
 ـ١  ـ 

 

 

 

 
 

 

 

    يحيى كاظم السلطاني.د.أ
  
  
  

  شعبة اإلصدارات والمطبوعات
)٣(

 
)٩٦(  

 



 ـ٢  ـ 



 ـ٣  ـ 

  
 

 

 

 

 

  
 

 



 ـ٤  ـ 

  والصحة العامة الطب 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُاحلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده ويمرتي العظيم من  ً

ّداه وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله فضله ون
الطاهرين مصابيح الدجى ومنار اهلدى السيام بقية اهللا يف األرضني موالنا قطب 

 .دائرة اإلمكان صاحب العرص والزمان أروحنا لرتاب مقدمه الفداء

 ..وبعد

 العتبة ففي الوقت الذي يزف فيه قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف
ّالعلوية املقدسة هذا اإلصدار بحلته هذه اىل القراء الكرام فإننا نمد كف 
الرضاعة اىل املوىل تعاىل سائلني اياه ان يسدد يراع زمالئنا يف شعبة اإلصدارات و 

صىل اهللا (املطبوعات لتقديم كل ما هو رائع ونافع خلدمة رشيعة سيد املرسلني 
ت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيضة عن سامء فإنه ما إن انقشع) عليه وآله

حتى هندت العتبات املقدسة بقياداهتا وإدارهتا ) عليهم السالم(عراق اهل البيت 
اجلديدة بمهمة النهوض باملستوى الفكري والثقايف ألبناء اإلسالم العظيم 
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مضطلعة بحمل هذا العبء عن طريق نرش وحتقيق املؤلفات التي تصب يف 
 .نسان واإلنسانية بكل بعد من أبعادهاخدمة اإل

وقد حرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية عىل نرش كل ما خيص موالنا 
من خالل إصداراته املختلفة ) عليه السالم(أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .ًواملتنوعة خدمة لطالب العلم واملعرفة، ونرشا للثقافة اإلسالمية األصيلة

عون وهو حسبنا ونعم الوكيل متوسلني بباب مدينة ّومن اهللا نستمد ال
 أن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا، واهللا من وراء علم رسول اهللا 

 .القصد

 يةرية والثقافقسم الشؤون الفك

 م١٦/٩/٢٠١٤ -هــ ١٤٣٥/ذي القعدة/٢٠

 النجف االرشف

*** 
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 نبي املصطفى حممد وآله اهلداةاحلمد هللا وأفضل الصالة عىل ال
 

وبعد، تم االعتامد يف إعداد هذا الكتاب عىل بحث علمي وجيز كان 
ّأعد استجابة لدعوة كريمة من » الطب والصحة العامة يف هنج البالغة«بعنوان 

اللجنـة املنظمـة للمؤمتـر العلمي الدويل عن هنج البالغة والذي أقامته كلية 
 / ٢٨ـ ٢٧كز دراسات الكوفة يف جامعة الكوفة للفرتة الرتبيـة األسـاسية ومر

» مفاهيم صحية يف هنج البالغة«، وبحث علمي آخر حتت عنوان ٢٠١١/ آذار 
متت املشاركة به يف املؤمتر الدويل ملركز القصب للثقافات يف مدينة النجف حتت 

ـ ١٧ للفرتة» والعلم واملعرفة أللف عامالنجف االرشف عاصمة الثقافة «عنوان 
٢٠١١ / ١١ / ١٩. 

عىل ) بالنسبة للبحث األول(وبمثل ما جاء للمؤلف طلب االستكتاب 
ّوجه اخلصوص، فقد عربت رغبات األصدقاء واملحبني عن رضورة التوسع يف 

ًالبحثني املذكورين وجعلهام كتابا يكون أكثر سعة وشموال ً. 
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عالقة وجاء الذي بني يديك عزيزي القارئ الكريم، كتاب يستعرض ال
البليغ والعلوم الطبية والصحية، لتسليط األضواء عىل  الوطيدة بني هذا النهج

 . ودأبه يف سرب أغوار شؤون احلياة برمتهاموسوعية اإلمام عيل 

ّوعىل الرغم من ظهور دراسات وأبحاث ومؤلفات عدة عن هنج البالغة 

ال بحاجة إىل بشكل عام، اال ان احلديث عن اجلوانب الطبية والصحية فيه ماز

 .املزيد من الدراسات واألبحاث

واىل جانب االعتامد عىل هنج البالغة يف عرض احلكم والوصايا اخلاصة 

 التي باجلوانب العلمية فقد تم االعتامد أيضا عىل حكم ووصايا اإلمام 

ومن ناحية ثانية فقد تم تدعيم أقوال اإلمام . وردت يف مصادر قليلة أخرى

 ومن األحاديث النبوية ّت البينات من القرآن الكريم وتعزيزها باآليا

 . وفقه الطبالرشيفة وذلك لتأكيد االرتباط الوثيق بني هنج اإلمام 

ّأما الصحة فتعرفها منظمة . والطب مهنة انسانية نبيلة تضم علوما خمتلفة
انتفاء املعافاة الكاملة جسميا ونفسيا واجتامعيا ال جمرد «الصحة العاملية عىل اهنا 

 .»املرض أو العجز

والطب، علم مقدس يف عموم األديان، وله احرتام ومقام عند اهللا سبحانه 

ّوتعاىل والناس أمجعني ألنه هيدف إىل انقاذ الناس من ويالت املرض وتوفري 

، حتى أصبحت األديان الساموية ًوقد ارتبط الطب بالدين كثريا. الشفاء هلم

 ما ورد يف الكتب الساموية عن هذا النوع من تظهر اهتاممها بالطب من خالل

 .املعرفة العلمية
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، ً كبيـراًوكان الكثري من الرسل واألنبياء يامرسون الطب ويظهرون اهتامما
 فقد أما النبي حممد . ومن بينهم إدريـس وأيوب وسليامن وعيسى 

 كان يداوي نفسه بنفسه ويأمر بذلك ملن أصابه مرض من أهله وأصحابه، حتى
قال عنه الدكتور سان جورجيو داريالنو وهو من كبار املختصني يف تاريخ الطب 

 مل يكن أول طبيب يف اإلسالم فحسب،  حممدا ّنإن يقال أيصح « : بفرنسا
 .»بل كان أيضا أول من وضع كتابا ممتازا يف الطب سمي بالطب النبوي

 بالطب  اهتم اهتامما كبرياوكذلك احلال فان أمري املؤمنني عيل 
فوضع من خالل هنج البالغة النواة األوىل لنشأة العلوم الطبية والصحية للناس 

 الكثري حتى فقد أخذ منه أبناؤه وأحفاده من األئمة . الذين جاءوا بعده
نعم ... أصبحوا روادا يف امليادين الطبية إىل جانب ريادهتم يف الفقه والتفسري 

طب أهل (احلجر األساس يف نشأة ) نبويالطب ال(وضع هنج البالغة إىل جانب 
 ). البيت

 عىل وفق معطيات الطب احلديث، وقد قمنا بتفسري أقوال اإلمام 
واستعراض ذلك بطريقة بسيطة وبعيدة، إىل حد ما، عن املصطلحات الطبية 

 ).غري املتخصص(املعقدة التي قد يصعب فهمها عىل القارئ 

مع الزمن الذي نعيشه اآلن ليعرف كام انني كتبت بالطريقة التي تنسجم 
 ومازالت ًالقارئ الكريم مدى عبقرية اإلمام الذي مر عىل زمانه أربعة عرش قرنا

 الرساج الذي ّحكمه ماثلة ووصاياه شاخصة يف أروقة البحث العلمي، وستضل
 . به يف منهجية البحث والدراسةءنستيض

 الدكتور  :لعزيزين، البد يل من تقديم شكري الوافر ألخوي ا ويف اخلتام
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 والدكتور عبدالكريم النفاخ  ،عيل إبراهيم رحيم التدرييس بكلية الطب
ّقيمة أثناء إعداد مسودة التدرييس باملعهد الفني يف النجف عىل مالحظاهتام ال

 .الكتاب

والبد يل من تقديم الشكر أيضا لولدي السيد سمري حييى السلطاين، 
 عىل تنضيده عامة للرتبية بمحافظة النجفمدرس علوم احلياة يف املديرية ال

 .الكتاب

 ..أميل أن أكون قد وفقت إىل ذلك ومن اهللا التوفيق

 
 األستاذ الدكتور

 حييى كاظم السلطاين

 ٢٣/١/٢٠١٢ : النجف األرشف
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  :توطئة

فانه ينبغي اإلشارة »  عيلاإلمام «مقرونا باسم » هنج البالغة«مادام 
 مع ً منسجامًجياز شديد، إىل هذين االسمني العلمني ليكونا مدخالهنا، ولو بإ

 .هذه الدراسة
 

 : اإلمام علي

الرجل الذي ... ه اإلمام عيلّنأِأمل يكف ... كتب عنه ؟ أن أريد ُأماذا 
اجتمعت له من الصفات ما مل تتهيأ لغريه من الرجال، فهو عيل بن أيب طالب بن 

 .ناف بن قيص شيخ قريش ورئيس مكةعبداملطلب بن هاشم بن عبد م

ول ه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قيص، فهو أّمُا أّأم
 .هاشمي يولد من أبوين هاشميني

ملح األرض، وزينة الدنيا، وحيل « : وقد وصف اجلاحظ بني هاشم بقوله
 ّ جوهر كريم، ورس كلّالعامل، والسنام األضخم، والكاهل األعظم، ولباب كل

عنرص رشيف، والطينة البيضاء، واملغرس املبارك، والنصاب الوثيق، ومعدن 
 .»الفهم، وينبوع العلم
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  :والدته وحياته

 بالكعبة املرشفة يف مكة املكرمة يف يوم اجلمعة املصادف ولد اإلمام 
الثالث عرش من شهر رجب بعد عام الفيل بثالثني عاما وهو ما يوافق لليوم 

 يومئذ  ميالدية، وكان عمر النبي ٥٩٩لسنة ) مارس(ر السابع عرش من آذا
 ً.ثالثني عاما

أما مدة .  ثالث وثالثني سنة مع الرسول وقد قىض اإلمام عيل 
وأما خالفته فكانت مخس .  فكانت ثالثني سنةإمامته وحياته بعد النبي 

 .سنوات وستة أشهر

 يف تربيته  ونبوته، ونشأ هو أول من آمن بالرسول واإلمام عيل 
 .ورعايته

 

  :زوجاته وأبناؤه

 بنت النبي  تسع نساء كانت فاطمة الزهراء تزوج اإلمام عيل 
 . بعد وفاهتاّالإ اوىل زوجاته، وهو مل يتزوج عليها الكريم حممد 

 ً. وست عرشة بنتاً، من زوجاته التسع، أحد عرش ولداوله 

  :من سماته

 :يأيت نذكر ما من أبرز سامت اإلمام عيل 

 إليه أحد يف َ وليد الكعبة، هو أول من ولد يف الكعبة وهو رشف مل يرق-١
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 .هذا املجال

 . أول من أسلم وآمن برسالة اإلسالم بعد النبي حممد -٢

 . أول من نقـّط املصحف الرشيف-٣

 . أول من وضع أصول اخلط العريب-٤

 . اشتهر عند املسلمني بالفصاحة واحلكمة-٥

وقد قال عنه النبي الكريم  ً. وفقهاًامء املسلمني علام يعد أبرز عل-٦
:  كان يقول اإلمام ّنإوباملقابل ف. »أنا مدينة العلم وعيل باهبا« : حممد

 .)١(»لف بابأ باب ّعلمني رسول اهللا ألف باب من العلم فانفتح من كل« 

 

  :شـهادته

مضان  يف ليلة اجلمعة، يف احلادي والعرشين من شهر راستشهد عيل 
لعام ) يناير(لعام أربعني هجرية املوافق الثاين والعرشين من شهر كانون الثاين 

م، وذلك يف حمرابه بمسجد الكوفة عن ثالث وستني سنة، ودفن يف مرقده ٦٦١
 .الرشيف بالنجف األرشف

 

 : علي قالوا في اإلمام

 عرب مر الدهور كثريون الذين حتدثوا عن اإلمام عيل بن أيب طالب 
                                                        

 .١٣٠؛ ص ١ج  : كشف الغمة )١(
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: )١(فقد قال عنه جربان خليل جربان . األزمان ومن خمتلف امللل واألديانو
مات عيل بن أيب طالب شهيد عظمته، مات والصالة بني شفتيه، مات ويف قلبه « 

 .»الشوق إىل ربه، ومل يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره

ان عليا ملن عاملقة الفكر، والروح، « :  فقد قال)٢(أما ميخائيل نعيمة
 .»والبيان، يف كل زمان ومكان

ان عيل بن أيب طالب « :  بقوله اإلمام عيل )٣(ووصف جورج جرداق 
من األفذاذ النادرين الذين عرفتهم عىل حقيقتهم بعيدا عن الصعيد التقليدي 
الذي ُروضنا عىل أساسه ان ندرس رجالنا وتارخينا، عرفت ان حمور عظمتهم انام 

 .»االنسان وحقه املقدس يف احلياة احلرة الرشيفةهو اإليامن املطلق بكرامة 

الضمري العمالق اإلمام عيل بن أيب طالب عظيم « : )٤(وقال شبيل شميل 
ًالعظامء، نسخة مفردة مل ير هلا الرشق وال الغرب صورة طبق األصل، ال قديام َ 

 .»ًوال حديثا

                                                        
 )أألجنحة املتكرسة(و) األرواح املتمردة(: شـاعر وفيلسـوف لبناين معـروف بمؤلفاته الشهرية) ١(

 . بنيويورك١٩٣١وتويف يف عام ) لبنان( يف بلدة برشي ١٨٨٣ولد عام ، )العواصف(و
 وتويف يف عام ١٨٨٩ولد يف بسكنتا بلبنان يف عام ، يتمفكر عريب وشاعر وقاص ذائع الص) ٢(

١٩٨٨. 
 الذي صدر بستة )عيل صوت العدالة اإلنسانيةاإلمام (شاعر لبناين معروف اشتهر بكتابه ) ٣(

 .١٩٣١ولد بقضاء مرجعيون جنويب لبنان يف عام ، جملدات
درس الطب يف باريس وأقام يف ، )١٩١٧ – ١٨٥٠(طبيب لبناين من طالئع النهضة العربية ) ٤(

 .مرص
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رجل هيتف باسمه مئات « :  عن اإلمام عيل )١(وقال بولس سالمة 
 كل يوم، يذكره النصارى ًاملاليني من الناس يف مشارق األرض ومغارهبا مخسا

ّيف جمالسهم فيتمثلون بحكمه وخيشعون لتقواه، ويتمثل به الزهاد يف الصوامع 
 هبذا القطب الوضاء، ويتطلع ء، وينظر إليه املفكر فيستيضً وقنوتاًفيزدادون زهدا

كام . »ده الفقيه املدرك فيسرتشد بأحكامهإليه الكاتب األملعي فيأتم ببيانه، ويعتم
 : يف ملحمته اخلالدة قائالوصف بولس سالمة أمري املؤمنني 

ًرت علياــي انني ذكــواخشع        ّقري يا سامء اشهدي ويا أرض  ّ 

 ًاـــّه وليــيـه و يصطفــّيدعي          هو فخر التاريخ ال فخر شعب

، »اإلمام عيل نرباس ومرتاس« كتاب ، وهو مؤلف)٢(وأما سليامن كتاين  
وهو مصدر كل الرساالت ... عيل هو الصدق ذاته يف الفكر اإلنساين« : فقد قال

 .»اإلنسانية العظيمة عىل صفحة األرض

انظر إىل الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل  «)٣(وقال ابن أيب احلديد
ملزايا النفيسة، قيادها، ومتلكه زمامها، فسبحان اهللا من منح هذا الرجل هذه ا

واخلصائص الرشيفة، ان يكون غالم من أبناء عرب مكة مل خيالط احلكامء، 
                                                        

، وكان قد كتب قصائد كثرية يف مدح أل ١٩٧٩ تويف يف عام ١٩١٠أديب لبناين ولد يف عام ) ١(
  .البيت 

 وتويف يف ١٩١٢ شباط عام ٢٩ولد يف أمريكا يف ، علم من أعالم الفكر واألدب لبناين األصل) ٢(
نب كتابه املذكور أعاله فان له كتابات كثرية عن آل واىل جا. ٢٠٠٤ شباط عام ٢٩لبنان يف 

 ) .ع(البيت 
 هـ ٥٨٦ولد بمدينة املدائن سنة ، عبد احلميد بن هبة اهللا بن أيب احلديد املعتزيل، هو أبو حامد) ٣(

 . ؛ اشتهر برشحه لنهج البالغة)  م١٢٥٨( هـ ٦٥٦وتويف فيها سنة )  م١١٩٠(



 ـ١٨  ـ 

وخرج أعرف باحلكمة من افالطون وأرسطو، ومل يعارش أرباب احلكم اخللقية، 
ّوخرج أعرف هبذا الباب من سقراط، ومل يرب بني الشجعان ألن أهل مكة كانوا 

 .»ىل األرضذوي جتارة، وخرج أشجع من كل برش مشى ع

 عيل بن أيب طالب  : سمعت النظام يقول« :  فقد قال)١(اما اجلاحظ
حمنة للمتكلم، ان وىف حقه غىل، وان بخسه حقه أساء، واملنزلة الوسطى دقيقة 

 .)٢(»الوزن، حادة اللسان، صعبة الرتقي اال عىل احلاذق الذكي

عاوية  ومكان الفرق بني عيل « :  فقال)٣(وأما الدكتور طه حسني
عظيام يف السرية والسياسة، فقد كان عيل مؤمنا باخلالفة ويرى ان من احلق ان 
يقيم العدل بأوسع معانيه بني الناس، أما معاوية فانه ال جيد يف ذلك بأسا وال 
جناحا، فكان الطامعون جيدون عنده ما يريدون، وكان الزاهدون جيدون عند 

 .)٤(»عيل ما حيبون
 

 

                                                        
ولد يف ، هو من كبار أئمة األدب يف زمانه، وب الكناين البرصيأبو عثامن عمرو بن بحر بن حمب) ١(

 ) . م٨٦٨( هـ ٢٥٥وتويف يف عام )  م٧٧٦( هـ ١٥٩البرصة سنة 
  .١٤٦ص  : سفينة البحار) ٢(
 وتويف عن عمر ناهز الرابعة والثامنني ١٨٨٩ولد يف عام ، وهو عميد األدب العريب املعروف) ٣(

  .١٩٧٣عاما وذلك يف عام 
  .٥٩ص  :  عيل وبنوه-الفتنة الكربى ) ٤(



  ـ١٩  ـ 

 

 



 ـ٢٠  ـ 



 ـ٢١  ـ 

 

 

 

 

  :لبالغةنهج ا

قام الرشيف الريض بجمع وترتيب هنج البالغة عىل الصورة التي هي 
ّوقد أتم ذلك يف رجب سنة أربعامئة للهجرة كام نص هو عىل ذلك . عليها اآلن

 .يف آخر الكتاب

 :وقد قال الرشيف الريض يف مقدمته

 كنت يف عنفوان شبايب، وغضاضة الغصن، ابتدأت بتأليف كتاب ّينإف«
، يشتمل عىل حماسن أخبارهم، وجواهر كالمهم، األئمة عـن خصائص 

 .»...ٌحداين عليه غرض ذكرته يف صدر الكتاب، وجعلته إمام الكالم

، وعاقت عن وفرغت من اخلصائص التي ختص أمري املؤمنني عليا «
ّإمتام الكتاب حماجزات األيام، ومماطالت الزمان، وكنت قد بوبت ما خرج من 

ه فصوال، فجاء يف آخرها فصل يتضمن حماسن ما نقل ذلك أبوابا، وفصلت
، من الكالم القصري يف املواعظ واحلكم واألمثال واآلداب، دون عنه

اخلطب الطويلة، والكتب املبسوطة، فاستحسن مجاعة من األصدقاء ما اشتمل 
ِعليه الفصل املقدم ذكره، معجبني ببدائعه، ومتعجبني من نواصعه وسـألـوين . ِ

 أن أبتدئ بتأليف كتاب حيتوي عىل خمتار كالم موالنا أمرياملؤمننيعند ذلك 



 ـ٢٢  ـ 

 .»من خطب، وكتب، ومواعظ وأدب : يف مجيع فنونه، ومتشعبات غصونه

علام ان ذلك يتضمن عجائب البالغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر «
العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنياوية، ماال يوجد جمتمعا يف كالم، وال 

َ مرشع الفصاحة وموردها، ع األطراف يف كتاب إذ كان أمري املؤمنني جممو َ
َومنشأ البالغة ومولدها، ومنه  ِ ظهر مكنوهنا، وعنه أخذت قوانينها، وعىل 

 .»أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكالمه استعان كل واعظ بليغ

ّومع ذلك فقد سبق وقرصوا، وتقدم وتأخروا، ألن كالمه « ّ الكالم 
 .»عليه مسحة من الكالم اإلهلي، وفية عبقة من الكالم النبويالذي 

 : يدور عىل أقطاب ثالثةورأيت كالمه «

 .اخلطب واألوامر  :أوهلا

 .الكتب والرسائل  :وثانيها

 .»احلكم واملواعظ  :وثالثها

فأمجعت بتوفيق اهللا جل جالله عىل االبتداء باختيار حماسن اخلطب ثم «
، ً احلكم واألدب، مفردا لكل صنف من ذلك باباحماسن الكتب ثم حماسن

، ويقع إيل ً، لتكون مقدمة الستدراك ما عساه يشذ عني عاجالً به أوراقاًومفصال
إذ هنج البالغة ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بـ « : إىل أن يقول .»...ًآجال

 واملتعلم، ّكان يفتح للناظر فيه أبواهبا، ويقرب عليه طالهبا، وفيه حاجة العامل
وبغية البليغ والزاهد، ويميض يف أثنائه من عجيب الكالم يف التوحيـد والعـدل، 
ّوتنزيل اهللا سبحانه عن شبه اخللق، ما هـو بالل كل غلـّة، وشفاء كل علة، 



 ـ٢٣  ـ 

 .)١(»وجالء كل شبهة

من قبل الرشيف الريض من قوة البيان » هنج البالغة«وجاءت تسمية 
 مقارنة بام جاء من شتى فنون اللغة يف اإلمام عيل وفصاحة اللسان يف كالم 

وجاءت . عرصه، بعد ان كان عرص اإلمام يمتاز بأوج االرتقاء اللغوي آنذاك
 .»اإلجياز واإلعجاز« مع التعريف العام لعلم البالغة وهوًالتسمية منسجمة متاما

 :)٢( بقولهً رائعاً وصفافقد وصفها أمري املؤمنني ) البالغة(أما كلمة 
ّالبالغة ما سهـُـل عىل املنطق وخف عىل الفطنة« ُن جتيب فال تبطئ أالبالغة «و» َ

قلب ٌ  : آلة البالغة«و» قد يكتفى من البالغة باإلجياز«و» و تصيب فال تـُخطئ
 .»عـَقول ولسان قائل

 من اهتاممات الباحثني واملفكرين عىل ً وافراًوقد نال النهج البليغ نصيبا
 . )٣(ًسبعني رشحامن كثر أحتى بلغت رشوحه اختالف مذاهبهم 

 قبل زمن نوا خطب اإلمام عيل ّ دوًوهناك اثنان وعرشون شخصا
مثال السكوين والواقدي واملدائني واملنقري واحلراين أالرشيف الريض 

  .)٤(وغريهم

 وتسعة ً وأمراًطبةواجلدير بالذكر ان الكتاب تضمن مائتني وأربعني خ
 .ً وموعظةً وأربعامئة وثامن وستني حكمةً ورسالةًوسبعني كتابا

                                                        
  .٣٦ - ٣٣ : هنج البالغة) ١(
  .٨٢ص  : هداية العلم يف تنظيم غرر احلكم) ٢(
 .٩٨ص: لخيص البيان يف جماز القرآن، للشرييف الريضت) ٣(
 ) .٩٢ -٩٠(ص  :  ؛ ما هو هنج البالغة١٨ص  : هنج البالغة) ٤(



 ـ٢٤  ـ 

رشح ابن أيب «ومـن أبسـط هذه الشـروح والتفسريات ما يعرف بـ
ومازال االهتامم جاريا من قبل العلامء والباحثني يف سرب أغوار هنج . )١(»احلديد
 .البالغة

طبعت حتى اآلن حوايل مخس وقد ترجم هنج البالغة إىل لغات عدة إذ 
 .عرشة ترمجة له

 :وبشكل عام فان هنج البالغة يتألف من أربعة أجزاء هي

ويتضمن مقدمة الرشيف الريض التي يرشح فيها أسباب  :اجلزء األول
 .مجعه للنهج و تبويبه ملوضوعاته

، وفيه جمموعة من اخلطب التي القاها خطب اإلمام عيل  : اجلزء الثاين
 . عىل الناس واألوامر التي أصدرها اليهممنني أمري املؤ

ويتألف من الكتب والرسائل التي  : كتب اإلمام  :اجلزء الثالث
 .أرسلها اإلمام إىل العاملني معه يف األمصار، أو إىل أعدائه

وفيه مقتطفات من كالم اإلمام  : حكم أمري املؤمنني  :اجلزء الرابع
 .ومواعظه ووصاياه

 

                                                        
  .٢٣ص  ،١ج  : هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة) ١(



 ـ٢٥  ـ 

 

 الرشيف الريض
  

  :والدته ونسبه

هو أبو احلسن حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن 
أما أمه فهي .  هـ٣٥٩، ولد يف بغداد عام إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم 

فاطمة بنت احلسني بن أيب حممد احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر 
 .ني بن عيل بن أيب طالب األرشف بن اإلمام زين العابدين عيل بن احلس

 .وللرشيف الريض شقيق معروف هو اآلخر وهو السيد املرتىض

، )م١٠١٥( هـ ٤٠٦وتويف الرشيف الريض يف السادس من حمرم لعام 
 .ودفن يف داره الكائنة يف منطقة الكرخ ببغداد

 

  : حياته

تعلم الرشيف الريض علوم العربية والبالغة واألدب والفقه والكالم 
 .سري واحلديث وذلك عىل أيدي مشاهري علامء بغدادوالتف

 .اىل جانب ذلك فقد كان الرشيف الريض أديبا بارعا ومتكلام حاذقا
 

  :أسـاتذة الشريف الرضي

كان الرشيف الريض قد تتلمذ عىل أساطني زمانه من األساتذة البارزين 
 :نذكر منهم ما يأيت



 ـ٢٦  ـ 

 .ملالكي أبو اسحق إبراهيم بن أمحد الطربي الفقيه ا-١
 . أبو عيل احلسن بن أمحد الفاريس النحوي-٢
 . أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان السريايف-٣
 . سهل بن امحد بن عبد اهللا بن سهل الديباجي-٤
 . أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد الشافعي املعتزيل-٥
 . أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا األسدي-٦
 . عثامن بن جني الرومي املوصيل أبو الفتح-٧
 . أبو احلسني عبد الرحيم بن حممد املعروف بابن نباتة-٨
 . أبو احلسن عيل بن عيسى الرماين البغدادي النحوي-٩

 . أبو حفص حييى بن إبراهيم الكتاين-١٠
 . أبو بكر حممد بن موسى بن حممد اخلوارزمي-١١
 . بن اجلراح أبو القاسم عيسى بن عيل بن عيسى بن داود-١٢
 . الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن-١٣
 . أبو عبد اهللا ابن اإلمام املنصوري اللغوي-١٤

 

  :تالمذته

 :أما تالمذة الرشيف الريض فنذكر منهم ما يأيت
 . الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس-١
 . الشيخ جعفر بن حممد الدوريستي-٢
 . عيل بن قدامة القايض أبو املعايل أمحد بن-٣



 ـ٢٧  ـ 

 . أبو منصور حممد بن أيب نرص حممد العكربي-٤
 . الشيخ عبد الرمحن بن أمحد بن حييى النيسابوري-٥
 . أبو زيد عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا احلسيني اجلرجاين-٦
 . أبو بكر أمحد بن احلسني بن أمحد النيسابوري اخلزاعي-٧
 . اهلاشمي السيد أبو احلسن عيل بن بندار بن حممد-٨

 

  :مؤلفاته

فان للرشيف الريض مؤلفات كثرية نذكر منها ما » هنج البالغة«اىل جانب 
 :يأيت

 . أخبار قضاة بغداد-١
 . تلخيص البيان عن جمازات القرآن-٢
 . احلسن من شعر احلسني بن احلجاج-٣
 . حقائق التأويل-٤
 . املجازات النبوية-٥
 . معاين القرآن-٦
 .ثني عرش خصائص األئمة اال-٧
 . تعليق خالف الفقهاء-٨
 . سرية والده الرشيف الطاهر أيب أمحد احلسني-٩

 . ديوان شعر-١٠

 



 ـ٢٨  ـ 

  قالوا في نهج البالغة

 :قال الشيخ حممد عبده عن هنج البالغة

) هنج البالغة(فقد أوىف يل حكم القدر باالطالع عىل كتاب  : أما بعد« 
بلبل بال، وتزاحم أشغال، وعطلة أصبته عىل تغري حال، وت. ّمصادفة بال تعمل

فحسبته تسلية، وحيلة للتخلية، فتصفحت بعض صفحاته، وتأملت . من أعامل
ّمجال من عباراته، فكان خييل إيل يف كل مقام ان حروبا شبت، وغارات شنـّت،  ّّ

وان . وان للبالغة دولة، وللفصاحة صولة، وان لألوهام عرامة، وللريب دعارة
ائب الدرابة، يف عقود النظام، وصفوف االنتظام، تنافح جحافل اخلطابة، وكت

ّبالصفيح األبلج، والقويم األملج، ومتتلج املهج برواضع احلجج، فتقل من 
ذلك الكتاب اجلليل « : إىل قوله» ...دعارة الوساوس، وتصيب مقاتل اخلوانس 

ا أمري هو مجلة ما اختاره السيد الرشيف الريض رمحه اهللا من كالم سيدنا وموالن
هنج » ّ، مجع متفرقه، وسامه هبذا االسم)كرم اهللا وجهه(املؤمنني عيل بن أيب طالب 

وال أعلم اسام أليق بالداللة عىل معناه منه، وليس بوسعي أن أصف «البالغة 
ّالكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه، وال أن آيت بيشء يف بيان مزيته فوق ما أتى به 

 .)١(»صاحب االختيار

 :شيخ أبو الثناء شهاب الدين حممود اآللويس البغداديوقال ال

هنج البالغة، الكتاب املشهور الذي مجع فيه السيد الريض املوسوي « 
) هنج البالغة(ّخطب األمري كرم اهللا وجهه، وكتبه، ومواعظه، وحكمه، وسمي 

ّملا انه قد اشتمل عىل كالم خييل انه فوق كالم املخلوقني ودون كالم اخلالق عز ّ 

                                                        
  .٧-٥ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ١(



 ـ٢٩  ـ 

ّ وهللا در الناظم ّوجل، قد اعتنق مرتبة اإلعجاز، وابتدع ابكار احلقيقة واملجاز،
 :حيث يقول فيه
 ان مسلكـه جلــيــملنتهــج العـرفـ           )ةـالبالغ ج ــهن(ر ــأال إن هذا السف

 »ّكجلمود صخر حطه السيل من عيل            ترفـّعت ن آل حربــى قمم مــعل

هنج البالغة، هو ما اختاره « : تاذ حممد حمي الدين عبداحلميدكام قال األس
الرشيف الريض ابو احلسن حممد بن احلسني املوسوي من كالم أمري املؤمنني عيل 
بن أيب طالب ريض اهللا عنه، وهو الكتاب الذي ضم بني دفتيه عيون البالغة 

ها، إذ كان من وفنوهنا، وهتيأت به للناظر فيه اسباب الفصاحة، ودنا منه قطاف
ّ منطقا، وأشدهم اقتدارا، وأبرعهم حجة، كالم أفصح اخللق بعد الرسول 

وأملكهم للغة يديرها كيف شاء، احلكيم الذي تصدر احلكمة عن بيانه، 
واخلطيب الذي يمأل القلب سـحـر بيانـه، والعامل الذي هتيأ له من خالط 

لسانه منذ حداثته، ما مل الرسول، وكتابة الوحي، والكفاح عن الدين بسيفه و
 .»يتهيأ ألحد سواه

ففي كتاب هنج البالغة فيـض « : أما األسـتاذ عباس حممود العقاد فقد قال
مـن آيات التوحيد واحلكمة اإلهلية تتسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد، واصول 

 .)١(»التأليه وحكم التوحيد

 يشفي صبابة نفسه من إذا شاء أحد أن« : وأما األستاذ أمني نخلة فقد قال
من الدفـّة إىل الدفـّة وليتعلم امليش عىل ) النهج(كالم اإلمام فليقبل عليه يف 

 .»ضوء هنج البالغة

                                                        
  .١٢ص  : عيل اإلمام عبقرية) ١(



 ـ٣٠  ـ 

هذا كتاب هنج البالغة قد استودع « : وقال الشيخ حممود شكري اآللويس
من خطب اإلمام عيل بن أيب طالب سالم اهللا عليه ما هو اال قبس من نور الكالم 

 .»ي، وشمس تضئ بفصاحة املنطق النبوياإلهل

واين « : كام قال الدكتور زكي مبارك، يف كتابه عبقرية الرشيف الريض
ألعتقـد ان النظـر فـي كتاب هنـج البالغـة يورث الرجولة والشهامة وعظمة 

