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بسم اهللا الرحمن الرحیم

َوما ت"  َ ِوفیقي إال باللهَ َّ ِِ ِ َِّ ْ"
)٨٨: هود ( 
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مقدمة 
بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وأشهد 
.ًأن   ال إله إال اهللا ، وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

-وبعد -
فال تزال أنهار السنة العذبة وبحارها الزاخرة ومحیطاتها الهـادرة وأشـجارها المثمـرة، 

. تغني الجیل وكل جیل إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها 
أو غیره ..... ٕواذا نطق رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، أو كان له فعل، أو تقریر 

لبیطره والفلـك، وغیـره وقـف كـل في مجال ما من مجاالت العلم التجریبي، كالطب وا
باحــث، ومتخــصص، وعــالم، ومجــرب، وعــاكف علــى تجربــة إن هــو قارنــه التوفیــق، 

وقف على ما كـان ممـا صـدر عـن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم –وجانبه الزلل 
ـــه  ـــم التجریبـــي الحـــدیث بكـــل إمكانیات ًال یجـــاوزه، بـــل حتمـــا ینتهـــي إلیـــه، فیلتقـــي العل

فــي كــل بقــاع األرض، بــل ینهــي إلــى مــا صــدر عــن رســول اهللا وأكادیمیاتــه وبحوثــه
. صلى اهللا علیه وسلم فهو السابق لكل حق وحقیقة صلى اهللا علیه وسلم 

ٕوان اإلعجاز الطبي للسنة، لهو احد فروع اإلعجاز العلمي لها، وفي هذه العجالة 
التلبینة .... ا، أال وهي نأخذ أحد فریعات اإلعجاز الطبي له

هللا تعالى وقوته قمت بـالتعریف بهـا، ثـم بطـرق صـناعتها، مـن واقـع الفهـم وبحول ا
لنصوص السنة بأدوات الفهم لـذلك، ثـم ذكـرت مـا ظهـر مـن بعـض فوائـدها، وهـي 

وختمـت ) ممـا اطلعـت علیـه ( ثـالث وأردفـت مـا كـان مـن العلـم الحـدیث بـصددها 
.بخاتمة یسیرة لهذا الموضوع 
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) .اإلعجاز الطبي للسنة ( جاه من ثم جئت بتوصیات عامة لهذا االت
) وهي بضعة عشر ( وخاصة بموضوع التلبینة هذا 

. ًوأخیرا ذكرت مراجع البحث مرتبه على حروف الهجاء 
. ًوكان أخر األمر أن وضعت فهرسا لما جاء بالبحث من رؤوس الموضوعات

علــى فهـم الــسنة واهللا أسـأل أن یعیننـا والقــائمین علـى هـذا البــاب وأسـاتذتنا ومـشایخنا 
أدق الفهــم والوقــوف علــى منافعهــا، الظــاهرة، والباطنــة، والعاجلــة، واآلجلــة، وســهولة 
ویـــسر تقـــدیمها لعبـــاد اهللا تعـــالى، وأن یـــستخدمنا، وال یـــستبدلنا، وأن یعیننـــا، وال یعـــن 

. علینا
.نعم المولى ونعم النصیر، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 
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"لرمحن الرحيم بسم اهللا ا" 


ُحدثنا حبان بـن موسـى أخبرنـا عبـد اهللا حـدثنا یـونس بـن یزیـد عـن عقیـل عـن ابـن  ُ
ُشهاب عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها، أنها كانت تأمر بـالتلبین للمـریض، 

إنــي ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه: وللمحــزون علــى الهالــك، وكانــت تقــول 
ِإن التلبینة تجم فؤاد المریض، وتذهب ببعض الحزن : " وسلم یقول  ْ ُ ُ ُّ")١(

. بهذا اللفظ –باب التلبینه للمریض –أخرجه البخاري في كتاب الطب -(١)
عنهـا أنهـا باب التلبینة ، وفیه مزید تفصیل لفعل عائشة رضي اهللا–وفي كتاب األطعمة 

–إال أهلهـا وخاصـتها –كانت إذا مات المیت من أهلها ، فاجتمع لذلك النـساء ثـم تفـرقن 
ُأمرت ببرمه من تلبینه فطبخت ثم صنع ثرید فصبت التلبینة علیها ثم قالـت  " كلـن منهـا : ُ

"  . الحدیث : ...... فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول 
( صــحیح البخــاري لإلمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالنيفــتح البــاري بــشرح 

تـــــرقیم محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد الباقي،مؤســـــسة مناهـــــل -١٠/١٤٦،٩/٥٥٠)هــــــ٨٥٢–٧٧٢
.العرفان، بیروت 

. باب التلبینة محمة لفؤاد المریض –ومسلم في كتاب السالم -
/ ٤، ) هــ ٢٦١–٢٠٦( صحیح اإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري 

.دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، لبنان –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي –١٧٣٦
وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه ... بـاب التلبینـة، وفیـه -وابن ماجه في سننه كتاب الطـب-

یعنـي یبـرأ ُوسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ینتهي أحد طرفیـه 
. أو یموت 

١١٤٠/ ٢) هـ ٢٧٥/ ٢١٧( سنن الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ابي ماجة 
.، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، طبع فیصل عیسى البابي الحلبي

: وأحمد في مسنده من حدیث السیدة عائشة رضي اهللا عنها في أكثر من موضع -
ًول اهللا صـلى اهللا علیـه وســلم إذا قیـل لــه إن فالنـا وجـع ال یطعــم الطعـام قــال كـان رســ... وفیـه : األول 

. علیكم بالتلبینه فحسوه إیاها 
. وفیه فوالذي نفسي بیده إنها لتغسل بطن أحدكم كما یغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ 

. وهو مقارب للفظ البخاري في األطعمة : الثاني 
" ًمقاربا للفظ روایة ابن ماجه ... " علیكم بالبغیض النافع التلبین" سالم وفیه قوله علیه ال: الثالث 
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تعريف التلبينة وطريقة صناعتها 


ولمــا وصــف صــلى اهللا علیــه وســلم التلبینــة بهــذه الخــصال والخــصائص وجــب أن 
مـا اسـتطعنا –نتعرف علیها بموجب ما كان في زمانه علیـه الـسالم حتـى نـضبط 

" . كلفظ األول " من طریق أبي أحمد الزبدي : الرابع 
" =ًأیضا " ةوهو كلفظ البخاري في األطعم: الخامس 

ــه إنــسان ال تــزال البرمــة علــى النــار " ... وفیــه قولهــا : الــسادس =  " وفیــه   .... " إذا اشــتكى مــن أهل
... " .  ًإذا اشتكى أحد من أهله شیئا ال تزال البرمة على النار .... 

، ١٥٢، ١٣٨، ٨٠، ٧٩مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي اهللا عنــه ، الجــزء الــسادس الــصفحات 
. ، طبع مؤسسة قرطبة ٢٤٢، ١٥٥

: قلت 
.لخدمة الموضوع  إن شاء اهللا ًوقد عنیت بفروق روایات المسند ألنها تفتح لنا شعابا في البحث 

: یقول ابن األثیر -
ًالقدر مطلقا وجمعها برام وهي في األصل المتخـذة مـن الحجـر المعـروف بالحجـاز والـیمن وقـد : البرمة 

. تكررت في الحدیث 
، لإلمـــام مجـــد الـــدین أبـــي الـــسعادات المبـــارك بـــن محمـــد ١٢١/ ١النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر

دار إحیــاء الكتــب –تحقیــق طــاهر أحمــد الــزاوي –) ه ٦٠٦–٥٤٤) ( األثیــر ابــن( الجــزري 
. العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي 

: ویقول األزهري -
ثریـد : أصل الثرد الهشم، ومنه قیل لما یهشم من الخبر ویبل بماء القدر وغیـره : معروف قلت : الثرید 
.

