »الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني«: اإلعجاز العلمي يف حديث. [4]
 .www.jameateleman.orgجامعة اإلميان : منشور مبوقع

اإلعجاز العلمي يف القرآن : املعتز املرزوقي، حبث منشور مبوقع. ن املن وماؤها شفاء للعني، دالكمأة م. [5]
 . www.eajaz.orgوالسنة 

موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، : انظر. [6]
   .706ص

 .www.ahramonline.orgاألهرام الرقمي : شور مبوقعفطر الكمأة لعالج أمراض العيون، مقال من. [7]

، رقم )172/ 10(املن شفاء للعني، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [8]
)5708 .( 

، )3155/ 7(ومداواة العني هبا، فضل الكمأة : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [9]
   ).5244(رقم 

، )3155/ 7(فضل الكمأة ومداواة العني هبا، : األشربة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [10]
 ). 5247(رقم 

ما جاء يف الكمأة : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح حتفة األحوذي(أخرجه الرتمذي يف سننه : صحيح. [11]
   ).2066(لرتمذي برقم وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ا). 2146(، رقم )195/ 6(والعجوة، 
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 . 3158، ص7شرح صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، ج. [12]

 . بتصرف 237: 235الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ص. [13]

، قسطاس إبراهيم النعيمي، حبث »الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني«: اإلعجاز العلمي يف حديث. [14]
 .www.jameateleman.orgجامعة اإلميان : منشور مبوقع

 . 706موسوعة اإلعجاز العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص. [15]

 

12 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_ednref13
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_ednref14
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_ednref15
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0010&value=&type=#_ednref16