 .)١(»ّالنفس، ألنه فيض من روح قهـّار واجه املصاعب بعزائم األسود

 ولقد ): ما هو هنج البالغة(هرستاين يف كتابه ويقول السيد هبة الدين الش
) نرسيسان(رئيس كتاب القنصلية الربيطانية ) هـ١٣٢٨(حاورين ببغداد سنة 

 تفوق هنج البالغة عىل كل كالم عريب لكثرة ما ورد فيه ًمن فضالء األرمن زاعام
من السهل املمتنع الذي ال يوجد يف سواه وانقياد األسجاع الصعاب فيه بال 

أم هذا الذي خلق يف ظلامت األرحام وسجف األستار « : لف واستشهد بقولهتك
نطفة دهاقا و علقة حماقا فجنينا وراضعا ووليدا ويافعا ثم منحه برصا الحظا 

معجبا بحسن التسجيع وكيف جيري الروي . الخ» ولسانا الفظا وقلبا حافظا
رقى هذا اخلطيب ولو كان ي «: ، ثم قالكاملاء السلسال عىل لسان اإلمام 

العظيم منرب الكوفة يف عرصنا هذا لرأيتم مسجدها عىل سعته يتموج بقبعات 
 .)٢(»ستقاء من بحر علمه الزاخراإلفرنج لال

 
 

                                                        
  .٢٢٣ص ، ١ج  : عبقرية الرشيف الريض) ١(
  .٤٧ص  : ما هو هنج البالغة) ٢(



  ـ٣١  ـ 

 

 
»« 



 ـ٣٢  ـ 



 ـ٣٣  ـ 

 

 

 

 
 

 : Science Concept  مفهوم العلم

ّيعرف العلم عىل انه كل نوع من املعارف أو التطبيقات التي تدور حول 
عينة وتعالج بمنهج معني وينتهي إىل صريورة موضوع معني أو ظاهرة م

وللعلم جماالت واسعة من املعرفة تكون ذات . النظريات والقوانني اخلاصة به
 .مناهج وغايات خمتلفة

وكان مفهوم العلم جزءا من مفهوم الفلسفة التي تعتمد بشكل عام عىل 
م انفصل عرب التفكري والتأمل يف الكون والوجود عرب العقل، غري ان مفهوم العل

التاريخ بصورة تدرجيية فنشأت كل من العلوم التطبيقية والتجريبية، والعلوم 
 .النظرية والعملية، والعلوم اإلنسانية وغريها من العلوم

املشتقة أصال من   Scienceيقابلها باللغة االنكليزية كلمة » علم«وكلمة 
 .Knowledge  التي تعني املعرفة  Scientiaاللغة الالتينية  

والعلم رضورة من رضوريات احلياة، به تتقدم األمم وتزدهر الشعوب 
 .وتنمو احلياة

 أقوال بليغة يف تعريف العلم واعتباره قيمة عليا يف و لإلمام عيل 



 ـ٣٤  ـ 

 .حياة الناس، كام عبـّر يف حكمه ووصاياه عن دعوته الدائمة إىل التعلم
 : العلم تصنيفات عدة فيقولويصنف اإلمام 

 .)١(» علم األبدان، وعلم األديان:لم علامنالع«
 .)٢(» الفقه لألديان، والطب لألبدان، والنحو للسان:العلم ثالثة«و
العلوم أربعة، الفقه لألديان، والطب لألبدان، والنحو للسان، «و

 .)٣(»والنجوم ملعرفة األزمان
 :كام يقول 

. )٤(»يكن املطبوعذا مل إمطبوع ومسموع، والينفع املسموع  : العلم علامن«
 العلم املطبوع هو ما رسخ يف النفس وظهر ّ عىل انمرياملؤمنني أوهنا يؤكد 

ويفهم من ذلك ان ال تكون املعرفة العلمية معرفة سطحية . أثره يف أعامل الفرد
بحيث يتعذر رسوخها لدى املرء، واستخدامها لالعتامد عليها يف استيعاب 

  .ًيدامعلومات اخرى قد تكون أكثر تعق

 :وقال اإلمام 

ّكل وعاء يضيق بام جعل فيه اال وعاء العلم، فانه يتسع« َ ُ واملقصود . )٥(»ٍ
ويف ذلك دعوة رصحية إىل . بوعاء العلم هنا العقل فهو يتسع إىل كثرة العلم

مواصلة البحث العلمي من قبل االنسان والتعلم دونام ركود، ففي الدماغ متسع 
                                                        

 .١٨ص ، اخللييل : الصادق اإلمام طب) ١(
 .٢٠٨ص  : حتف العقول) ٢(
 . ٢١٨ص ، ١ج : بحار األنوار) ٣(
  .٥٤٤ص  : غةهنج البال) ٤(
  .٥٢١ص  : هنج البالغة) ٥(



 ـ٣٥  ـ 

ن ان يتعلمه الفرد يف حياته، فالعلم يكون تراكميا كام إىل استيعاب اقىص ما يمك
 .هو معروف، وعىل اإلنسان مواصلة البحث يف املجاالت العلمية واملعرفية

ٍطالب علم وطالب دنيا : منهومان ال يشبعان«و وهنا إشارة واضحة . )١(»ُ
ىل ُإىل ان العلم ال يشبع منه، فكلام ازداد طالب العلم علام وجد نفسه بحاجة إ

 .املزيد من املعرفة العلمية إذ أن العلوم واسعة وهي يف تطور واتساع مستمرين

ًما مات من أحيا علام وال افتقر من ملك فهام«و ًَ َ  إىل وهنا أشار . )٢(»َ
ًان العلم يبقي ذكر صاحبه حيا حتى بعد مماته، كام ان االنسان غني عندما يمتلك 

 .املعرفة
 .)٣(»العلامء حكام عىل امللوكامللوك حكام عىل الناس، و«و
ًتعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا«و ً«)٤(. 
 .)٥(»ًن كان حدثاإ، والعامل كبري وًن كان شيخاإاجلاهل صغري و«و
 .)٦(»ّاألنس بالعلم من نبل اهلمة«و
نعـم القرين الرىض، والعلم وراثة كريمة، واآلداب حلل جمددة، «و

 .)٧(»والفكر مرآة صافية

                                                        
  .٥٦٢ص  : هنج البالغة) ١(
  .٣٧٦ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
  .٣٩٩ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٣(
  .٣٧٥ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٤(
  .٤١٤ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٥(
  .٤١٠، ص ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٦(
  .٥٠٣ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ٧(



 ـ٣٦  ـ 

 .)١(»كساه العلم ثوبه اختفى عن الناس عيبهمن «و

أوضع العلم ما وقف عىل اللسان، وأرفعه ما ظهر يف اجلوارح «و
ان العلم يف أدناه هو ما وقف عىل اللسان ومل يظهر أثره يف . )٢(»واالركان

األخالق والسلوك واألعامل، وأرفعه ما ظهر يف سلوك اإلنسان من خالل 
 ً.مثالرسوخه يف أعضائه كالدماغ 

يا كميل بن زياد، ان هذه « :  لكميل بن زياد النخعيومن كالم له 
فعامل  : الناس ثالثة : القلوب أوعية، فخريها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك

رباين، ومتعلم عىل سبيل نجاة، ومهج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، 
: يا كميل العلم خري من املال.  وثيقمل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجئوا إىل ركن

. »العلم حيرسك وأنت حترس املال، واملال تنقصه النفقة والعلم يزكو عىل اإلنفاق 
ّياكميل بن زياد، هلك خزان األموال وهم أحياء، والعلامء باقون ما « : إىل ان يقول ُ

 .)٣(»أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف القلوب موجودة : بقي الدهر

 .خرىُال كثرية أوأقو... 

 الناس للتعلم واالهتامم بالعلوم منذ هكذا كانت دعوة اإلمام عيل 
الصغر وإعطائها القيمة العليا ليسموا هبا االنسان ويعمل من خالهلا عىل اعامم 

 الناس إىل فئة العلامء وفئة املتعلمني ّوميز اإلمام . الرخاء عىل بني االنسان
 عىل اهنـم مهج رعاع ً دقيقاًفئة األخرية وصفاوفئة غري املتعلمني، ووصف ال

                                                        
  .٢١٥ص  : حتف العقول) ١(
  .٥١٩ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ٢(
  .٥١٣ص  : هنج البالغة) ٣(



 ـ٣٧  ـ 

 .م مل يستندوا إىل أساس متنيّهنأل

وقد جاء ذلك امتدادا ملا ورد يف القرآن الكريم من آيات بينات أظهرت 
 :قيمة العلم والعلامء يف احلياة، فقد ورد يف حمكم التنزيل

 ََإنام خيشى اهللا َّْ َ َ ُ من عباده العلامءِ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ )١(. 

َهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون و َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ )٢(. 

َيرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واهللا بام و ِ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َْ ْ َّ َُّ ْ ُُ ُ َِ َ

ٌتعملون خبري ِ َ ََ ُ َ ْ  )٣(. 

 .)٤( ًَامْلِ عْـيِنْدِ زِّبَ رْلُق و 

  ألقوال النبي الكريم حممد ً امتدادامام عيل كام جاءت أقوال اإل
 :التي وردت يف هذا املجال، ونذكر من أحاديثه الرشيفة ما يأيت

 .)٥(»طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة«

صدقة جارية، أو علم  : ذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثإ«و
 .)٦(»ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

                                                        
  .٢٨اآلية ، سورة فاطر) ١(
  .١١اآلية ، سورة الزمر) ٢(
  .١١اآلية ، سورة املجادلة) ٣(
  .١١٤اآلية ، سورة طه) ٤(
  .٢٤٩ص ، ١٧ج  : مستدرك الوسائل) ٥(
  .٢٢ص ، ٢ج  : بحار األنوار) ٦(



 ـ٣٨  ـ 

  :»نهج الحياة«الغة علوم نهج الب

 بعلومه الغزيرة سواء كانت تلك العلوم دينية أم ُعرف اإلمام عيل 
 .دنيوية

الكثري الكثري من اإلشارات الالمعة » هنج البالغة«وقد تضمن 
والومضات الساطعة والكلامت البليغة الناصعة يف صياغة مفهوم العلم بأدق 

 . األثر يف حياة عموم البرشالصور وأمجل احلكم والدرر حتى بات هلا بليغ

 يف هنجه البليغ نذكر ما ييل ومن بني تلك العلوم التي عني هبا اإلمام 
 ):١املخطط  ـ (

  )١(مخطط رقم 

 لتبيان العالقة بين نهج البالغة ومختلف العلوم في الحياة

 



 ـ٣٩  ـ 

 : العلوم اللغوية- ١

شتهر  متمكنا من علوم اللغة كالنحو والبالغة، وقد اكان اإلمام 
ويف خطبه . باحلكمة والفصاحة، ونسبت له الكثري من األشعار واألقوال املأثورة
 .وأوامره وحكمه ومواعظه الواردة يف هنج البالغة خري دليل عىل ذلك

واشتمل هنج البالغة عىل خمتلف فنون اللغة التي متثل أوج الفصاحة 
 .جياز واإلعجازوالكالم وغاية البديع والبيان، وكان ذلك كله بمنتهى اإل

 أول من وهو . )١( هو أول من نقـّط املصحف الرشيف واإلمام 
 .)٢(وضع أصول اخلط العريب 

 

 : علوم الفقه والتفسري- ٢

 أكرب العلامء علام وفقها، ومن هنجه القويم تستمد يعد اإلمام عيل 
الكثري من األمور يف الفقه والتفسري حتى قيل انه كان أول من صنف كتابا 

 .بالفقه
 

 : العلوم اإلدارية- ٣

يف النهج البليغ إشارات متكاملة عن السياسات اخلاصة بادارة الدولة 
 .ومرافق احلياة فيها، واألساليب الناجحة يف تدبري شؤون الناس

                                                        
  .١٥١ص ، ٣ج  : صبح األعشى) ١(
 . ٦٣٧ص ، ٢ج  : السرب األديب) ٢(



 ـ٤٠  ـ 

 : العلوم الرتبوية- ٤
 يف هنج البالغة املزيد من الوصايا والتوجيهات التي أبداها اإلمام 

 .الرتبية القويمة، وعن العالقة السليمة ما بني املعلم واملتعلمبشأن تربية األبناء 

 : علام النفس واالجتامع- ٥
 الكثري من الظواهر النفسية واالجتامعية لدى اإلنسان عالج اإلمام 

وقدم هلا وصفا دقيقا وشامال من خالل اإلشارة إىل عالقة اإلنسان بربه وبنفسه 
 .وبغريه يف احلياة

 :صادية العلوم االقت- ٦
يف النهج البليغ إشارات واضحة عن العلوم االقتصادية التي استمدها من 

 رضورية الدارة القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، والتي يراها اإلمام 
شؤون الدولة واحلياة، منها رسم السياسات االقتصادية، ودراسة أسباب الفقر 

 .وعالجه، والعمل عىل حتقيق التنمية الشاملة

 : العلوم التجارية- ٧
 إىل العمل احلالل وممارسة التجارة احلرة وذلك يف يدعو اإلمام 

  .الكثري من أقواله التي وردت يف هنج البالغة

 : حقوق اإلنسان واحلريات الشخصية- ٨
حيمل هنج البالغة يف طياته الدعوة إىل احلرية الشخصية واحرتام حقوق 

أبلغ » الناس أحرار يف أمواهلم وأنفسهم« : اإلنسان، ولعل يف مقولة اإلمام 
  .األثر يف هذا املجال



 ـ٤١  ـ 

 : العلوم العسكرية- ٩

حيتـوي هنج البالغة عىل الكثري من اإلشارات الواضحة عن العلـوم 
 من خالل احلروب الشهرية التي قادها دفاعا العسكرية لدى اإلمام عيل 

 .مد عن اإلسالم وانسجاما مع توجيهات النبي الكريم حم

 : القضــاء-١٠
 عن السياسة القضائية لإلسالم وكيفية إصدار فيه يعبـّـر اإلمام 

األحكام عند إدارة شؤون املسلمني بام يريض اهللا والرسول وحيقق العدل 
 .)١(»أقضاكم عيل« : وفيه قال النبي حممد . واألمان للمجتمع

 : العلوم الزراعية-١٠
اإلرشادات والتوجيهات اخلاصة باألمور يتضمن هنج البالغة الكثري من 

 .الزراعية

 : الرياضيات-١١
 برباعته يف الرياضيات ورسعته يف حل املسائل ُعرف اإلمام عيل 

واألحداث والقصص التي تروى عنه يف هذا املجال كثرية ومعروفة . احلسابية
 .لدى عموم الناس

 ):علوم احلياة( العلوم البيولوجية -١٢

 غة استعراض الكثري من األمور التي ختص حياةيتضمن هنج البال

                                                        
 . ٣٤٢ ؛ ص ١ج  : أعيان الشيعة) ١(



 ـ٤٢  ـ 

الكائنات احلية كاإلنسان واحليوان والنبات، والعلوم املختلفة ذات الصلة بتلك 
 .الكائنات

 : العلوم املستقبلية-١٣

 من خالل الكثري من األقوال التي وردت يف هنج استعرض اإلمام 
املستقبل والتي يمكنها أن البالغة، الكثري من األحداث التي يمكن ان تقع يف 
 .تشكل علوما متخصصة من بني سائر العلوم األخرى

 : الطب والصحة العامة-١٤

 ونصائحه اخلاصة بالطب والصحة هنج البالغة غزير بأقوال اإلمام 
العامة، وقد شكل هذا املوضوع حماور أساسية للفصول القادمة من هذا 

 .الكتاب

هنج «هو » هنج البالغة «ّنأكننا القول بوبذلك يم... خرى ُأوعلوم كثرية 
، إذ ال يشتمل عىل األمور البالغية فحسب و إنام يمتد أثره  إىل خمتلف »احلياة

 .شـؤون احلياة

 

 
 



  ـ٤٣  ـ 

 

 
 



 ـ٤٤  ـ 



 ـ٤٥  ـ 

 

 

 

  : تاريخ الطب

 أساسه اجلهل والشعوذة ًمر الطب بمراحل متعددة كان أوهلا بدائيا
الزمن حتى جاء الطبيب  من ً طويالًوظل كذلك ردحا. والسحر واخلرافة

اليوناين املعروف ابقراط فعمل عىل فصل الطب عن اآلهلة معتمدا يف ذلك عىل 
 .القياس والتجربة

وألمهيتها يف حياة البرش أصبحت مهنة الطب مهنة انسانية نبيلة تضم 
علوما خمتلفة، وأخذت حتىض بنوع من القدسية واالحرتام بوصفها مهنة راقية 

امها عند اهللا والناس ألن هدفها إنقاذ الناس من ويالت املرض هلا احرتامها ومق
 .وتوفري الشفاء هلم

مور معرفية أال إ ما هي ًوقد يرى البعض ان ما ذكر من امور طبية قديام
بسيطة، ولكن لو تأملنا يف حياة البداوة التي كانت سائدة يف اجلزيرة العربية 

ائل التكنولوجيا واحلياة العرصية آنذاك، وقلة التجمعات البرشية، وانعدام وس
مور ُأ ما قيل يف تلك األزمان عن ّنأنا سنجد ّنإبمفهومها الشائع اليوم وغريها، ف

الطب والعلوم العامة بشكل عام ليس باألمر اليسري وانام كانت متثل منارات 
 .شاخصة يف حياة االنسانية

شفة، ومن ناحية اخرى فان األمراض كانت بسيطة و ربام غري مكت



 ـ٤٦  ـ 

وامللوثات البيئية قليلة وهذه تؤدي بالبداهة إىل وجود أجسام قوية تقاوم معظم 
 .تلك األمراض يف حينه

وارتبط الطب بالدين كثريا، فأصبحت األديان الساموية تظهر اهتاممها 
 .بالطب من خالل ما ورد يف الكتب الساموية عن هذا النوع من املعرفة العلمية

القديم كان قد اعتمد عىل التجربة، أما الطب وبشكل عام، فان الطب 
احلديث فهو يعتمد عىل الدراسة املنهجية والبحث العلمي إىل جانب االعتامد 

وقد كان الكثري من الرسل واألنبياء يامرسون الطب ويظهرون  .عىل التجريب
 .اهتامما كبريا به، ومن بينهم ادريس وأيوب وسليامن وعيسى 

وال عن االسالم والطب وعن القرآن والطب وعن وللكتاب الغربيني أق
احلديث الرشيف والطب يكاد ال خيلو بحث عن اإلسالم والطب من أي كتاب 

 .)١(وضع يف الغرب عن تاريخ الطب حتى عاد بحثا مدرسيا 
 

  : اإلسالم والطب

ارتبط االسالم ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للفرد فيقول الدكتور سان 
، وهو من كبار املختصني يف تاريخ  San Giorgio Darillanoو  جورجيو داريالن

ان الفروض « : ١٩٣٦املطبوع بباريس سنة » تاريخ الطب«الطب بكتابه 
والواجبات وغريها من سنن ومستحبات تتصل بالصحـة يف االسـالم، ترمي 

و . »إىل اصابة هدفني وحتقيق غايتني يف آن واحد، غاية دينية واخرى صحية
لقد أعطى اإلسالم « : فيقول Renan يف هذا الرأي الباحث رينان  شاطره

                                                        
  .١٥٥تاريخ الطب وآدابه وأعالمه للشطي ؛ ص ) ١(



 ـ٤٧  ـ 

 .)١(»الواجبات الصحية صبغة دينية

نحو الطب «فقد قال يف كتابه املوسوم بـ  Rene Sandأما رينيه ساند  
ّإن تعاليم اإلسالم الدينية حتسن الصحة فهي تدعو إىل القناعة « : االجتامعي

والنظافة واالغتسال باملاء الطاهر، مخس ) عدم اإلرساف يف األكل والرشب(
وان . وان الصالة جمموعة من حركات رياضية. مرات يف اليوم، قبل كل صالة

اإلسالم يأمر بتجريد املرىض املصابني بأمراض معدية، وان العلوم اإلسالمية 
 .)٢(»خصصت شطرا كبريا من أبحاثها حلفظ الصحة

 

  : الطب النبوي

 كثريا يف الطب والصحة العامة، ويف م حممـد ّحتدث الرسـول الكريـ
األمراض والوقاية من العدوى حتى جتمعت للرواة عنه ثالثامئـة حديث مـن 

 .)الطب النبوي(ى فيمـا بعد بـمأحاديثه الشـريفة والتي أصبحـت تس

 يداوي نفسه بنفسه، ويأمر بذلك ملن أصابه مرض من وكان النبي 
ومازالت هذه . ة أدويته مفردة وليست مركبةوكانت غالبي. أهله وأصحابه

القاعدة العالجية متبعة حتى يومنا هذا، وهي العدول عن الدواء املركب إذا كان 
 .احلصول عىل الشفاء ممكنا بالدواء املفرد

ويقول املسترشق الربيطاين الدكتور أدوارد براون ما مضمونه، ان النبي 
س الدواء املناسب له، وانه حدد  أعلن ان لكـل داء يصاب به الناحممد 

                                                        
  .١٥٧ -١٥٦تاريخ الطب وآدابه وأعالمه للشطي ؛ ص ) ١(
  .١٥٧ص  : املصدر السابق) ٢(



 ـ٤٨  ـ 

) احلجامة(و ) تناول العسل( : الطرق الرئيسة لعالج األمراض بثالثة طرق هي
ومن . غري انه كان يويص أتباعه بتجنب الكي واإلقالل من استعامله). الكي(و

، كام يقول براون، كانت لبن بني املواد األخرى الواردة يف أحاديث النبي 
أما األمراض املذكورة يف أحاديث النبي . ة والصرب واملنالنوق وحبة الربك

ّ فكانت وجع الرأس والشــقيقـة والرمـد والبـرص واألوبئة واحلمى حممد
 ينصح أتباعه أال ّ يزوروا وكان النبي حممد ). وكان يسـميها زفري جهنم(

 .)١( بلدا يتفشى فيه الوباء

 ح ان يقال ان حممدا يص« : ويقول الدكتور داريالنو عن الرسول 
مل يكن أول طبيب يف اإلسالم فحسب بل كان أيضا أول من وضع كتابا ممتازا يف 

 من أنبل األطباء حيث يقول ّوعد النبي . )٢(»الطب سمي بالطب النبوي
 .)٣(»انه كان يف غزواته يعنى باجلرحى كام كان يستصحب املمرضات« : عنه

فقد قال الشمردل، الذي كان .  بطبهوقبل ذلك، فقد شهد من أطباء زمانه
يا رسول اهللا  : يف وفد نجران بني احلارث بن كعب، عندما نزل بني يدي النبي

قومي يف اجلاهلية واين كنت الطبيب فام ) طبيب(بأيب أنت وامي، اين كنت كاهن 
ن اضطررت وعليك بالسنا والتداوي إفصد العرق و جمسة الطعنة « : حيل يل قال

 .)٤(والذي بعثك باحلق انت أعلم بالطب مني  : قال» عرف داءهأحدا حتى ت

                                                        
  .١٦٤تاريخ الطب وآدابه وأعالمه للشطي ؛ ص ) ١(
  .١٥٧ -١٥٦املصدر نفسه ؛ ص ) ٢(
  .١٦٣املصدر نفسه ؛ ص ) ٣(
  .١٦٤ -١٦٣املصدر نفسه ؛ ص ) ٤(



 ـ٤٩  ـ 

وشهادات كثرية أخرى جاءت من قبل علامء وباحثني آخرين من خمتلف 
األمم والديانات وعرب خمتلف األزمان تؤكد ما ذهب إليه النبي الكريـم يف 

 .توجهاتـه الطبية للمسامهة يف احلفاظ عىل صحة الناس وعافيتهم

 : فهي تشتمل، بعمومها، عىل ما يأيتأما أقواله 

 . وصايا صحية يف الوقاية من األمراض-١

  وصفات طبية لعالج األمراض-٢

 . الدعوة إىل لزوم استشارة املرىض لألطباء-٣

 . اصول عيادة املرىض، والتذكري بأسس آداب زيارهتم-٤

 . حتريمه ملامرسة السحر واإلشارة إىل أرضاره-٥

النافعة كبديل عن األدوية يف وقاية اجلسم من  اختيار األطعمة -٦
 .األمراض

 . تفضيله استخدام األدوية املفردة عىل األدوية املركبة-٧

 . الرتكيز عىل أمهية النظافة لتقويم الصحة ودفع األمراض-٨

.  اإلستعانة بالطب الروحاين كواحد ة من وسائل عالج األمراض-٩
ِتـُمد يف الوقت احلارض كواحد من واجلدير بالذكر ان الطب الروحاين اع

 .مقومات الطب البديل

 . التأكيد عىل احلمية واالبتعاد عن البطنة-١٠

 . الدعوة ملامرسة احلجامة-١١

 القرآن الكريم واحلديث النبوي ّوخالصة ما يمكن قوله هنا هو ان



 ـ٥٠  ـ 

الرشيف اشتمال عىل عدد كبري من النصوص ذات الصلة بمفاهيم الطب 
 .ة و بالشكل الذي حيافظ فيه عىل سالمة اإلنسان وصحتهوالصحة العام

  

  : الطب ونهج البالغة
وضع هنج البالغة النواة االوىل لنشأة العلوم الطبية والصحية للناس 

 ، فقد أخذ منه أبناؤه وأحفاده من األئمة الذين جاءوا بعد اإلمام عيل 
ب ريادهتم يف الفقه ّالكثري حتى أصبحوا روادا يف امليادين الطبية إىل جان

نعم وضع هنج البالغة، إىل جانب الطب النبوي، احلجر األساس ... والتفسري
 .»طب أهل البيت«يف نشأة 

 فقد صدرت كتب و دراسات كثرية وبخصوص طب أهل البيت 
كام صدرت كتب اخرى . »طب األئمة «حتمل هذا اإلسم أو حتت عنوان 

 . وطب اإلمام الصادق عن طب الرضا 
ّولعل من أبرز العوامل التي أدت إىل ظهور املضامني الطبية والصحية يف 

 :هنج البالغة نذكر ما يأيت
، وخربته الواسعة يف خمتلف ميادين احلياة  موسوعية اإلمام عيل -١

 .السياسية منها واالجتامعية واإلدارية واللغوية والفقهية وغريها
 .صحية وحتليلها قدرته الفائقة عىل دراسة الظواهر ال-٢
 قدرته الكبرية عىل اإلستقراء وتوقـّع ما يمكن حدوثه، معتمدا يف -٣

 .ذلك عىل قوة املالحظة ودقة التفكري العلمي
 عىل ما ورد يف القرآن الكريم من آيات بينات تعزز  اعتامد اإلمام -٤

ن آلية ّان يف القـرآ« : ولعل مقولته الشهرية. دور العلم والطب يف حياة اإلنسان



 ـ٥١  ـ 

َارشَوا وُلُك   )١( جتمع الطب كله  . خري دليل عىل ذلك)٢( واُفِْرسُال تَوا وُبْ

 الذي كانت وصاياه  تأثره البالغ بتوجيهات النبي الكريم حممد -٥
فقد استقى اإلمام علمه وبالغته من علم . ّالصحية جلية لإلمام عيل 

وقد ). الطب النبوي( بعد بـ  معتمدا يف ذلك عىل ما عرف فياموبالغة النبي 
 الف باب من العلم علمني رسول اهللا « :  ذلك من خالل مقولتهأكـّد 

  .)٣(»فانفتح من كل باب الف باب

ّومن ثم فان ما ورد يف هنج البالغة من حكم ووصايا وأقوال بليغة ما هو 
ة اال تعبري عن فقه الطب املستمد من القرآن املجيد ومن األحاديث النبوي

وستكون االستعانة بام ورد يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف . الرشيفة
 لتأكيد مسريته منهجا ثابتا عند احلديث عن هنج البالغة وأقوال اإلمام عيل 

 .عىل ذلك النهج القويم والسنة النبوية الرشيفة

 واجلدير بالذكر ان املعلومات الطبية التي توفرت يف عرص اإلمام 
نت سابقة لزماهنا ألن الناس يف ذلك الزمان كانوا يغطـّون يف سبات عميق كا

من اجلهل وال يعرفـون عن النواحي الطبية والصحية العامة اال القليل القليل، 
. وبذلك تتجسد لنا القيمة الكبرية للمفاهيم الطبية والصحية لدى اإلمام 

ثبات  العلمية الرصينة إلنوعة واألبحاثثم جاء الطب احلديث بالدراسات املت
 . من حكم ووصايا صحية وطبية عامةصحة ما ذهب إليه اإلمام 

                                                        
 .٢٦٧ص ، ٦٢ج : بحار األنوار) ١(
  .٣٠اآلية ، ة األعرافسور) ٢(
  .١٣٠ص ، ١ج  : كشف الغمة) ٣(



 ـ٥٢  ـ 

  : العلوم الطبية في نهج البالغة

 :اشـتمل هنج البالغة عىل الكثري من العلوم الطبية، نذكر منها ما يأيت

 ).فيام ينبغي ان يكون عليه الطبيب( أخالقيات مهنة الطب -١

 .ب واملريض العالقة مابني الطبي-٢

 . الصحة العامة-٣

 . علم الترشيح-٤

 . علم األجنة-٥

 علم الفسـلجة، ويتضمن االشارة إىل وظائف خمتلف األعضاء -٦
 .اجلسمية

 . علم األدوية-٧

 . املناعة واملرض-٨

 . األمراض الباطنية-٩

 . احلواس-١٠

 . األمومة والطفولة-١١

 . التناسل والعقم-١٢

 . طب املسنني-١٣

 .غذاء والتغذية ال-١٤

 . الطب النفساين-١٥

 . الطب العديل-١٦



 ـ٥٣  ـ 

  :مزايا الموضوعات الطبية في نهج البالغة

امتازت املوضوعات الطبية والصحية العامة التي وردت يف هنج البالغة 
 :بام يأيت

 وردت بلغة مبسطة وسلسة بحيث كانت مفهومة من قبل عامة الناس -١
 .يةآنذاك، ومنسجمة مع مداركهم املعرف

 عرضت عىل هيئة وصايا وحكم قصرية وذات دالالت واضحة -٢
 .ومعربة عن املعنى املقصود منها

 . جاءت من الواقع اليومي الذي كان يعيشه االنسان يف ذلك الوقت-٣
 . شملت صحة االنسان من النواحي البدنية والنفسية واالجتامعية-٤
 .تمعه تعرضت للجوانب البيئية ذات الصلة باالنسان وجم-٥
 . امتازت بكوهنا ذات مدلوالت وقائية وعالجية-٦
 كانت مستوحاة من مضامني القرآن احلكيم من موضوعات طبية -٧
 .وصحية
 وتربيته  جاءت منسجمة مع توجيهات النبي الكريم حممد -٨

 . العامة، والطبية خاصةلالمام
 

  ):كلمة البد منها(الطب البديل 

، قديمه وحديثه، نقول لقد اعتمد نحن يف معرض الكالم عن الطب
الطب احلديث كثريا عىل الطب القديم الذي كان يعرف بالطب الشعبي، وهو 
جمموعة من املعارف واملعلومات متثل إجراءات مجاعية أو فردية تستخدم لعالج 



 ـ٥٤  ـ 

). الطب التقليدي أو الطب احلديث (املرض، وختتلف عن الطب العلمي 
فادة من األعشاب والنباتات الطبية ملعاجلة اعتمد الطب احلديث يف االست

األمراض املختلفة، كذلك االستفادة من أنواع األغذية حلامية اجلسم من تلك 
 .األمراض

وتطور الطب احلديث حتى وصل إىل ما هو عليه اآلن من تقدم وبخاصة 
يف ميادين الصناعات الدوائية، واخرتاع األجهزة والوسائل والتقنيات اخلاصة 

نقول عىل الرغم من ذلك .... اعدة عىل تشخيص وعالج األمراض املتنوعة املس
كوسيلة   Alternative Medicineكله فان العامل مازال يعرتف بالطب البديل 

 .ناجعة من وسائل العالج والوقاية من األمراض

واملقصود بالطب البديل االبتعاد عن األدوية التقليدية السائدة يف عالج 
 هو احلال يف استخدام التنويم املغناطييس، واالبر الصينية، األمراض، كام

واملوسيقى، واحلجامة، وتعاطي األعشاب، كام ان التوجه إىل األولياء 
 .والصاحلني يعد واحدا من مكونات الطب البديل

 

 



  ـ٥٥  ـ 

 

 
 



 ـ٥٦  ـ 



 ـ٥٧  ـ 

 

 

 

 

  : وصايا اإلمام للطبيب

وذلك من » املريض«و » الطبيب«ّجسد هنج البالغة طبيعة العالقة بني 
 . لكل منهامخالل الوصايا البليغة لالمام 

ّمن تطبب فليتق اهللا ولينصح « : وعن الطبيب قـال اإلمام عيل 
 .)١(»وجيتهد

 :ويف ذلك وصايا مهمة مفادها ما يأيت

 ان يكون الطبيب خملصا يف مهنته وملتزما بأخالقياهتا، وان يكون عىل -١
 .قدر عال من املسؤولية املهنية

 . عىل أرسار مرضاهًن يكون أمينا أ-٢

 ان جيتهد يف املتابعة العلمية لتخصصه ليواكب ما يستجد من تطورات -٣
 .علمية يف جمال عمله

 ان حيسن التعامل اإلنساين مع املريض بخلق جسور مبنية عىل الثقة -٤
 .لتحقيـق اهلدف املطلوب من اللقاء بينهام لتوفري العالج املناسب لألخري

                                                        
  .٧٤ص ، ٦٢ج  : بحار األنوار) ١(



 ـ٥٨  ـ 

سن استجواب املريض عن عالمات مرضه وما يشكو منه  ان حي-٥
 .لتكوين فكرة كافية عن املرض

 . ان ال يلحق األذى باملريض بأي شكل من األشكال-٦

 ان يتحدث الطبيب مع مريضه بصورة تنم عن اهتاممه بمعاناته -٧
وبطريقة تكون خالية من الرتفـّع، وال سيام مع املرىض الذين مل يتلقوا تعليام 