/ ، تحقیـق األســتاذ )ه ٣٧٠–٢٨٢( ن أحمـد األزهـري ألبـي منـصور محمــد بـ٨٨/ ١٤تهـذیب اللغـة 
.دار الكتاب العربي –إبراهیم اإلبیاري 

: ویقول الزبیدي -
عمـل فـي : التحـسي : ًشربه شیئا بعد شيء ، كتحساه ، واحتـساه، قـال سـیبویه : ًحسا زید المرق حسوا 

. مهملة 
ي الزبیـــدي ، تحقیـــق عبـــد الكـــریم للـــسید محمـــد مرتـــضى الحـــسین٤٢٥/ ٣٧تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر 

. م٢٠٠١الغرباوي، دولة الكویت، 
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ف من الغداء والدواء لنتحصل على فوائده المنصوص علیها بـالوحي هذا الصن–
. المشرف 

–٧٢٩( یقــول العالمــة مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزابــادي الــشیرازي -
)ه٨١٧

)١(ُحساء یتخذ من نخالة ولبن وعسل : التلبین 

: قلت -
.قد بین لنا بذلك مكونات التلبین 

: ویقول -
ُما نخل من الدقیق وما بقي في المنخل مما ینخل ُوالنخالة بالضم ُ .)٢(

.وقد بین لنا بذلك ما هي النخالة : قلت -
: ویقول في الحساء -

)٣(.ًحسا زید المرق شربه شیئا بعد شيء

: قلت -
.وبذلك بین لنا قوام التلبینة وهو یشبه الحساء وهو المرق 

، للعالمة مجد الدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزابـادي الـشیرازي     ٢٦١/ ٤القاموس المحیط (١) 
. م ١٩٧٩، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ) هـ ٨١٧–٧٢٩( 

. ٥٥/ ٤:  القاموس المحیط (٢) 
).وسبق أن أوردته من قول الزبیدي في التاج ( ٣١١/ ٤: حیط القاموس الم(٣) 
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: ویقول األزهري-
ًمن دقیق أو نخالة، ویجعل فیها عسل سمیت تلبینة تشبیها حساء یعمل: التلبینة  ُ

)١(.لها باللبن، لبیاضها ورقتها 

: قلت -
وبــذلك لــم یــذكر اللــبن مــن مكوناتهــا وذكــر أنهــا مــن الممكــن أن تتخــذ مــن الــدقیق 

. ًأیضا 
: قلت -

)٢(ًوقد ذكر الزبیدي في تعریف التلبینة مثل ما قال الفیروزابادي واألزهري نصا

: ًیقول الزبیدي أیضا -
ًوالنخل تنخیلك الدقیق بالمنخـل لتعـزل نخالتـه عـن لبابـه والنخالـه أیـضا  ُ ُ مـا نخـل :(ُ

ًمـا بقـي فـي المنخـل ممـا ینخـل : ( ًغربلتـه وأیـضا : ونخل الـدقیق ) عن الدقیق  ُُ ُ (
)٣(. وكل ما نخل مما یبقى فلم ینتخل نخاله: حكاه أبو حنیفة قال 

: قلت -
َوزاد ووضــح عنـه وقــد ذكـر الزبیــدي الحـساء مثــل مــا وبـذا فقــد ذكـر مــا قالـه الفیروزابــادي

إذا طـبخ لـه الـشيء المرقـق إذا اشـتكى : جعلـت لـه حـساء : ُذكر الفیروزأبادي نصا وقال
)٤(.صدره 

:قال ابن األثیر-
َالحساء وهو بالفتح والمد طبخ یتخذ من دقیق وماء ودهن، وقد یحلى 

. ٣٦٤/ ١٥تهذیب اللغة (١) 
. ٩٠/ ٣٦تاج العروس(٢) 
. ٤٦٧/ ٣٠: تاج العروس (٣) 
.٤٢٥/ ٣٠: تاج العروس (٤) 
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)١(.ًرقیقا یحسى ویكون 

) راجع ما قاله الفیروزابادي ( وقد أشار بذلك إلى أن الحساء یشرب 
.....ولما عرفوا التلبینة بأنها حساء 

.....فلذا وجب أن تكون في قوام الشراب 
: ًویقول ابن األثیر أیضا 

ُحساء یعمل من دقیق أو نخاله وربمـا جعـل فیهـا عـسل، سـمیت: التلبینة والتلبین  َ
)٢(. ًبه تشبیها باللبن لبیاضها ورقتها 

: قلت -
. ًوبذلك قد قال مثل ما قال األزهري نصا 

: قلت -
وقد أورد الفقیه النحوي اللغـوي اإلمـام العالمـة أبـو محمـد عبـد اللطیـف بـن یوسـف 

ًتعریفــا للتلبینـة كتعریـف ابــن ) هــ ٦٢٩–٥٧٥( البغـدادي المعـروف بــابن اللبـاد 
)٣(.أنه لم یذكر العسل األثیر غیر 

هـ ٨٥٢–٧٧٣( وقد ذكر اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني -
:ًفي تعریف التلبینه نحو ما قال األزهري وقال أیضا ) 

. وعلى قول من قال یخلط فیها لبن سمیت بذلك لمخالطة اللبن بها  
: وقال 

ًاؤه فیجعـــل حـــسوا فیكـــون ال یؤخـــذ العجـــین غیـــر خمیـــر فیخـــرج مـــ:قـــال الـــداودي 
.فلذلك كثر نفعه : یخالطه شيء 

: وقال الموفق البغدادي 

.  ٣٨٧/ ١النهایة في غریب الحدیث واألثر(١) 
.٢٢٩/ ٤: النهایة في غریب الحدیث واألثر (٢) 
تــألیف الفقیــه النحــوي اللغــوي اإلمــام العالمــة أبــي محمــد عبــد : ٣٣٢/المجــرد للغــة الحــدیث(٣)

، تحقیــق أبــي ) هـــ ٦٢٩= ٥٧٥( اللطیــف بــن یوســف البغــدادي المعــروف بــابن اللبــاد 
. عبد اهللا محمد بن جمعة هنداوي، الناشر الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر 
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)١(. التلبینه الحساء ویكون في قوام اللبن، وهو الدقیق النضیج ال الغلیظ النیئ 

التلبينهطرق صناعة 
: قلت -

فیمــا أطلعــت –ومكوناتهــا ممــا جــاء التلبینــهفمــن مجمــوع مــا أوردت مــن تعریفــات 
من كتب اللغة ، والغریب والشروح، فالتلبینة تصنع بإحـدى الطـرق التالیـة –لیه ع
واهللا أعلـم –) واألول مقدم على ما یلیـه فـي االقتـراب مـن صـفتها حـسب الـسنة ( 
–


. ماء –)٣(بعض الدقیق المنخول–)٢()أو القمح ( نخالة الشعیر : المكونات 
ًجیدا حتى تصیر حساء رقیقا في قوام اللبن تغلي على النار: الطریقة  ًَ

: قال ابن حجر –
ًوالنافع منه ما كان رقیقا نضیجا ال غلیظا نیئا  ً ً ً)٤(

.١٤٦/ ١٠: فتح الباري (١) 
.یستحسن أن یجرب كل نوع على حدة مرة مرة والشعیر مقدم على القمح (٢) 

: قال ابن حجر -١
إذا شـــئت معرفـــة منـــافع التلبینـــه فـــاعرف منـــافع مـــاء الـــشعیر : قـــال الموفـــق البغـــدادي 

.١٤٧/ ١٠: فتح الباريًوالسیما إن كان نخالة فإنه یحلو وینفذ بسرعة ویغذى غذاء لطیفا، 
النخالة في الزمن القدیم كان البد أن یبقى فیها بعض من لـب القمـح أو الـشعیر وذلك ألن(٣) 

. لعدم دقة الطحن والمناخل
.٥٥٠/ ٩: فتح الباري (٤) 
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)١(.ًنفس السابقة مضافا إلیها لبن : المكونات 

نفسها : الطریقة 


.كاألولى : المكونات 
. ل كاألولى ثم تحلى بالعس: الطریقة 


.كالثانیة : المكونات 
. كالثانیة ثم تحلى بالعسل : الطریقة 

ًوعلیــه فهــذه الطــرق األربــع قــد جمعــت كــل المكونــات التــي ذكــرت مرجحــا مــا كــان 
أقرب للشروح وغریب الحدیث وحصول النتائج المرجوة منها مما وصفه صلى اهللا 

التــسدید باألســباب لالقتــراب لوصــف ًعلیــه وســلم مــرتبط بالتوكــل علــى اهللا أوال ثــم
-واهللا المستعان –السنة أو المقاربة ما استطعنا 

. ولشيء من اإلحاطة 
: فقد ذكر اإلمام ابن القیم رحمه اهللا تعالى ماء الشعیر المغلي وقال -

أن یؤخـــذ مـــن الـــشعیر الجیـــد المرضـــوص مقـــدار ومـــن المـــاء الـــصافي : وصـــفته 
ي فــي قــدر نظیــف، ویطــبخ بنــار معتدلــه إلــى أن یبقــى العــذب خمــسة أمثالــه، ویلقــ

ًمنه خمساه، ویصفى، ویستعمل منه مقدار الحاجة محال  ُ .)٢(

: طریقة االستعمال 
. ّكل الصور األربع في صناعتها تؤول إلى أنها حساء یشرب دافئا -

: قلت -(١) 
...ولبن البقر مقدم على غیره من األلبان لورود آثار كثیرة تفید أن ألبان البقر شفاء 

، لإلمام المحدث المفسر الفقیه شمس الدین أبي ٤/٣٢٩زاد المعاد في هدي خیر العباد (٢) 
ــــي بكــــر الزرعــــي الدمــــشقي  ــــن أب ــــد اهللا محمــــد ب ــــه، شــــعیب ) هـــــ ٧٥١–٦٩١( عب حقق

. مكتبة المنار اإلسالمیة –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
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: قال ابن حجر -
ًواذا شرب حـارا كـان أجلـى وأقـوى : ... قال الموفق البغدادي  ًنفـوذا وأنمـى للحـرارة ٕ