واجلدير بالذكر ان للمريض احلق عىل الطبيب يف ان يرشح له املرض . الياع
بطريقة مبسطة ومفهومة ودبلوماسية، وان يبني ما سيكون عليه احلال بعد 

 .العالج وال سيام اذا كان مرضه من األمراض املستعصية

 ان يكون عفيفا يف التعامل مع املرىض وان ال يتعامل معهم -٨
 .باملحرمات

ن ال يكون عبوسا يف وجه املريض الن ذلك قد يوحي إليه بانه  ا-٩
وقيل ان االبتسامة التي يبدهيا الطبيب للمريض والكلمة الطيبة مها . ميؤوس منه

 .نصف العالج

 ان تكون لديه معرفة دقيقة بتاريخ املرض الذي يعاين منه املريض -١٠
 .ليتمكن من اختاذ قراره الصائب يف تشخيص املرض

ن يعمل بتعاون مع زمالئه ضمن فريق العمل الواحد ان اقتىض  ا-١١
منه ذلك ألن األمر قد يتطلب تضافر جهود أكثر من اختصاص واحد لتوفري 

 .العالج الدوائي أو اجلراحي للمرىض

 ان يتحقق من تشخيص املرض بصورة دقيقة، ويمكنه يف هذه احلالة -١٢
اندة التي تساهم يف إعطاء الصورة االستعانة باملختربات واألجهزة الطبية الس



 ـ٥٩  ـ 

 .الكاملة عن طبيعة املرض

ّمن تطبب «: ومن وصـايـاه املهمـة األخرى يف هـذا املجـال قوله 
 .)١(»ال فهو له ضامنإّفليأخذ الرباءة من وليه و

وتتمثل براءة الذمة يف الوقت احلارض، بالسامح بموجب تأييد حتريري 
أو وليه أو من ينوب عنه رسميا للطبيـب بإجـراء يأذن به املريض ) ورقة موافقة(

ما يلزم من عالج طبي سواء كان ذلك باجلراحة أم بالدواء، وبذلك خييل الطبيب 
مسؤوليته من نتائج املداخلة الطبية أو اجلراحية التي قد تؤول أحيانا إىل إصابة 

 .املريض بأذى أو إىل وفاته

 يف حديثه ليشمل د وأكثر من ذلك فقد ذهب النبي الكريم حمم
ُمن تطبب ومل يعلم منه « : ّالناس الذين يدعون الطب وهم ليسوا كذلك، بقوله ّ

 .)٢(»الطب قبل ذلك فهو ضامن

ُويفيد ذلك يف ان من ادعى معرفة الطب ومل يعرف ذلك عنه، أي انه مل 
يكن طبيبا، فهو ضامن ملا قد يسببه العالج الذي يصفه للمريض أو ما تسببه 

 .حة التي جيرهيا من أذىاجلرا

 

  : مواصفات الطبيب الحاذق

للطبيب احلاذق مواصفات عدة ينبغي التحيل هبا، وقد استمدت مجيعها 

                                                        
  .٣٦٤ص ، ٧ج  : الكايف) ١(
  .١٠٧-١٠٦ص  : الطب النبوي) ٢(



 ـ٦٠  ـ 

 :)١(ومن هذه املواصفات نذكر ما يأيت . من الرتاث الطبي العريب اإلسالمي

 . النظر يف نوع املرض-١
 . النظر يف سبب املرض-٢
 .يته اجلسدية يف مقاومة املرض مالحظة قوة املريض ومدى إمكان-٣
 . مالحظة سن املريض-٤
 . مالحظة بيئة املريض وعاداته-٥
 . الوقوف عىل مهنة املريض وطبيعة عمله-٦
 معرفة التاريخ املريض للعائلة ألن األمراض قد تنتقل بالعدوى أو -٧
 .بالوراثة
  أن يكون عىل صلة دائمة بام يستجد من تقدم يف اختصاصه باملجالني-٨

 .التشخييص والعالجي
اذا ( االنتباه إىل وقت إعطاء العالج أو الوقت املناسب إلجراء العملية -٩

 ).كانت جراحية
 . معرفة قوة الدواء ودرجة تأثريه-١٠
 . ان يكون لطيفا مع املريض وان يرفق به-١١
 ان يعالج باألسهل فاألسهل، أي ال ينتقل إىل الدواء املركب إال عند -١٢

 .دواء املفرد عن اداء دورهتعذر ال
 وبشكل عام، عىل الطبيب ان يتقن فن التطبب التزاما باحلكمة -١٣

 .رحم اهللا امرئ عمل عمال فأتقنه : القائلة

                                                        
  .١١٣-١١١ص  : مقتبسة بترصف من كتاب الطب النبوي البن قيم اجلوزية) ١(



 ـ٦١  ـ 

  : القسم الطبي

يه مجيع األطباء عقب خترجهم من كليات الطب ّ طبي يؤدمهناك قس
 جتسيد أخالقيات ليكون دليال يف عملهـم  يف حياهتــم املهنيـة، ويعد أساسا يف

 .ولعل قسم ابوقراط هو األكثر شهرة يف هذا املجال. مهنة الطب

أقسم باهللا، رب احلياة واملوت وخالق « : وينص القسم املذكور عىل ما يأيت
الشفاء عىل اين أرى ان املعلم يل بمنزلة آبائي أواسيه يف معايش وأقصد بقدر 

ال أشري أيضا بمثل هذه املشورة وال طاقتي منفعة املرىض وال أعطي دواء قتاال و
أدين من النسوة فرزجة تسقط اجلنني وأحفظ نفيس يف تدبريي عىل الزكاة 
والطهارة، وأما األشياء التي أعاينها يف أوقات املرىض أو أسمعها يف غري أوقات 

 .)١(»عالجهم فأمسك عنها

نص عىل في) يف العراق(أما القسم الطبي املعمول به يف كلياتنا الطبية 
أقسم باهللا العظيم، وبمقدسايت، أن أكون وفيا ملن علمني هذه املهنة، « : اآليت

ًعطوفا عىل املرىض، مؤثرا مصلحتهم، وأن ال أفيش رس املريض، وال أعطي دواء 
 .»بقصد اإلرضار، وأن أكون حسن السرية مع زمالئي، خملصا ألمتي ووطني

 

  : وصايا اإلمام للمريض

 العالقة بني املريض والطبيب من جهة، وما ينبغي ان كان ذلك فيام خيص
 للمريض يف أما حكم و وصايا اإلمام . يكون عليه الطبيب من جهة أخرى

                                                        
  .١٨-١٧ص  : العرب والطب للشطي) ١(



 ـ٦٢  ـ 

جمال احلفاظ عىل صحته العامة فهي كثرية جدا، ولعلها هي األساس يف وجود 
 .هذا الكتاب، وسنطلع عليها يف الفصول القادمة منه

 : اخلصوص نذكر ما يأيت هبذامن أقوال اإلمام عيل 

 .)١(»ال شفاء ملن كتم طبيبه داءه«
 .)٢(»من كتم مكنون دائه عجز طبيبه عن شفائه«و
 .)٣(»من كتم األطباء مرضه خان بدنه«و

 إىل ضـرورة تلك هي وصايا مهمة للمريض أشار فيها أمري املؤمنني 
حيـة عن البـوح عــن مكنـونـات دائه إىل الطبيب للوقوف عىل حالتـه الص

كثب وتكوين صورة كافية بغية معاجلته عن درايـة ووضـوح، واال قـد يعجز 
 .الطبيب عن إعطائه العالج الناجع ملرضه

وربام يعود عدم البوح عن طبيعة املرض وما يتعلق به من أرسار لدى 
 :املريض إىل الطبيب ألسباب عدة نذكر منها ما يأيت

 .يخفي أرساره عن الطبيب قد يكون املريض خجوال بطبيعته ف-١

 رغبة املريض يف احلفاظ عىل رسية املرض الذي يعاين منه خاصة -٢
األمراض اجلنسية التي قد يصاب هبا اإلنسان جراء ممارسات جنسية خاطئة 

  .ّ، فيرص املريض عىل عدم البوح هبا)غري مرشوعة(

                                                        
  .٤٨٣ص  : در الكلمغرر احلكم و) ١(
  .٥٦٤ص  : هداية العلم يف تنظيم غرر احلكم) ٢(
  .ن.م) ٣(



 ـ٦٣  ـ 

ه  عدم البوح عن بعض األمراض التي يظنها املريض تيسء إىل رجولت-٣
 ً.كأمراض العقم مثال) فحولته(

 عدم إعطاء الوقت الكايف من قبل الطبيب للمريض للتحدث عام به -٤
والطبيب الذي يكون عىل عجالة من أمره عند . ّوالكشف عام يعانيه بحرية

 .التعامل مع املريض قد ال حيصل هو اآلخر عىل املعلومات الكافية عن املرض

ملريض والطبيب، قد حيول دون اإلفصاح  عدم توفر جسور الثقة بني ا-٥
 .عام يعانيه املريض

 قد ال يبوح بعض املرىض عن رس مرضهم وذلك رغبة منهم يف -٦
 .اختبار قدرة الطبيب عىل اكتشاف أو تشخيص املرض لدهيم

ومن ناحية أخرى قد يكون املريض طفال أو معتل العقل بحيث ال يقوى 
وم هبذه املهمة األفراد املقربني منه، وهؤالء عىل التعبري عام يعانيه من مرض فيق

الطفل أو الشخص (قد ال يتمكنون من توصيف احلالة التي يعاين منها كال منهم 
وصفا دقيقا يضفي إىل الوقوف عىل حالته املرضية بصورة ) معتل العقل

وعندما تتوفر الظروف املالئمة للمريض فانه سيبوح، من دون شك،  .صحيحة
ض لطبيبه ومن ثم يعمل االثنان معا عىل خلق الثقة املتبادلة بينهام عام به من مر

 .األمر الذي يساهم كثريا يف عالج املرض
 

  :آداب عيادة المريض

 للمريض هناك دعوات إىل عيادة املرء عند اىل جانب وصايا اإلمام 
مرضه بغية التخفيف عن آالمه واالهتامم بصحته، فيويص األطباء باالهتامم 



 ـ٦٤  ـ 

، كام يقدم ركنا أساسيا من أركان )كام ورد ذلك قبل قليل( مرضاهم بصحة
ّان من أعظم العواد أجرا عند اهللا، من إذا « : آداب زيارة املريض، إذ يقول 

ّعاد أخاه، خفف اجللوس إال ان يكون املريض حيب ذلك ويريده ويسأله 

الصحيح املريض يعاد، و« :  يقولواجلدير بالذكر ان اإلمام . )١(»ذلك
 .)٢(»يزار

ّالعيادة سن« :  قد أشار بدوره إىل ذلك بقولهوكان النبي حممد  . )٣(»ةُ
ويف ذلك توكيد عىل أمهية عيادة املريض واعتبارها واحدة من املهام اإلنسانية 
التي ينبغي ان يامرسها اإلنسان يف جمتمعه من أجل تدعيم مقومات التآلف 

 ، )٤(»هاّأعظم العيادة أجرا أخف« :  عىل انكام أكد النبي الكريم . االنساين
ومفاد ذلك ان املريض بحاجة إىل راحة تامة عند تعرضه ملرض معني  إىل جانب 
القدر الكايف من النوم وتناول الدواء وغري ذلك من توفري أسباب الرعاية التامة 

ومن بني األسباب ختفيف اجللوس معه وعيادته ملجرد االطمئنان عىل . له
 .هصحت

 واإلمام ًإذا تلك هي آداب عيادة املريض التي هيدينا اليها النبي حممد 
 .عيل 

 

                                                        
 .١١٣ص  : طب األئمة لعبد اهللا شرب) ١(
  .٤٠٥احلديث ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
  .٨١ص ، ٣ج  : الفردوس) ٣(
 .٩٧ص ، ٩ج : كنز العامل) ٤(



  ـ٦٥  ـ 

 

 



 ـ٦٦  ـ 



 ـ٦٧  ـ 

 

 

 

  : الصحة العامة والمرض

يف جمال احلديث عن اجلسم يف حالتي الصحة واملرض، قال اإلمام 
 :عيل

الصحة واملرض والنوم واليقظة واملوت  : ان لألبـدان حاالت ست«
اح فان صحتها اليقني ومرضها الرتديد ونومها الغفلة واحلياة، وكذلك األرو

 .)١(»ويقظتها التوجه وموهتا اجلهل وحياهتا العلم
 .)٢(»الصحة أفضل النعم«و 
ِأال وإن من البالء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من «و  ُّ َ َ َّ

ِمرض البدن مرض القلب، أال وإن من النعم سعة املال، وأفضل من  ُ ََ َ ِ سعة املال ِ
 .)٣(»ِصحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب

 .)٤(»ال عيش أهنأ من العافية«و 
  .)٥(»املرض حبس البدن«و 

                                                        
  .٥ص ، اخللييل : الصادق اإلمام طب) ١(
  .٣٥٨ص  : مكارم األخالق) ٢(
  .٥٥٣ص  : هنج البالغة) ٣(
  .٤٩٢ص  : هنج البالغة) ٤(
  .٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٥(



 ـ٦٨  ـ 

ّوالصحة واملرض مفهومان طبيان يعرب كل منهام عن حالة اجلسم وذلك 
 .من خالل الوقوف عىل الصفات الرتكيبية والوظيفية ملكوناته األساسية

تعني خلو اجلسم من األمراض، وهي توفر املكونات   Healthفالصحة  
األساسية للجسم باملناسيب الطبيعية املقدرة له، وهي تعرب عن العافية التي 

» ال عيش أهنأ من العافية« : يتمتـع هبا اإلنسان ؛ فهـي حقـا كام قال اإلمام 
 .»الصحة أفضل النعم«و 

املعافاة « : صحة عىل اهناال) WHO(ّوقد عرفـت منظمـة الصحـة العاملية  
 .»الكاملة  جسميا ونفسيا واجتامعيا ال جمرد انتفاء املرض أو العجز

  فهو أي انحراف أو اختالل يف Illness  أو الداء  Diseaseأما املرض  
الرتكيب الطبيعي أو الوظيفة الطبيعية جلزء من اجلسم أو لعضو من أعضائه أو 

يزة ومرتبطا بأسباب قد تكون معروفة أو أجهزته مقرونا بأعراض وعالمات مم
 .)١(غري معروفة 

كام يمكن تعريف املرض عىل انه انحراف يف مكونات اجلسم الداخلية 
عن مناسيبها الطبيعية، أو اختالل يف ثبات البيئة الداخلية للجسم 

Homeostasis. 

  فهو املرض الناجم عن اضطراب وظيفي طفيف أو Ailmentأما السقم  
 . يف أعضاء اجلسممعتدل

وأما العالج فهو إعادة ثبات البيئة الداخلية للجسم إىل وضعها الطبيعي 

                                                        
  .٥١١ص  : الطبي Dorlandقاموس  ) ١(



 ـ٦٩  ـ 

بتصحيح حالتي الزيادة أو النقصان يف  مكونات اجلسم الداخلية، وقد يكون 
أو من اخلارج باستعامل األدوية الالزمة أو ) تلقائيا(ذلك التصحيح داخليا 

 .األغذية املناسبة

 .)١(»املرض حبس البدن« : ري املؤمنني وعن املرض قال أم

واملرض بشكل عام اما ان يكون عضويا، أي إصابة عضو معني من 
 .أعضاء اجلسم ؛ أو نفسيا قد يكون نامجا عن مرض عضوي يف بعض األحيان

واملعروف ان لكل كائن من الكائنات احلية واطئا كان أو راقيا، نباتا أو 
وقد تكون هناك . ضا أو أمراضا خاصة بهحيوانا أو إنسانا، لكل منهم مر

 .أمراض مشرتكة بني بعض الكائنات احلية املوجودة يف البيئة الواحدة

كمـا ان لكل علة من تلك العلل دواء يمكن االستفادة منه للتخلص 
لكل حي داء، لكل علة « :  ذلك كله بقولهّوقد جسد اإلمام عيل  .منها
اء يف موضوعات خاصة قادمة من هذا وسنأيت عىل موضوع الدو. )٢(»دواء

  .الكتاب

 

  : العوامل المؤثرة في الصحة العامة

يتعرض اإلنسان لكثري من األمراض يف حياته وذلك من حيث يدري أو 
فمسببات األمراض متنوعة، فهي اما ان تكون بيئية كامللوثات . ال يدري

 الذي يؤدي إىل واجلراثيم املسببة للمرض وغري ذلك، أو ذاتية كسوء التغذية

                                                        
  .٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ١(
  .٢٠٨ص  : حتف العقول) ٢(



 ـ٧٠  ـ 

ّاإلخالل بالساعة البيولوجية التي تسري عموم وظائف اجلسم ؛ أو تكون نفسية 
 .نامجة عن مسببات جسمية أو اجتامعية أو اقتصادية أو غريها

وهناك مجلة من العوامل تؤثر يف الصحة العامة للفرد نذكر من بينها ما 
 :يأيت

 : اجلنس-١

 األمراض بني االناث أكدت الدراسات عىل تباين نسب حدوث
، وربام )اذ اهنا يف االناث تكون أكثر يف الغالب مما هو عليه يف الذكور(والذكـور 

يعود ذلك إىل طبيعة الرتكيب البدين كرتكيب اجلهاز التناسيل مثال، وبعض 
 .الوظائف اخلاصة املرتبطة به كاحلمل والرضاعة والدورة الشهرية  وما إىل ذلك

 : العمر-٢

لعمر ارتباطا كبريا بالصحة العامة، اذ ان األداء البيولوجي للعضو يرتبط ا
ّوجيسد اإلمام . البدين يبدأ بالتضاؤل بمرور الزمن فتقل بذلك كفاءة األعضاء

 : ذلك من خالل أقواله حيث يقولعيل 
 .)١(»من بلغ السبعني اشتكى من غري علـّة«

 .)٢(»من أخطأه سهم املنية قيده اهلرم«و 
هو مرحلة ما قبل املوت، وهذه هي سنة احلياة اذ ال يوجد كائن واهلرم 

  .خالد، فاخللود هللا وحده سبحانه وتعاىل

                                                        
  .٣٢٤ص  ،٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .٣٨٠ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(



 ـ٧١  ـ 

 : الغذاء-٣

يلعب الغذاء دورا مهام يف بناء اجلسم وتسيري وظائفه املختلفة، لذلك 
ينبغي تناول األغذية ضمن برامج خاصة تنسجم مع الصحة العامة للفرد وإال 

ويف هذا املجال اهتم .  أو التقليل منها إىل حدوث أمراض معينةأدى اإلفراط هبا
 اهتامما كبريا وذلك من خالل أقواله الشهرية التي يؤكد فيها عىل اإلمام عيل 

 :عدم اإلرساف يف تناول الطعام حيث يقول 

 .)١(»ال تطلب احلياة لتأكل، بل اطلب األكل لتحيا«
 .)٢(»ت فكرتهمن اقترص يف أكله كثرت صحته، وصلح«و 
 .)٣(»من قل طعامه قلت آالمه«و 
 .)٤(»من غرس يف نفسه حمبة أنواع الطعام، اجتنى ثامر فنون األسقام«و 
 )٥(»إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه، وفسدت أحالمه«و
 .)٦(»كم من أكلة منعت املوت«و 
  .)٧(»ال فطنة مع بطنة«و 
 .)٨(»لبان املرضةكثرة األكل والنوم تفسدان النفس وجت«و

                                                        
  .٣٣٣ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .١٥٥ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٢(
  .١٣٧ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٣(
  .٤٢٦ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٤(
  .٩٦ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٥(
  .١٦٦ص ، ٧٣ج  :  األنواربحار) ٦(
  .٥٣٢ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٧(
  .٣٨٩ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٨(



 ـ٧٢  ـ 

  .)١(»ال تنال الصحة اال باحلمية«و 
 .)٢(»من مل يصرب عىل مضض احلمية طال سقمه«و 
 .)٣(»املعـدة بيـت األدواء واحلميـة رأس الـدواء وال صحـة مع النهم«و 
 .)٤(»ال جتتمع الصحة والنهم«و 

 ويفهم من ذلك ان من ابتعد عن التخمة واالرساف يف تناول الطعام قلت
أمراضه الن يف ذلك االرساف إجهاد كبري ألعضاء اجلسم املختلفة التي ينبغي 

ّفرب إنسان أفرط باألكل . ان تؤدي أدوارها الوظيفية وفق السياقات الطبيعية ُ
ّفابتيل بالتخمة وبينام مرضت معدته فتعذر عليه األكل أياما وجرت عليه 

 ً.أسقاما

 االنسان وعافيته اال وتعرض  أمرا يتعلق بصحةومل يرتك اإلمام عيل 
له بيشء من عني احلكمة وخالص البالغة، ويف ذلك جتسـيد للعالقـة الوطيدة 

 أقواله تلك وقـد اسـتمـد اإلمام . بني الصحـة العامـة لالنسـان والغــذاء
ان يف القـرآن أليـة جتمع الطـب « : من القرآن الكريم حيث مقولته الرائعة

َارشَوا وُلُك )٥(»كله   .)٦(واُفِْرسُال تَوا وُبْ

 من خالل ذلك عىل قيمة الغذاء والنظام وهكذا يؤكد اإلمام 
                                                        

  .٤٥٣ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ١(
  .٣٢٠ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٢(
  .٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٣(
  .٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٤(
  .٤٥٣ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٥(
  .٣١اآلية  : سورة األعراف) ٦(



 ـ٧٣  ـ 

 .الغذائي يف احلفاظ عىل الصحة العامة للفرد

فاجلسم يستمد طاقته، ليقوم باداء وظائفه، من تلك املواد الغذائية، مواد 
الداخلية للجسم  صلبة كانت أم سائلة، لتحافظ عىل ما يعرف بنظام ثبات البيئة 

Homeostasis. 

وحيتوي اجلسم عىل مقادير حمددة من املكونات اجلسمية بحاالهتا الثالث 
الصلبة والسائلة والغازية وان أي انحراف يف تلك املقادير عن حدودها الطبيعية 

؛ فيمكننا يؤدي إىل اضطراب وظائف اجلسم احليوية، ومن ثم إىل حدوث املرض
 . عىل انه اختالل يف نظام البيئة الداخلية للجسمببساطة تعريف املرض

وكام هو معروف لدى عموم الناس فان الغذاء حيتوي عىل مكونات رئيسة 
 :هي

 .الكاربوهيدرات
 .الربوتينات

 .الدهون
 .األمحاض األمينية

 .الفيتامينات
  .األمالح واملعادن

 .مركبات جسمية أخرى كاألنزيامت واهلرمونات وغريها

 : البيئة-٤

ومن بني . تؤثر العوامل البيئية السلبية املختلفة يف الصحة العامة للفرد



 ـ٧٤  ـ 

هذه العوامل نذكر امللوثات الناجتة عن املصانع وعوادم السيارات ووسـائـل 
النقـل األخرى، واملـواد املشـعـة، وخمـلفـات احلروب، وتلوث املياه والغذاء، 

وكل ذلك . ة التصحر، وغريهاوانحسار الغابات واملساحات املزروعة، وزياد
. يؤثر، من دون شك، يف صحة الفرد ويؤدي إىل حدوث األمراض املختلفة

لذلك ينبغي توفري بيئة نظيفة لتلعب دورا نافعا يف حتقيق صحة أفضل للمجتمع 
 .من خالل احلفاظ عىل سالمة أفراده وصحتهم

 : التدخني-٥

.  يف صحة اإلنسانً بليغاًثبت ان املواد الناجتة عن التدخني تؤثر تأثريا
فأصبحت أرضارها مقرونة بالرسطان وبأمراض القلب واألوعية الدموية 

 .وأمراض اجلهاز التنفيس

 : اخلمور واملخدرات-٦

أما اخلمور فهي مرتبطة باآلثار السلبية التي ترتكها عرب األمراض اجلسدية 
الترصفات السلبية كتشمع الكبد، والنفسية واالجتامعية بسبب تأثريها يف نشوء 

 .لدى متعاطيها

وأما تناول املخدرات فانه يؤثر يف حياة اإلنسان من النواحي الصحية 
والنفسية واالجتامعية أيضا فيؤدي بالفرد إىل امليل للجريمة والغرق يف مستنقع 

 .االنحرافات اجلنسية

 : االضطرابات النفسية-٧

إلنسان، فهي كام يقول تلعب االضطرابات النفسية أدوارا مهمة يف صحة ا



 ـ٧٥  ـ 

 .)١(»ّواهلم نصف اهلرم« : عنها اإلمام 

 .)٢(»اطرح عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وحسن اليقني«و

إىل حدوث الكثري من االضطرابات  Depressionّويؤدي اهلم واالكتئاب
 .اجلسمية بسبب اإلفرازات التي حيررها اجلسم عند حدوث االكتئاب

 : درجة حتمل املرض-٨
هنـاك درجـات من التحمل للمرض يواجهها اإلنسان ختتلف باختالف 

امش بدائك ما مشى « : طبيعة عمل جهازه املناعي، لذلك يقول اإلمام عيل 
أي ما دام الداء سهل االحتامل فانه يمكن للمرء أن يامرس أعامله، أما . )٣(»بك

 .إذا أعياه املرض فينبغي االسرتاحة له
الذي يصاب بأمراض معينة قد تفيده تلك األمراض وأكثر من ذلك فان 

ً يف استحداث مناعة مكتسبة لتعينه يف مقاومة األمراض التي قد تصيبه الحقا
ّرب « :  يف حكمته البليغةًفينقلب بذلك الداء دواء كام يقول أمري املؤمنني  ُ

  .)٤(»ً انقلب دواءٍداء
ا الفرد تؤدي إىل ومن ناحية أخرى فان كثرة األمراض التي يتعرض هل

من « :  ذلك بمقولته املعروفةوقد جسد اإلمام . صعوبة الشفاء يف الغالب
 .)٥(»كثرت أدوائه مل يعرف شفاؤه

                                                        
  .٣٤١ص ، ١٨ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .٣٢٤ص ، ١ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
  .٤٠٨ص ، ٢ج  : الوسائل) ٣(
  .٤٨٤ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٤(
  .٤٨٤ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٥(



 ـ٧٦  ـ 

  :  االنحدار الوراثي-٩

ُويظهر . تلعب الوراثة دورا كبريا يف نقل األمراض من اآلباء إىل األبناء
وجودة يف العائلة  وذلك الزواج بني األقارب الكثري من األمراض الوراثية امل
 .بصورة أكثر مما هو عليه عند الزواج من غري األقارب

 : الفقر والتخلف العلمي- ١٠

تسود املجتمعات الفقرية واملتخلفة علميا الكثري من األمراض بسبب 
غياب او قلة الوعي الصحي من جهة، وعدم توفر مستلزمات التقدم الصحي 

رشب واملستشفيات واألدوية واألجهزة من جهة أخرى كاملياه الصاحلة لل
 .املساعدة عىل تشخيص وعالج األمراض

 : العمل- ١١

تلعب طبيعة العمل الذي يؤديه اإلنسان دورا مهام يف صحته، لذا ينبغي 
اختاذ التدابري الصحية الالزمة للحفاظ عىل حياته من األمراض التي قد تصيبه 

وف  غري الطبيعيني أو عند استعامل جراء قيامه بعمله اليومي، كاجللوس أو الوق
ومن . األجهزة أو املستلزمات الواقية من األرضار النامجة عن ممارسة العمل

األمثلة عىل ذلك التعرض لرضبة الشمس من خالل تواجـده يف موقـع العمل 
 .لفتـرة طويلـة ، أو التعـرض للمـواد السـامة أو املؤذية أو غري ذلك

 



  ـ٧٧  ـ 

 

 



 ـ٧٨  ـ 



 ـ٧٩  ـ 

 

 

 

 Physiology    :)علم وظائف األعضاء(جيا الفسيولو

 دورا كبريا يف جمال الدراسة بعلم الفسيولوجيا ان لإلمام عيل 
Physiology  أو ما يعرف بعلم وظائف األعضاء، وذلك من خالل سرب أغوار

وقد أيدت معطيات الطب احلديث ما . هذا العلم بصورة مبارشة أو غري مبارشة
 .مه ومواعظه ووصاياه يف هذا امليدان يف حكذهب إليه اإلمام 

ضمن حماور معينة خيصص كل واحد منها  وسيكون حديثنا هنا
الستعراض أحد أجهزة اجلسم مبتدئني باجلهاز اهلضمي ثم جهاز الدوران ثم 
اجلهاز العصبي عىل التوايل، فضال عن احلديث عن بعض األجهزة اجلسمية 

  .األخرى
 

  Digestive System   :الجهاز الهضمي

يعد اجلهاز اهلضمي من األجهزة اجلسمية املهمة لإلنسان، إذ يقوم هبضم 
الغذاء وحتويله إىل وحدات أصغر من املواد الرضورية إلدامة حياته وبناء 

كام يقوم بتزويد اجلسم بام حيتاجه من طاقة . أعضائه وتسيري وظائفه املختلفة
ذلك إلدامة فعالياته احليوية رضورية متأتية من الغذاء الذي يمر من خالله و

 .املختلفة



 ـ٨٠  ـ 

ومن ناحية أخرى فان اجلهاز اهلضمي يرتبط بام يرد إليه من مواد غذائية 
النقص (أو قلـّت ) التخمة(فإذا ازدادت كمية الغذاء . ارتباطا كميا ونوعيا

عن مقاديرها الطبيعية فاهنا ستؤدي، من دون شك، إىل إرباك عمل ) الغذائي
 مما ينعكس احلال سلبا عىل وظائف اجلسم األخرى لتؤثر بذلك اجلهاز اهلضمي

كام تلعب نوعية الغذاء أدوارا مهمة أيضا يف حياة . عىل الصحة العامة للفرد
 .اإلنسان ملا هلا من ارتباط حيوي يف بناء اجلسم وتوفري الطاقة الالزمة له

 :ويتألف اجلهاز اهلضمي، كام هو معروف، من األجزاء اآلتية
 . الفم والغدد اللعابية-١ 

 . البلعوم-٢
 . املرئ-٣
 . املعدة-٤
 . األمعاء-٥
 . املخرج-٦
 . الغدد امللحقة باجلهاز اهلضمي كالكبد والبنكرياس-٧

 

  :الـفــم

ّويعترب الفم البوابة الرئيسة التي يطل منها عىل اجلهاز اهلضمي، إىل جانب  ُ
من الناحيتني امليكانيكية بفعل كونه املحطة األوىل التي يتم فيها هضم الغذاء 

االسنان التي تقوم بتقطيع الطعام وسحقه وطحنه، وكيميائيا بفعل الغدد 
 .اللعابية



 ـ٨١  ـ 

كام حيتوي الفم عىل اللسان الذي يساعد يف تدوير اللقمة املوجودة فيه 
 .وعىل تذوق الطعام والرشاب الذي يتناوله االنسان

يف جماالت كثرية سنشري اليها  بصحة الفم واألسنان وقد اهتم اإلمام 
 .فيام بعد

  :المعـدة
تعد من أبرز أعضاء اجلهاز اهلضمي أمهية، فهي تقوم بتحليل املواد 
الغذائية الواردة اليها بواسطة أنزيامت هاضمة خاصة هيتم كل نوع منها بنوع 

 .خاص من الغذاء
  للمعدة بإفراز حامض Parietal cellsوتقوم اخلاليا اجلدارية  

يدروكلوريك الذي يقوم بتهيئة وسط حاميض يف املعدة يعترب رضوريا لعمل اهل
  إذ يعمل عىل قتل Disinfectantأنزيم الببسني إىل جانب قيامه بدور املطهر  

 .الكثري من البكرتيا املوجودة يف الطعام
 :اما األنزيامت املعدية فهي كام يأيت

  Pepsin : الببسني- ١
ة للربوتينات يتم إفرازه من اخلاليا الرئيسة وهو من األنزيامت اهلاضم

Chief cells للغدد املعدية حيث يقوم بتحويل اجلزيئات الربوتينية الكبرية إىل 
ويعترب الببسني . Polypeptidesمركبات أقل تعقيدا تعرف بمتعددة الببتيدات 

 .من أقوى األنزيامت اهلاضمة للربوتينات

  Rennin :  الرنني- ٢
  إىل باراكاسينيCasein بروتني احلليب املعروف بالكاسينيويقوم بتحويل



 ـ٨٢  ـ 

 .ثم إىل باراكاسيينات الكالسيوم

  Gastric lipase :  أنزيم الاليبيز املعدي- ٣

 .يقوم هبضم الدهون وحتويلها إىل أمحاض دهنية وكليرسين وكليرسيدات
ويبدو ان أمهية املعدة تكمن يف ارتباطها بام يعرف بالعصب العارش أو 

 الذي يرتبط بدوره بعدد آخر من األعضاء vagus nerveلعصب التائه ا
اجلسمية كالقلب واملثانة من ناحية، وبظواهر بيولوجية خمتلفة كافراز اللعاب 
وحركة األمعاء من ناحية أخرى ؛ لذا فإن ما تتعرض فيه املعدة ملؤثرات قد تؤثر 

 آخـر مـن أعضاء يف وظيفة العصب التائه األمر الذي يؤثر بدوره بعـدد
ومـن ذلك اعتربت املعدة بيتا لألدواء طبقا ملا ورد يف حديث اإلمام . اجلسـم

 هبذا املجال والذي سيتم ذكره بعد قليل، فيستوجب احلال عندئذ عيل 
احلمية واالبتعاد عن النهم لتؤدي املعدة أدوارها الوظيفية املطلوبة والتي قد 

 .ألعضاء اجلسمية األخرىتنعكس إجيابا عىل سري الوظائف ل
 جليا باجلهاز اهلضمي عموما وباملعدة عىل وقد كان اهتامم اإلمام عيل 

وجه اخلصوص من خالل حكمه ووصاياه البليغة ليؤدي دورها يف إظهار 
 :ومن تلك احلكم والوصايا نذكر ما يأيت. أمهيتها عىل الوجه األكمل

َارشَوا وُلُك  )١(»ان يف القرآن آلية جتمع الطب كله«  .)٢(واُفِْرسُالتَوا وُبْ
 .)٣(»املعدة بيت األدواء، واحلمية رأس الدواء، وال صحة مع النهم«و

                                                        
  .٢٢٩ص  : م يف تنظيم غرر احلكمهداية العل) ١(
 . ٣١سورة األعراف ؛ اآلية ) ٢(
  .٤٥٢ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٣(



 ـ٨٣  ـ 

 .)١(»من غرس يف نفسه حمبة أنواع الطعام اجتنى ثامر فنون األسقام«و

يـا بني أال أعلمك أربع كلامت « :  البنه احلسن وقال اإلمام عيل 
ال جتلس عىل الطعام إال وأنت جائع،  : بىل، قال : تستغني هبا عـن الطـب، فقال

ّوال تقم عن الطعام إال وأنت تشتهيه، وجـود املضغ، واذا نمت فاعرض نفسك 
 .)٢(»عىل اخلالء، واذا استعملت هذه استغنيت عن الطب

 بوصية وجيزة وبليغة مفادها ان وخياطب بذلك اإلمام ابنه احلسن 
فاء بتناول الطعام عند احلاجة الن اإلرساف يف يبتعد اإلنسان عن التخمة واالكت

كام ينبغي عىل الطعام ان . األكل قد يؤدي إىل اضطراب وظائف اجلهاز اهلضمي
أصغر كي تتحول بدورها إىل ) جزيئات(يمضغ جيدا ليتفكك إىل وحدات 

وتلعب كل من األسنان واللسان دورا رئيسا يف . مركبات أخرى حيتاجها اجلسم
 .هذا املجال

 يف هذا املجال كان مسـتمدا ومما ال شـك فيـه ان كالم اإلمام عـيل 
 حيث ورد يف سورة مـن القـرآن املجيـد ومن توجيهات الرسول الكريم 

م َي آدِنَا بَي :  ، ويف سـورة األعراف)٣(  ِهِامَعَىل طِ إُانَسْنِ اإلُِرْظنَيْلَف :  عبس
َارشَوا وـُلُكَ وٍدِجْسَ مِّلُ كَْدنِ عْمَُكَتنْيِوا زُـذُخ ِه ال حيـَِّنإوا ـُفِْرسُال تَوا وـُبْ  ُّبُ

ِاملرس من ذلك يفهم ان عىل اإلنسان أن هيتم بطعامه من الناحيتني . )٤( َِْنيفْ

                                                        
  .٤٢٦ص  : عيون احلكم واملواعظ) ١(
  .٢٢٩ص  : اخلصال) ٢(
  .٢٤ : اآلية) ٣(
  .٣١ : اآلية) ٤(



 ـ٨٤  ـ 

الكمية والنوعية  وعىل وفق نظام متوازن ليؤدي ذلك الطعام دوره يف بناء اجلسم 
 .والقيام بالوظائف احليوية الالزمة حلياته

دواء،  املعـدة بيـت الداء، واحلمية رأس كل« : وقـال النبـي حممـد 
 .)١(»ّواعط  كل بدن ما عود
 بتناول بعض األغذية يف هذا املجال كالرمان والتفاح وينصح اإلمام 

 .والسفرجل والزبيب والتني
 

  Pomegranate : الرمان

ـة، وهو من وهو فاكهة خريفية لذيذة تقطف من األشجار املعمرة النفظي
َفيهام   : فواكه اجلنة، فقد ورد ذكره يف القرآن الكريم إذ جاء يف سورة الرمحن ِ

ِ

ٌفاكهة ونخل ورمان َّ ُ َ ٌَ ٌْ َ َ ِ َ )وكان النبي حممد . )٢ سيد « يسمي الرمان بـ
 .)٣(»الفواكه

وان الكوب الواحد منه  ). Bunica granatum( ويسمى الرمان علميا بـ
 . من السعرات احلرارية١٠٣  يعطي)  مل٢٥٠سعة (

كلوا الرمان بشحمه، فانه دباغ « :  عن الرمانوقد قال اإلمام عيل 
:  حيث قالواملقولة هذه مستمدة من وصية النبي الكريم . )٤(»للمعدة

                                                        
  .٢ص  : طب النبي) ١(
  .٦٨ : اآلية) ٢(
  .٣٥٩ص ، ٢ : ج : املحاسن) ٣(
  .٣٠٦ص ، ٦ج  : الكايف) ٤(



 ـ٨٥  ـ 

 .)١(»كلوا الرمان بقرشه فانه دباغ البطن« 
أطعموا صبيانكم الرمان فانه أرسع « : كام قال اإلمام عيل 

 .)٢(»تهمأللسن
 :مكونات الرمان

 :يشتمل ثمر الرمان عىل
 .ماء %) ٨٣(حوايل 

 .مواد سكرية %) ١٠(و 
 .بروتينات %) ٣(و 
 .ألياف %) ٣(و 
 ).الليمون(من حامض السرتيك  %) ١(و 

كام حيتوي شحم الرمان عىل مواد عفصية تساعد يف دباغة املعدة، حيث 
ض اهليدروكلوريك وبالتايل فاهنا تلعب هذه املواد عىل التقليل من إفراز حام

ولوحظ ان شحم الرمان وقرشه . تقلل من اإلصابة بقرحة املعدة واإلثنى عرشي
من مادة الكانني وهي مادة قابضة تفيد يف عالج االسهال % ٢٨حيتويان عىل 

 ).الدزانرتي(ومرض الزحار 
 :فوائد الرمان

 :من فوائد الرمان نذكر ما يأيت
 .سهال، بسبب احتوائه عىل حامض التنيك قابض يف حاالت اال-١
 . مفيد للدم بسبب احتوائه عىل عنرص احلديد-٢

                                                        
  .١٦٠ص ، ٦٣ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٥٥ص ، ٦٣ج  : بحار األنوار) ٢(



 ـ٨٦  ـ 

 . يساعد يف التخلص من عرس اهلضم-٣
 . يعمل عىل شد وتقوية اللثة-٤
 . ينقي الدم من الشوائب، بوصفه من املواد املضادة لألكسدة-٥

  Apple  :احــالتف

 .)١(» يدبغ املعدةهّنإكلوا التفاح ف« : قـال اإلمام علـي 
 .)٢(»كلوا التفاح عىل الريق، فانه نضوح املعدة« : وقال النبي حممد 

  Malus domestica باسموالتفاح فاكهة شجرة التفاح املعروفة علميا 
ً  مليون طنا٥٥تعد من أكثر أشجار الفاكهة زراعة، إذ تم زراعة ما ال يقل عن 

بقيمة بلغت حوايل عرشة مليارات  ٢٠٠٥منه يف مجيع أنحاء العامل يف عام 
وشجرة التفاح شجرة نفظية صغرية احلجم مقارنة بأشجار الفواكه . دوالر

  .األخرى

 :حمتويات التفاح
، بحسب ) غراما١٨٢حوايل (تنتج كل تفاحة متوسطة احلجم مع قرشها 

 :واهنا حتتوي عىل املكونات اآلتية.  سعرة حرارية٩٥وزارة الزراعة األمريكية، 
 .%)٤٤حوايل (نسبة غري قليلة من الكاربوهيدرات والسكريات ـ  ١
 .كميات قليلة جدا من الربوتينات ـ ٢
 .مض أمينية كاآلرجنني والليسني ـ حوا٣

                                                        
  .٣٥٧ص ، ٦ج  : الكايف) ١(
  .١٧٧ص ، ٦٦ج  : بحار األنوار) ٢(



 ـ٨٧  ـ 

 .كميات قليلة جدا أيضا من الـدهـون ـ ٤
 .يشكل املاء النسبة املتبقية منه ـ ٥
  .Hو Cو Bو A اتكميات متفاوتة من فيتامين ـ ٦

ح غني أيضا باألمالح املعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم التفا ـ و٧
 .والصوديوم

 :فوائد التفاح
 :من فوائد التفاح نذكر ما يأيت

 . نافع يف حاالت االسهال-١
 . يساعد عىل إنجاز عملية اهلضم داخل املعدة-٢
 يساعد عىل تقوية اجلهاز املناعي يف اجلسم بوصفه من املواد املضادة -٣

 .Anti oxidantلألكسدة  
 . يعمل عىل تنشيط األمعاء-٤
 . يساهم يف مكافحة االمساك املزمن-٥
 . يفيد يف عالج آالم املفاصل-٦
 .يقوي الدماغ والقلب-٧

 

  Quince  :السفرجل

ّأكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويطيب « :قال اإلمام عيل 
 .)١(»املعدة، ويذكي الفؤاد، ويشجع اجلبان

                                                        
  .٣٤٣ص ، ٦ج  : الكايف) ١(



 ـ٨٨  ـ 

 .)١(»د يف قوة الرجل ويذهب بضعفهأكل السفرجل يزي«و
والسفرجل فاكهة شتوية قريبة من التفاح والكمثرى، يعرف علميا باسم  

Cydonia oblanga. 

 :حمتويات السفرجل
 :حيتوي السفرجل عىل املكونات اآلتية

 .من املاء % ٦٤
 .من السكر % ٧

 .من الكالسيوم % ١٤
 .كربيت % ٥
 .صودا % ٣
 .كلور % ٢
 .فسفور % ٠ر٩
 .بروتني % ٠ر٩
 .مواد دهنية % ٠ر٣

 .بوتاسيوم % ٠ر١٣
 ).B و A (عدد من الفيتامينات مثل فيتامنيكام حيتوي عىل 

 :فوائد السفرجل
وقد أكدت .  إىل أمهية السفرجل يف عالج املعدة والقلبأشار اإلمام 

  :الدراسات الطبية عىل ان للسفرجل فوائد عديدة نذكر منها اآليت
                                                        

  .١٣٦ص  : طب االئمة البني بسطام) ١(



 ـ٨٩  ـ 

 .دة قابضة ضد االسهال وال سيام االسهال املزمن يستخدم كام-١
 . يمنع القيء-٢
 . يساعد عىل معاجلة فقدان الشهية-٣
 . يشفي من عرس اهلضم-٤
 . يفيد يف عالج املعدة والكبد-٥
 . يشفي من الزكام الشديد-٦
 . يستعمل يف معاجلة آفات الصدر والرئتني-٧
 

  Fig : التين

ُّ يلني السددأكل التني« : قال اإلمام عيل  ّ«)١(. 
أكل التني يلني السدد، وهو نافع لرياح القولنج، فأكثروا منه « : كام قال

والتني من الفواكه املفضلة عرب التاريخ  .)٢(»بالنهار وكلوه بالليل وال تكثروا منه
له تقدير كبري منذ قديم الزمان، وقد دخل يف معتقدات الرومان فأصبحت له 

 ذكر هذه الفاكهة املباركة يف القرآن الكريم وذلك بسورة كام ورد. قدسية خاصة
، أما Figويعرف التني باالنكليزية  .  )٣(ِنُْوتْيَّالزَ وِْنيِّالتَو : التني يف قوله تعاىل
 .Ficus carica Lاسمه العلمي فهو  

 :حمتويات التني
 :وحيتوي التني عىل ما يأيت

                                                        
  .١٣٧ص  : طب االئمة البني بسطام) ١(
 .نفسه املصدر ) ٢(
  .١اآلية ) ٣(



 ـ٩٠  ـ 

  %.٥٠  تصل إىل Dextrose نسبة كبرية من سكر الدكسرتوز  -١
 . أمالح احلديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم-٢
 .C و  B و A  فيتامينات-٣

 سعرة حرارية، أما التني ٧٠ غراما من التني األخرض ١٠٠ويعطي كل 
 . سعرة حرارية٢٧٠ غراما منه تعطي ١٠٠اجلاف فان 

 

 :فوائـده
 :للتني فوائد مجة نذكر منها ما يأيت

 .دة ملينة لألمعاء يستعمل كام-١
 . يزيل مشاكل الرشح والزكام وآثارمها من األنف واحلنجرة-٢
 . يعترب مصدرا مهام لتقوية وتنشيط الطاقة اجلنسية لدى اجلنسني-٣
 . يعمل عىل هتدئة األعصاب وإزالة أنواع القلق واخلوف والتوتر-٤
 . يقوي الكبد وينشطه-٥
 . يساهم يف إزالة تضخم الطحال-٦
 .ر البول ويفتت احلىص والرمل يد-٧
 يعالج أمراض الصدر والسعال والربو وتشنج القصبات اهلوائية -٨

 .والتهاباهتا
 . يعالج أمراض تسارع القلب-٩

 . يعالج أمراض املفاصل وآالمها-١٠
 

 



  ـ٩١  ـ 

 

 



 ـ٩٢  ـ 



 ـ٩٣  ـ 

 

 

 

 

  Circulatory System   :جهاز الدوران
 :يتألف جهاز الدوران من مكونات رئيسة ثالث هي

 . القلب-١
 ).الرشايني واألوردة( األوعية الدموية -٢
 . الدم-٣

اىل جانب ذلك هناك أوعية ملفاوية تقوم بنقل ما يعرف باللمف عرب جهاز 
 .الدوران

وال نريد التوسع عن مكونات جهاز الدوران كثريا الهنا موجودة يف 
ا عند عموم املراجع واألدبيات الطبية والبيولوجية التي يمكن الرجوع اليه

وسنسلط بعض الضوء عىل القلب فقط بوصفه املركز األساس يف جممل . احلاجة
 .عمل هذا اجلهاز

 

  The Heart   : القلب
كثرة الطعام متيت القلب كام « : وعن فسيولوجيا القلب، قال اإلمام 

 ان عىل االنسان ويستنتج من كالم اإلمام . )١(»متيت كثرة املاء الزرع

                                                        
  .٣٢٥ص ، ٢ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(



 ـ٩٤  ـ 

هم يف تناول األطعمة واالرشبة الن ذلك قد يؤدي إىل تكوين االبتعاد عن الن
مركبات كيميائية داخل اجلسم تكون ضارة مثل الكوليسرتول الذي قد تؤدي 
زيادته عن احلدود الطبيعية إىل حدوث انسدادات يف األوعية الدموية واىل 
حدوث أمراض خمتلفة يف القلب وجهاز الدوران، إىل جانب األرضار التي 

ال « :  يف هذا املجال أيضالذلك قال . بها يف األعضاء اجلسمية األخرىيسب
 .)١(»تنال الصحة اال باحلمية

والقلب عضو مهم من أعضاء جهاز الدوران، يزن يف اإلنسان البالغ 
 . غراما، ويقدر حجمه بحجم قبضة اليد وهي مضمومة٣٥٠حوايل 

 وال يوجد اتصال ويتكون القلب من اذينني وبطينني، أي ردهات أربع،
ُبني األذينني أو بني البطينني بل يقسم القلب طوليا إىل قسمني أيمن وأيرس 

 .يتألف كل واحد منهام من بطني واذين
وهو يتألف من عضالت خاصة، متيزه عن سواها من العضالت اجلسمية 

وتتخصص هذه ) العضالت القلبية(، تعرف بـ)املخططة وامللساء(األخرى 
 موقعها وارتباطاهتا وطبيعة تركيبها بنقل املواد الغذائية العضالت بفعل

 .والغازات والسوائل وغريها من واىل القلب

ويؤدي القلب دوره بصورة أشـبه باملضخـة التي تقـوم بدفـع الدم إىل 
، )الرشايني واألوردة والشعريات الدموية(أنحاء اجلسم عرب األوعية الدموية 

اته املواد الغذائية واملستلزمات الرضورية األخرى ذلك الدم الذي حيمل بني طي
 .ناقال إياها إىل أنحاء اجلسم

                                                        
  .٤٥٣ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ١(



 ـ٩٥  ـ 

كام يقوم اجلسم بشكل عام بنقل الفضالت السائلة أو الغازية من أنحاء 
 .اجلسم عرب األوعية الدموية والقلب والرئتني والكليتني لطرحها خارج اجلسم

ليال (ر الساعة والقلب عضو ال يعرف التعب، يؤدي عمله عىل مدا
 .بصورة ال إرادية عرب ظاهريت التقلص واالنبساط وعىل وفق نظام حمكم) وهنارا

وترتبط وظائف القلب بطبيعة املواد الغذائية من الناحيتني الكمية 
فالقلب يتأثر باملواد الغذائية ليؤثر يف سائر . والنوعية، الداخلة إىل اجلسم

 .وظائف أعضاء اجلسم
 بتعاطي بعض األغذية لتقوية عمل القلب، ومن وقد نصح اإلمام 

 :هذه األغذية نذكر اآليت
 

  Pear    :الكمثرى
 .)١(»الكمثرى جيلو القلب ويسكن أوجاع اجلوف« : قال اإلمام عيل 

كلوا الكمثرى « : قال أمري املؤمنني :  قـالوعن البـاقـر عن آبـائـه 
ويعرف .  تزرع يف املناطق الباردةوالكمثرى فاكهة لذيذة . )٢(»فانه جيلو القلب

 .Pyrus communisهذا النبات علميا بإسم  

 :حمتويات الكمثرى
 ٦٣ غرام من الكمثرى داخل اجلسم حوايل ١٠٠ينتج عن حتلل كل 

 :كام حتتوي هذه الكمية من الكمثرى عىل املكونات األتية. ســعرة حراريـة
 .ًمن وزهنا ماء % ٨٠ -١

                                                        
  .١٦٨ص ، ٦٣ج  : بحار األنوار) ١(
 .٤٠٤ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٢(



 ـ٩٦  ـ 

 .بوهيدرات غراما من الكار١٥ -٢

 . غراما٢ دهون بمقدار -٣

 . غراما١ر٥ نسبة قليلة من األلياف تصل إىل -٤

 . نسبة ضئيلة جدا من الربوتينات-٥

 .Cو B و A   فيتامينات-٦

 عدد كبري من املعادن مثل الفوسفور والصوديوم والكالسيوم -٧
 .والنحاس والزنك والكربيت ونسبة أعىل من ذلك من البوتاسيوم

 

 :الكمثرىفوائد 
 :للكمثرى فوائد كثرية نذكر منها اآليت

 . يعرف عنه انه هاضم ومهدئ للمعدة واألمعاء-١
 .ّ شاف ألمراض الكىل، وهو مدر للبول-٢
 . يعمل عىل بناء اخلاليا وجتديدها-٣
 مزيل للرشح الداخيل أو اإلنصبابات الداخلية الناجتة عن عمل -٤

 .القلب والكىل والكبد
اجلة ضغط الدم يف سن الشيخوخة ويف معاجلة تصلب  يفيد يف مع-٥
 .الرشايني
 غذاء جيد ملرىض السكري، إذ ان السكر املوجود فيه ال يؤثر يف  -٦

 .صحة املصابني باملرض املذكور
 



 ـ٩٧  ـ 

  :السفرجل
كذلك احلال بالنسبة للسفرجل الذي تم استعراضه يف موضوع اجلهاز 

:  كام جاء يف قول اإلمام اهلضمي، فانه يعمل عىل تقوية القلب الضعيف
ّأكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويطيب املعدة، ويذكي الفؤاد، ويشجع «  ّ

ولعل مرد ذلك هو احتواء السفرجل عىل الكالسيوم وبعض . )١(»اجلبان
العنارص الرضورية األخرى املساعدة يف عمل القلب التي اذا ما توفرت بكمياهتا 

 .عد القلب عىل اداء وظائفه عىل الوجه األكملالطبيعية يف اجلسم فاهنا تسا
 

  Honey  :العسل
 بتناول العسل ملا فيه من أمهية وظيفية يف حياة أوىص اإلمام عيل 

 .)٢(»العسل فيه شفاء« :االنسان حيث قال
 .)٣(»ّالعسل شفاء من كل داء وال داء فيه، يقل البلغم، وجيلو القلب«و 

ي القرآن املجيد الذي جاء يف  تلك من هدوجاءت وصايا اإلمام 
ٌخيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألوانه فيه شفاء  : حمكم آياته البينات َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ ُ ْ ُُ ٌْ َْ َ ُ ََ َ َ ُُ

ِللناس َّ ِ)وامتدادا لوصايا النبي الكريم حممد )٤ ،ما للنفساء « :  حينام قال
 .)٥(»ء عندي مثل الرطب، وال للمريض مثل العسلاشف

                                                        
  .٣٥٧ ؛ ص ٦ج : الكايف) ١(
  .٤٩٩ص  : املحاسن) ٢(
  .١٨٢ص  : مكارم االخالق) ٣(
  .٦٩اآلية  : رة النحلسو) ٤(
 . ١٠ ؛ ص ١٠ج  : كنز العامل) ٥(



 ـ٩٨  ـ 

رية ينتجها النحل من رحيق األزهار، تعد مادة غذائية والعسل مادة سك
ويتنوع العسل بتنوع مصدر الرحيق سواء كان . مهمة جلسم االنسان وصحته

ذلك من األزهار أم من اإلفرازات النباتية، وخيتلف تبعا لذلك لون العسل 
 .ورائحته وطعمه وكثافته

تاز بلونه البني ويعد عسل السدر من أجود أنواع العسل يف العامل إذ يم
 .الداكن ورائحته الزكية وطعمه اللذيذ

. ويعترب اليونانيون القـدامى العسل هدية اآلهلة والكنز احلقيقي للصحة
وقد جاء العسل يف الكثري من الصور واملخطوطات والربديات لقدماء املرصيني 

ويف كام ورد ذكره يف القرآن الكريم والكتب الساموية املقدسة، . والسومريني
 .كتب الصينيني واهلنود القدامى

 

 :مكونات العسل
 :حيتوي العسل عىل مكونات كثرية نذكر أمهها ما يأيت

 . السكريات، مثل الكلوكوز والفركتوز واملالتوز-١
 ).الربوتني النووي( الربوتينات كالكلوبيولني والنيوكليوبروتني -٢
الفورميك  األمحاض، مثل حامض الالكتيك والسرتيك واخلليك و-٣

 .والتانيك واالوكزاليك
 . األنزيامت كاالميليز واالنفرتيز والفوسفاتيز-٤
 الفيتامينات مثل الثيامني والرايبوفالفني والنياسني والبانتوثينيك -٥

 .Kوفيتامني  
 أمالح خمتلفة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم واملغنيسيوم -٦



 ـ٩٩  ـ 

 .والكروم والكادميومواألملنيوم واحلديد والزنك والنحاس 
 . إىل جانب احتوائه عىل ألياف، وكولسرتول-٧

 ٢١(وبحسب وزارة الزراعة األمريكية فان كل ملعقة كبرية من العسل 
 . سعرة حرارية٦٤تنتج ) غراما

 :فوائد العسل
 :للعسل فوائد مجة، نذكر من بينها ما يأيت

ء وظائفه  يساعد العسل، بمختلف أنواعه، جهاز الدوران عىل ادا-١
بصورة طبيعية إذ لوحظ انه يفيد يف تنشيط الدورة الدموية، ويف عالج العديد 

 .من أمراض القلب واألوعية الدموية
 . يستعمل كامدة مضادة للجراثيم-٢
 . يقوي اجلهاز املناعي-٣
 . مفيد جدا يف عالج أمراض األطفال-٤
 . يسهل اهلضم وخيلص اجلسم من اإلمساك-٥
يب مستحرضات التجميل بفعل تأثريه النافع يف برشة  يدخل يف ترك-٦

 .اجللد، وهو يستعمل يف عالج العديد من األمراض اجللدية
 يفيد يف عمل اجلهازين التناسليني الذكري واالنثوي، ويعالج الكثري -٧

 .من حاالت العقم لدى اجلنسني
 

 Lentil   :العدس
كام . )١(» الدمعةأكل العدس يرق القلب ويرسع« : قال اإلمام عيل 

                                                        
  .٣٤٣ص ، ٦ج : الكايف) ١(



 ـ١٠٠  ـ 

 جالس يف بينا رسول اهللا  :  قالورد عن اإلمام الصادق عن آبائه 
يا رسول اهللا اين ألجلس اليك كثريا  : مصاله إذ جاءه عبد اهللا بن التيهان، فقال له

يا « : وأسمع منك كثريا فام يرق قلبي وال ترسع دمعتي، فقال له رسول اهللا 
له، فانه يرق القلب ويرسع الدمعة ويذهب ابن التيهان عليك بالعدس وك

 .)١(»الكربياء وهو طعام األبرار وقد بارك فيه سبعون نبيا
 Lensوالعدس نبات ينتمي إىل الفصيلة البقولية، واسمه العلمي 

culinaris . وهو من الثامر الوارد ذكرها يف القرآن الكريم إذ جاء يف سورة
َوإذ قلتم يا موس  : البقرة ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُى لن نصرب عىل طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت َ ْ ُ َ َِ َّ ِ ٍ َِ َ َ َْ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ِْ ْ َُ َ َ ٍ ََ َ ِ

َاألرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ ْ ُ ْ َ ْ )٢(. 
 :حمتوياته

حوايل (وبحسب وزارة الزراعة األمريكية فان كل كوب من العدس 
 : سعرة حرارية، وحيتوي عىل املكونات اآلتية٢٣٠ينتج ) غراما٢٠٠

 %).٤٠حوايل (نسبة كبرية من الكاربوهيدرات  ـ ١
 %).١٨حوايل (بروتينات نباتية  ـ ٢
 %).١٦حوايل (ألياف  ـ ٣
 .وعىل أقل من ذلك بكثري من الدهون ـ ٤
كميات قليلة من البوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم واحلديد  ـ ٥

 .فوروالنحاس والفوس
 .، وعىل حامض الفوليك)A,B,C(فيتامينات   ـ ٦

                                                        
  .٢٠٧ص  : مكارم األخالق) ١(
  .٦١اآلية )  ٢(



 ـ١٠١  ـ 

 :فوائـده
 :للعدس فوائد كثرية نذكر منها ما يأيت

 للعدس دور مهم يف وظائف القلب واألوعية الدموية، إذ أظهرت -١
الدراسات احلديثة ان إضافة العدس إىل الغذاء حيمي القـلب ويقـلل من فرص 

جد الباحثون ان خطر إصابة الرجال وو. تعرضه لألزمات واملشكالت الصحية
والنساء الذين واظبوا عىل تناول البقوليات والعدس منها بالذات ألربع مرات 

% ٢٢ عاما، كان أقل بنسبة ١٩اسبوعيا، بأمراض القلب التاجية عىل مدى 
 .مقارنة مع من تناولوها ملرة واحدة يف االسبوع

سيوم فان احلامض وبسبب احتواء العدس عىل حامض الفوليك واملغني
) اهلوموسيستني ( املذكور يعمل عىل االقالل من احلامض األميني املعروف بـ 

الذي يؤدي وجوده إىل حدوث مشاكل صحية كثرية يف اجلسم نذكر منها 
ويعمل حامض الفوليك عىل حتويل اهلـوموسـيستني . أمراض القلب والرشايني

 .وهو مادة غري ضارة) السيستني ( إىل حامض اميني آخـر يعرف بـ 
وهي مواد سامة (أما املغنيسيوم فانه يعمل عىل التخلص من اجلذور احلرة 

بعدم ضخها إىل خاليا القلب الن ) تنشأ عن التفاعالت احليوية داخل اجلسم
 .تلك اجلذور تزداد يف اجلسم عند نقصان املغنيسيوم عن حدوده الطبيعية

 جتمع الكوليسرتول وإلقائه  تعمل األلياف املوجودة يف العدس عىل-٢
مع الفضالت خارج اجلسم أي اهنا تعمل عىل اإلقالل من نسبة الكوليسرتول يف 

 .اجلسم
 حيتوي عىل احلديد واملغنيسيوم والنحاس والفسفور والكالسيوم، كام -٣

أرشنا إىل ذلك قبل قليل ويعد بذلك رضوريا لتكوين مادة اهليموغلوبني يف 



 ـ١٠٢  ـ 

 .الدم
 ).B( ه عىل فيتامنيرضوريا لألعصاب بسبب احتوائ يعد العدس -٤
 . تكافح قشور العدس االمساك-٥
 . تساهم قشور العدس يف حفظ األسنان من النخر-٦
 . يساعد عىل إدرار البول-٧
 والكالسيوم دورا كبريا يف بناء العظام )A ( يلعب كل من فيتامني-٨

 .وعالج أمراضها
 . لألعصابً جداًرضوريا) B( يعترب فيتامني -٩

 . فهو رضوري لصحة العني)A( أما فيتامني -١٠
 

 
 



  ـ١٠٣  ـ 

 

 



 ـ١٠٤  ـ 



 ـ١٠٥  ـ 

 

 

 

 

  Nervous System    :اجلهاز العصبي

 :يتألف اجلهاز العصبي من جهازين ثانويني مها

ويتكون من جزئني رئيسيني مها الدماغ   :أ ـ اجلهاز العصبي املركزي
 .واحلبل الشوكي

ن األعصاب الناشئة عن كل من ويتكون م  : اجلهاز العصبي املحيطي- ب
 ً. زوجا٣١، واحلبل الشوكي وهي ً زوجا١٢الدماغ  وهي 

 

 Brain       :الدماغ

لكثرة ما ورد عن الدماغ من أحاديث وأقوال يف الطب القديم بام يف ذلك 
 رأينا من املفيد استعراض هذا العضو املهم من اجلسم هبذه طب آل البيت 

 .السطور القالئل

 ليصل يف الرجل البالغ إىل )مغ٣٥٠( الدماغ عند الوالدة حوايل يبلغ وزن
عن وزن % ٦ وهو يقل عن ذلك قليال عند املرأة بحوايل )غم١٤٠٠(حوايل 

 .دماغ الرجل



 ـ١٠٦  ـ 

ولرقة تركيب الدماغ  ورخاوته النامجة عن احتوائه عىل كميات كبرية من 
كيل بشكل عام، من وزنه ال% ٨٥املاء والسوائل األخرى التي تصل إىل حوايل 

وأمهيته الوظيفية اخلاصة يف حياة اجلسم بشكل خاص فانه يقع ضمن صندوق 
 .، حلاميته من املؤثرات اخلارجية املختلفةCraniumعظمي يعرف بالقحف  

وحياط الدماغ بأغشية ثالثة، من اخلارج إىل الداخل، هي األم اجلافية 
 .pia mater  واألم احلنون arachnoid  والعنكبوتية  dura mater)  القاسية(

ويتكون دماغ اإلنسان من طبقتني أساسيتني األوىل سطحية حتتوي عىل 
، وتعرف بقرشة الدماغ وهي مؤلفة Gray mater)  الرمادية(املادة السنجابية 

من أجسام اخلاليا العصبية، وتكون كثرية التالفيف لتساعد عىل زيادة سطح 
. ة الدماغية عىل باليني من اخلاليا العصبيةوحتتوي القرش. مساحة قرشة الدماغ

 Whiteأما الطبقة الثانية من الدماغ فهي طبقة داخلية حتتوي عىل املادة البيضاء  
materالتي تتضمن ألياف اخلاليا العصبية  . 

 

 :أقسام الدماغ

 :يتألف الدماغ من ثالثة أقسام رئيسة هي

 :أ ـ املخ

رتكب من نصفني أو فصني أيمن ويشكل اجلزء األكرب من الدماغ، وي
وينقسم كل فص بدوره إىل أربعة فصوص هي . وأيرس بينهام شق طويل عميق

 ).اخللفي(األمامي واجلداري والصدغي والقفوي 



 ـ١٠٧  ـ 

كان ذلك من الناحية الترشحيية، أما من اجلانب الوظيفي فان املخ يؤدي 
مليات وظائف مهمة كالتحكم باحلركات اإلرادية واإلحساس الشعوري وع

وقد لوحظ ان التباين يف الذكاء يعود إىل طبيعة . التفكري والتعلم والذاكرة
 .الرتكيب النسيجي للمخ

 

 : املخيخ- ب

وهو أكرب جزء يف الدماغ بعد املخ، يقع يف اجلهة اخللفية منه  وذلك أسفل 
ويلعب دورا مهام يف تنظيم احلركات اإلرادية وحفظ توازن . الفص القفوي

 .اجلسم

 

 :  ساق الدماغ- ج

 .ويتألف من القنطرة والنخاع املستطيل

:  إىل ان الدماغ هو موضع العقل بقولهأشار اإلمام جعفر الصادق 
 .)١(»موضع العقل الدماغ« 

 وذلك من خالل إحدى حماوراته الشهرية مع ً رائعاًكام قام بوصفه وصفا
 : للمفضلتلميذه املفضل بن عمر اجلعفي  حيث قال 

ّت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لو رأي« 

                                                        
 . ٣٧١ص  : حتف العقول) ١(



 ـ١٠٨  ـ 

لتصونه من األعراض ومتسكه فال يضطرب، ولرأيت عليه اجلمجمة بمنزلة 
ّالبيضة كيام يفتـّه هد الصدمة والصكـّة التي ربام وقعت يف الرأس، ثم قد 
جلـّلت اجلمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الفرو للرأس تسرته من شدة احلر 

ّلربد، فمن حصن الدماغ هذا التحصن اال الذي خلقه وجعله ينبوع احلس وا ّ
واملستحق للحيطة والصيانة لعلو منزلته من البدن، وارتفاع درجته وخطر 

 .)١(»مرتبته

كلوا القرع فانه يزيد يف « :  فقد قال عن الدماغوأما اإلمام عيل 
 .)٢(»الدماغ

 .)٤(»ه يزيد يف الدماغّنإ ف)٣(كلوا الدبا «و 
 .)٥(»كلوا الدباء فنحن أهل البيت نحبه«و 

عليكم بالقرع، فانه يزيد يف العقل، ويكرب « : وقال رسول اهللا 
 .)٦(»الدماغ

كل اليقطني فان من أكلها « :  ألميـر املؤمنني كام قـال النبي 
ُحسن خلقـه، ونضـر وجهه، وهـي طعـامي وطعام األنبياء قبيل َ«)٧(. 