)١(. الغریزیة 

أو یصنع الثرید من الخبز وتصب علیه فتؤكـل راجـع حـدیث عائـشة رضـي اهللا -
عنها في األطعمة من صحیح البخاري في صدر الموضوع 

. حسب الحاجة واالحتیاج : مدة االستخدام 

فوائد التلبينه 
: قال ابن حجر -

بزیادة الهاء " بالتلبینه " ، في روایة اإلسماعیلي أنها كانت تأمر بالتلبین: قوله 
. أي تصنعه لكل منهما ) للمریض وللمحزون ( وقوله 
)٢(.أي كلوها " علیكم بالتلبینة " قوله 

: قلت -
: ویمكن حصر فوائد التلبینه التي وردت بهذا البحث فیما یلي 

: الفائدة األولى -١
.منه وتنشطیه ٕإراحة فؤاد المریض وازالة الهم 

: الفائدة الثانیة -٢
.ٕإذهاب وازالة بعض الحزن 

: الفائدة الثالثة -٣
. غسل البطن كما یغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ 

ٕوالیك التفصیل ،
واهللا المستعان

. ١٤٧/ ١٠: فتح الباري (١) 
.١٤٦/ ١٠: فتح الباري (٢) 
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الفائدة األوىل
إراحة فؤاد املريض وإزالة اهلم منه وتنشيطه

: قوله علیه السالم 
-" :ینة تجم فؤاد المریض أن التلب" 

ما معنى تجم ؟ 
: یقول الزبیدي -

: أي " ُفإنها مجمة : " حدیث التلبینة 
. ِمظنة لألستراحه 

)١(. إني ألستجم قلبي بشيء من اللهو ألقوى به على الحق : ویقال 

: ویقول ابن األثیر -
. ًلفظا كما قال الزبیدي )٢(أي مظنة االستراحة: تجم 

: لت ق-
لهذه اإلراحة سیأتي بعد –توجیه –ولي بإذن اهللا 

ثم ما هو الفؤاد ؟ 
: یقول الفیروزابادي -

)٣(.ًالفؤاد القلب مذكرا وهو ما یتعلق بالمريء من كبد ورئة وقلب .... 

: یقول الزبیدي -
ًا الحركة والتحریك، ومنه اشتق الفؤاد ألنه ینـبض ویتحـرك كثیـر: وقیل أصل الفأد 

 .
: قال شیخنا 

.٤٢٧/ ٣١: تاج العروس (١) 
.٣٠١/ ١: هایة في غریب الحدیث واألثر الن(٢) 
.٣١٨/ ١:  القاموس المحیط (٣) 
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كما صدر به، وهـو الـذي علیـه األكثـر ) للقلب ( وهذا أظهر لعدم تخلفه ومرادفته 
 .
: ویقول -

. وهو ما یتعلق المريء من كبد ورئة وقلب ... 
. ما یقتضي أن الفؤاد والقلب مترادفان " الكفایة " وفي 

. ى التفرقة كما صدر به المصنف، وعلیه اقتصر في المصباح واألكثر عل
: ویقول -

یطلق الفؤاد على العقل وجوزوا أن یكون منه : وقال جماعة من المفسرین 
)١(" .ما كذب الفؤاد ما رأى " 

: یقول ابن األثیر -
ـــه : القلـــب ، وقیـــل وســـطه وقیـــل الفـــؤاد : والفـــؤاد ....  غـــشاء القلـــب، والقلـــب حبت

)٢(.األفئدة : ُوسویداوه وجمعه 

محمد علي البار في شرحه على كتـاب الطـب النبـوي / ألستاذ الدكتور ویقول ا-
: لعبد الملك بن حبیب األندلسي األلبیري 

رأس : احـــدهما : الفـــؤاد علـــى مـــذاهب األطبـــاء یطلـــق علـــى عـــضوین فـــي البـــدن 
. المعدة وأعالها وهو الفؤاد األصغر 

)٣(. أنه القلب : والثاني .. 

. ٤٧٧، ٤٧٦/ ٨: تاج العروس ، ١١/ النجم  (١) 
.٤٠٥/ ٣: النهایة (٢) 
محمــد . ،   لعبــد الملــك بــن حبیــب األندلــسي األلبیــري ، شــرح وتعلیــق د ١١٢الطــب النبــوي(٣) 

. دمشق –علي البار، دار القلم 
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: قلت -
عــــت علیــــه مــــن مــــصادر تبــــین أن الفــــؤاد وهــــو القلــــب العــــضوي فباســــتقراء مــــا اطل

وقد یطلق على العقل ، وقد یكون ) وهو الذي علیه األكثر ( النابض في الصدر 
. ًشیئا آخر من األحشاء 

:ویقول اإلمام النووي رحمه اهللا في شرحه على صحیح مسلم -
أمـــا ) الحـــزنالتلبینـــه مجمـــة لفـــؤاد المـــریض وتـــذهب بـــبعض( قولـــه علیـــه الـــسالم 

مجمه بفتح المیم والجیم ویقال بضم المیم وكسر الجیم أي تریح فؤاده وتزیـل عنـه 
: إلى أن قال ... الهم وتنشطه، والجام المستریح كأهل النشاط 

)١(. وفیه استحباب التلبینة للمحزون .... 

: ویقول اإلمام ابن حجر -
اة وضــم الجــیم وبــضم أولــه وكــسر بفــتح المثنــ) فإنهــا تجــم ( قولــه علیــه الــسالم .. 

بفـــتح المـــیم والجـــیم " فإنهـــا مجمـــه " ثانیـــه وهمـــا بمعنـــي، ووقـــع فـــي روایـــة اللیـــث 
. وتشدید المیم الثانیة هذا هو المشهور 

. وروي بضم أوله وكسر ثانیه وهما بمعنى ، یقال جم وأجم 
: والمعني 

المـــستریح والمـــصدر أنهـــا تـــریح فـــؤاده وتزیـــل منـــه الهـــم وتنـــشطه والجـــام بالتـــشدید
.الجمام واإلجمام ویقال جم الفرس وأجم إذا أریح فلم یركب فیكون أدعى لنشاطه 

)٢(

: قلت -

–، مؤســـــسة مناهــــل العرفـــــان ٢٠٣، ٢٠٢/ ١٣صــــحیح مــــسلم بـــــشرح اإلمــــام النــــووي (١) 
. بیروت، مكتبة الغزالي ، دمشق 

: قلت -
.ٕي على إراحة القلب واذهاب الحزنوتلمح في كالم اإلمام النووي أثر التلبینه النفس

.١٤٦/ ١٠: فتح الباري (٢) 
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ًفإنـك تلمـح فـي قـول ابــن حجـر رضـي اهللا عنـه أیــضا اإلشـارة إلـى المعنـى النفــسي 
ٕمن إراحة قلب المریض واذهاب الحزن عنه وبذلك یكون قد اتفق اإلمامان النووي 

ٕعلــى األثــر النفــسي للتلبینــة أیــضا فــي إراحــة القلــب والفــؤاد، واذهــاب وابــن حجــر ً
مــن كتــب اللغــة والغریــب ) اطلعــت علیــه ( هــذا فــوق مــا أوردنــا ممــا . الحــزن عنــه

)١(.وغیرها

أشهر الوجوه في إراحة فؤاد المریض 
: قلت -

. ٕأن هناك توجیه إلراحة فؤاد المریض وازالة الهم عنه وتنشیطه 
أثرها النفسي في إراحة القلب والعقـل كمـا قلـت وأوردت ویـشهد لـذلك أخـر :األول 

وكــذلك فعــل عائــشة رضــي ) وتــذهب بــبعض الحــزن ( الحــدیث قولــه علیــه الــسالم 
.وغیره .... اهللا عنها عند أشد الحزن على المیت 

أثرهــا العــضوي فــي إراحــة القلــب كعــضو فــي الجــسم یعمــل ال یتوقــف إال :الثــاني 
) وهو أمر مطروح للبحث ( بالموت 

ـــه الـــدكتور - ـــه مـــا قال ـــم عـــن التلبینـــة ویـــشهد ل عبـــد الـــرزاق الكیالنـــي بعـــد أن تكل
: ووصفها بأنها خفیفة على المعدة قال 

ًواذا استراحت المعدة، استراح القلب تبعا لها ألنه ال یحتاج عند ذلك إلى ضخ ... ٕ
یـــــذهب بـــــبعض حـــــزن ًكمیـــــات إضـــــافیة مـــــن الدماء،وهكـــــذا یرتـــــاح الفـــــؤاد أیـــــضا و

)٢(.المریض

.إراحة المعدة وتنشیطها وفي هذا المعنى نورد ما قاله األئمة :الثالث 
: ًیقول ابن حجر نقال عن الموفق البغدادي -

. ، خاصة آخر هذا المطلب مما أوردت هناك ) الفائدة األولى من فؤاد التلبینه(راجع (١) 
.دار القلم ، دمشق –للدكتور عبد الرزاق الكیالني: ٣٠٤/ الحقائق الطبیة في اإلسالم (٢) 
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والمــراد بــالفؤاد فــي الحــدیث رأس المعــدة فــإن فــؤاد الحــزین یــضعف باســتیالء .... 
، والحساء یرطبها ویغذیها، الیبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقلیل الغذاء