                                                        
  .٣٢٥ ؛ ص٦١ج : بحار األنوار) ١(
  .٦٣٢ص  : اخلصال) ٢(
 .املقصود بالدبا أو الدباء القرع او اليقطني ) ٣(
  .٢٢٨ ؛ ص٦٣ج :  األنواربحار) ٤(
  .٢٢٧ ؛ ص٦٣ج : بحار األنوار) ٥(
  .٤٤ ؛ ص ١٠ج  : كنز العامل) ٦(
  .١٥٤ص  : الدعوات) ٧(



 ـ١٠٩  ـ 

  Pumpkin   :القرع

نبات من الفصيلة القرعية يعرف باليقطني أيضا، ويسمى علميا بـ  
Cucubita moschataحتتوي ثامره عىل فوائد غذائية وطبية عظيمة ،. 

َوأنبتنا  : وقد ورد ذكره يف القرآن الكريم بقوله تعاىل يف سورة الصافات ْ َ َْ َ

ٍعليه شجرة من يقطني ِ ِ ِْ ََ َ ْْ َ ًَ َ )١(. 

 

 :حمتوياته

 :امر اليقطني عىل املكونات اآلتيةحتتوي ث

 %.٨٣ ماء، بنسبة -١

 %.٦ ألياف بنسبة -٢

 أمالح الكالسيوم والفوسفور واحلديد واملغنيسيوم والصوديوم -٣
 %.٥والبوتاسيوم جمتمعة بنسبة 

 %.٤ كاربوهيدرات بنسبة -٤

 %.١ بروتني بنسبة -٥

 %.١ دهون بواقع -٦

 .)C  و  B٢  و  B١ و A(ات  كام حتتوي عىل فيتامين-٧

                                                        
  .١٤٦اآلية ) ١(



 ـ١١٠  ـ 

 :فـوائــده

 :للقرع فوائد طبية مهمة نذكر منها ما يأيت

 يـزيد زيت بذر القرع من قوة الذكاء وقابلية احليوية الذهنية لدى -١
 .اإلنسان

)  املنبه الدماغي(وقد اكتشف علامء الطب يف أملانيا مادة جديدة عرفت بـ 
Encephalic stimulant الدماغ وتنمية تالفيف املخ  هلا تأثري مهم يف تنشيط .

 واجب التنفيذ بالنسبة جلميع مؤسساهتم ً قراراًوأصدر العلامء األملان مؤخرا
املعنية بالطالب وعموم الناشئني عىل اإلكثار من تناول القرع يف وجباهتم 

كام أوىص أولئك العلامء كل العاملني يف ميادين النشاط الذهني يف . الغذائية
أن يركزوا عىل ) طلبة( وعلامء وخرباء ومدرسني ودارسني بالدهم من مفكرين

 .االهتامم بتناول القرع يف غذائهم اليومي

 . يفيد يف إزالة الصداع والشقيقة وخاصة النوع النفيس منه-٢

 والقرع مهدئ لألعصاب واألمراض النفسية، وهو مزيل للكآبة -٣
 الرتيبتوفان  واألرق وذلك بسبب احتوائه عىل حوامض أمينية مهمة مثل

tryptovane. 

 لوحظ ان لبذور القرع أو زيت بذور القرع فائدة كبرية يف عالج -٤
 .تضخم الربوستات

 . يفيد يف تفتيت احلىص والرمل وإزالة التهابات الكىل-٥

 . مدر للبول ومنشط للكىل، ويعمل عىل تقوية وظائفها-٦



 ـ١١١  ـ 

 . يكرس العطش ويزيل احلرارة واحلمى-٧
 .راض الصدر والسعال يفيد يف أم-٨
 .ّ ملني للمعدة-٩

 يعمل زيت بذور القرع عىل ختفيض نسبة الكوليسرتول يف الدم -١٠
وان ختفيض الكوليسرتول يف الدم يقلل . الحتوائه عىل أمحاض دهنية غري مشبعة

 .من اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الرشايني
) دودة الوحيدةال( حلبوب القرع القدرة عىل طرد الدودة الرشيطية -١١

 .من األمعاء
 باملعهد الوطني ١٩٨٥ أشارت الدراسات التي اجريت يف عام -١٢

للرسطان يف الواليات املتحدة األمريكية إىل ان للقرع فعال واقيا لرسطان الرئة 
 .لدى سكان نيوجريس

  

  :العسل
 .)١(»العسل فيه شفاء« :  يف مجلته الشائعةقـال اإلمام عيل 

 .)٢(»...ٌمن كل داء وال داء فيه العسل شفاء «و 
  

 :مكونات العسل وفوائده

متت اإلشـارة إىل مكونـات العسـل وفوائده بصورة تفصيلية قبل 

                                                        
  .٤٩٩ص  : املحاسن) ١(
  .١٨٢ص  : مكارم األخالق) ٢(



 ـ١١٢  ـ 

وإضافة إىل ما ذكر من فوائد العسل الكثرية فان له فوائد مهمة لتعزيز . )١(قليل
 :ومن هذه الفوائد نذكر ما يأيت. عمل اجلهاز العصبي

 .التهيج العصبي وخاصة اذا أخذ بكميات قليلة مفيد لالقالل من -١

 واذا ما أخـذ بكميات كبرية فانه يعمل عىل تنشيط وتنبيه اجلهاز -٢
 .العصبي

وعنه يف هذا اخلصوص، .  يساعد عىل معاجلة ضعف الذاكرة-٣
قراءة القرآن، والعسل،  : ثالثة يزدن يف احلفظ ويذهبن بالبلغم« : قال

 .)٢(»واللبان

  .عسل من حدوث الوذمة الدماغية يقلل ال-٤
 

 
 

                                                        
 .من هذا الكتاب ) ١٠٥ -١٠٣(انظر ص ) ١(
  .٤٤٤ص ، ٦٦ج  : بحار االنوار) ٢(



  ـ١١٣  ـ 

 

 



 ـ١١٤  ـ 



 ـ١١٥  ـ 

 

 

 

 

  : الغذاء

هو كل ما يتعاطاه االنسان أو احليوان يوميا من الطعام والرشاب ليحيا 
 .داء وظائفه احليوية املختلفةاء جسمه وتوفري الطاقة الالزمة ألمن خالل بن

فقد . خيتلف الغذاء يف الوقت احلارض عام كان عليه يف السابق إىل حد كبري
كانت األغذية قديام طازجة وحملية، أما اآلن فهي إما أن تكون حملية أو 
مستوردة، أو تكون طازجة أو حمفوظة بمواد حافظة وبحاويات خاصة هبا 

كام ان زراعة النباتات حاليا ختتلف هي . ليسهل نقلها وتداوهلا عند احلاجة هلا
ع اآلن حتت ظروف بيئية األخرى عن زراعة النباتات قديام، إذ أن معظمها يزر

اصطناعية خاصة هبا كالبيوت الزجاجية مثال، واألسمدة الكيميائية التي ختتلف 
كام جترى عىل النباتات، يف الوقت احلارض، . عن األسمدة الطبيعية إىل حد كبري

الكثري من التحويرات الوراثية بغية حتسينها أو تغيري بعض خصائصها بشكل 
 .عام

 

  : أنواع األغذية

 :تصنف األغذيـة التي حيتاجها اإلنسـان إىل املجموعات الرئيسة اآلتية
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 : املاء-١

وهل . )١(»املاء سيد الرشاب يف الدنيا واآلخرة« : قال اإلمام عيل 
: انه مستمد من قوله تعـاىل يف سـورة األنبيـاء... هناك أبلغ من هذا الكالم 

املاء يف كل يشء حي، انه املركب نعم يدخل . )٢(»وجعلنا من املاء كل يشء حي« 
كام يعتربه العلامء أساس احلياة عىل أي . األساس يف بناء أجسام الكائنات احلية

 .كوكب
ّإنام احلمى أو شدة احلمى من فيح جهنم، « :  فيقولأما النبي حممد  ّّ

 .)٣(»فابردوها باملاء

دات ّامم ك احلمى باملاء وذلك باستخداوما زال الطب احلديث يعالج أنواع
مـن الثلج أو املاء البارد توضع عىل الرأس لتخفيف وطأة احلرارة، وعىل موضع 

كام يعطى املاء . الرض أو الكدمة لتاليف ماال حيمد عقباه من ارتفاع احلرارة
 .للمريض الفاقد للسوائل لتعويضه عن ذلك الفقدان

واملاء مركب كيميائي مكون من ذريت هيدروجني وذرة أوكسجني 
 .احدة، يوجد بحاالته الثالث املعروفة الصلبة والسائلة والغازيةو

فجسم اإلنسان مثال، حيتوي . ويتكون كل كائن حي يف معظمه من املاء
 لرتا منه يوميا، إذ ٢ر٤ًمن وزنه العام ماء، وهو حيتاج إىل )% ٧٠- ٦٥(عىل 

 .اليستطيع العيش بدونه ملدة تزيد عىل ثالثة أيام

                                                        
  .٤٥٤ ؛ ص ٦٣ج : ألنواربحار ا) ١(
  .٣٠اآلية ) ٢(
  .٢٥ص  : الطب النبوي) ٣(



 ـ١١٧  ـ 

طاهرة يف العديد من األديان إذ يتم االغتسال به للتطهر ويعد املاء مادة 
ففي االسالم حيىض بمكانة كبرية إذ ورد ذكره حتت اسم . والتحلل من الذنوب

ويستعمل املاء للتطهر والوضوء .  آية٣٤يف ) ماء( آية، وحتت اسم ١٧يف ) املاء(
ملسيحية كام يستعمل يف الديانة ا. يف كل صالة، ولغسل األموات قبل الدفن

للتعميد، ويستعمله اليهود للتطهر، أما الصابئة فتكون مراسيم عقد القران 
 .يف املاء) الزواج(

ومن أهم فوائده . وحتتاج مجيع الكائنات احلية املاء للقيام بعملياهتا احليوية
 :للجسم البرشي مثال نذكر ما يأيت

 .ة املاء مذيب جيد لألمالح والفيتامينات واألمحاض األمينيـ

 . يف هضم العنارص الغذائيةً  ومهامً حيوياًيلعب  دورا ـ

. يعد املاء وسطا ناقال للمواد املختلفة داخل اخلاليا وخارجها يف     ـ
 .اجلسم

 .له دور كبري يف تنظيم عمليات االمتصاص ـ

 .يعد وسطا آمنا للتخلص من السموم والفضالت ـ

 .يعمل عىل تنظيم حرارة اجلسم ـ

 . لتحرير الطاقة داخل اجلسمًريايعترب رضو ـ

 .يفيد يف التعويض عن السوائل املفقودة ـ

 : الكاربوهيدرات-٢

وهي مركبات عضوية تتألف من عنارص الكاربون واهليدروجني 



 ـ١١٨  ـ 

واالوكسجني، وتكون نسبة اهليدروجني إىل االوكسجني كنسبتهام يف املاء 
ة، فالبسيطة تعرف وهناك نوعان من الكاربوهيدرات؛ بسيطة ومعقد). ١ :٢(

أما املعقدة فاهنا تعرف . بالسكريات ومن أمثلتها الكلوكوز والفركتوز والالكتوز
وان غراما واحدا من الكاربوهيدرات يزود . بالنشويات ومن أمثلتها السليلوز

 .اجلسم بأربع سعرات حرارية

 : الدهون-٣

 ان مركبات عضوية حتتوي عىل عنارص الكاربون واهليدروجني أيضا غري
نسبة اهليدروجني إىل االوكسجني ال تكون كنسبتهام يف املاء وتقوم بتزويد اجلسم 
بالطاقة احلرارية التي تبلغ ضعف الطاقة الناجتة عن السكريات إذ تصل إىل تسع 

 .سعرات حرارية عن كل غرام واحد من الدهون

 : الربوتينات-٤

( ينية تعرف بـ وهي مركبات عضوية كبرية تتكون من وحدات بناء نرتوج
، ومتتاز باحتوائها عىل عنرص النرتوجني الذي ميزها عن كل )األمحاض األمينية 

وان كل غرام واحد من الربوتينات يزود اجلسم . من الكاربوهيدرات والدهون
 .بأربع سعرات حرارية

  : الفيتامينات-٥

ُوهي مركبات عضوية معقدة حيتاجها اجلسم بكميات قليلة نسبيا، وتعد 
وتتألف . رضورية لصيانة اجلسم والعمل عىل نموه ووقايته من األمراض

  )B( الفيتامينات من نوعني أساسيني مها الفيتامينات الذائبة يف املاء مثل فيتامني
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 ).E, D, A, K(ت ، والفيتامينات الذائبة يف الدهون مثل فيتامينا)C (وفيتامني

 :لفيتاميناتوفيام يأيت إجياز شديد عن كل واحد من هذه ا

، ويوجد يف اخلرضوات والفواكه ويف زيت السمك )A(  فيتامنيـ
وهو رضوري ألداء وظائف العني والوقاية من أمراض الربد . والبيض واحلليب

 .والزكام

ويوجد يف اللحوم واحلبوب . Thiamin، يعرف بالثيامني  )B١ ( فيتامنيـ
 . طاقةالكاملة، وهو رضوري جدا لتحويل الكاربوهيدرات إىل

، ويوجد Riboflavinويعرف بالرايبوفالفني   ،)B٢ ( فيتامنيـ
 .باخلرضوات واحلليب واجلبن والكبد واألسامك

  أو حامض Pyridoxine، ويسمى برييدوكسني  )B٦( فيتامنيـ
ويوجد يف الكثري من األطعمة، ويلعب . Pantothenic acidالبانتوثينيك  

 .ائية داخل اجلسمأدوارا مهمة يف التفاعالت الكيمي

، ويعرف بحامض الفوليك  )B-complex(  املركب )B( فيتامنيـ 
Folic acid . ويوجد يف أوراق اخلرضاوات واملنتجات احليوانية كالكبد عىل

ويؤدي هذا الفيتامني دورا مهام يف تكوين الكريات الدموية . وجه اخلصوص
 .احلمر، ومساعدة اخلاليا العصبية يف اداء وظائفها

ويوجد . Ascorbic acid ، ويسمى بحامض االسكوربيك)C(  فيتامنيـ
يف الفواكه وبخاصة منها الربتقال والليمون، واخلرضوات كالطامطم والفلفل 

وهو يعمل يف جمال املحافظة عىل األربطة واألوتار وغريها من . األخرض



 ـ١٢٠  ـ 

 .األنسجة الساندة يف اجلسم، ومحاية اجلسم من داء االسقربوط

، يوجد هذا الفيتامني يف زيت كبد احلوت ويف احلليب )D(مني  فيتاـ
ويفيد . كام يتكون يف اجللد عندما يتعرض األخري ألشعة الشمس. والبيض
 . يف نمو العظام واألسنان)D (فيتامني

ويوجد يف زيت . Tocopherol، ويعرف بالتوكوفريول  )E( فيتامنيـ 
يلة يف معظم أنواع اللحوم اخلرضوات ويف احلبوب، كام يوجد بكميات قل

ويعد هذا الفيتامني رضوريا يف املحافظة عىل األغشية . والفواكه واخلرضوات
 .اخللوية ومحاية اجلسم من بعض حاالت العقم

، حتتوي اخلرضوات املختلفة عىل هذا الفيتامني، كام يمكن )K(  فيتامنيـ
سمى بكرتيا بواسطة بكرتيا خاصة ت) يف األمعاء ( تصنيعه داخل اجلسم 

 .ويؤدي دوره يف حدوث آليات جتلط الدم عند حصول النزف. القولون

 : املعادن-٦

حيتاج اجلسم إىل كميات قليلة من املعادن يف الوجبات اليومية من الغذاء، 
وبخالف الكاربوهيدرات والدهون . من وزن جسم االنسان% ٤وهي تشكل 

ومن أهم هذه .  غري عضويةوالربوتينات والفيتامينات فان املعادن مركبات
العنارص نذكر الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم واملغنيسيوم والفسفور 

  .والكربيت واحلديد والنحاس والزنك والسلينيوم

وتلعب املعادن أدوارا مهمة يف بناء اجلسم وتنشيط التفاعالت احليوية 
 .لقاعدي يف اجلسمالتي جتري بداخله، كام تساهم يف تنظيم التوازن احلاميض ـ ا
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وحيتاج اجلسم إىل األنواع األربعة األوىل من األغذية بكميات كبرية لذلك 
تعرف باملغذيات الكربى، أما الفيتامينات واملواد املعدنية فان اجلسم حيتاج اليها 

 .بكميات قليلة فقط لذا فاهنا تعرف باملغذيات الصغرى

  :مواصفات الغذاء

امة الواجب توفرها يف الغذاء لكي يؤدي ينبغي مراعاة املواصفات الع
 :ومن هذه املواصفات نذكر ما يأيت. دوره يف بناء اجلسم

 . ان يكون نظيفا وخاليا من امللوثات-١
 ان يكون سهل اهلضم بالشكل الذي ال يؤثر عىل طبيعة عمل -٢

 .األعضاء اجلسمية املختلفة
 .ه االنسان ان يتالءم الغذاء مع نوع وطبيعة العمل الذي يؤدي-٣
 . ان ال يتعارض مع احلالة املرضية التي يكون عليها االنسان-٤
وهناك عالقة .  ان تكون كميته مالئمة الحتياجات اجلسم الفعلية-٥
ملعرفة احتياجات اجلسم من الغذاء تعتمد عىل وزن وطول ) حسابية(رياضية 
 .اإلنسان
ك غري ممكن  ينبغي منع تكوين الدهون داخل اجلسم، واذا كان ذل-٦

 .من كمية الطاقة اليومية% ٤٠- ٣٠فيجب ان ال يتجاوز 
 االقالل من كمية الكوليستريول يف اجلسم وذلك من خالل اإلقالل -٧

من تعاطي الدهون احليوانية فهي غنية جدا بالكوليستريول، واإلكثار من تعاطي 
 .ومةالزيوت النباتية التي حتتوي أصال عىل كميات قليلة جدا منه أو معد

 . ان ال حيتوي الغذاء عىل كميات كبرية من السكر-٨
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  Antioxidant    :مضادات األكسدة

ما دمنا نتحدث عن األغذية وأنواعها فانه جتدر اإلشارة إىل موضوع 
فمن املعروف ان خاليا اجلسم تتأكسد بمرور الزمن فتؤدي . مضادات األكسدة

مراض املختلفة كنقص املناعة إىل إضعاف وظائفها احليوية وإصابة اجلسم باأل
وان مضادات األكسدة هي جزيئات قادرة . والرسطان وأمراض القلب والدماغ

ولعل من أشهر . عىل إبطاء أو منع تأكسد اجلزيئات األخرى املوجودة يف اجلسم
 .هذه املضادات نذكر الفيتامينات

ىل املواد وتكمن قيمة األغذية يف بناء اجلسم وتسيري وظائفه يف احتوائها ع
املضادة لألكسدة، أي التي متنع حدوث التأكسدات املؤدية إلعاقة الوظائف 

لذا فإن ما وصفه . الطبيعية خلاليا اجلسم والتي تتسبب يف حدوث األمراض
 من أغذية لتعزيز صحة اجلسم يأيت ضمن هذا السياق العلمي اإلمام 

 .ائفه بصورة طبيعيةالدقيق يف اختيار األغذية املناسبة الداء اجلسم لوظ
 

 Nutrition  : التغذية

وهي اآلليات التي ترشح عالقة الغذاء بنشاط الكائن احلي عامة 
تناول الطعام، وهضمه داخل اجلسم لتحرير  : واإلنسان خاصة، وتتضمن

الطاقة، واملكونات األساسية الالزمة لبناء اجلسم، وتسيري وظائفه احليوية 
 .يض الغذائياملتنوعة عرب ما يعرف باأل

وللتغذية نظام خاص لتوفري الصحة للجسم ومنع حدوث األمراض، لذا 
فان أي اضطراب يف النظام الغذائي سيؤدي من دون شك إىل التأثري يف صحة 



 ـ١٢٣  ـ 

 .اإلنسان وظهور األمراض املختلفة

وكانت املعاجلة باألغذية من أهم أسس العالج الطبي لكثري من األمراض 
ولعل احلمية الغذائية واحدة من أهم العالجات .  هذامنذ القدم وحتى يومنا

 .الناجعة للكثري من األمراض

ويف هذا املجال حث القرآن الكريم عىل عدم اإلرساف يف تناول الطعام 
ُّكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب  بقوله عز وجل يف سورة األعراف  ُ َ ُ َِ ُ َ ََّ ِ ُ ِْ ْ ُ َُ ُ

َمرسفنيـْال ِ ِ ْ ُ )١(. 

 ليجسد أمهية الغذاء والنظام الغذائي نبي الكريم حممد وجاء ال
واعط  املعدة بيت الداء واحلمية رأس كل دواء« : وعالقته بأعضاء اجلسـم فيقول

 .)٢(»ّكل بدن ما عود

 فقد جسد قيمة الغذاء يف حياة االنسان وكيفية أما اإلمام عيل 
فقد . اية من األمراضالتحكم بمقداره للحفاظ عىل الصحة العامة للفرد والوق

 .)٣(»ال تطلب احلياة لتأكل، بل اطلب األكل لتحيا« :قال 

 .)٤(»من اقترص يف أكله كثرت صحته، وصلحت فكرته«و

 .)٥(»من غرس يف نفسه حمبة أنواع الطعام، اجتنى ثامر فنون االسقام«و

                                                        
  .٣١  اآلية) ١(
  .٢ص  : طب النبي) ٢(
  .٣٣٣ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٣(
  .١٥٥ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٤(
  .٤٢٦ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٥(



 ـ١٢٤  ـ 

  :نماذج من األغذية

اجلسم ألداء  ملعظم أنواع األغذية التي حيتاجها أشار اإلمام عيل 
وظائفه احليوية وذلك من خالل الكثري من وصاياه وحكمه البليغة التي وردت 

وسنكرس هذا اجلزء الستعراض عدد آخر منها وهي كام . يف األقسام السابقة
 :يأيت

 

 Grapes   :العنب
 .)٢(»وفاكهة وطعام وحلواء )١(العنب إدام « : قال اإلمام عيل 

انه كان يأكل « : آبائه عن اإلمام عيل وعن عيل بن موسى الرضا عن 
 .)٣(»اخلبز بالعنب

والعنب من الثامر اللبية، ناعمة القرشة توجد عىل هيئة عناقيد يرتاوح عدد 
وينتمي العنب إىل اجلنس  . ثامرها ما بني ست إىل ثالثامئة ثمرة يف العنقود الواحد

Vitis الذي يضم انواعا رئيسة عدة منها  Vitis vinifera   و Vitis labrusca  
 .  وغريهاVitis ripariaو  

وقد عرف العنب كغذاء لإلنسان منذ قديم الزمان، إذ دلـّت النقوش 
والرسومات التي اكتشفت باملعابد يف سوريا واليونان التي يعود تارخيها إىل 

 . قبل امليالد، عىل ذلك٢٤٤٠

                                                        
 .اإلدام ؛ ما يؤكل مع اخلبز ) ١(
  .٣٩٢ ؛ ص ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٢(
  .١٧٤ص  : مكارم األخالق) ٣(



 ـ١٢٥  ـ 

 :حمتوياته

 غراما، ينتج عند ١٥٠ لوحظ ان كل كوب من العنب، يبلغ وزنه حوايل
وان ذلك الكوب حيتوي عىل املكونات . من السعرات احلرارية١٠٤تعاطيه 

 :اآلتية

 . غراما٢٧بحوايل  :  كاربوهيدرات-١
 . غراما٢٣بمقدار  :  سكر-٢
 .غراما١ر٥بحدود  :  ألياف-٣
 .بحوايل غرام واحد :  بروتينات-٤
 .بمقدار يصل إىل ربع الغرام الواحد :  دهون-٥
 بشكل كبري وجمموعة )C(  حيتوي عىل الفيتامينات مثل فيتامني-٦

 .)K(  وفيتامني)B(ت فيتامينا
 ويضم العنب أيضا عددا من العنارص كالبوتاسيوم والكالسيوم -٧

 .والصوديوم
 

 :فـوائد العنب
 :يفيد العنب يف احلاالت اآلتية

 عىل تقليل   املوجودة يف العنبResveratol تعمل مادة الريزفراتول  -١
 .نسبة الكوليسرتول يف اجلسم مما يقلل من اإلصابة بأمراض القلب

 يعمل كامدة مضادة لوقاية اجلسم من تراكم اجلذور احلرة، ومن ثم -٢
 .فانه يعد مضادا جيدا للرسطان



 ـ١٢٦  ـ 

 يعمل عنرص البورون املوجود يف العنب عىل زيادة هرمون -٣
، وبذلك فانه يعمل عىل )يأسعند بلوغهن سن ال(االسرتوجني لدى االناث 

 .التقليل من التعرض ملرض هشاشة العظام

 

  Raisins  :الزبيب

ان الزبيب يشد القلب، ويذهب باملرض، « : قـال اإلمام عـلـي 
 .)١(»ّويطفئ احلرارة، ويطيب النفس

ّعليكم بالزبيب فانه يكشف املرة ويذهب « :  قالوعن النبي حممد 
ّذهب باالعياء، وحيسن اخللق، ويطيب النفس، ُبالبلغم، ويشد العصب، وي

 .)٢(»ويذهب بالغم

: ومـن فوائـد الزبيـب ما ورد يف الطب النبـوي البـن قيم اجلـوزية
واذا أكل وافق الرئة ونفع . ّأجود الزبيب ما كرب حجمه ورق قرشه ونزع عجمه« 

 .»من السعال ووجع الكىل واملثانة ويقوي املعدة ويلني البطن

الزبيب صديق الكلية واملعدة والعنب والزبيب « : بن سينا فقد قالأما ا
 .»بعجمهام ـ أي كل واحد منها ـ ألوجـاع املعي، والزبيب ينفع الكىل واملثانة

، وان كل  Vitis vinifera L  اسمه العلميوالزبيب هو العنب املجفف،
 سعرة ٢٩٩ منه، بحسب وزارة الزراعة األمريكية، حيتوي عىل ً غراما١٠٠

                                                        
  .٣٦٢ص  : األمايل) ١(
 .١٥١ص  : عيل اإلمام التداوي بطب) ٢(



 ـ١٢٧  ـ 

حرارية، بينام حتتوي الكمية نفسها من العنب الطازج عىل أقل من ذلك بكثري من 
 .السعرات احلرارية

وينتج الزبيب يف مناطق كثرية من العامل كالواليات املتحدة األمريكية 
وهنـاك نـوع من . واسرتاليا واألرجنتني وتركيا وسوريا وايران وجنوب أفريقيا

ُويعد العنب األبيض بأنواعه . رف بالعنب السلطاينالزبيب عديم البذور يع
 .املختلفة من أفضل أنواع العنب الصاحلة لصناعة الزبيب

وللحصول عىل الزبيب جيفف العنب يف الشمس، أو يف الظل بطرق 
 .خاصة

 :حمتوياته

 ٧١حيتـوي الزبيـب عىل نسبة كبرية من الكاربوهيدرات تبلغ حوايل 
، وعىل ) غراما٢٤(نه، وعىل املاء بحوايل الربع  غرام من وز١٠٠غراما لكل 

من ) حوايل نصف غرام(نسبة قليلة من الربوتينات وعىل أقل من ذلك بكثري 
كام حيتوي الزبيب عىل كميات قليلة من الربوتينات واأللياف وعىل . الدهون

كميات قليلة جدا من الفسـفور واحلديد والكالسيوم، إضافة إىل احتوائه عىل 
 .)B١) (B٢( ينيفيتام

 : فـوائده

 :وردت فوائد كثرية عن الزبيب نذكر منها ما يأيت
 . يساعد عىل إزالة السموم من اجلسم-١
 . يقاوم امليكروبات والفريوسات-٢



 ـ١٢٨  ـ 

 . يفيد يف عالج الروماتزم-٣
 . خيفض ضغط الدم املرتفع-٤
 . ينفع يف عالج أمراض الكبد واملرارة-٥
 تقاوم بكرتيا الفم التي تسبب تسوس  حيتوي الزبيب عىل مركبات-٦

 .األسنان وأمراض اللثة
 يعمل عىل الوقاية من العديد من األمراض وذلك بسبب احتوائه عىل -٧

 . و جمموعة البيوفالفينويد املضادة لألكسدة)C (فيتامني
 . يفيد يف التخلص من أوجاع املعي واحرتاق املعدة واألمعاء-٨
 .رية واحرتاق الصدر يوصف لعالج النزالت الصد-٩

 

  :البطيخ

 .)١(»البطيخ شحمة األرض ال داء وال غائلة فيه« : قال اإلمام عيل 

طعـام، ورشاب، وفاكهة، ورحيان، وأدام، وحلوا،  : فيه عشـر خصال«و
 .)٢(»وأشنان، وخطمي، ونقل، ودواء

عليكم بالبطيخ فان فيه « :  فقد قال عن البطيخأما الرسول الكريم 
هو طعام، ورشاب، وأشنان، ورحيان، ويغسل املثانة، ويغسل  : لعرش خصا

 .)٣(»البطن، ويكثر ماء الظهر، ويزيد يف اجلامع، ويقطع الربودة، وينقـّي البرشة

                                                        
  .١٩٤ص ، ٦٦ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٩٤ص ، ٦٦ج  : بحار األنوار) ٢(
  .٨ص  : طب النبي) ٣(



 ـ١٢٩  ـ 

ّوقد سمي بشحمة األرض ألنه شبيه بالشحم عندما يستخرج من 
م أما األشنان فألنه يفعل فعله يف تنظيف الفم، وخطمي لفعله يف تنعي. األرض

 .)١(البدن إذا أكل 
 .)٢( كان يأكل البطيخ بالسكـّر وجاء يف البحار ان اإلمام عيل 

هذان  : ُ ايت ببطيخ ورطب، فأكل منهام وقالان النبي « : وقـال 
 .)٣(»األطيبان

 .ّوالبطيخ فاكهة صيفية يعرف بالشامم يف بلدان عربية اخرى غري العراق

 :حمتويات البطيخ

 غراما من البطيخ تنتج ١٠٠اعة األمريكية فان كل وبحسب وزارة الزر
 :كام انه يتألف من املكونات اآلتية.  سعرة حرارية٣٤

 .ًماء% ٩٢ يتألف من -١
 %.١٦ السكر بحوايل -٢
 %.٤٣ مواد دهنية بنسبة -٣
 حيتوي عىل الكربيت والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والكلور  -٤
 .واحلديد
 %.٢٧ود  مواد بروتينية بحد-٥
  ).C ( و)A(ت  فيتامينا-٦

                                                        
  .٨٣ص  : عيل ملحسن عقيل اإلمام طب) ١(
  .١٩٦ص ، ٦٦ج  : واربحار األن) ٢(
  .١٩٦ص ، ٦٦ج  : بحار األنوار) ٣(



 ـ١٣٠  ـ 

 :فوائد البطيخ
 :للبطيخ فوائد كثرية نذكر منها اآليت

 . يفتت احلىص ويدر البول-١
 . يستخدم يف مقاومة مرض البواسري-٢
 . يزيد يف الباه-٣
 . والبطيخ بطبيعته مقاوم الرتفاع ضغط الدم-٤
لفضالت  يستخدم كعالج ممتاز لالمساك بسبب قيام اليافه بطرد ا-٥

 .املرتاكمة بجدار األمعاء
 يستعمل يف التجميل كعالج لألورام اجللدية، أما ماؤه فينقي اجللد -٦

 .والبرشة من الكلف والنمش
 

  Lettuce  :  الخـس
كلوا اخلس فانه يورث « : قال رسول اهللا  :  قالعن اإلمام عيل 
 .)١(»النعاس وهيضم الطعام

  وهو من اخلرضاوات Asteraceaeية  واخلس نبات عائد للفصيلة النجم
 Lactucaالتي تؤكل أوراقه طازجة أو يف السلطات، ويعرف اسمه العلمي  

sativa. 
 :حمتوياته

 : غراما من اخلس عىل مواد خمتلفة نذكر منها اآليت١٠٠حيتوي وزن 
 . مواد سكرية بحدود مخسة غرامات-١

                                                        
  .٢٣٩ ؛ ص ٦٣ج  : بحار األنوار) ١(



 ـ١٣١  ـ 

 .غم ) ٠ر٤(  مواد دهنية، -٢
 .)(E , D ,  C ,  B ,  A : ات عديدة مثل يضم اخلس فيتامين-٣
 هناك العديد من املعادن يف اخلس مثل احلديد والنحاس والكالسيوم -٤

 .والفسفور واملنغنيز واليود والكلور
 ).الكتوكاريوم( حيتوي اخلس عىل مادة -٥
 . كام حيتوي اخلس يف تركيبه عىل األلياف-٦

 .دة حرارية وح٣٠وينتج الوزن املذكور من اخلس حوايل 

 :فوائد اخلس

 أكد الطب احلديث ما ذهب إليه القول البليغ الذي نقله اإلمام عيل 
، من ان اخلس يلعب دورا كبريا يف تسهيل عملية عن النبي الكريم حممد 

 .هضم الغذاء، ومكافحة اإلمساك، وفتح الشهية للطعام

صاب كام أوضحت الدراسات احلديثة ان اخلس يعمل عىل هتدئة األع
املوجودة فيه، وهي مادة ) الكتوكاريوم(واسـرتخاء البدن وذلك بفعل مادة الـ 

  .مسكنة ومضادة للتشنج

 Garlic   :الـثـــوم

 وتنترش زراعته يف ،نبات عشبي ثنائي احلول ينتمي إىل الفصيلة الثومية
تحدة مجيع أنحاء العامل تأيت الصني واهلند وكوريا اجلنوبية وروسيا والواليات امل

 Alliumويعرف الثوم علميا باسم  . األمريكية ومرص،  عىل التوايل، يف مقدمتها
sativum. 