)١(... ویقویها ، ویفعل مثل ذلك بفؤاد المریض 

بلغمـــي أو صـــدیدي وهـــذا ..... ًلكـــن المـــریض كثیـــرا مـــا یجتمـــع فـــي معدتـــه خلـــط 
)٢(. الحساء یجلو ذلك عن المعدة 

الفائدة الثانية 
إذهاب وإزالة بعض احلزن 

ْ ُ

ُفما هو الحزن ؟ - ْ ُ.
: یقول الفیروزابادي 

ْلحزن ا )٣(.الهم : بالضم ویحرك : ُ

: ًوقال الزبیدي أیضا -
لغتـان ، : ُللعـرب فـي الحـزن : وقال اللیـث ... لغتان ) : الحزن بالضم ویحرك ( 

ْأصابه حزن شدید وحزن : یقال .....  ُ ََ .....
: وقـال المنــاوي . خـالف الـسرور ، وفـرق قـوم بـین الهـم والحـزن : وفـي الـصحاح 

م الحاصــل لوقـــوع مكـــروه، أو فــوات محبـــوب فــي الماضـــي، ویـــضاده الغـــ: الحــزن 
. الحزن خشونه في النفس لما یحصل فیه من الغم : الفرح، وقال الراغب 

: قلت -(١) 
ًهنا یشهد للتأثیر العضوي للتلبینة على القلب مما ذكرت آنفا في الوجه الثـاني مـن وجـوه إراحـة 

. فؤاد المریض 
، لإلمـام العـالم العالمـة موفـق ١٩٨/ ، الطـب مـن الكتـاب والـسنة ١٤٧/ ١٠اري فتح البـ(٢) 

عبد المعطي أمین قلعجـي، / ، تحقیق د )هـ ٦٢٩–٥٧٧(الدین عبد اللطیف البغدادي 
. لبنان –دار المعرفة ، بیروت 

.٢٠٩/ ٤:  القاموس المحیط (٣) 
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لــیس بــذلك نهــي ..." وال تحــزن " ... " وال تحزنــوا " وقــال الراغــب فــي قولــه تعــالى 
الحقیقة عن تحصیل الحزن، فالحزن ال یحصل باختیار اإلنسان، ولكن النهي في 

. إنما هو عن تعاطي ما یورث الحزن واكتسابه 
... ًوقال أیضا 

ُالحــزن  َ ِهــو كــل مــا یخــزن مــن هــم معــاش، أو حــزن : هــم الغــداء والعــشاء وقیــل : َ َ َُ
العـام الـذي ماتـت فیـه خدیجـة : وعـام الحـزن بالـضم : عذاب أو حزن موت وقـال 

صـــلى اهللا علیـــه وســـلم رضـــي اهللا عنهـــا وعمـــه أبـــو طالـــب هكـــذا ســـماه رســـول اهللا 
)١(. ماتا قبل الهجرة بثالث سنین : حكي ذلك عن ابن األعرابي قال 

( ویقول اإلمام شمس الدین أبو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي الدمـشقي -
) : ابن قیم الجوزیة ( هـــ ) ٧٥١–٦٩١
–واهللا أعلم –هذا " تذهب ببعض الحزن : " وقوله 

یبردان المـزاج، ویـضعفان الحـرارة الغریزیـة لمیـل الـروح الحامـل لهـا ألن الغم والحزن
إلــى جهــة القلــب الــذي هــو منــشؤها وهــذا الحــساء یقــوي الحــرارة الغریزیــة بزیادتــه فــي 

إنهـا : -وهـو أقـرب –مادتها فتزیل أكثـر مـا عـرض لـه مـن الغـم والحـزن وقـد یقـال 
المفرحــة فــإن مــن تــذهب بــبعض الحــزن لخاصــیة فیهــا مــن جــنس خــواص األغذیــة

)٢(. األغذیة ما یفرح بالخاصیة واهللا أعلم 

: قلت 
" فممــا تــرى ممــا أوردنــا تجــد أن التلبینــة تــذهب بــبعض الحــزن وقولــه علیــه الـــسالم 

لــم أجــد فیمــا اطلعــت علیــه مــن كتــب مــن تعــرض لهــا فلــم قــال علیــه الــسالم " بعــض 
. بعض الحزن ولم یقل كل الحزن 

المــادي أنــه یعمــل بدرجــة مــا إلـــى ) الغــذاء أو الـــدواء ( ا فلعــل ذلــك ألن طبیعــة هــذ
ولـیس كلـه ویبقـى هنـاك أدویـة أخـرى مادیـة ) بعض الحزن ( ًمستوى ما فیزیل شیئا 

.٤١٣، ٤١٢، ٤١١/ ٣٤: تاج العروس (١) 
. ١٢١، ١٢٠/ ٤المعاد في هدي خیر العبادزاد(٢) 
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لتزیـــل كـــل الحـــزن مجتمعـــة إال أن ...) ًمـــن الـــذكر والـــدعاء مـــثال ( وأخـــرى روحیـــة  
ـــة دواء مـــادي  ـــشأن لهـــو بمثاب ـــة لهـــا هـــذا ال ـــأن التلبین لحقن واألقـــراص كـــا" التقریـــر ب

وغیــــره مــــن صــــور إعطــــاء األدویــــة لیزیــــل بعــــض الحــــزن بخاصــــیته ..... والــــشراب
. المفرحة، وال یزال في السنة ما یغني ویشفي الجیل وكل جیل

. ِفصلى اهللا وسلم وبارك على النبي المصطفى 
: فلذا أقول -

صـلى هذا دواء مادي غفـل عنـه النـاس مـن جملـة مـا غفلـوا ونـسوا مـن سـنة نبـیهم
: ًاهللا علیه وسلم ومن منطلق ما قدمت أقول أیضا 

.وب فعلیك بالتلبینةإن أصبت بالهم لوقوع مكروه أو فوات محب-١
.ٕوان قل عندك السرور فعلیك بالتلبیة -٢
ــــبس -٣ ــــك هــــم بــــسبب أثقــــال المعــــاش مــــن هــــم المطعــــم والمل ٕوان حــــصل ل

. فعلیك بالتلبینة .... والمشرب والعیال 
ضرر شــــدید نــــزل بعزیــــز لــــدیك أو بموتــــه فعلیــــك ٕوان حــــصل لــــك حــــزن لــــ-

.بالتلبینة 
. فهي أمر یسیر یقدمه صلى اهللا علیه وسلم لذوي هذه الحاجات وأمثالها

.ًوهو حقا بالمؤمنین رووف رحیم
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الفائدة الثالثة 
غسل البطن كما يغسل أحدكم وجهه باملاء من الوسخ 

: قلت -
ممــا خرجتــه فــي أول ( د رضــي اهللا عنــه بمراجعــة مــا جــاء فــي روایــات اإلمــام أحمــ

نجد قوله علیه السالم ) األول والرابع والسادس منها ( في الموضع ) البحث
والــذي نفــسي بیــده إنهــا لتغــسل بطــن أحــدكم كمــا یغــسل أحــدكم وجهــه بالمــاء مــن "

فما معنى تغسل ؟ "  الوسخ
: یقول األزهري -

ُقال اللیث الغسل  ْ )١(.تمام غسل الجلد كله : ُ

: ویقول ابن األثیر -
أي طهرنـــي مـــن الـــذنوب، " : واغـــسلني بمـــاء الـــثلج والبـــرد " وفـــي حـــدیث الـــدعاء 

ُوذكر هذه األشیاء مبالغة في التطهیر  ِ .)٢(

: وقال الزبیدي مثل ما قال ابن األثیر وزاد قبله قوله -
)٣(.أي إثمك یعني طهرك منه وهو على المثل : غسل اهللا حوبتك ... 