 ـ١٣٢  ـ 

وقد عرفت قيمة الثوم الغذائية منذ القدم وذلك منذ أزمان الفراعنة 
و كانت النقوش املحفورة عىل اهرامات اجليزة تشري إىل . والسومريني واإلغريق

يث ورد يف قصصهم ان الثوم كان يوزع عىل معرفة الفراعنة بفائدة هذا الغذاء ح
هم بالقوة العامل الذين بنوا االهرامات قبل البدء يف عملهم من أجل تزويد

 .وحلاميتهم من األمراض

كلوا الثوم وتداووا به،  : قال رسول اهللا « : وعنه قال اإلمام عيل 
 .)١(»فان فيه شفاء من سبعني داء

تداووا بالثوم « : روفة، قال اإلمام وعن رائحته القوية النفاذة املع
 .)٢(»ولكن ال خترجوا إىل املسجد

من أكل الثوم والبصل فال يقربنا وال يقرب « : كام قال النبي الكريم 
 .)٣(»املسجد

ويفضل استخدام الثوم املطبوخ وبخاصة ملن يعانون من مشاكل يف 
وعن ذلك قال . طبخاجلهاز اهلضمي، بعد إزالة املواد املهيجة عنه بواسطة ال

 .)٤(»ال يصلح أكل الثوم اال مطبوخا« : اإلمام 

 :مكونات الثوم

ويتألف .  سعرة حرارية٤٧٠ غم من الثوم عىل حوايل ١٠٠حتتوي كل 
                                                        

  .١٢٧ص ، ١٤ج  : جواهر الكالم) ١(
  .٢٥٠ص ، ٢ج  : ذخرية املعاد) ٢(
  .٥٣٨ص ، ١ج  : مستدرك سفينة البحار) ٣(
  .٥١٣ص ، ٢ج  : املحاسن) ٤(



 ـ١٣٣  ـ 

 :الثوم من مجلة من املكونات األساسية هي كام يأيت

 .من وزنه% ٦٥- ٦٠ املاء بنسبة -١
 .من وزنه% ٣٠- ٢٣ الكاربوهيدرات، بحوايل -٢
 %.٥،٥ – ٣ الربوتينات بنسبة -٣
 %٣،٥ األلياف بواقع -٤
» األليسني«و » األلينيز«و » األليني« مـكـونـات خـاصـة تـُعـرف بـ -٥

 .»السكرودينني«و 
 أمالح معدنية مثل الكالسيوم والفسفور والكربيت واحلديد -٦
 .والكلور
 .)C) (B) (A(ل  جمموعة من الفيتامينات مث-٧

 :فوائد الثوم
 :للثوم فوائد صحية كبرية نذكر منها اآليت

 يمنع الثوم تكوين اجللطة الدموية باملحافظة عىل سيولة الدم، بفعل -١
 ).أليسني(وجود مادة الـ 

 تـستخـدم مادة األليني املوجودة يف الثوم عىل اهنا مادة مضادة -٢
 .للرسطان
 . يعمل عىل حفظ نسبة الكولسرتول يف الدم-٣
 .عالج لسعات النحل واحلرشات يستخدم يف -٤
 . يفيد يف تسكني آالم األسنان-٥
 . يعمل عىل تقوية مناعة اجلسم-٦



 ـ١٣٤  ـ 

 . يفيد يف الوقاية من اإلصابة بشلل األطفال إىل حد كبري-٧
 يفيد مرىض السكر بوقايتهم من مضاعفات اخلدر وفقدان احلس يف -٨

 .األطراف
 . يعمل عىل الوقاية من ضعف الذاكرة-٩

 .يد يف كونه مضادا للكآبة يف-١٠
 يعمل عىل خفض ضغط الدم، فهو يعالج عىل وجه اخلصوص -١١

ارتفاع ضغط الدم الرشياين من خالل منع تكوين مادة األنجيوتنسني ؛ ويعمل 
عىل منع تكوين الثرمبوكسني الذي يقلص األوعية الدموية، وهو ال يؤثر عىل 

 ).الربوستاسايكلني(رف بـ مادة اخرى مهمتها احلفاظ عىل سيولة الدم تع
 .ٍّ يعمل كمقو، وفاتح للشهية-١٢
 . والثوم مضاد للتشنج-١٣
 يعمل عىل احلامية من نزالت الربد واألنفلونزا، والسعال، وإزالة -١٤

 .الرشح
 . يفيد يف حتسني القدرة اجلنسية لدى الذكور-١٥

  : الكراث

ّ سيد وسيد البقول الكرءلكل يش« : قال اإلمام عيل  كام ورد . )١(»اثّ
 كان يأكل الكراث بامللح يف بحار األنوار للمجليس ان أمرياملؤمنني 

  .)٢(اجلريش 

                                                        
  .٥١٠ص  : املحاسن) ١(
  .٢٠٢ص ، ٦٦ج  : بحار األنوار) ٢(



 ـ١٣٥  ـ 

 اشتكيت باملدينة شكاة شديدة، فأتيت أبا احلسن « : وعن سلمة قال
 .)١(»فأكلته فربئت. كل الكراث : نعم، قال  : أراك مصفرا، قلت : فقال يل

الكراث يف البقول بمنزلة اخلبز يف « : ل فقد قاأما النبي الكريم حممد 
 .)٢(»الطعام

وهو . والكراث هو جمموعة من اخلرض التي تنتمي إىل العائلة البصلية
وقد ورد ذكره يف الطب املرصي . عشب زراعي يقرب مذاقه من مذاق البصل

القديم وذلك يف احدى الربديات القديمة التي يرجع تارخيها إىل األرسة 
 ان االمرباطور الروماين نريون كان خيصص يوما من كل شهر وقيل. اخلامسة

كام ان الفيلسوف اليوناين أرسطو كان يرجع . لتناول الكراث لتحسني صوته
 .نفاذ صوت احلجل وقوته إىل تناوله الكراث

ّويف الطب القديم أيضا، عرفت فوائد كثرية للكراث منها انه يدر البول، 
ّم، ويوقف التجشؤ، ويدر حليب املرضعة، وينفع ّويلني املعدة، ويشفي من العق

 .من الربو وأوجاع الصدر، ويزيل البواسري

 :حمتويات الكراث

غم منه حتتوي عىل املواد ١٠٠ كل ّنأأظهر التحليل الكيميائي للكراث 
 :اآلتية

 %.٩٠ املاء، بنسبة -١
 . غرامات٥ السكر، بحدود -٢

                                                        
  .٥١٢ص  : املحاسن) ١(
  .١٢٧ص ، ١ج  : الفردوس ) ٢(



 ـ١٣٦  ـ 

 . الربوتني، بحدود غرام واحد-٣
مالح واملعادن كالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم  بعض األ-٤

 .واملنغنيز واحلديد والكربيت والسليكون
 .وعىل حامض الفوليك) K(و ) C(و ) B(و ) A(ت  فيتامينا-٥

 

 :فوائد الكراث
 :للكراث فوائد كثرية نذكر منها ما يأيت

 . غذاء طارد للبلغم-١
 .ّ مدر للبول-٢
 . يعد طاردا للديدان-٣
 . تأثري مضاد للبكرتيا وبخاصة منها النوع ستافيللوي أيوريوس له-٤
 . يقاوم فقر الدم بسبب احتوائه عىل احلديد-٥
 . يعمل عىل تنشيط اجلهاز العصبي بسبب احتوائه عىل املغنيسيوم-٦

 
  :الفجل

الفجل أصله يقطع « :  قالعن الرضا عن أبائه عن أمري املؤمنني 
 .)١(»ّه حيدر البولالبلغم، وهيضم الطعام، وورق

 .والفجل من اخلرضاوات اجلذرية ينتمي إىل الفصيلة الصليبية

                                                        
  .٢٠٨ص  : مكارم األخالق) ١(



 ـ١٣٧  ـ 

 :حمتوياته

 سعرة حرارية، وهو حيتوي عىل املواد ١٦ غرام من الفجل ١٠٠تنتج كل 
 :اآلتية

 %.٩٣ املاء، بنسبة -١
 . الربوتينات-٢
 . الكاربوهيدرات-٣
 . قليل جدا من الدهون-٤
 .يوم واحلديد والكربيت واملنغنيز واليود أمالح معدنية كالكالس-٥
 ).A ( و)C(ني  أوراقه غنية بفيتام-٦

 :فـوائـده
 :من فوائد الفجل نذكر ما يأيت

 . يطرد الريح من اجلوف-١
 . هيضم الطعام-٢
 .ّ يعالج أمراض تكون احلىص باملرارة وجماري الكبد-٣
 . يعالج احتقان احلنجرة-٤
 . يمنع ترقق العظام-٥
 فاحتا للشهية يعد -٦
 . يمنع حدوث جلطات الدم وأمراضها-٧
 . يساعد يف منع السعال وأزمات الربو-٨
 . يمنع حدوث فقر الدم بسبب احتوائه عىل احلديد-٩



 ـ١٣٨  ـ 

ّ يمنع تسوس األسنان بفعل وجود مادة فمية مضادة لألنزيامت -١٠
 .ّاملسؤولة عن حدوث ذلك التسـوس

 
  :الهندباء

ويريد . )١(»م باهلندباء فانه اخرج من اجلنةعليك« : قال اإلمام عيل 
مبارك، ويف ذلك كناية عن  ، اإلشارة إىل ان هذا النباتمن ذلك اإلمام 

 .فوائده الكثرية التي ترجى من تعاطيه

) األسرتيسيا(ـواهلندباء نبات عشبي من الفصيلة املركبة املعروفة ب
Asteraceaeقاء و بعضها صفراء، ، وهو نبات معمر وحويل وأزهاره ناعمة زر

وتسمى أيضا . وتتفتح تلك األزهار عند الصباح الباكر وتغلق بعد الظهر
 Chichoriumأما اسمه العلمي فهو  ). الكرز الربي(أو ) عيون القط(بـ

intybus . ونبات اهلندباء مر الطعم بشكل عام، وينترش يف كل مناطق الرشق
األجزاء املستخدمة منه هي و. األوسط، ويزهر يف أشهر متوز وآب وأيلول

 .اجلذور والعشبة املزهرة

 

 :حمتويات اهلندباء

 :حيتوي اهلندباء عىل ما يأيت
 . مادة اإلينولني يف اجلذور-١

                                                        
  .٢٠٦ ؛ ص ٦٦ج  : بحار األنوار) ١(



 ـ١٣٩  ـ 

 . سكريات-٢
 . بروتينات-٣
 . دهون-٤
 ).A(و ) B(و ) C(و ) K ( فيتامينات-٥
 . أمحاض أمينية-٦
 . أمالح معدنية خمتلفة-٧
 .الراتنج والتاركسني والكولني واالكتوسني مواد اخرى كالعفص و-٨

 :فوائد اهلندباء
 :للهندباء فوائد كثرية نذكر منها ما يأيت

 . تساعد عىل تنشيط املادة الصفراء وتفريغها والتخلص منها-١
 . تساعد عىل تنشيط الكبد بفعل احتوائها عىل مادة التاركسني-٢
 . فاحتة للشهية-٣
 . خافضة للسكر يف الدم-٤
 .تساعد عىل إدرار البول -٥
 . تساعد عىل تقوية العضالت-٦
 . تعمل عىل تفتيت حىص املرارة-٧
 . تعمل عىل تفتيت حىص الكىل-٨
 . ختفف من تضخم الغدة الدرقية-٩

 . تساعد يف معاجلة التهابات املثانة-١٠
 . تدر احلليب لدى املرأة املرضع-١١
 . تفيد يف ختفيف التوترات النفسية-١٢



 ـ١٤٠  ـ 

  :السوداءالحبة 
منه شفاء اال  ما من داء اال ويف احلبة السوداء« : قال اإلمام عيل 

 .)١(»مأالس
عليكم هبذه احلبة السوداء فان فيها شفاء من « : وقال الرسول الكريم 

 .)٢(»مأال السإكل داء 
 .)٣(»خري ما تداويتم به احلجامة واحلبة السوداء والقسط«و
ا دواء، وان خري الدواء احلجامة ان الذي جعل األدواء جعل هل«و

 .)٤(»والفصاد واحلبة السوداء

واحلبة السوداء هي بذور نبتة عشبية سنوية تنتمي للعائلة الشقائقية 
Ranunculaceaeمنها وأكثر هذه األصناف ً، ويوجد أكثر من عرشين صنفا 

ا بـ  استعامال يف املجاالت الطبية هو احلبة السوداء املزروعة والتي تسمى علمي
)Nigella sativa( .وكانت . وهذه احلبة من أقدم النباتات الطبية استعامال

 حافزا لألطباء القدامى واملعارصين يف  واإلمام عيل أحاديث النبي 
 .البحث والدراسة وتقيص أرسار هذه النبتة وقيمتها العالجية

 :تركيبها

ني، منذ القدم درست احلبة السوداء من قبل العديد من العلامء والباحث

                                                        
 والسام هنا تعني املوت . ١٢٤ص  : حتف العقول) ١(
  .٢٢٣ص  : الطب النبوي) ٢(
  .٤٥٠ ؛ ص ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٣(
 .دعائم اإلسالم ) ٤(



 ـ١٤١  ـ 

وحتى اآلن، إذ تم حتليل مكوناهتا وعزل الكثري منها ومن هذه املكونات نذكر ما 
 :يأيت

 : الربوتينات- ١

وقد تم التعرف . من املحتوى الكيل% ٢٠وتوجد بنسبة عالية تصل إىل 
عىل عدد كبري من األمحاض األمينية مثل الفالني واملثيونني والثريونني والليوسني 

ولوحظ ان احلامض األميني . ني والسيستني واآلالنني وغريهاوالكاليس
 .اآلرجنني هو األكثر توفرا

 : الدهون- ٢
وتشتمل عىل عدد من احلوامض الدهنية املشبعة وغري املشبعة مثل 

 .حوامض اللينولينيك واألراكيديك واإليكوسينويك والباملتيك واألويلني
 : الكاربوهيدرات- ٣

وهي % ٢٠حلبة السوداء إىل ما يقرب من وتصل نسبة وجودها يف ا
 .تتضمن سكريات الفركتوز والكلوكوز والسكروز

  ).E(و ) C(و ) B (مثل فيتامينات : الفيتامينات- ٤

 : املعادن- ٥
وتضم العنارص املعدنية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والزنك 

 .واملغنيسيوم واملنغنيز
 : مركبات اخرى- ٦

يارة للحبة السوداء مركبات أخرى مثل توجد يف الزيوت الط
من الزيت %) ٥- ٢(والنيجلون بنسبة %) ٠و٥بنسبة (الثايموهيدروكوينون 



 ـ١٤٢  ـ 

  .كام حيتوي زيت احلبة املذكورة عىل الفينوالت. الطيار

 . وحتتوي عىل مضادات حيوية مبيدة للميكروبات-٧

 :فوائدها

 :يأيتومن الفوائد العالجية الكثرية للحبة السوداء نذكر ما 
 تفيد مادة النيجلون يف حاالت الربو والتهاب الشـُعب الرئوية -١

 .والسعال الديكي، وتستعمل أيضا كامدة مقشعة ومضادة للسعال
 . تعمل عىل إرخاء العضالت بشكل عام-٢
 . تفيد يف عالج املغص الكلوي-٣
 . فاحتة لشهية الطعام-٤
 .هر عند خلطها مع العسل، تفيد يف عالج آالم الظ-٥
 . تفيد يف التخلص من الديدان اخليطية والرشيطية-٦
 . تقوم بتحفيز اجلهاز املناعي-٧
 تعمل عىل تثبيط نمو البكرتيا وبخاصة منها البكرتيا املوجبة والسالبة -٨

 .لصبغة غرام
 . أظهرت فائدهتا يف ايقاف نمو األورام كرسطان الثدي والربوستات-٩

 

  :البيض

ان نبيا من األنبياء شكا إىل اهللا « :  قالام عيل ورد يف البحار عن اإلم
تعاىل قلة النسل يف امته فأمره ان يأمرهم بأكل البيض ففعلوه فكثر النسل 



 ـ١٤٣  ـ 

 .)١(»فيهم

. ًيشكل البيض جـزءا مهمـا من غذاء اإلنسان يف العديد من دول العامل
 .ويعد بيض الدجاج مصدرا رضوريا للكثري من مكونات الغذاء

 :لبيـضمكـونات ا

 غراما، وتعطي البيضة ٦٥ و٢٥يرتاوح وزن بيضة الدجاجة ما بني 
 . سعرة حرارية١٠٠الواحدة حوايل 

األول هو بياض البيض أو ما يعرف  : وتتألف البيضة من قسمني رئيسيني
أما القسم الثاين فهو . ، ويشكل حوايل ثلثي وزن البيضة)اآلح(بزالل البيض أو 

، ويشكل )املح (اطا بالبياض ويسمى أيضا بـ صفار البيض الذي يكون حم
حيتوي بياض البيض عىل نسبة كبرية من  .حوايل ثلث وزن البيضة الواحدة
من وزن البياض، كام تضم ما تبقى من % ٨٠بروتني األلبومني تصل إىل حواي 

 .)E(و ) B(ت هذا فضال عن احتوائه عىل فيتامينا. ًذلك ماءا وقليال من امللح

 :لبيض فانه يتكون من املواد اآلتيةأما صفار ا

 .من وزن الصفار % ٣٠ دهون بنسبة -١

  %.١٥ بروتينات، بنسبة -٢

 . املعادن الرضورية مثل الكالسيوم واحلديد والفوسفور-٣

 حيتوي البيض عىل صور عدة من الكاروتينات مثل اليوتني والزانثني، -٤

                                                        
  .٣٨١ص  : املحاسن) ١(



 ـ١٤٤  ـ 

ام يف منع اإلصابة وهي مركبات شبيهة بمضادات األكسدة تلعب دورا مه
كام تعمل عىل التقليل من الكتاراكت أو . بفقدان البرص وخاصة لدى كبار السن

 .أو املياه البيضاء) الساد(ما يعرف بـ 

 حيتوي البيض أيضا عىل مادة الكولني، وهو مركب رضوري لتطور -٥
 .املخ والذاكرة لدى اإلنسان

 ).A, B, D(ل  فيتامينات مث-٦

ء مقارنة بام هو عليه يف بياض البيض، إذ يشكل يف  قليل من املا-٧
 .من وزن بياض البيض % ٢٠بينام قد يصل املاء إىل حوايل  % ٥الصفار حوايل 

 

 :فوائد البيض

البيض، كام أرشنا إىل ذلك قبل قليل، هو غذاء متكامل يعد من أحسن 
 :األغذية ؛ ولعل من أبرز فوائده نذكر ما يأيت

 .قدرة اجلنسية يفيد يف تقوية ال-١

 .ّ حيصن األطفال ضد مرض الكساح-٢

 .ّ حيصن األطفال ضد مرض فقر الدم-٣

 . ينفع للنساء احلوامل-٤

 . يعمل عىل تقوية الذاكرة-٥

 . نافع ألمراض العني واألذن والفم واألنف-٦



 ـ١٤٥  ـ 

 :االستخدامات الطبية للبيض

يستخدم البيض يف أغراض اخرى غري الغذاء، فهناك الكثري من 
تطبيقات يستخدم فيها بيض الدجاج عىل املستوى الطبي مثال أو عىل ال

 :ومن هذه احلاالت نذكر ما يأيت. مستويات اخرى
 استخدام الدجاج النتاج أضداد ألنواع معينة من األمراض البكتريية ـ ١

والفريوسية والتي جتمعها الدجاجة يف البيضة ومن ثم استخالصها واستخدامها 
 . االنسانالحقا يف معاجلة

استخراج ببتيدات معينة من الربوتني الزاليل املعروف  ـ ٢
الذي ظهر بان له تأثري قوي مضاد لرسطان الثدي ) األوفوترانسفريين(بـ

 .والربوستات

 الستخدامه كامدة III -  انتاج نوع من األلياف يسمى بالكوالجني -٣
 .خام يف العديد من مستحرضات التجميل باليابان

 .اعة الصابون واألحبار والدهانات البيض أيضا يف صن يستخدم-٤

 استخدام البيض يف انتاج حامض الساليسليك املستعمل عىل نطاق -٥
 .واسع يف انتاج األسربين

الستخراج الكالسيوم ) املطحون( استخدام قرش البيض املسحوق -٦
 .واضافته إىل غذاء االنسان

لبيض تلعب دورا رئيسا يف  ان مادة الليسيثني املوجودة يف صفار ا-٧
تكـويـن جـدار اخلليـة احليـة وذلك بعـد احتـادهـا مع مادة الفوسفاتيديل 



 ـ١٤٦  ـ 

وتعد املادة الناجتة عن اإلحتاد املذكور رضورية يف تصنيع املوصل . كولني
الذي يلعب دورا مهام يف تطوير عمليات ) األسيتيل كولني(العصبي املعروف بـ

 .التذكر والتعلم

 

  :ناللبــ

 .)١(»حسو اللبن شفاء من كل داء اال املوت« : قال أمري املؤمنني 

  .)٢(»ألبان البقر دواء«و 

 .)٣(»ّمهأما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه مـن لبن «و

إن عليا كان يستحب ان يفطر عىل  «:  قالوعن اإلمام جعفر الصادق 
 .)٤(»اللبن

هللا من داء اال و قد أنزل له شفاء، ما أنزل ا« :  قالوعن النبي حممد 
 .)٥(»ويف ألبان البقر شفاء من كل داء

 .)٦(»ليس جيزي مكان الطعام والرشاب اال اللبن«و

                                                        
  .٦٣٦ص  : اخلصال) ١(
  .٣٩٣ص  : املحاسن) ٢(
  .٤٠ص ، ٦ج  : الكايف) ٣(
  .٢٥٧ ص  : رمز الصحة يف طب النبي واألئمة) ٤(
  .٣١ص ، ١٠ج  : كنز العامل) ٥(
  .٢٠٨ص ، ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٦(



 ـ١٤٧  ـ 

وقد ورد ذكر اللبن يف أكثر من موضع من القرآن الكريم، فمثال جاء يف 
ْوإن لكم يف األنعام لعربة نس  : سورة النحل من قوله تعاىل ُْ ِ ْ ًُ َ ْ َ َِ َ ََ ْ ِ َّ ْقيكم مما يف بطونه من ِ ُِ ِ ِ ِ ُِ ِ َّ ْ ُ

َبني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني ِ ِ َّ ً ٍِ ِ ِ ٍَ ْ ًْ َ َ َ ََ ً َ َ ِ )١(. 

ويمد اللبن اجلسم بمجموعة كبرية من املواد الرضورية التي حيتاجها يف 
مجيع مراحل نموه وتطوره، وهو أكمل األغذية من الناحية البيولوجية، وأفضل 

 .من أي غذاء منفرد

 :حمتويات اللبن

 :أظهر التحليل العام للـّبن انه مكون من املواد اآلتية
  %.٨٦ املاء، بنسبة -١
  %.٨ الربوتينات، بنسبة -٢
 %.٥ السكريات، بنسبة -٣
والثيامني والرايبوفالفني  )A(و)D(و)C(مثل فيتامينات :  الفيتامينات-٤

 .والنياسني والبيوتني
كالسيوم والفوسفور والصوديوم واألمالح، مثل ال ادنـ املع-٥

 .والبوتاسيوم واحلديد واملنغنيز

 :فـوائد اللبن

 :من فوائد اللبن الكثرية، نذكر ما يأيت

 له قيمة صحية كبرية يف الشفاء من اإلضطرابات اهلضمية، وهو دواء -١

                                                        
  .٦٦اآلية ) ١(



 ـ١٤٨  ـ 

 ً.نافع لإلسهال املزمن مثال

جسام املضادة  تقوم الربوتينات املوجودة يف اللبن بتزويد اجلسم باأل-٢
 .الرضورية لتكوين املناعة الطبيعية

 املوجود يف اللبن ببناء األنسجة )D(  يقوم كل من الكالسيوم وفيتامني-٣
 .العظمية يف اجلسم، لذا فهو مهم جدا لنمو األطفال وبخاصة الرضـّع منهم

 يف تكوين املستقبالت الضوئية املوجودة ً مهامً دورا)A(  يلعب فيتامني-٤
بكية العني، وبخاصة يف الضوء اخلافت او يف الليل لذا فهو يعد من يف ش

 .الرضوريات للوقاية من العشو اللييل

ّ يعد أساسيا يف توفري احليوية الدائمة للجسم وسالمة األجهزة من -٥
 .األمراض، لذا فهو يعد من أهم األغذية التي تساهم يف إطالة عمر اإلنسان

ومرض ) احلليب(عن العالقة بني اللبن  هناك دراسات عديدة نرشت -٦
فهناك دراسة كانت قد نرشت يف جملة الالنسيت الطبية الشهرية يف . الرسطان

، قام هبا الدكتور غارالند من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة ١٩٨٥عام 
األمريكية إذ درس الغذاء الذي تناوله ألف رجل عىل مدى عرشين عاما فوجد 

ين كانوا يرشبون كأسني ونصف الكأس من احلليب يوميا أقل ان أولئك الذ
كام أثبت . عرضة لرسطان القولون بكثري من أولئك الذين ال يتناولون احلليب

 .أطباء من اليابان ان تناول احلليب يقلل من اإلصابة برسطان املعدة

 اكتشف علامء من جامعة نيويورك ان احلليب حيتوي عىل مادة -٧
 .دين التي تقوم بوقاية اجلسم من القرحةالربوستاكالن



 ـ١٤٩  ـ 

 Date  :التمــر
فاكهة صيفية تقطف من أشجار النخيل، تنترش يف البالد العربية، ويبلغ 

وقد نال التمر اهتامما كبريا يف احلضارات .  نوعا٦٠٠عدد أنواعها أكثر من 
 كام كان للتمر مكانة كبرية يف. القديمة وذلك منذ أكثر من مخسة أالف سنة

عقول وقلوب املسلمني حيث ورد ذكره وأشجار النخيل يف مواضع كثرية من 
 :القرآن الكريم، حيث ورد يف حمكم اآليات البينات

 ُوه ْزي إليـَ َ ِ ِك بجـِّ ِ َذِع النخلـِ ْ َّ ِة تساقـْ َِ َط عليك رطبا جـُ ً ََ ُْ ِْ َنيا فكيل وارشيب وقـَ ْ ََ َِ َ
ِ ُ ِّري ـِ

ْعي  .)١( ًناـَ

ِومن ثمرات َِ َ َ ْ ً النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن يف ذلك آلية َ ًَ َ ً ََ َِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُِ ََّ ًَ ْ ْ َّ َ َ ََّ َ ُ ْ َِ َ ِ

َلقوم يعقلون ُ َِ ِْ َْ ٍ )ٌوالنخل باسقات هلا طلع نضيد « .)٢ ْ َِّ ٍ َِ ٌ َ َْ َ ََ ََ «)٣(. 

ّكام عد التمر من أفضل األطعمة التي أوىص بتناوهلا النبي الكريم  ُ
  : حيث قالحممد

ُمن تصبح بعشـر مترات عجوة مل يرضه ذلك اليوم سحر وال سم« ّ«)٤(. 

ّ، فانه يذهب باالعياء ويدفأ من القر، ويشبع من )٥(عليكم بالربين«و
  .)٦(»اجلوع، وفيه اثنان وسبعون بابا من الشفاء

                                                        
  .٢٥اآلية  : سورة مريم) ١(
  .٦٧اآلية  : حلسورة الن) ٢(
   .١٠اآلية  : سورة ق) ٣(
 . ١٨٥ص  : مكارم األخالق) ٤(
 .ّهو من أجود أنواع التمور يكون أمحر اللون مرشب بصفرة  : الربين) ٥(
  .١٨٥ص  : مكارم األخالق  )٦(



 ـ١٥٠  ـ 

 فقد أعطى التمور أمهية خاصة أيضا وأوىص أما أمري املؤمنني 
 :بتناوهلا، إذ قال 

 .)١(»ا التمر فان فيه شفاء من األدواءكلو«
 .)٢(» وال تتداوى به أفضل من الرطبءما تأكل احلامل من يش«و
 .)٣(»من أكل سبع متـرات عجوة عند مضجعه، قتل الدود يف بطنه«و

 :حمتويات التمر
 :أظهرت الدراسات الكيميائية بأن التمر يتألف من املكونات اآلتية

 .%٧٥ كاربوهيدرات ؛ بنسبة -١
 %.٢ر٥ دهون ؛ بنسبة -٢
 %.١٠ ألياف سليلوزية ؛ بنسبة -٣
  . ماء ؛ بحوايل ثلث وزن التمرة-٤
ومن أمهها الصوديوم    %. ١ر٣ أمالح معدنية؛ تصل نسبتها إىل -٥

 .والكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد والفوسفور واملغنيسيوم
 ).A(و ) B١(و ) B٢(و ) C ( فيتامينات ؛ مثل فيتامينات-٦

 .وختتلف النسب اعاله اختالفا طفيفا من نوع آلخر من أنواع التمور

 :فوائد التمر
 :للتمر فوائد كثرية جدا، نذكر منها ما يأيت

                                                        
  .١٤١ ؛ ص ٦٣ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٢٨ ؛ ص ٦٣ج  : بحار األنوار) ٢(
  .٣٩٠ ؛ ص ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ٣(



 ـ١٥١  ـ 

ً بسـبب الـدهـون القليلة جدا التي حيتوهيا التمر فانه يصلح غذاء -١
 .جيدا لتنحيف اجلسم

 . يعالج فقر الدم بسبب احتوائه عىل احلديد-٢

 .قاية اجللد من اجلفاف يفيد يف و-٣

 تلعب الكميات الكبرية من السكريات املوجودة فيه يف بناء -٤
  .العضالت

 للسبب أعاله، يفيد التمر يف تنبيه حركة عضالت الرحم لتسهيل -٥
 .الوالدة الطبيعية لدى احلوامل

 والحتوائه عىل املواد املضادة لألكسدة فانه يلعب دورا وقائيا ضد -٦
  .مرض الرسطان

 يعالج حاالت اإلمساك املزمن بتنشيطه حركة األمعاء ملا حتتويه -٧
  .التمور من ألياف سليلوزية

 يمنع اضطراب األعصاب ويساعد يف احلفاظ عىل سالمة اجلهاز -٨
 وعىل نسبة عالية من السكر )B( العصبي وذلك بسبب احتوائه عىل فيتامني

 .والبوتاسيوم

واحلد من نخرها وذلك بسبب  يفيد يف عالج تسوس األسنان -٩
 .احتوائه عىل نسبة عالية من عنرص الفلور

 . يعمل عىل تنشيط اجلهاز املناعي-١٠

 ).A( اللييل بسبب احتوائه عىل فيتامني يفيد يف الوقاية من العشو -١١

 . املوجود يف التمر أيضا يف نمو اجلسم)A(  ويساهـم فيتامني-١٢



 ـ١٥٢  ـ 

  :الخــل
ّ اإلدام اخلل، يكرس املرة، ويطفئ الصفراء، نعم« : قال اإلمام عيل 

 .)١(»وحييي القلب
ومل يفتقر . اللهم بارك يف اخلل : نعم اإلدام اخلل« : وعن النبي حممد 

 .)٢(»بيت فيه خل
   ويرمز له كيميائيا Acetic acidواخلل حملول خمفف من حامض اخلليك 

 كالتمر والعنب ، يتم احلصول عليه من ختمر معظم الفواكهHC٣COOHبـ  
  .ويعترب خل التفاح األكثر انتشارا نظرا لسهولة انتاجه. والتفاح

 

 :حمتوياته
بحسب معلومات وزارة الزراعة األمريكية فان تعاطي كوب من اخلل 

  .سعرة حرارية) ٥٠(يولد )  غراما ٢٤٠حوايل (
غراما من اخلل فاهنا حتتوي عىل مكونات أساسية، ) ١٠٠(أما وزن كل 

 :ف نسبها باختالف املواد التي يصنع منها اخلل، وهذه املكونات هيختتل
 .من وزنه الكيل% ٤بنسبة  :  حامض اخلليك-١
 . غراما٩٣بمقدار  :  املاء-٢
 . غراما٠ر٢بمقدار يصل إىل  :  الربوتينات-٣
 . غراما٠ر٦بمقدار  :  السكريات-٤
 والفوسفور ،) ملليغراما٩٠( بعض األمالح واملعادن كالبوتاسيوم -٥

                                                        
 . ٢٨٤ ؛ ص ٢ج : املحاسن) ١(
  .٢٢٩ص  : الطب النبوي) ٢(



 ـ١٥٣  ـ 

 ١٥(، والكالسيوم ) ملغ٢٠(، واملغنيسيوم ) ملغ٢٠(، والصوديوم ) ملغ٢٥(
 .، واحلديد بمقدار نصف ملليغراما)ملغ

 

 :فوائد اخلـل
ومن تلك . للخل الكثري من الفوائد يف معاجلة األمراض اجلسمية املختلفة

 :الفوائد نذكر ما يأيت
 .منة ملن أراد ذلك يستخدم يف ختفيض الوزن والتخلص من الس-١
 . يعمل عىل خفض نسبة الكوليسرتول يف الدم-٢
 . خيفض ضغط الدم-٣
 .ّ يمنع وجع األسنان ويقوي اللثة-٤
 . هيدئ اآلالم النامجة عن التهاب املفاصل الروماتيزمي-٥
 . يساعد عىل احلد من الربو-٦
 . يساهم يف معاجلة املغص والقيء واإلسهال-٧
 .من السعال يساعد عىل التخلص -٨
 . يفيد يف التخلص من الصداع املزمن-٩