: قلت -
َوبــذا یبــین لنــا أن الغــسل معنــاه تمــام التنظیــف والتطهیــر  ْ وبتطبیــق هــذا المفهــوم : َ

:  على المعنى الطبي نجد أن التلبینة لها هذه اآلثار الطبیة الرائعة 
دفـــع البـــراز ومنـــع اإلمـــساك وهـــذه معلـــوم ألن قـــشر الـــشعیر یثیـــر جـــدران -١

تهـــا فهـــو ملـــین لطیـــف المعـــدة واألمعـــاء ویـــؤدي إلـــى حركتهـــا ودفـــع مكونا
. معلوم 

.٣٥/ ٨: تهذیب اللغة (١) 
.٣٦٧/ ٣: النهایة (٢) 
.١٠٣/ ٣٠: تاج العروس (٣) 
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تطهیــر األمعــاء مــن البكتریــا الــضارة والطفیلیــات والفیروســات والفطریــات          -٢
) مطروح للبحث ( 

تطهیر المعدة واألمعاء من اإلفرازات الزائدة في األحوال المرضیة كزیادة -٣
إفـــراز حمـــض الهیـــدروكلوریك فـــي المعـــدة وكـــذلك زیـــادة إفـــرازات األمعـــاء 

) واهللا أعلم ..... مطروح للبحث ( وغیره ... الدقیقة
دفــع مكونــات األمعــاء الحاصــلة عنــد عــسر الهــضم لــسبب أو آلخــر فــإن -٤

عـــسر الهـــضم یـــؤدي إلـــى ســـوء االمتـــصاص للغـــذاء، والتلبكـــات، وال نفـــع 
) . غیر النافعة أو الضارة ( للجسم إال بالخالص من هذه المكونات 

. بعد إن شاء اهللا تعالىوغیره وغیره من آثارها مما سیتضح
.وصدق رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
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روي البخاري في صحیحه عـن عائـشة رضـي اهللا عنهـا أنهـا كانـت تـأمر بالتلبینـة 
)١(" هو البغیض النافع " وتقول 

: قلت -
مــن منــافع التلبینــة ، فمــاذا لــو كــره اإلنــسان تناولهــا قــد علمنــا بعــض مــا أوردت -

ـــسببه  ... لرائحتهـــا أو مـــذاقها أو قوامهـــا أو لونهـــا  ـــسان ب أو غیـــره ممـــا یعـــاف اإلن
ًشیئا ؟ 

: فالجواب 
) هو البغیض النافع ( هو ما قالته أمنا عائشة رضي اهللا عنها 

فما هو البغیض النافع ؟ 
: یقول ابن حجر -

وزن عظــیم مــن الــبغض أي یبغــضه المــریض مــع كونــه ینفعــه كــسائر والبغــیض بــ...
)٢(.األدویة 

: قلت -
فبذلك یتضح أن تحرص على تناولهـا ألغراضـها المختلفـة ممـا أوردت مـن بعـض 

فلنعـرف أن ) وقد یختلف مـن واحـد آلخـر ( فوائدها فإن أبغضنا تناولها لسبب ما 
. هذا هو كراهیة المریض الدواء

. باب التلبینه للمریض –كتاب الطب –أخرجه البخاري في صحیحه -(١) 
.١٤٦/ ١٠وهي الروایة التالیة للراویة التي صدرنا بها البحث ، فتح الباري 

سـبق تخریجـه :( بـاب التلبینـه–كتـاب الطـب–وابن ماجة في سننه عن عائشة رضي اهللا عنها-
، ســنن "علـیكم بــالبغیض النـافع التلبینـة:"وفیـه أنــه صـلى اهللا علیـه وســلم قـال) فـي أول البحـث

.١١٤٠/ ٢ابن ماجه 
ول البحـث فـي أ) سبق تخریجـه فیمـا أشـرت فـي الموضـع الثالـث والـسادس ( وأحمد في مسنده -

٦/١٣٨إنــه یغــسل بطــن أحــدكم كمــا یغــسل أحـــدكم وجهــه بالمــاء مــن الوســخ، مــسند أحمـــد 
،٢٤٢.
.١٤٧/ ١٠: فتح الباري (٢) 
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.اهللا صلى اهللا علیه وسلم وصدق رسول 
. والحمد هللا رب العالمین 

التلبينه والعلم احلديث 
ًیستحسن أن استحضر ما قاله اإلمام ابن حجر نقال عن الموفق البغدادي إذ قـال 

 :
.إذا شئت معرفة منافع التلبینه فاعرف منافع ماء الشعیر والسـیما إذا كـان نخالـة 

)١(

ل بموضوعنا هذا ؟ عن الشعیر فیما یتصفماذا 
مظفــر أحمـــد الموصـــلي أســتاذ مـــساعد بكلیـــة الزراعـــة / یقــول األســـتاذ الـــدكتور -

: العراق –والنباتات جامعة الموصل 
)٢(Hordeum Vulgare: والشعیر 

. poaeae: من العائلة النجیلیة 
Barley peart Barley: االسم االنجلیزي 
ORGE: واالسم الفرنسي 

: بات وصف الن
. محصول عشبي حولي شتوي یشبه الحنطة 

: مكوناته الفعالة 
... الحدید والفسفور والكالسیوم والبوتاسیوم : نشا وبروتین وعناصر معدنیة مثل 

: الفوائد واالستعماالت 
مــــاء الــــشعیر لعــــالج الــــسعال، وتخفــــیض درجــــة الحــــرارة، وحبــــوب الــــشعیر مقویــــة 

ًالمستخرج من الشعیر یستعمل حقنا تحـت ) ین الهوردن( لألعصاب منشطة للكبد 

) .وقد سبق في الطریقة األولى من طرق صناعة التلبینه ( .١٤٧/ ١٠: فتح الباري (١) 
Hordeum: بینه باسمًوقد ذكر المؤلف نوعا آخر من الشعیر عندما تكلم عن التل: قلت(٢) 

sativum فلیالحظ.
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ــدیزانتري ( ًالجلــد أو شــرابا لعــالج اإلســهال  والتهابــات األمعــاء، ومغلــي نخالــة ) ال
ینــشط ) بیتاجلوكــان ( الــشعیر لعــالج الجــروح المتقیحــة، إن أحــد مكونــات الــشعیر 

)١(.كرات الدم البیضاء ومن ثم جهاز المناعة وهو مادة ضد الجراثیم والسموم 

: قلت -
والتهابـات األمعـاء ) الـدیزانتري ( ًراجع ما سبق أنه یستعمل شرابا لعالج اإلسهال 

ًومـن أنـه مــادة مطهـرة للجـراثیم والــسموم، وغالبـا مـا یكــون اإلسـهال سـببه التهابــات 
األمعــــاء بــــالجراثیم وغیرهــــا، وكــــذلك اإلصــــابة بالطفیلیــــات كالــــدیزانتري فــــإذا كــــان 

ا كله ومعلوم أن األمعاء الدقیقة والغلیظة أحد أجـزاء الـبطن یستعمل في عالج هذ
ألـیس هـو عـین قـول رسـول اهللا صـلى )٢(وقد سبق بیان معنى الغسل أنه التطهیـر

فـو الـذي نفــسي بیـده أنهـا لتغـسل بطــن أحـدكم كمـا یغـسل أحــدكم " اهللا علیـه وسـلم 
". وجهه بالماء من الوسخ
. فسبحان من علمه ذلك 

.م على من هذا كالمهوصلى اهللا وسل
:ًثم یواصل الدكتور الموصلي قائال -

أثبتت الدراسات العلمیة فاعلیة حبوب الشعیر فـي تقلیـل مـستوى الكولیـسترول ... 
)٣(.في الدم 

: ًویقول الدكتور عبد الرزاق الكیالني أیضا -
م ، ًوقد تبین حدیثا أن الشعیر یخفض كولیسترول الدم ویقي من ارتفاع ضغط الد

ومن جلطات القلب والدماغ وقیل من السرطان أیضا وقد صنعت شركات األدویة 
)٤(. كل یوم ٦–٣فیها زیت الشعیر یؤخذ منها ) كبسوالت ( محافظ   

، للـدكتور مظفـر أحمـد ٢١٦، ٢١٥/ نباتات طبیة ذكرت فـي القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة(١) 
. الموصلي دار السالم للطباعة 

... )الفائدة الثالثة غسل البطن ( راجع (٢) 
.٢١٦:  نباتات طبیة ذكرت في القرآن والسنة النبویة  (٣) 
.٣٠٤:  / لحقائق الطبیة في اإلسالم ا(٤) 
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: قلت -
فكمـــا رأیـــت مـــن أن ارتفـــاع نـــسبة الكولیـــسترول فـــي الـــدم لمـــدة طویلـــة یـــؤدي إلـــى 

ًضــغط الــدم وهــذا یــشكل حمــال علــى ًتــصلب الــشرایین مؤدیــا بعــد ذلــك إلــى ارتفــاع 
.... القلب وهذه المضاعفات معلومة مدروسة في الطب 

ًإذا تمنــع الحمــل عــن القلــب وتریحــه وتجمــه مــن ) أو قــل التلبینــه ( ألــیس الــشعیر 
!  بعید قبل تطور تلك األحداث والمضاعفات؟

.ًفهي أیضا بمثابة الوقایة من هذا الخطر العظیم 
..من هذا كالمه فصلى اهللا وسلم على

: ًثم یواصل الدكتور الموصلي الكالم العلمي البحت قائال -
اللـــذین یـــؤدي ( مإن احتـــواء خبـــز الـــشعیر علـــى عنـــصري البوتاســـیوم والماغنـــسیو

لـه تـأثیر فـي ) نقصهما إلى سرعة الغضب واالنفعال والـشعور باالكتئـاب والحـزن 
ـــأثیر هـــذین العنـــصرین  ـــاب عـــن طریـــق ت ـــى بعـــض الموصـــالت تخفیـــف االكتئ عل

)١(.العصبیة 

.٢١٦:   / نباتات طبیة ذكرت في القرآن الكریم والسنة والنبویة  (١) 
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: قلت -
وتــذهب بــبعض ... التلبینــه" ألــیس هــذا هــو قــول رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم

" . الحزن
فمــن أیــن علــم رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم بهــذا التحلیــل الكیمیــائي الــدقیق ؟ 

صـل أنهـا والعناصر الموجودة في الـشعیر؟ ثـم تأثیرهـا علـى جـسم اإلنـسان ؟ والحا
" .تذهب ببعض الحزن "....