 . يعمل عىل مكافحة األرق-١٠

  :الملــح
ًمـن ابتـدأ طعامـه بامللـح ذهب عنه سبعون داء « :قال أمري املؤمنني 

  .)١(»وما ال يعلمه إال اهللا

                                                        
 . ٦٢٣ص  : اخلصال) ١(



 ـ١٥٤  ـ 

يا عيل افتح طعامك « :  قد قال لإلمام عيل وكان النبي حممد 
ح، فان من افتتح طعامه بامللح وختمه بامللح دفع اهللا عنه بامللح واختمه باملل

 .)١(»سبعني نوعا من انواع البالء أيرسها اجلذام
وامللح مركب من عنرصين مها الصوديوم والكلور لذا فإنه يعرف كيميائيا 

وعرف امللح منذ القدم . NaCl، وصيغته اجلزيئية  )كلوريد الصوديوم (بـ 
 .مان والصينيون يف طقوسهم الدينيةفاستعمله اإلغريق والرو

وامللح رضوري جدا للصحة اجليدة، إذ يدخل يف تركيب الدم والسوائل 
املوجودة بني اخلاليا داخل اجلسم ليتمكن االنسان من اداء وظائفه بالطريقة 

كام يلعب امللح دورا وظيفيا مهام يف احلفاظ عىل اإلتزان ). السليمة(الطبيعية 
هذا فضال عن استخدامه مع الطعام سواء كان . ل يف اجلسماالوزموزي للسوائ

 .ذلك يف الطعام املطبوخ أو غريه
وحيتاج .  غراما من األمالح١٢٥وحيتوي جسم االنسان عىل حوايل 

غراما من امللح يوميا، وقد تتغري هذه الكمية ) ٥- ٣(االنسان البالغ إىل حوايل 
  .رارةتبعا حلجم اجلسم ووزنه ونوع عمله ودرجة احل

 

 

                                                        
 . ٤٤٩ص  : عيل ملحسن عقيل اإلمام طب) ١(



  ـ١٥٥  ـ 

 

 



 ـ١٥٦  ـ 



 ـ١٥٧  ـ 

 

 

 

  Pharmacology  :علم األدوية

وهو . يعنى هذا العلم  بدراسة األدوية من النواحي الرتكيبية والعالجية
علم هيتم عىل وجه اخلصوص بدراسة طرق تفاعل املركبات الدوائية مع 

  داخل اجلسم احلي Target sitesاألعضاء اجلسمية يف مواقع االستهداف  
ات فيها عن طريق احتادها باملستقبالت اخلاصة هبا، أو تثبيطها إلحداث التأثري

كام يتضمن علم األدوية دراسة تركيب . ألنزيامت معينة تعمل ضمن اجلسم
ّالدواء وخواصه وتأثرياته وسميـته وآثاره اجلانبية واألمراض التي يمكن ان 

 .يعاجلها

األدوية مثل وبسبب التطور العلمي اهلائل فقد نشأت فروع عديدة لعلم 
علم السموم وعلم الصناعات الدوائية وغريمها، وتصب مجيعها يف تصنيع 

 .الدواء ومعرفة مكوناته الرتكيبية والوقوف عىل تأثرياته العالجية وغريها

 

 Drugs   : األدوية

أما األدوية فهي عقاقري مرخـّص هبا يتناوهلا الفرد لعالج أو ختفيف 
وهي أيضا مواد كيميائية تنتجها رشكات . ينةأعراض مرضية أو حالة طبية مع

 .األدوية لتؤثر يف وظائف الكائنات احلية



 ـ١٥٨  ـ 

ويتم تصنيع األدوية من مصادر نباتية أو حيوانية أو غريمها، وبذلك فاهنا 
قد تكون ذات طعم أو مذاق أو رائحة غري مستساغة، رغم ان تصنيع معظمها 

أو . م مستساغ أو رائحة مقبولةيف الوقت احلارض يتضمن تغليفها بغالف ذو طع
. قد يتضمن خلطها مع مواد معطرة لتنال املقبولية عند تناوهلا من قبل املريض

ومهام يكن من حال فعىل اإلنسان ان يتحمـل ذلك الطعـم غيـر املستساغ 
للدواء عىل مضض عند استخدامه له، وال ينفر من طعمه أو رائحته، وان يلتزم 

 اجلرعة والوقت املقرر لتعاطيه ؛ وكل ذلك لتحقيق بكيفية تعاطيه من حيث
اهلدف املطلوب من استعامل الدواء واملتمثل بنيل الشفاء والتمتع بالصحة 

من مل « :  هلذه الناحية واضحة يف قولهوهنا كانت التفاتة اإلمام . التامة
 .)١(»حيتمل مرارة الدواء دام أمله

، أي ان لكل دواء موقع Specificوتعمل األدوية عامة بصورة نوعية  
معني يف اجلسم يتأثر به، وان الدواء يتفاعل مع مركبات نوعية هي األخرى 
تكون خاصة به، توجد عىل سطوح اخلاليا اجلسمية أو يف داخل تلك اخلاليا 

  Affinity، هلا القدرة عىل امليل الكيميائي  Receptors)  املستقبالت(تعرف بـ 
 .للتفاعل مع الدواء

. لعالقة بني الدواء واملستقبالت اخلاصة به تكون وطيدة ومعقدةوا
ويعتمد تأثري الدواء يف إظهار فعله البيولوجي يف اجلسم عىل عدد تلك 
املستقبالت ومواقع وجودها واخلصائص الرتكيبية لكل منها ومدى تأثرها 

 .بمواد أخرى قد ترتبط هبا

                                                        
 . ٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ١(



 ـ١٥٩  ـ 

ر يف اإلتزان الوظيفي خلاليا وإذا ما أسيئ استخدام بعض األدوية فاهنا تؤث
اجلسم مما يؤدي إىل حدوث األمراض التي قد تكون شديدة أو مميتة فينقلب 

 .ّالدواء بذلك إىل مادة سمية يمكن ان تسبب ما ال حيمد عقباه

 حيث أشار وقد نال مفهوم الدواء اهتامما كبريا من لدن اإلمام 
 .)١(»لكل حي داء، لكل علة دواء« : بقوله

لكل داء « :  فقد حث عىل التداوي بقولهالنبي الكريم حممد أما 
 .)٢(»دواء

 فانه ال دواء )٣(تداووا فام أنزل اهللا داء اال أنزل معه الدواء اال السام «و 
 .)٤(»له

 مبعث لألمل وتقوية للنفس  واإلمام عيل ويف قول النبي حممد 
ً جود الدواء يعد حافزافالشعور بو. لدى كل من الطبيب واملريض عىل حد سواء

ً للطبيب للبحث عنه بغية استخدامه يف معاجلة املريض، كام يعد ذلك حافزا
 .للمريض أيضا إذ يبعث يف قلبه األمل والرجاء بالصحة والشفاء

 ظاهرة التعامل مع األدوية وصــفـا رائعـا ووصف أمري املؤمنني 
، )٥(»ُ ينقيه ولكن خيلقهرشب الدواء للجسد كالصابون للثوب،« : عنـدما قـال

                                                        
 . ٢٠٨ص  : حتف العقول) ١(
 . ١٧ص  : الطب النبوي) ٢(
 . املوت) ٣(
 . دعائم اإلسالم) ٤(
 . ٣٩٦ ؛ ص ٢٠ ج  : لبالغة البن أيب احلديدرشح هنج ا) ٥(



 ـ١٦٠  ـ 

ليؤكد عىل ان تعاطي الدواء يشفي اجلسم من مرض معني اال انه قد حتدث عنه 
 .تأثريات جانبية تؤدي إىل حدوث أمراض أخرى

وإذا كان الغذاء طبيعيا والنظام الغذائي متوازنا ومنسجام مع طبيعة اجلسم 
ًإىل حد كبري جدا، الصحية فان ذلك يوجب ابتعاد اإلنسان عن تعاطي األدوية 

لذلك ينبغي عدم اللجوء إىل تناول األدوية ما مل تكن هناك حاجة فعلية إىل 
ذلك، فطبيعة اجلسم ميالة إىل اصالح ما يعطل فيه اصالحا ذاتيا دون احلاجة إىل 
األدوية وذلك بسبب وجود النظام احليوي املتكامل داخل اجلسم، وبسبب 

أما إذا أصبحت هناك حاجة إىل . يف هذا املجالوجود اخلطوط الدفاعية املعروفة 
تعاطي الدواء وهو أمر يقرره الطبيب فان اللجوء إليه يصبح أمرا ال مناص منه 

 .لكي يستعيد اجلسم عافيته

ومن ناحية أخرى فان اإلرساف يف تعاطي األدوية يؤثر يف حياة الفرد 
تخدام األدوية تؤدي كام ان كثرة اس. الصحية ويعطي نتائج غري حممودة العواقب

إىل اإلخالل يف عمل املستقبالت بسبب تنافس األدوية للتفاعل مع تلك 
وقد قال . املستقبالت، ومن ثم إىل عدم حتقيق اهلدف املرجو من تعاطي الدواء

. )١(»الكالم كالدواء قليله ينفع، وكثريه هيلك« :  هبذا اخلصوصاإلمام عيل 
ان اإلفراط يف تعاطي األدوية يؤدي إىل وقد أكدت الدراسات احلديثة عىل 

)  مرض باركنسون(حدوث ما يعرف بمرض الشلل الرعايش أو ما يعرف بـ
Parkinson disease. 

والعكس من ذلك صحيح أحيانا فان تعاطي بعض األدوية بصيغة 
                                                        

 . ٤٨٣ص  : غرر احلكم و درر الكلم) ١(



 ـ١٦١  ـ 

لقاحات يؤدي إىل حدوث ما يعرف بالتحفيز عىل حدوث مقاومة ذاتية اجتـاه 
ّرب داء انقلب « :  تلك الظاهرة بقولهـد اإلمام وقد جس. املرض ذاته

 .)١(»دواء

ربام كان « : ّ عرب فيه عن احلالتني معا، بقولهوهناك قول آخر لإلمام 
ًالدواء داء، والداء دواء ُ ً«)٢(. 

 
  :العالقة بين الدواء والغذاء

ية هناك عالقة متداخلة بني الغذاء والدواء، فقد تتأثر األدوية باملواد الغذائ
فالكالسيوم . التي يتعاطاها الفرد والتي قد تغري من معدل استفادة اجلسم منها

يقلل من امتصاص اجلسم للمضادات احليوية كالترتاسايكلني مثال، وعصري 
الربتقال يتلف قيمة البنسلني ؛ ومن ناحية اخرى فان  زيادة تناول املرشوبات 

انبية لألدوية مثل ظهور حاالت املنبهة كالشاي والقهوة تزيد من التأثريات اجل
 .)٣(العصبية واألرق املصاحبة لتعاطي بعض األدوية 

وقد ال يؤدي تعاطي الغذاء إىل حل مجيع املشاكل الصحية للجسم فيلزم 
 .يف هذه احلالة االستفادة من األدوية إلعادة الصحة للجسم

 بسبب وتزداد التداخالت الضارة بني الدواء والغذاء بتقدم العمر وذلك
ضعف فعاليات األيض الغذائي لدى كبار السن من جهة، وألهنم أكثر تعاطيا 

                                                        
 . ٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ١(
 . ٩٧ ؛ ص ١٦ ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
 . ٢٨ص  : طعامك حيدد قوامك) ٣(



 ـ١٦٢  ـ 

 .لألدوية من جهة اخرى

وبشكل عام فان اجلمع بني الغذاء والدواء سالح ذو حدين، فالدواء قد 
يؤثر يف قدرة اجلسم عىل امتصاص الغذاء ومكوناته مثل الفيتامينات، والغذاء 

ذلك حيدد األطباء ملرضاهم مواعيد تعاطي األدوية ل. قد يؤثر يف فاعلية الدواء
كأن تكون قبل تناول الطعام أو بعد تناوله بحسب نوعية األدويـة وطبيعة 

 .عملها وذلك لضامن حتقيق اكرب قدر ممكن من فائدة الدواء
 

  :وصايا عامة الستخدام الدواء

ال  يف جموباالعتامد عىل ما ورد من حكم ووصايا بليغة لالمام عيل 
األدوية وعالقتها بصحة الفرد من جهة، واذا ما عرفنا ان الدواء هو سالح ذو 
حدين يؤدي دوره سلبا أو إجيابا يف صحة اإلنسان من جهة أخرى، فانه يمكننا 

 :اخلروج بالوصايا اآلتية الالزمة الستخدام األدوية عىل الوجه الصحيح
 . له عىل املريض استخدام الدواء عند حاجته الفعلية-١
 . ينبغي تناول األدوية التي يوصفها الطبيب للمريض-٢
 االلتزام بزمن تعاطي الدواء كأن يكون قبل الطعام أو بعده مثال، -٣

وكذلك االلتزام بالفرتة املقررة لتعاطيه ؛ وال جيوز قطع العالج من دون الرجوع 
  .إىل توجيهات الطبيب

اء ألن الكميات القليلة منه   االلتزام بمقدار اجلرعة املقررة من الدو-٤
كام ان الكميات الكبرية قد تشكل . قد ال تكون مؤثرة يف القضاء عىل املرض

  .خطرا عند تناوهلا



 ـ١٦٣  ـ 

 االلتزام بالكيفية التي يؤخذ فيها الدواء كأن تكون سوائل أو أقراص -٥
 .أو حقن طبية

الطبيب  عدم تناول الدواء لفرتة طويلة أو تكرار تعاطيه دون استشارة -٦
 .املعالج

 عدم استخدام وصفة طبية من قبل املريض تعود ملريض آخر يعاين -٧
 .من نفس املرض دون الرجوع إىل الطبيب

 التأكد من تاريخ نفاذ صالحية الدواء املستخدم لالستفادة من القابلية -٨
 .الفعالة التي يبدهيا عند تعاطيه

دوية وذلك بموجب  االلتزام بالطرق الصحيحة لتخزين أو حفظ األ-٩
 .التعليامت اخلاصة بكل دواء

 

  :التأثيرات الجانبية للدواء
لعموم األدوية تأثريات جانبية يمكن ان تـُحدثها يف اجلسم، وهي 

:  ذلك بقوله البليغوقد جسد أمري املؤمنني . تأثريات غري مقصودة لعالج ما
ّل التعرف عىل ويتم معرفة تلك التأثريات من خال. )١(»رب دواء جلب داء« 

وترتاوح نسب ظهور األعراض اجلانبية للدواء ما بني . األعراض النامجة عنها
إىل عرش حاالت، واألخرية هي األكثر ) ١(لكل عرشة آالف حالة و ) ١(

 .وبشكل عام فان هذه األعراض قد تكون عامة أو خاصة. انتشارا

  :املضاعفات العامة
يمكن ان حتدث عند تناول خمتلف هي عدد من األعراض اجلانبية التي 

                                                        
 . ٤٨٤ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ١(



 ـ١٦٤  ـ 

ومن هذه األعراض نذكر، عىل سبيل املثال، العطش والدوار والغثيان . األدوية

 .والنعاس واألرق والصداع وآالم املعدة وغريها

  من املضاعفات الدوائية املنترشة والتي يمكن Allergyوتعد احلساسية  

خص الذي يتناول ان حتدث عند تناول اي دواء وذلك بحسب حساسية الش

 .الدواء للمكونات الكيميائية لذلك الدواء

 :املضاعفات اخلاصة

هي أعراض جانبية تنشأ عن تعاطي أدوية معينة دون غريها، أي اهنا 

وغالبا ما تكون مثل هذه التأثريات . ختص مادة دوائية أو جمموعة دوائية معينة

 :عدة نذكر منها ما يأيتوللمضاعفات اخلاصة أنواع . سلبية وخطرية عىل املريض

 : مضاعفات تتعلق بآلية عمل الدواء- ١

ترتبط هذه املضاعفات أو األعراض بالكميات املتناولة من الدواء، فاذا 

ما ازدادت عن اجلرعة املقرتحة فاهنا حتدث تأثريات قد تنقلب إىل رضر عىل 

ف بـ ومن األمثلة عىل ذلك نذكر ان تناول األدوية من نوع ما يعر. املريض

  يؤدي إىل خفض نبض القلب املتسارع، اال Beta blockers)  حارصات بيتا(

ان تناول كميات أكرب تؤدي إىل تباطؤ شديد يف نبض القلب ومن ثم تنقلب سلبا 

 .عىل حياة املريض

 : مضاعفات املضادات احليوية- ٢

 اضافـة إىل اآلثـار اجلانبيـة العـامة للمضـادات احليـويـة كاحلسـاسية



 ـ١٦٥  ـ 

وعرس اهلضم، فان مثل هذه املضادات قد تؤدي إىل حدوث أعراض أخرى 
 .خاصة هبا

 : مضاعفات العالج الكيميائي- ٣
لوحظ ان مضاعفات العالجات الكيميائية املستخدمة يف عالج الكثري 

ومن . من األمراض اخلبيثة حتدث بسبب التأثري يف خاليا اخرى غري رسطانية
 .جال، تساقط الشعر واإلسهال واألمراض اجللديةاألعراض املعروفة يف هذا امل

كام لوحظ ان للعالجات الكيميائية تأثريات سمية عىل األعصاب واملراكز 
 .العصبية مما قد تتسبب يف حدوث الغثيان والتقيؤ

 : التشوهات اخللقية- ٤
أو ) اجلينات(تعد األعراض املرتبطة لألدوية بالتأثري يف الكروموسومات 

سان كجنني أو أثناء مراحل الطفولة املختلفة من أخطر األعراض يف نمو االن
ولعل . اجلانبية، إذ لوحظ ان بعض األدوية تؤدي إىل حدوث تشوهات خلقية

 يف بعض الدول ١٩٦١ -١٩٥٧عقار الثاليدومايد الذي تم تسويقه يف الفرتة 
ظهرت ، من أشهر هذه العقارات التي أ)سابقا(األوربية مثل املانيا الغربية 

 .تأثرياهتا يف إحداث األعراض اجلانبية البالغة اخلطورة

 : الرسطان- ٥
هناك عدد من األدوية التي تؤثر يف البنية الرتكيبية للجينات داخل اخلاليا 
فتعمل عىل زيادة فرص حدوث اخللل يف تلك اجلينات، ومن ثم إىل زيادة فرص 

ية نذكر األدويـة ومن هذه األدو. حدوث االصابة بأمراض الرسطان مثال
 . يف قدرة جهاز املناعةًاملثبطة للمناعة والتي يمكن ان تسبب ضعفا



 ـ١٦٦  ـ 

  :الحمية بديال عن الدواء
قــد تـكون احلميـة عالجا شافيا لكثري من األمراض كام هو احلال يف منع 
مرىض السكر من تناول السكريات والنشويات، واملصابني بارتفاع ضغط الدم 

 .و الذين يعانون من سمنة مفرطة، وهكذامن تناول امللح، أ
ال تنال الصحة اال « : ، يف هذا املجالوكان من أبلغ ما قاله اإلمام 

  .)١(»باحلمية
 .)٢(»من مل يصرب عىل مضض احلمية طال سقمه«و 
 .)٣(»صالح البدن احلمية«و 

 
  :الـراحــة

   عالجا طبيا لبعض املرىض وخاصة تلكBed restكام تعد الراحة  
إمش بدائك ما « : ويف هذا املقام قال اإلمام . أألمراض التي تسبب اإلعياء

، أي ما دام الداء سهل االحتامل فانه يمكنك ان متارس أعاملك، )٤(»مشى بك
 .أما إذا أعياك ذلك الداء فاسرتح له

 

 

                                                        
 . ٤٥٣؛ ص  ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ١(
 . ٣٢٠ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٢(
 . ١٦٩ص  : هداية العلم يف تنظيم غرر احلكم) ٣(
 . ٤٨٤ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٤(



  ـ١٦٧  ـ 

 

 



 ـ١٦٨  ـ 



 ـ١٦٩  ـ 

 

 

 

  :عام دخلم

  :  قال اإلمام عيل
يات احلفاظ عىل معربا عن أهم آلية من آل )١(»دواؤك فيك وما تشعر«

صحة اجلسم وتنظيم وظائفه احليوية وذلك من خالل ما ورد يف البيتني 
  :الشعريني املنسوبني له

 ُوداؤك منـك ومـا تبـصـر              ا تشعـرــدواؤك فيـك وم
 ُوفيك انطوى العامل األكرب              وحتسب انك جرم صغيـر

بيتان ... واألدب، والطب واحلكمة نعم اهنام من أبلغ ما جيمع بني العلم 
 قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل يف بناء جسم اإلنسان وتسيري ّجسد فيهام اإلمام 

 .وظائفه
يف الوقت احلارض بام يعرف » دواؤك فيك وما تشعر«وقد تم التعبري عن 

أما اجلهاز املسؤول عن املناعة يف اجلسم فيعرف باجلهاز . Immunityباملناعة  
 .Immune Systemي  املناع

  :المناعة
هي قابلية اجلسم عىل مقاومة العوامل املسببة لألمراض بواسطة اخلاليا 

                                                        
  .١٠٧ص  : عيل اإلمام ديوان) ١(



 ـ١٧٠  ـ 

كام تعرف باهنا حتصني اجلسم حيال األمراض . الدفاعية واألجسام املضادة
وتعرف أيضا باهنا القدرة الكامنة للجسم عىل . املختلفة التي يتعرض اليها

 .ذكر ان لكل مرض مناعته اخلاصة بهواجلدير بال. مقاومة األمراض

 

  Immunology   :علم المناعة

، وهو )علم املناعة(أما العلم الذي هيتم هبذا النوع من الدراسة فيعرف بـ 
أحد الفروع الطبية املهمة الذي يعنى بدراسة مجيع وظائف اجلهاز املناعي 

اآلليات التي وفعالياته يف حالتي الصحة واملرض، وهو بشكل عام هيتم بدراسة 
للحفاظ عليه وغري ذايت ) خاص باجلسم(متكن اجلسم من التمييز بني ما هو ذايت 

 .للتخلص منه

 

  :الجهاز المناعي

 من أكدت الدراسات الطبية احلديثة عىل صحة ما ذهب إليه اإلمام 
ان اجلسم يعالج نفسه بنفسه بواسطة اخلطوط الدفاعية املوجودة فيه والتي تعمل 

ام الدخيلة عىل اجلسم ملنع حدوث تأثرياهتا املرضية، وتوفري الصحة ضد األجس
 .له

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار اخلطوط الدفاعية املوجودة يف اجلسم فان 
اجلهاز املناعي يعد اخلط الدفاعي الثاين عىل افرتاض ان هناك خطا دفاعيا أوليا 

 درء األخطار عن اجلسم يتمثل بمواقع معروفة يف اجلسم تلعب أدوارا مهمة يف



 ـ١٧١  ـ 

ويتكون اخلط الدفاعي . ومقاومة األجسام الدخيلة التى حتاول اخرتاق اجلسم
 :األول من

 . الشعر-١
 . اجللد والعرق-٢
 . اللعاب-٣
 . الدمع-٤
 . شمع األذن-٥
 . محوضة املعدة-٦

وتعمل مجيع هذه اخلطوط، بمثابة حواجز طبيعية، عىل محاية اجلسم من 
رجية، او محايته من تلك التي تدخل إىل اجلسم كاجلراثيم املؤثرات اخلا

ويمكن تقسيم هذه احلواجز الطبيعية إىل حواجز . واألجسام الغريبة وغريها
كالدمع ) بيوكيميائيـة(ميكانيكية كالشعر واجللد مثال واخرى كيموحياتية 

 .واللعاب وخماط األنف وشمع األذن والعصري املعدي

اين فهو يمثل ما يعرف باجلهاز املناعي، ويتألف من أما اخلط الدفاعي الث
 :العنارص اآلتية

 Macrophages   :  اخلاليا امللتهمة للميكروبات-١
 وهي خاليا قادرة عىل التهام األجسام الغريبة كالبكرتيا والفريوسات

  Complements  :  املتمامت-٢
 .وتساعد اجلسم عىل توفري املناعة النوعية وغري النوعية

 Lymphocytes   :  اللمفوسايت-٣



 ـ١٧٢  ـ 

وهي خاليا وحيدة النواة توجد جائلة يف الدم وتقوم بقتل املواد الداخلة 
كام متنع نمو األورام الرسطانية وذلك بقدرهتا العالية عىل . إىل اجلسم) الغريبة(

 ).خبيثة(تدمري مثل هكذا خاليا رسطانية 

 :وتوجد خاليا اللمفوسايت بثالثة أنواع هي

 Killer cells  : اخلاليا القاتلةأ ـ 
 B- lymphocytes   : اخلاليا البائية- ب

 T- lymphocytes   : اخلاليا التائية- ج

 وبذلك أصبح اجلهـاز املنـاعي معبـّرا حقيقيـا عن مفهوم اإلمام 
، فان هناك تبرص دواؤك فيك ومانعـم أهيا القـارئ الكريم .... هلذا املوضوع 

تواريان يوجدان داخل اجلسم هييئان ما حيتاجه ذلك اجلسم صيدليا وصيدلية م
 .من مقومات احلفاظ عىل صحته ووقايته من األمراض

 

  :أنواع المناعة

 .املناعة نوعان ؛ طبيعية ومكتسبة

 :أ ـ املناعة الطبيعية

. هي التي تتكون داخل اجلسم بصورة تلقائية من دون تدخل اإلنسان
، وتتكون حيال Species أي تعتمد عىل النوع  وقد تكون هذه املناعة نوعية،

فهناك بعض . مرض معني يف حيوان معني دون ان تتكون لدى حيوان آخر
األمراض ال تنتقل من احليوان إىل اإلنسان فهي خاصة بالنوع، بينام توجد أنواع 



 ـ١٧٣  ـ 

أخرى يمكن انتقاهلا من احليوان إىل اإلنسان أو من حيوان إىل حيوان آخر 
 .نوعخيتلف يف ال

كام تكون املناعة الطبيعية وراثية، أي تتناقل من جيل إىل اجليل الذي يليه 
فنجد ان األفراد الذين لدهيم مناعة وراثية ضد أمراض معينة كانوا قد توارثوها 

 .عن أسالفهم

 : املناعة املكتسبة- ب

قد تكون هـذه املناعة غري فعالة كام هو احلال يف املناعة الوالدية، أي التي 
. تنتقل إىل الوليد مـن خـالل دم األم أثناء احلياة اجلنينية، أو عن طريق الرضاعة

أو تكون املناعة فعالة كتلك التي حيصل عليها الفرد عند دخول األجسام املولدة 
 لتلك األجسام Antibodies  فتتكون يف داخله أجسام مضادة Antigensللضد 

وتعرف األجسام املضادة املتكونة  .الغريبة، أو عند اإلصابة ببعض األمراض
 :، وتوجد بخمسة أنواع هي Immunoglobulinsبالكلوبيولينات املناعية 

   ).E) :(IgE ( الكلوبيولني املناعي نوع-١

  ).D) :(IgD( الكلوبيولني املناعي نوع-٢

  ).A) :(IgA( الكلوبيولني املناعي نوع-٣

  ).M) :(IgM ( الكلوبيولني املناعي نوع-٤

  ).G) :(IgG (كلوبيولني املناعي نوع ال-٥

ومن ناحية اخرى فانه يمكن تقسيم املناعة إىل نوعني آخرين أيضا مها 
وختتلف األخرية عن األوىل يف اهنا تتكون . املناعة الطبيعية واملناعة اإلصطناعية



 ـ١٧٤  ـ 

داخل اجلسم من جراء تلقيحه بلقاحات أو مصول خاصة تكون قادرة عىل محاية 
مسببة للمرض بغية استثارة اجلسم لتكوين ) َموهنة(خال مواد دإاجلسم، أي ب

 ً.املناعة عرب تكوين األجسام املضادة لتلك اللقاحات واملصول مثال

ماثلة  )١(»رب داء انقلب دواء« :  الرائعةوما زالت مقولة اإلمام 
  .أمامنا يف هذا املجال

 

 
 

                                                        
  .٤٨٤ : غرر احلكم ودرر الكلم) ١(



  ـ١٧٥  ـ 

 

 
 



 ـ١٧٦  ـ 



 ـ١٧٧  ـ 

 

 

 

 

  :مدخل عام

اخلطب والوصايا التي كانت وما زالت يف حفـل هنـج البالغة باحلكم و
فقــد قال اإلمام . غايـة مـن الدقـة العلمية عـن خلـق اإلنسان ونمـوه اجلنيني

أم هذا الذي أنشأه يف ظلامت األرحام، وشغف األسـتار، نطفـة « : عيل 
  .)١(»دهاقـا، وعلقة حماقا، وجنينا وراضعا، ووليدا ويافعا

وق السوي واملنشأ املرعي يف ظلامت األرحام اهيا املخل« : كام قال 
ُومضاعفات األستار، بدئت من ساللة من طني، ووضعت يف قرار مكني إىل 
ُقدر معلوم وأجل مقسوم، متور يف بطن أمك جنينا ال حتري دعاء ً وال تسمع 

ّنداءا، ثم أخرجت من مقرك إىل دار مل تشهدها ومل تعرف سبل منافعها ُ فمن . ً
ّر الغذاء من ثدي أمك وعرفك عند احلاجة مواضع طلبك هداك الجرتا ُ

وإرادتك ؟ هيهات ان من يعجز عن صفات ذي اهليئة واألدوات فهو عن 
 .)٢(»صفات خالقه أعجز ومن تناوله بحدود املخلوقني أبعد

 صدى جليا للقرآن الكريم، إذ وقد مثلت معاين أقوال اإلمام عيل 

                                                        
  .١٢٨ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ١(
  .٢٦٥ -٢٦٤ص  : هنج البالغة) ٢(



 ـ١٧٨  ـ 

  : سورة الطارق بقوله تعاىلّجاء يف حمكم اآليات البينات من 

 َفلينظر اإلنسان مم خلق ُِ ُِ َّْ َ َْ ِ ْ ِ ُ ْ ٍ خلق من ماء دافق *َ ِ ٍ ِ َِ َْ َ ِ خيرج من بني الصلب *ُ ْ ُّ َ ْ ُِ ْ ُِ ْ َ
ِوالرتائب

َ َّ َِ  )١(. 

َخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل   : ومن سورة الزمر َ َ ْ َ َْ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ِ ٍ ِ َِ ََّ ُْ ٍَ ْ

َلكم من  ِ ْ ُ ِاألنعام ثامنية أزواٍج خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف َ ِ ٍِ َْ ْ َُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ًَ ُ َ َْ َّ ْ َُ ُ ِ َْ ُ َُ ْ َ َ ْ

ٍظلامت ثالث ٍَ َُ َ ُ)٢(. 

َولقد خلقنا اإلنس  : ومن سورة املؤمنون، بقوله تعاىل ْ ِ ْ َ َ ْْ ََ َ ْان من ساللة من َ ِْ ٍ َِ َ ُ َ
ٍطني  َ ثم جعلناه نطفة يف ق*ِ ً ُِ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ ٍرار مكني َّ ِ َ َ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة *ٍَ َ ْ َ ً َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ ََ َ ُّ َ ََ ْ َّ

ْمضغة فخلقنا ال ََ َْ َ ً َ ْ َمضغة عظاما فكسونا العظام لـُ َْ َ ً َُ َِ َِ َ َْ َ َ َحام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك ـْ َ َ ََّ ُ َْ َ ََ ً َُ ْ َ َ ْْ َ ً
ْاهللا أحسن ال ُ َْ َخالقنيـَ ِ ِ َ  )٣(. 

ٍهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة   : تعاىلومن سورة غافر بقوله  ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ْ َ َُّ َ ُْ ٍَ ُ ََ َّ

ْثم من علقة ثم خيرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من  َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َّ ْ َّ ْ َّ َُّ ُ ُ ُ ُْ ً َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُ ُ ُ ُ َ َُ ُ ً َْ ِْ ُ
ْيتوىف من قبل ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم َ ُ ُُ َُّ َ ً ُ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ َِ َ تعقلونَّ ُ ِ ْ َ )٤(. 

ِيا أهيا الناس إن كنتم يف ريب من البعث    : قوله تعاىل،ومن سورة احلج ِْ َ َ ُْ ٍ ْ َ ْ َِ ُ ْ ُ َّْ ِ َ ُّ َ

ٍفإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خملقة وغري خملقة  ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ ُ ُ ْ ََّ َ َّ َ َ َُ ُ ِْ ْ ُ َّ َّ َّ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ ََّ ْ ٍ ُ ُ َ َ ِ

ُلنبني لك َ َ ِّ َ ُ ِم ونقر يف األرحام ِ َُ َْ ُّ َْ ْ ِ ّما نشاء إىل أجل مسمِ َ ُ ٍَ َ َ َ ِ ُ َ ُ ثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا ًىَ ُ ُُ ًْ َُ ِْ َِّ ْ َُّ ُْ ِ

                                                        
 ) .٧-٥(اآليات ) ١(
  .٦اآلية ) ٢(
 ) .١٤-١٢(اآليات ) ٣(
  .٦٧اآلية ) ٤(



 ـ١٧٩  ـ 

ٍأشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم  َ ُ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُ ُّ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ِْ ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ََّّ ُ

ًشيئا ْ َيا أهيا َ ُّ َ ٍ الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّْ ْ ْ َ َ َُّ َ ْ ْ َ ُْ ْ ٍَ ٍُ ُ َ َ ُ ْ ُ ََّ ِْ ِِ ْ
ُثم من علقة ثم من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء  َ َ ِ ُ ُ ََ ْ ُّ ْ ِّ ْ ُ َّ ََّ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ َِ َّ َ َّ َ ََ ُ َ َ ُ َ ُُ ُ ِْ َ

َإىل أجل مسم ُ ٍ َ َ َ ًى ثم نخرجكم طفالِ ُ ُْ ِ ْ َُّ ِ ْ ْ ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم ُ ُ َ ْ ْ َُّ ُ ُْ َ ْ ُ َّ َِ ِ َِ َ ْ َ َّْ ُ َُ ُ

ًمن يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ ٍ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُ ُّ ِْ ِ َ ِ )١(. 