ًإن الذي أوحي إلیه هو سبحانه الذي خلق كل شيء فقدره تقدیرا وهو الذي أجـرى 
كل شيء على وجهه الذي یؤثر به، ویحیا به، فهو الـذي أعطـى كـل شـيء خلقـه 

. فقد نباه العلیم الخبیر . ثم هدى هو سبحانه الذي أوحى إلیه بهذا
.علیهفصلى اهللا وسلم وبارك 

: ویقول الموصلي -
لــه تـأثیر فعــال فــي عــالج ) E(كمـا أن عــالج نقــص مــضادات األكـسدة مثــل فیتــامین

حاالت االكتئاب والشیخوخة وخاصة لدى المسنین وخبز الـشعیر یحـوي كمیـة كبیـرة 
المــــضاد ) A(ًالمــــضاد لألكــــسدة وأیــــضا علــــى فیتــــامین ) E(مــــن مــــشابهات فیتــــامین

( لــــشعیر علــــى الحــــامض األمینــــي تریبتوفــــان ًلألكــــسدة، یحــــوي أیــــضا خبــــز ا
Tryptophan ( الـذي یـساهم فـي تخلیـق أهـم النـاقالت العـصبیة وهـو الـسیروتونین

)١(. والتي تؤثر بشكل واضح في الحاالت النفسیة والعصبیة 

: قلت -
تجــم فــؤاد المــریض وتــذهب " ًوهــذا القــول أیــضا یؤكــد مــا قلتــه مــن قبــل ومــن أنهــا 

" .ببعض الحزن 
النـووي وابـن حجـر مـن األثـر النفـسي وقد سبق أن أوردت ما اتفق علیـه اإلمامـان 

ٕللتلبینة في إراحة القلـب والفـؤاد واذهـاب الحـزن عنـه ومـا أوردت لغیرهـا  مـن كتـب 
.اللغة والغریب وخالفه 

.٢١٦:   / نباتات طبیة ذكرت في القرآن الكریم والسنة والنبویة  (١) 
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: ویقول الدكتور الموصلي -
)١(لسرطان األمعاء من فوائد التلبینة أنها ملینة لألمعاء، مهدئة للقولون ومضاده 

: قلت -
وكونهــا ملینــة لألمعــاء هــو أثــر مــن اآلثــار الطبیــة الرائعــة للتلبینــه وهــو دفــع البــراز 

ثـم تـأتي اآلثـار األخـرى ... ًومنع اإلمساك وهـو أول عناصـر غـسل الـبطن أیـضا 
.فصلى اهللا وسلم على من أنبأ بهذا... لها 
اسـتاذ التحالیـل الكیمائیـة بالمعهـد : ویقول البروفیسور عبد الباسط محمد السید -

: القومي للبحوث 
قــــال أبقــــراط فــــي مــــاء الــــشعیر عــــشر خــــصال معــــدودة وهــــو أســــرع األغذیــــة فــــي 

. األمراض الحادة 
الحبوب : األجزاء المستعملة 

والمغلـــي الـــساخن منـــه ... تحـــوي أنزیمـــات هاضـــمة عـــالوة علـــى فیتـــامین أ ، ب 
)٢(... جالء للمعدة 

: قلت -
ًیس هذا أیضا هو عین ما قـال صـلى اهللا علیـه وسـلم ، أنهـا تغـسل بطـن أحـدكم أل

... ًكما یغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ ، وهو أیضا تأكید لما أوردت قبل 
: راضي عبد الحسیب / یقول الدكتور -

إن الهدي النبوي في الطعام والشراب ذو فائدة جمة لصحة اإلنسان، والعلم یظهر 
بعـــد یــــوم هـــذه الفوائـــد مــــن خـــالل األبحـــاث العلمیــــة الحدیثـــة حیـــث توافقــــت ًیومـــا 

البحوث الحدیثة في مجال الغذاء واالستطباب بالشعیر مع هدي سید األنام صلى 
: اهللا علیه وسلم وفیما یلي بعض أبرز ما كشفت عنه األبحاث 

.٢١٨/ نباتات طبیة ذكرت في القرآن الكریم والسنة النبویة (١) 
سلسلة الطب ٩٩... )  / ة للعالج باألعشاب والنباتات الطبیة رؤیة علمی( الطب النبوي (٢) 

عبـد الباسـط محمـد الـسید أسـتاذ التحالیـل الكیمیائیـة بالمعهـد / لألستاذ الدكتور ٥/ البدیل 
. دار الفا للنشر واإلنتاج الفني –القومي للبحوث 
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بین التحلیل الكیمیائي لحبة الشعیر 
وكـان عنـوان . ث الزراعیـة بجامعـة البرتـا بكنـداًنقال عـن بحـث قـام بـه معهـد البحـو

أهمیـــة المنتجـــات العـــضویة علـــى منتجـــات الـــشعیر علـــى صـــحة مرضـــى (البحـــث 
. أهمیة غذاء الشعیر وخبزه لخفض نسبة السكر والدهون في الدم) السكر

كمـا أثبـت البـاحثون أن الحـزن واالكتئـاب هـو خلـل كیمیـائي فـاثبتوا أن هنـاك مـواد 
خفیـــف االكتئـــاب والحــزن مثـــل عنـــصر البوتاســـیوم، والماغنـــسیوم، لهــا تـــأثیر فـــي ت

ـــــامین  ـــــونین، وبعـــــض عناصـــــر فیت المركـــــب، ) ب(ومـــــضادات األكـــــسدة، والمیالت
.والسیراتونین، فما عالقة الشعیر بما ذكر ؟ 

ثبــت أن الــشعیر یحتـــوي علــى عنــصري البوتاســـیوم والماغنــسیوم اللــذین یـــؤدي * 
. ال والشعور باالكتئاب والحزن نقصهما إلى سرعة الغضب واالنفع

. وضبط عنصري البوتاسیوم والماغنسیوم له تأثیر في تخفیف االكتئاب 
یشعر اإلنسان بالمیل إلى االكتئاب عند تأخر العملیة الفسیولوجیة للموصـالت * 

مركـب والـشعیر یحتـوي علـى ) ب ( العصبیة وهذا من أهم أسبابه نقـص فیتـامین 
المركـب ممـا یـساعد علـى التخفیـف مـن االكتئـاب ) ب ( كمیة من بعض فیتامین 

 .)١(

: قلت -
. ألیس هذا هو عین ما قال النبي صلى اهللا علیه وسلم 

" تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن " 
. وهو تأكید لما سبق مما أوردت من المصادر األخرى

قیقة من العلم؟ فمن علمه صلى اهللا علیه وسلم وأخبره بذلك في هذه الفروع الد
فــإذا نطقــت الــسنة فــي موضــع مــا أو مجــال مــا أو دقیقــة منــه فهــي عــین الــصواب 
ٕوعــین الحقیقــة وعــین الیقــین والیهــا المرجــع والمــآب فــي كــل بحــث ونظریــة وتجربــه 

عجــاز العلمــي فــي مجلــة فــصلیة تــصدر عــن الهیئــة العالمیــة لإل( مجلــة اإلعجــاز العلمــي (١) 
. هـ ، المملكة العربیة السعودیة ١٤٢٩، صفر ٥٥/ ٢٩العدد ) القرآن والسنة 
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وغیـــره فـــي كـــل مجـــال مـــن الطـــب والـــصیدلة والبیطـــره  والفلـــك والجیولوجیـــا وغیـــره 
. لذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىوغیره  فقد نبأه بها العلیم الخبیر ا

. فسبحانه جل شأنه
. وصلى اهللا وسلم علیه 

ثم نواصل مـا جـاء فـي البحـث الـذي هـو فـي غایـة التخـصص وفـي أدق مواضـعه 
. وأصوب تقنیاته بمعهد البحوث الزراعیة بجامعة البرتا بكندا 

:یقول الدكتور -
لــه تــأثیر فعــال ) E) ( هـــ ( إن عــالج نقــص مــضادات األكــسدة مثــل فیتــامین * 

. في عالج حاالت االكتئاب والشیخوخة وخاصة لدى المسنین 
ًوأیضا علـى ) E) ( هـ ( والشعیر یحتوي على كمیة كبیرة من مشابهات فیتامین 

وله تأثیر محفز للمناعـة ومـضاد للـسرطانات ... المضاد لألكسدة ) A( فیتامین 
)١(. یة واألورام وأمراض القلب واألوعیة الدمو

: قلت -
" تجم فؤاد المریض " ألیس هذا هو المعنى المادي الذي أشرنا إلیه قبل من انها 

وانظــر الثــاني منهــا تجــد ) أشــهر الوجــوه فــي إراحــة فــؤاد المــریض ( راجــع جزئیــة 
) . وهو أمر مطروح للبحث ( أنني قلت في آخره 

: فو اهللا -
وال یزال كل . ینا قبل كتابة هذا التوجیهما كنت اطلعت على هذا البحث الذي بأید

بحـــث صـــحیح معتـــدل فـــي غایـــة الدقـــة والتقنیـــة والرجـــوع إلـــى األصـــول واألدوات 
... ًالعلمیة یبرز مما أشار إلیه علیه السالم في كل فن ومجال حتما 

یختـال ) قطره مـن علمـه ( فما حیلة المخلوق مع من خلقه وعلمه وألهمه ال أقول 
!!!!ًبها فرحا 

ثم نواصل ما جاء بالبحث 

.٥٥/ مجلة اإلعجاز العلمي (١) 
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: یقول الدكتور -
ثبت وفرة المیالتونین الطبیعي غیر الـضار فـي الـشعیر ، والمیالتـونین هرمـون * 

تفــرزه الغــدة الــصنوبریة الموجــودة فــي المــخ خلــف العینــین ویحــصل الجــسم علـــى 
علــى أعلــى معــدل إفــراز لهــذا الهرمــون عنــد اللیــل وهرمــون المیالتــونین لــه القــدرة 

هــذا ... ولــه القــدرة علــى خفــض الكولیــسترول فــي الــدم وقایــة مــن أمــراض القلــبال
ویزیــد المیالتــونین مــن وقایــة الجــسم ومناعتــه ویقــي اإلنــسان مــن االضــطراب فــي 

. النوم 
)١(.ویعالج حاالت االكتئاب ویعمل على تأخیر ظهور أعراض الشیخوخة 

:قلت -
" أمراض القلب الوقایة من " ًلقد وضعت خطا تحت قولهم 

ٕوانمـا قــالوا ذلــك مــن دقیـق وطویــل البحــث العلمــي الـذي لــیس لــه عالقــة بالــدین وال 
یعرفون ما عنـدنا مـن الـسنة فخرجـت نتـائج التجربـة والبحـوث علـى وفـق نـصوص 

والقلـب الجـام المـستریح " تجم فؤاد المریض " السنة بذكر معنى قوله علیه السالم 
یلتقــي العلــم والــدین بعــد أن شــرد العلــم وأدعــى وهكــذا" یــوقي مــن أكثــر األمــراض 

لنفــسه مــا ادعــى ونــسي أن األصــل عنــدنا فــي الكتــاب والــسنة ومــا كــان ذا عالقــة 
. بهما من العلوم والفهوم وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد 

وما أوردت فذاك مما وصل لدي واطلعت علیه فیما وفقني اهللا له ولعل هناك من 
. هو أضعاف أضعاف ذلكالمصادر األخرى ما 

وحقیقة بعد كتابة هذا البحث بحول اهللا تعالى وقوته فقـد رزقنـي اهللا بمـصدر آخـر 
.من المصادر العلمیة الحدیثة التي تكلمت عن التلبینة 

محمـد محمـود عفـت ، أسـتاذ المناعـة والتحالیـل الطبیـة / یقول األستاذ الدكتور -
: المركز القومي للبحوث 

.٥٥/ مجلة اإلعجاز العلمي (١) 
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ریـــــك یعمـــــل كموســـــع لألوعیـــــة الدمویـــــة وكـــــذلك ضـــــروري لإلشـــــارات وأكـــــسید النیت
الخلویة، وهو من الشوارد الحرة، ویدخل في عملیات فسیولوجیة وباثولوجیة أخرى 
كثیـــرة كتنظـــیم ضـــغط الـــدم وتقلیـــل االلتهـــاب ومـــساعدة الـــذاكرة والـــسلوك، ویـــساعد 

. الجهاز المناعي في محاربة العدوى 
الجسم من الحمض األمیني األرجنین بمساعدة أنزیم ویخلق أكسید النیتریك داخل 

تخلیــق أكــسید النیتریــك، واإلنتــاج القلیــل مـــن أكــسید النیتریــك یــؤدي إلــى انقبـــاض 
. ألوعیة الدمویة والجلطات وااللتهاب واختناق األعویة الدمویة وغیرها 

تریـك، والنیتروجلیسیرین والفیاجرا هما نوعان من األدویـة صـمما إلنتـاج أكـسید النی
الذي بدوره یوسع األوعیة الدمویة من خالل انبساط األلیاف العضلیة الملساء في 
جـــــدر األوعیـــــة الدمویـــــة فبـــــذلك یزیـــــد مـــــن األكـــــسجین وتـــــدفق الـــــدم فیحـــــسن مـــــن 

.االنتصاب وكذلك من الدورة الدمویة التاجیة فیخفف من الذبحة الصدریة 
النبــي صـلى اهللا علیـه وســلم ومـن الـضروري بمكـان أن نــذكر هنـا أن التلبینـة سـنة 

تحتوي على األرجنین ، فبتناولها یستطیع الجسم إنتاج أكسید النیتریك الذي بـدوره 
یخفـــف مـــن وطـــأة الذبحـــة الـــصدریة ، ولنتـــذكر بـــذلك قولـــه علیـــه الـــصالة والـــسالم 

. التلبینة مجمة أي مریحة لفؤاد أي القلب المریض 
كثیرین أطلقـوا علیهـا بعـد اسـتعمالها وعلى صعید آخر فقد أعطیت التلبینة ألناس 

)١(.فیاجرا طبیعیة 

: قلت -
فــإن اســتعمال التلبینــة التــي هــي مــن هــدي النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یــؤدي إلــى 

.تحسین االنتصاب وحصول الجماع وقضاء الوطر 
ألیس هو مما یذهب ببعض الحزن ؟ 

محمــد محمــود عفــت، / لألســتاذ الــدكتور ٢٣، ٢٢/ ســؤال وجــواب عــن منــشأ األمــراض (١) 
المركــــز القــــومي للبحــــوث ، دار الكتــــب العلمیــــة للنــــشر أســــتاذ المناعــــة والتحالیــــل الطبیــــة

. م ٢٠١٤الطبعة األولى –القاهرة –والتوزیع 
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ًصص والتقنیة لتظهر وجوها فتلك البحوث العلمیة الحدیثة التي هي في غایة التخ
آخر ونواحي شتى من إعجاز سنة النبي صلى اهللا علیه وسلم فسبحان من علمـه 

ًوالحمد اهللا أوال وأخرا )١("ًوكان فضل اهللا علیك عظیما " ما لم یكن یعلم ،  ً .

. ١١٣/ النساء (١) 
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اخلامتة
: وأود في هذه الخاتمة القریبة أن ألفت النظر إلى ما یلي 

المشرفة إذا نصت على أمر مـا فـي موضـوع مـا مـن مجـاالت إن السنة النبویة = 
العلوم كالطب والصیدلة والجیولوجیا وغیرها فهو أنجع  ما قیل فیه وانفعه واحكمه 
ٕوأیــسره فــأنظر إلــى أثــر التلبینــه فــي دفــع الهــم واذهــاب بعــض الحــزن واراحــة القلــب  ٕ

ذا الزمـان أو مـا ًمما یؤذیه مادة وروحا وتلك األمور التي یعـضل بهـا العـالم فـي هـ
.... یسمونه أمراض العصر 

أن الفهم الصحیح غیر المتكلـف للـسنة یـؤدي إلـى تقریـب وسـهولة االنتفـاع بهـا = 
. ونفي كل حرج عن بني اإلنسان في أرجاء العالم 

إن ضوابط البحث العلمي، وأصالة منهجیته، ودقة تطبیقها في السنة، وغیرها، = 
ًتخــــرج للنــــاس خیــــرا كثیــــرا، ظــــ ًاهرا، وباطنــــا، ســــاقه اهللا تعــــالى لبنــــي آدم فــــي تلــــك ً ً

.الشریعة الغراء، من خالل مصادرها الوثیقة األصیلة األصلیة 
علــــى الجانــــب ) علیــــه الــــصالة والــــسالم ( حــــرص الــــسنة المــــشرفة وصــــاحبها = 

ًالنفـــسي والروحـــي لإلنـــسان ســـواء بـــسواء كحرصـــها علـــى جانبـــه المـــادي العـــضوي 
... البحت 

ٕان قد یكره دواءه ومنفعته وهذا ال یطعن في صحة وكفاءة الدواء وانما أن اإلنس= 
.هو طبع بني آدم وتركیبه النفسي والروحي والمادي، فلیالحظ ذلك 

ًوالحمد هللا أوال وأخرا ً.

التوصيات 
"املقرتحة " 

: وهي نوعان عامة لهذا االتجاه، وخاصة بموضوعنا منه 
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: أما العامة فهي * 

.قسم للطب اإلسالمي بكلیات الطب المختلفة خاصة جامعة األزهر إنشاء) ١

أن یكــون القــائمون علــى تــدریس مــواد هــذا القــسم مــن الكفــاءات ذوي االهتمــام ) ٢
.ًبهذا الشأن، حبذا لو كانت لهم بحوث في ذلك وبالء فیه

ـــــاقي األقـــــسام األكادیمیـــــة ) ٣ ـــــسم مـــــضاهیة ب ـــــي مـــــواد هـــــذا الق ـــــع الـــــدرجات ف أن ترف
.ةلینیكیواإلك

أن یكــون هنــاك دراســات علیــا فــي هــذا القــسم ورســائل علمیــة ودرجــات دبلــوم، ) ٤
.ماجستیر، دكتوراه إلى األستاذیة، وما بعدها 

أن یكـــون هنـــاك تناســـق وتبـــادل علمـــي بـــین كلیـــة الطـــب والـــصیدلة واألســـنان ) ٥
.والعلوم والكلیات الشرعیة واألخرى ذات العالقة في مجاالت هذا القسم 

عقد مؤتمرات سنویة، ونصف سنویة، ما أمكن تناقش فیهـا آخـر البحـوث فـي ) ٦
.هذا المجال، على مستوى الجمهوریة، ثم على مستوى العالم اإلسالمي، وغیره 
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: وأما الخاصة* 
: فأقول -

لما افتقدنا الصناعة الصحیحة للتلبینه ومـا أقـره صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن صـفتها 
فقــدنا أثرهــا الــذي أشــار إلیــه علیــه الــسالم ومــن ثــم فإننــا ... " ه التلبینــ" بــأن قــال 

.نجرب لنقف على الوصف الصحیح لها ولیبین به آثارها وفوائدها 
وأود أن أشیر إلى أن التجریب هنا هو أداة علمیة بحثیة توقفنا علـى تحدیـد صـفة 

فـي دنیانـا التلبینه وأثرها على النسق والفهـم الـصحیح للـسنة الـذي غـاب أكثـره عنـا
.هذه وهو أمر واضح ال ینكر والحمد هللا على كال حال 

تجریــب عمــل التلبینــه وصــناعتها بــالطرق األربــع الــسابق اســتنتاجها مــن -١
. نصوص السنة واللغة والشروح والغریب وغیره من العلوم ذات العالقة 

تجریــب أثرهــا المنــصوص علیــه فــي الــسنة ممــا ســبق بیانــه كــل نــوع علــى -٢
األربـــع وتـــسجیل البیانـــات ودراســـتها ومقارنتهـــا بـــالطرق عنـــواحـــدة مـــن األ

... العلمیة 
ٕتجریب أثر كل نوع على حدة فـي إراحـة قلـب المـریض نفـسیا وازالـة الهـم -٣ ً

.منه
ًتجریب أثر كل نوع على حدة في إراحة قلب المریض عضویا وبدنیا -٤ ً .
. تجریب أثر كل نوع على حدة في إراحة المعدة وتنشطیها -٥
.ٕحدة في إذهاب وازالة بعض الحزنیب أثر كل نوع على تجر-٦
. تجریب أثر كل نوع على حدة في عالج قلة السرور -٧
تجریب أثر كل نوع على حدة فـي إزالـة همـوم وأثقـال المعـاش مـن مطعـم -٨

.وخالفه ... وملبس ومسكن
تجریب أثر كل نـوع علـى حـدة فـي إذهـاب الحـزن الحاصـل لـضرر شـدید -٩

. ه أو فقد عزیز أو موت
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تجریب أثر كل نوع من أنواع التلبینه على عالج إصابات القنـاة -١٠
. الهضمیة الطفیلیة، والبكتیریة، والفیروسیة، والفطریة كل على حده 

تجریــب أثــر كــل نــوع مــن أنــواع التلبینــه علــى البكتریــا النافعــة فــي -١١
.القناة الهضمیة

ونـات تجریب األثر الملین للتلبینـه كـل نـوع علـى حـدة  ودفـع المك-١٢
.... الضارة الناتجة عن عسر الهضم وسوء االمتصاص وغیره 

تجریب أثر كل نوع من أنواع التلبینه على حدة في طرد الغازات -١٣
. في حاالت االنتفاخ، وتطبل البطن 

ونسأل اهللا تعالى أن یكشف لنا ما غمض عنا
آمین... وأن یخرجنا من الظلمات إلى النور 

.والحمد هللا رب العالمین
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مراجع البحث 
دار القلم ، –الحقائق الطبیة في اإلسالم ، للدكتور عبد الرزاق الكیالني-١

دمشق
...)   رؤیــة علمیــة للعــالج باألعــشاب والنباتــات الطبیــة ( الطــب النبــوي، -٢

عبــد الباســط محمــد الــسید، / لألســتاذ الــدكتور ٥/ سلــسلة الطــب البــدیل 
دار الفــــا للنــــشر –لقــــومي للبحــــوثأســــتاذ التحالیــــل الكیمیائیــــة، بالمعهــــد ا

.واإلنتاج الفني 
الطب النبوي لعبد الملك بـن حبیـب األندلـسي األلبیـري ، شـرح وتعلیـق د -٣

.دمشق–محمد علي البار ، دار القلم . 
الطـــب مـــن الكتـــاب والـــسنة ، لإلمـــام العـــالم العالمـــة موفـــق الـــدین عبـــد -٤

د المعطــي أمــین عبــ/ ، تحقیــق د )هـــ ٦٢٩–٥٧٧( اللطیــف البغــدادي 
. لبنان –قلعجي ، دار المعرفة ، بیروت 

القــاموس المحــیط ، للعالمــة مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزابــادي -٥
١٩٧٩، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، )هــ ٨١٧–٧٢٩( الشیرازي 

.م 
المجرد للغـة الحـدیث ، تـألیف الفقیـه النحـوي اللغـوي اإلمـام العالمـة أبـي -٦

= ٥٧٥( بد اللطیف بـن یوسـف البغـدادي المعـروف بـابن اللبـاد محمد ع
، تحقیــــق أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن جمعــــة هنــــداوي، الناشــــر ) هـــــ ٦٢٩

. الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر 
النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر، لإلمـــام مجـــد الـــدین أبـــي الـــسعادات -٧

ـــر  / تحقیـــق ) هــــ٦٠٦–٥٤٤( المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري بـــن األثی
دار إحیـــاء التـــراث العربیـــة، فیـــصل عیـــسى البـــاي –طـــاهر أحمـــد الـــزاوي 

. الحلبي 
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تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، للــــسید محمــــد مرتــــضى الحــــسیني -٨
٢٠٠١الزبیـدي ، تحقیـق عبـد الكــریم الغربـاوي وآخـرین ، دولـة الكویــت ، 

. م وسنوات أخر
٣٧٠–٢٨٢( ألزهـري تهذیب اللغة ، ألبي منـصور محمـد بـن أحمـد ا-٩

. دار الكتاب العربي –، تحقیق األستاذ إبراهیم اإلبیاري ) هـ 
ـــدین أبـــي عبـــد اهللا -١٠ زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العبـــاد، لإلمـــام شـــمس ال

، بتحقیـــق ) هــــ ٧٥١–٦٩١( محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي الدمـــشقي 
.مكتبة المنار اإلسالمیة-مؤسسة الرسالة–شعیب األرنؤوط 

/ ٢١٧(الحــافظ أبــي عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــي ابــن ماجـــة ســنن-١١
، تحقیــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي ، طبــــع فیــــصل عیــــسى البــــابي ) هـــــ ٢٧٥

.الحلبي
محمــــد محمــــود / ســــؤال وجــــواب عــــن منــــشأ األمــــراض لألســــتاذ الــــدكتور -١٢

عفت، أستاذ المناعة والتحالیل الطبیة المركز القومي للبحوث ، دار الكتب 
.م ٢٠١٤الطبعة األولى –القاهرة –میة للنشر والتوزیع العل

( صحیح اإلمام أبي الحـسین مـسلم ابـن الحجـاج القـشیري النیـسابوري -١٣
دار إحیاء التـراث –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي –) هــ ٢٦١–٢٠٦

.العربي ، بیروت، لبنان 
–صـــــحیح مـــــسلم بـــــشرح اإلمـــــام النـــــووي ، مؤســـــسة مناهـــــل العرفـــــان -١٤

.بیروت، مكتبة الغزالي ، دمشق 
فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري لإلمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن -١٥

، تـــرقیم محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، )هــــ ٨٥٢–٧٧٢( حجـــر العـــسقالني 
.مؤسسة مناهل العرفان، بیروت 

ـــة اإلعجـــاز العلمـــي -١٦ ـــة العالمیـــة ( مجل ـــة فـــصلیة تـــصدر عـــن الهیئ مجل
ـــسنة لإلعجـــاز العلمـــي فـــي القـــ هــــ ، ١٤٢٩، صـــفر ٢٩العـــدد ) رآن وال
. المملكة العربیة السعودیة 



-٢٣٠٨-

مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي اهللا عنــه ، الجــزء الــسادس ، طبــع -١٧
. مؤسسة قرطبة 

نباتــات طبیــة ذكــرت فــي القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة ، للــدكتور مظفــر -١٨
. أحمد الموصلي ، دار السالم للطباعة 