واملعروف ان االنسان يعتمد يف غذائه عىل النباتات او احليوانات التي 
عتمد بدورها عىل النباتات، وبذلك فان مجيع الكائنات احلية تستمد غذائها ت

وكان .  يف األرض ومن األرضًبصورة أو باخرى من النباتات التي تنشأ أصال
 . هذه الصورة من وحي القرآن الكريمّ قد استمداإلمام 

 وهكذا جاءت معطيات العلوم احلديثة لتؤكد ما ذهب إليه اإلمام 
يث علمية بليغة، حيث أشارت الدراسات املختلفة إىل آلية تكوين من أحاد

اجلنني بصورة تفصيلية وبالطريقة التي أصبحت واضحة للجميع يف الوقت 
 .احلارض

 

  Embryology   :علم األجنة

 ظهرت دراسات وأبحاث وبعد قرون عديدة من عهد اإلمام عيل 
نني منذ تكوينه وحتى اكتامل علمية منهجية كثرية جدا استهدفت سرب أغوار اجل

ونظرا لتشعب . وسميت تلك الدراسات واألبحاث جمتمعة بعلم األجنة. نموه

                                                        
  .٥اآلية ) ١(



 ـ١٨٠  ـ 

تلك الدراسات، نشأت علوم فرعية كثرية عن علم األجنة، اعتمدت عىل 
التخصص وعىل طبيعة تكوين أجسام الكائنات احلية كعلم األجنة البرشي 

ايت وعلم األجنة الوظيفي وعلم األجنة وعلم األجنة احليواين وعلم األجنة النب
كام يسمى علم األجنة أحيانا بعلم الترشيح . النسيجي وعلم األجنة التطبيقي
 .Developmental anatomyالتطوري أو علم النمو الترشحيي  

 

  :النمو الجنيني

ويف أواخر القرن الثامن عرش امليالدي أدرك العلامء والباحثون املدلوالت 
اصة بتكوين اجلنني من انه ال يتكون من ماء الرجل فقط او من ماء العلمية اخل

وكان قد سبقهم القرآن الكريم  قبل ذلك . املرأة فقط وانام من التقاء املائني
بقرون بام ورد فيه من مدلوالت طبية قيمة وكل من الطب النبوي وطب آل 

 .البيت 

 يف ظلامت وينشأ اجلنني، كام أشار إىل ذلك بوضوح اإلمام عيل 
، أكـّدت املعطيات الطبية عىل ان ظلامت األرحامفعن . األرحام وشغف األستار

 :اجلنني يوجد ضمن ظلامت ثالث هي

 . ظلمة البطن املتمثلة بجدار البطن-١

 . ظلمة الرحم-٢

 . ظلمة املشيمة، وتعرف أيضا بظلمة أغشية اجلنني التي حتيط به-٣

 القرآن الكريم حيث ورد يف سورة وجـاء مقتبس ذلك القول البليغ من



 ـ١٨١  ـ 

ٍخيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف ظلامت ثالث : الزمر ٍ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َُ ً َُ ُ ُِ ِ ٍِ َ َْ َ ْ ُْ َّ ُْ َُ ُ ْ َ...)١(. 

 فهي مجع شغاف وهو يف األصل غالف القلب، شغف األستارا ّأم
 .)٢(وجاءت هنا استعارة للمشيمة 

  

  :مراحل النمو الجنيني

 التقنيات الطبية والصحية، أكـّدت الدراسات الكثرية يف وبعد اخرتاع
 يف أقواله علم الوراثة بالقرن العرشين، عىل صحة ما ذهب إليه اإلمام 

البليغة يف هذا املجال، من ان اجلنني ينشأ يف أول األمر عىل هيئة بيضة خمصبة 
لذكري أو  تكون ناجتة من اندماج املشيج اZygoteتعرف بالزجية أو الزايكوت  

 .Ovum  مع املشيج األنثوي أو البويضة Sperm)  احليمن(ما تعرف بالنطفة 

 

  :النطف

ّيف لغة العرب تعني املاء الصايف قل أو كثـُر، ) بضم النـون(والنطفـة 

َواجلمع نطاف ؛ وان نـَطفان املاء  وتسمى . )٣(يعني سيالنه) بفتح النون والطاء(ِ
، وقد ورد ذلك يف سورة الدهر Gametesمشاج  النطفة أيضا باملشيج ومجعها أ

َإنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاٍج  : الكريممن القرآن  ُ ْ َّْ ََ ٍ َِ ْ ْ َ ِ ْ َ َْ َ ِ )٤(. 

                                                        
  .٦اآلية ) ١(
  .١٢٨ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ٢(
  .٦٦٦ص  : خمتار الصحاح) ٣(
  .٢اآلية ) ٤(



 ـ١٨٢  ـ 

ويعترب البعض النطفة هي القليل من املاء الذي يعادل قطرة أو بضع 
 املاء كام يقال للنطفة باهنا. )١(قطرات، فيقال ان الرجل ينطف أي يتقاطر منه املاء

ومهام يكن من حال فان . الصايف القليل كذاك الذي يبقى يف اإلناء أو القدح
 .، والنطف هي احليامن)حيمن(النطفة تقابله علميا كلمة 

 فتعني النطف املتتابعة التي وردت يف مقولة اإلمام » نطفة دهاقا«أما 
 .)٢(بقوة ّاملصبوبة بقوة، فالدهاق يعني التتابع، وكلمة دهقها تعني صبها 

عن سلسلة من ) احليامن (وتنشأ األمشاج الذكرية أو النطف الذكرية 
التي متر هبا اخلاليا املولدة للنطف ) اخليطية واالختزالية(االنقسامات اخللوية 
. وحتمل هذه نصف العدد األصيل من الكروموسومات. واملوجودة يف اخلصية

 :وتوجد مثل هذه النطف بنوعني مها

رية مسؤولة عن تكوين اجلنس االنثوي للجنني عند اندماجها أ ـ نطفة ذك
 :مع البويضة وذلك وفق الصورة اآلتية

)x١ + X ٢٢( 
 كروموسوما جسميا وكروموسوما جنسيا واحدا ٢٢أي اهنا مؤلفة من 

 ).X(نوع من 
 نطفة ذكرية مسؤولة عن تكوين اجلنس الذكري للجنني بعد - ب

 : كاآليتاندماجها بالبويضة وتكون صيغتها
)Y١ + X ٢٢( 

                                                        
  .٣٥١ص  : من آيات االعجاز العلمي ـ خلق االنسان يف القرآن الكريم) ١(
  .١٢٨ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ٢(



 ـ١٨٣  ـ 

 من ً واحداً جنسياً وكروموسوماً جسمياً كروموسام)٢٢(أي مؤلفة من 
 ).Y( نوع

فاهنا تنشأ عن اخلاليا املولدة ) البويضات(أما األمشاج األنثوية 
للبويضات املوجودة يف املبيض بعد سلسلة من االنقسامات اخللوية اخليطية 

ين البويضات احلاوية عىل نصف العدد واالختزالية أيضا والتي تنتهي بتكو
وان مجيع البويضات الناجتة عن هذا . األصيل من الكروموسومات أيضا

 :االنقسام حتتوي عىل نظام كروموسومي واحد هو

)X١ + x ٢٢( 

 ً. جنسيا واحداً وكروموسوماً جسمياً كروموسـوما٢٢وهو مؤلف من 

 
  :اإلخصاب

مع البويضة عىل وفق ) يمناحل(حيدث االخصاب بفعل اندماج النطفة 
توقيتات زمنية حمددة وبعد توفر مجلة من الرشوط واملواصفات الطبيعيـة 

 :الـالزمـة حلدوث هذه الظاهرة ومن هذه املستلزمات نذكر ما يأيت

حيوية وسليمة وكافية من حيث العدد يف ) احليامن( ان تكون النطف -١
 .الدفقة املنوية الواحدة

 النطف مع موعد نزول البويضة من املبيض إىل قناة  ان يتزامن وجود-٢
 .الرحم اذ تكون جاهزة الستقبال النطفة

طبيعية بالطريقة التي تسمح ) األنثوية( ان تكون تراكيز اهلرمونات -٣



 ـ١٨٤  ـ 

لتكوين البويضات وانطالقها من املبيض من جهة وهتيئة الرحم الستقبال اجلنني 
 .املتكون من جهة أخرى

 :اإلخصاب البد من حصول ما يأيتوإلنجاز عملية 

 ، وهي تغريات كفيلة بتهيئة Capacitationأ ـ حدوث ظاهرة التمكني  
 .لتكون قادرة عىل ختصيب البويضة) احليمن(النطفة 

 ، وهنا تقوم Acrosome reaction حدوث تفاعل اجلسيم الطريف  -ب 
اخلاصة لتمكينها من  بإفراز أنزيامهتا النوعية Acrosomeالقبعة الطرفية للنطفة 

  Cumulus oophorusاخرتاق أثواب البويضة أو أغلفتها ، وهي  الركم البيضية  
 .Zona pellucida  والنطاق الشفاف  Corona radiateوالتاج املشع  

مع مكونات ) الذكرية( بعد حدوث اندماج ما بني مكونات النطفة -٤
وعند دخول . Zygoteالبويضة لتكوين ما يعرف بالبيضة املخصبة أو الزايكوت  

النطفة إىل البويضة، يتم منع دخول أية نطفة اخرى إىل البويضة وذلك بفعل 
فة اخرى إىل وإذا ما دخلت نط. تكوين مادة مبطنة لغشاء البويضة من الداخل

البويضة فان ذلك ال يؤدي إىل تكوين جنني طبيعي، بل تتكون كتلة من اخلاليا 
 .اجلنينية يتم طرحها خارج اجلسم

 بعد حصول االخصاب، تصبح البيضة املخصبة فعالة وتبدأ -٥
باإلنقسام انقساما خيطيا وفق نظام املتواليات العددية وذلك إىل خاليا أصغر 

وتتكون بعد ذلك الكييسة . Morula تعرف بالتويتة  لتكوين كتلة خلوية
  يف Implantation  التي تبدأ باالنغراس أو التعشيش  Blastocystاألرومية  

 .جدار الرحم



 ـ١٨٥  ـ 

  :جنس الجنين

مع بويضة فان  )X٢٢ + X١( اذا تم االندماج بني نطفة ذكرية حاوية عىل
كيل للكروموسومات البيضة املخصبة ستؤول إىل جنني انثوي، وان العدد ال

أما اذا . )X٤٦ (أو  )XX٢٣( أي )X٤٤ + X٢( أو )XX٢٢ + XX١ (سيكون
من الكروموسومات مع  )٢٢ + X Y١(عيل اندجمت النطفة الذكرية احلاوية 

ت فيه اـروموسومـدد الكـ اجلنني الناتج سيكون  ذكرا وسيكون عّنـإبويضة ف
)XY١ + XXزوجـا٢٢حتتـوي علـى وذلـك يعني ان البيضة املخصبـة  )٤٤  ً

يرمز ) وليس يف احلجم( مـن الكروموسومات اجلسمية النتناثلة يف اهليئة العامة 
 يف ً من الكروموسومات اجلنسية  يكون متبايناً واحداًوزوجا، )X(  منهالكل

 .)X( و )Y( هلام اهليئة العامة ويرمز 

ء الرجـل ما« :  عىل ذلك بوضوح يف قولهويؤكد النبي الكريم حممد 
أبيـض وماء املـرأة أصفـر، فـاذا اجتمعـا فعـال مني الرجـل مني املرأة، ذكـرا 

 .)١(»بإذن اهللا، وإذا عـال مني املـرأة مني الرجل، انثى بإذن اهللا

  

  :الصفات الوراثية للجنين

سأل رجل « : ومن ناحية اخرى، فقد جاء يف املناقب البن شهر آشوب
ّلد ما باله تارة يشبه أباه وأمه وتارة يشبه خاله وعمه ، عن الوأمري املؤمنني 

أما الولد فان الرجل اذا أتى أهله بنفس  : أجبه، فقال  : فقال للحسن 

                                                        
  .٢٥٢ص ، ١ج : صحيح مسلم) ١(



 ـ١٨٦  ـ 

ساكنة وجوارح غري مضطربة، اعتلجت النطفتان كاعتالج املتنازعني، فإن علت 
طفة الرجل نطفة الرجل نطفة املرأة جاء الولد يشبه أباه، وإذا علت نطفة املرأة ن

 .)١(»...شبه امه
-١٨٢٢(وهذا ينسجم متاما مع قوانني العامل الشهري جوهانز مندل 

 بألف وأربعامئة يف علم الوراثة التي أعلن عنها بعد قول اإلمام ) ١٨٨٤
عام، من أن الصفة املتغلبة هي التي تكون سائدة عىل الصفة املتنحية يف أفراد 

 تطور البحث والدراسة يف علم الوراثة تبني وبعد. اجليل اجلديد من الوالدات
ان الكروموسومات هي املسؤولة عن نقل الصفات الوراثية، وان هذه 
الكروموسومات مؤلفة من تراكيب أدق تعرف باجلينات، كام تم يف هناية القرن 
املايض معرفة الرتاكيب الدقيقة هلذه اجلينات وفق ما يعرف اآلن باخلارطة اجلينية 

 .لإلنسان

  :العلقة
بعد اسبوعني من بدء  : نعود إىل متابعة التكوين اجلنيني لإلنسان  فنقول

تكوين اجلنني وهو يف طور البيضة املخصبة، أي بعد امتام االنغراس تتكون 
مرحلة جديدة للجنني تعرف بالعلقة، أي ان اجلنني يف هذه الفرتة يشبه العلقة، 

د يف املاء اآلسن اذا رشبته الدابة علق والعلقة دودة سوداء اللون متتص الدم توج
  .)٢(بحلقها

أما . ويستمر طور العلقة حتى اليوم الرابع والعرشين من عمر اجلنني

                                                        
  .٥٣ص ، ٢ج  : املناقب البن شهر آشوب) ١(
  .٤٥٠ص  : خمتار الصحاح) ٢(



 ـ١٨٧  ـ 

 املذكورة فيفهم منها ان اجلنني يكون الواردة يف مقولة اإلمام » علقة حماقا«
 .يف حالة غري واضحة املعامل أي اهنا علقة ممحوقة

  :المضغة
بع والعرشين من عمر اجلنني تبدأ العلقة بالتغري التدرجيي بعد اليوم الرا

 .)١(لتصبح ما يعرف بمرحلة املضغة وهي أشبه بقطعة اللحم املمضوغة 
 .)٢( يوما من عمر اجلنني ٤٢ و٢٦ ترتاوح مـدة طور املضغـة ما بنيو

 

   وماذا بعد المضغة ؟
أجهزته تستمر القدرة اإلهلية بمواصلة تكوين اجلنني حلني اكتامل 

ومن املالحظ ان مجيع أجهزة اجلسم تتخلق عىل هيئة براعم يف طور . وأعضائه
 ومن أبرز ما جاء يف احلديث النبوي الرشيف ان رسول اهللا حممد . املضغة

ّإذا مر بالنطفة  اثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا اليها ملكا فصورها، وخلق « : قال
 .»سمعها وبرصها وجلودها وعظامها

 مرور الف وثالثامئة عام تقريبا جاءت الكتب الطبية لتؤكد صحة ما وبعد
 يف ان معامل اجلنني تتكون بعد االسبوع السادس من ذهب إليه النبي الكريم 

كام أثبتت دراسات علم األجنة البرشية ان وجه اجلنني ال تبدو عليه . عمره
 .)٣(ه املالمح االنسانية اال يف اليوم الثاين واألربعني من عمر

                                                        
  .٦٢٦ص  : خمتار الصحاح) ١(
  .٣٥٥ص  : من آيات االعجاز العلمي ـ خلق االنسان يف القرآن الكريم) ٢(
  .٣٥٦ص  : خلق اإلنسان يف القرآن الكريممن آيات االعجاز العلمي ـ ) ٣(



 ـ١٨٨  ـ 

وقد ورد يف كتب علم األجنة حدوث ما يأيت وذلك يف االسبوع السادس 
 :)١(من حياة اجلنني 

 . ظهور أعضاء احلواس-١

 التئام ألياف حلقات العضالت باستمرار حتى تتكون جتمعاهتا يف كل -٢
 .من األطراف والصدر وحول العني لتكوين ما يعرف باللحم

خلية، وهنا داللة عىل تشكل حاسة  تشكيل األذن اخلارجية والدا-٣
 .السمع

 ظهور األصباغ يف شبكية العني، ويتم انفصال العدسة وظهور اجلسم -٤
 .الزجاجي، وبالتايل يتكون البرص

الذي ينمو إىل ) تكوين النسيج الغرضويف( بداية حدوث التغرضف -٥
 .عظام

ِوهذا اجلنني الذي وضع يف قرار مكني إىل قدر معلوم كام يشري  إىل ذلك ُ
) يتحرك( يأخذ دوره بالنمو الذي يستمر لتسعة أشهر يمور اإلمام عيل 

وخيرج بعدها من مقره . خالهلا يف بطن أمه جنينا ال حيري دعاءا وال يسمع نداءا
إىل العامل اخلارجي وهو عامل جديد عليه مل يشهده من قبل ومل ) داخل الرحم(

بصورة غريزية ليستمد منه الغذاء، ُيعرف سبل منافعه، فيهتدي إىل ثدي أمه 
وتلك هي غريزة األمومة التي تتجسد لدى األم لتحتضن طفلها وتقوم برعايته 

 .بتوفري الطمأنينة واألمان له
                                                        

 للدكتور " الطب واألطباء يف خمتلف العهود االسالمية "املوضوع مقتبس بترصف عن كتاب ) ١(
  .١٠٥ -١٠٤ص ، حممود ذياب



 ـ١٨٩  ـ 

:  بوصف مراحل تكوين اجلنني وهو يف بطن أمه بقولهويبدأ اإلمام 
معة جعل لكم أسامعا لتعي ما عناها، وأبصارا لتجلو عن عشاها، وأشالء جا« 

ألعضائها، مالئمة ألحنائها، يف تركيب صورها ومدد عمرها، بأبدان قائمة 
بأرفاقها، وقلوب رائدة ألرزاقها يف جملالت نعمه وموجبات مننه، وحواجز 

  .)١(»عافيته
ّ قدم حاسة السمع عىل حاسـة وأبلغ ما جاء يف هذه اخلطبة انه 

كريم من آيات بينات، ففي البصـر مستمدا ذلك التقديم مما جاء يف القرآن ال
هو الذي أنشأ لكم السمع  واألبصار « : سورة املؤمنون قال سبحانه وتعاىل

َّإن   : أما يف سورة اإلرساء فقـد قـال تعاىل.  )٢(»واألفئدة قليال ما تشكرون ِ

ُّالسمع والبرص والفؤاد كل  ْ ُْ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ًأولئك كان عنه مسئوالَّ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ )ل سبحانه وتعاىل كام قا. )٣
واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل « : يف سورة النحل

 .)٤(»لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون

 :)٥(وقد أثبت العلم احلديث حقيقة ذلك من خالل املالحظات اآلتية 

ففي الوقت .  يتم ختليق حاسة السمع قبل حاسة اإلبصار بفرتة طويلة-١
ذي يبدأ فيه اجلنني بالسمع يف الشهر اخلامس من عمره وهو ال يزال يف بطن ال

                                                        
  .٢٥٧ص ، ٦ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .٧٨اآلية ) ٢(
  .٣٦اآلية ) ٣(
  .٧٨اآلية ) ٤(
 و ٣١٧ص   Sadlerو ، ٥٣٤ص  : االعجاز العلمي ـ خلق االنسان يف القرآن الكريممن آيات ) ٥(

٣٢٥.  



 ـ١٩٠  ـ 

ّامه، فانه ال يستطيع ان يميـز بني الظالم والنور اال بعد الوالدة بشهرين ونصف 
 .تقريبا

 كام أثبت الباحثون ان الطفل يتعلم بالسمع قبل ان يستطيع القراءة -٢
عليها الفرد عن طريق السمع تكون وان املعلومات التي حيصل . بوقت    طويل

 .أبقى يف الذاكرة من تلك املعلومات املقروءة أو املنظورة

أما يف االسبوع السابع من عمر اجلنني فيبدأ التشكل النهائي ألعضائه 
 ملليمرتا يف ٣٠كام يبدأ اجلنني بالنمو الرسيع إذ يتحول طوله مثال من . املختلفة

ة سنتيمرتات يف هناية االسبوع الثالث عرش االسبوع السابع إىل حوايل عرش
 ).هناية الشهر الثالث(

أشالء جامعة ألعضائها،  بوصف اجلسم عىل انه وقام أمري املؤمنني 
واملقصود باألشالء هنا أعضاء اجلسم الظاهرة كالعضالت ... ومالئمة ألحنائها

بغية احلفاظ واجللد اللذان يقومان بضم األعضاء الباطنية بصورة دقيقة وحمكمة 
عليها من األذى اخلارجي كالكدمات واجلروح وما اليهام، وكذلك لتمكني 

 .األعضاء الباطنة من اداء وظائفها عىل الوجه األكمل

وبالتآزر ما بني العضالت والعظام واألعصاب يتكون ما يعرف باجلهاز 
ختلف احلركي الذي يمكـّن اجلسم من القيام بحرية احلركة وسهولة االنحناء بم

 .االجتاهات

 العالقة بني الرتكيب والوظيفة لألعضاء وهكذا أوضح اإلمام عيل 
املختلفة جلسم اإلنسان، وهو يشري بذلك إىل عظمة تركيب اجلسم وختصص 
أعضائه ألداء وظائفها املعينة، وهو أمر ال يمكن االستهانة به، فيخاطب 



 ـ١٩١  ـ 

 : اإلنسان بقولهاإلمام

 )١(وفيك انطوى العامل األكرب                ري ـرم صغـوحتسب أنك ج
ومن يتأمل دقة التآزر بني أعضاء اجلسم الداء وظائفها احليوية عىل الوجه 
األكمل يقف خاشعا ومبهورا أمام عظمة اإلعجاز اإلهلي الذي يتعذر فيه عىل 

بل ما زالوا يبحثون وجيتهدون وجياهدون ... الباحثني والعلامء سرب مجيع أغواره 
أجل معرفة املزيد عن كنه طبيعة اجلسم وكيفية القيام بأداء وظائفه ضمن من 

 .اآلليات املرسومة
ولوحظ ان اجلسم يتكون من بيئة داخلية حمددة تضم مكونات خمتلفة 
كاملاء والسوائل والغازات والعنارص واألمالح والفيتامينات واألنزيامت 

دودية، يؤثر بعضها يف بعض وغريها بمقادير وكميات يف غاية من الدقة واملح
واذا ما انحرفت املكونات عن مقاديرها . ويتأثر البعض اآلخر ببعض

املعروفة فان ذلك يؤدي إىل حدوث اختالل يف وظائف اجلسم ) مناسيبها(
ّلذا يعرف املرض عىل انه اختالل يف ثبات بيئة اجلسم الداخلية  . احليوية ُ

Homeostasis. 
 الرضفاء من الكتاب والباحثني جسم ومن ناحية اخرى، يصف بعض

فريى هذا . االنسان عىل انه جسم هرمي البنية وذلك لتسهيل دراسة مكوناته
، وجسم )سيادية وخدمية(فالدولة مؤلفة من وزارات . البعض انه يشبه الدولة

كام ان كل وزارة مؤلفة من مديريات عامة، . االنسان مؤلف من اجهزة خمتلفة
وبمثلام تتألف .  كل جهاز من أجهزة اجلسم يتألف من أعضاءويقابله يف ذلك ان

                                                        
  .١٠٧ص  : عيل اإلمام ديوان) ١(



 ـ١٩٢  ـ 

، فان كل عضو يف اجلسم )شعب وأقسام(املديرية العامة من مديريات ثانوية 
قليال كان (وكل قسم أو شعبة تتألف من عدد من املوظفني . يتألف من أنسجة

الواحد وملا كان املوظف . فان النسيج الواحد يتألف بدوره من خاليا) أم كثريا
يشكل وحدة البناء يف اهليكلية االدارية للدولة فان اخللية احلية هي وحدة بناء 

 .الكائن احلي من الناحيتني الوظيفية والرتكيبية

فهذا األخري يتألف من . برمته) الكون(كام يمكن تشبيه جسم االنسان بـ
من وتتألف املجرة الواحدة . جمرات يقابلها تكوين اجلسم احلي من أجهزة

جمموعات شمسية، واملجموعة الواحدة من كواكب، وللكواكب أقامر ملحقة 
هبا، وكوكبنا من قارات، والقارة من دول، والدولة الواحدة من وحدات ادارية 
تتدرج يف التكوين وذلك من مدن كبرية فأصغر لتصل إىل النواحي والقصبات 

 .التي متاثل اخللية يف بناء جسم الكائن احلي

يهات مجيلة ومعقولة إىل حد ما اال اهنا ال ترقى إىل عظمة تكوين اهنا تشب
اجلسم البرشي، حيث يضل اإلنسان هو القيمة العليا من بني كل هذه 

ِلقد خلقنا اإلنسان يف أحسن  « : فقد جاء يف حمكم اآليات البينات. املسميات َ َْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْْ ََ َ

ٍتقويم ِ ْ َ «)١(. 

، لست جرما ل عنك سيد البلغاء أنت كام قا.. ا االنسانّهيأنعم 
 .صغيـرا  بـل انت كائـن يمثل أوج اإلعجاز اإلهلي لينطوي فيك العامل األكرب

 

                                                        
  .٤اآلية  : سورة التني) ١(



  ـ١٩٣  ـ 

 

 



 ـ١٩٤  ـ 



 ـ١٩٥  ـ 

 

 

  :مدخل عام

  :  قال أمرياملؤمنني
  .)١(»ّمن بلغ السبعني اشتكى من غري علة«
 .)٢(»من أخطأه سهم املنية قيـّده اهلرم«و

فهل ينتظر أهل بضاضة «  :ويف خطبته املعروفة باخلطبة الغروية قال 
ال حواين اهلرم، وأهل غضارة الصحة اال نوازل السقم، وأهل مدة إالشباب 

 .)٣(»زوف االنتقالأّالبقاء اال آونة الفناء مع قرب الزيال و

 إىل العالقة الوطيدة بني كفاءة األعضاء اجلسمية وبذلك أشار اإلمام 
الدراسات احلديثة لتؤكد صحة وبعد تلك القرون الغابرة جاءت . وتقدم العمر

 فأماطت اللثام عن وجود العالقات الواضحة بني عمر ما ذهب إليه اإلمام 
وهكذا علينا ان نعلم ان ال . اإلنسان وطبيعة عمل اجهزته اجلسمية املختلفة

يوجد كائن خالد باملرة، فالكل إىل زوال وال يبقى اال وجهه تعاىل ذو اجلالل 
ك، يبقى طول العمر املصحوب بسالمة صحة اجلسد ومع كل ذل. واإلكرام

ال نعمة يف الدنيا أعظم « : وعافيته نعمة من نعم اهللا تعاىل، إذ يقول اإلمام 
 .)٤(»من طول العمر وصحة اجلسد

                                                        
  .٤١٢ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .٣٨٠ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(
  .١٢٥ص  : الغة ملحمد عبدهرشح هنج الب) ٣(
  .٩٠٥ ؛ احلديث ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٤(



 ـ١٩٦  ـ 

  Senility   :الشيخوخة

والشيخوخة أو ما تعرف باهلرم هي التقدم احلاصل بالعمر الذي متر به 
كام يمكن تعريف . فيها اإلنسان وذلك بفعل تناميهاالكائنات احلية عامة بام 

الشيخوخة عىل اهنا اختالل أو تلف يف نظام العمليات احليوية احلاصلة داخل 
اإلتزان (جسم الكائن احلي، أو اختالل يف مبدأ ثبات البيئة الداخلية للجسم 

والشيخوخة ظاهرة وظيفية طبيعية البد من مرور . Homeostasis) الداخيل
ومن ثم فان . وقد تكون الشيخوخة مصحوبة باخلرف. نسان هبا عرب حياتهاإل

الشيخوخة هي طور من أطوار العمر تزعج اإلنسان املقبل عليها من حيث 
 .يدري أو ال يدري فتكدره

وقد ورد ذكر الشيخوخة يف القرآن الكريم عىل اهنا أرذل العمر بقوله 
ُّ يردْنَ مْمُْكنِمَو  : سبحانه وتعاىل يف سورة النحل ، ويف )١( ِرُمُعْ الِلَذَْر إىل أُ

َّثم خيرجكم طفال ثم لتبلغوا أشد  : سورة غافر َُ ُ َُ ُ ُُ ًْ ُِ َِّ ْ َّْ ِْ ُكم ثم لتكونوا شيوخُ َّ ُْ ُُ ُ َ  .)٢( ً اُِ

فان املرأة ) الشيخ (ُوإذا ما عرف الرجل الذي يمر بمرحلة الشيخوخة بـ
وقد جاء ذلك واضحا ). عجوز(عىل اهنا التي متر هبذه املرحلة من العمر تعرف 

ِقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعيل  :  يف سورة هود من القرآن الكريم ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ٌ ُ َ َْ َ َ َِ َ َ َْ َ
ًشيخا ْ َ  )٣(. 

 

                                                        
  .٧٠من اآلية ) ١(
  .٧٢من اآلية ) ٢(
  .٤١٢ص ، ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٣(



 ـ١٩٧  ـ 

  Gerontology   :علم الشيخوخة

وهو العلم الذي هيتم بدراسة ظاهرة الشيخوخة من خمتلف اجلوانب 
  فهو فرع من فروع Geriatricsأما طب املسنني  . نفسيةالصحية واالجتامعية وال

العلوم الطبية الذي هيتم بدراسة صحة كبار السن وعالج األمراض الشائعة 
وقد كان هذا العلم واحدا من فروع الطب الباطني يف السابق ثم أصبح . لدهيم

 .علام قائام بذاته شأنه يف ذلك شأن العلوم الطبية األخرى

 

  :خةأسباب الشيخو

هناك العديد من النظريات  حتاول تفسري أسباب الشيخوخة، غري ان 
واجلديـر بالذكر انه . مجيعها مازالت غري واضحة املعامل بصورة قاطعة حتى اآلن

ال دخل ملسببات األمراض املألوفة يف حدوث الشيخوخة، عىل الرغم من اهنا 
 .ملرحلة من العمرتسـاهم من قريب أو بعيد يف التبكري من الدخول هلذه ا

فمن العلامء والباحثني من يعتقد بان االختالل يف املناسيب اهلرمونية 
 . من أسباب الشيخوخةًداخل اجلسم يعد سببا

ف يف ـومن بني أولئك العلامء والباحثني من يعزي الشيخوخة إىل ضع
ة  ـائيـتاليا الـروفة باخلـسام املعـاج األجـة انتـن قلـم عـالناج، اجلهاز املناعي 

T Lymphocytes وقد ينشأ ذلك عن الضمور الكبري الذي يصيب الغدة ،
الصعرتية عند تقدم العمر، اذا ما علمنا ان الغدة هذه هي املسؤولة عن انتاج هذا 

 .النوع من اخلاليا اخلاصة باجلهاز املناعي يف اجلسم



 ـ١٩٨  ـ 

كام يعتقد ان تزايد وجود اجلذور احلرة، بالصورة التي يصعب عىل 
وقد تتزايد . مضادات األكسدة التخلص منها، يعمل عىل تلف اخلاليا اجلسمية

 .هذه الظاهرة بتقدم العمر

ويعزي البعض نشوء الشيخوخة إىل حدوث ظاهرة بيولوجية معينة 
حتصل يف الرتكيب الكروموسومي، مفادها ان القطعة الطرفية املسامة بالتلومري 

Telomereوسوم، واملؤلفة من سلسلة متكررة من   املوجودة يف هناية الكروم
القواعد النرتوجينية، تفقد جزءا من تلك القواعد النرتوجينية لدرجة ان هذه 

 انقسام خلوي ١٠٠ و٦٠القطعة الطرفية تـُفقـَد بالكامل بعد معدل يقع ما بني 
ومن ذلك يفهم ان اخلاليا تفقد قدرهتا عىل االنقسام . فيؤدي إىل موت اخللية

يتم بفعل انزيم ) التلومري(واجلدير بالذكر ان بناء القطعة الطرفية . زمنبمرور ال
.   وبروتنيRNA  والذي يتكون بدوره من  Telomerase)  التلومرييز(يعرف بـ 

وان هذا االنزيم غري مفعـّل يف األحوال الطبيعية، لذا فان وجوده وفعاليته يف 
املسيطر عليه يف اخلاليا حاالت األورام يرتبطان باالنقسام اخللوي غري 

 .الرسطانية  وهذا موضوع آخر ال عالقة ملوضوع دراستنا به يف الوقت احلارض

 
  :أعراض الشيخوخة

 سنة من العمر ٧٠ و ٦٥حتدث أعراض الشيخوخة يف الغالب ما بني 
تقريبا وخيتلف ذلك من مكان إىل آخر وفقا للظروف البيئية واالجتامعية 

ويعتمد . كام خيتلف ما بني الذكور واالناث. م وغريهاوالنفسية ومستوى التعل
 .عمر الشيخوخة أيضا عىل معدل العمر بشكل عام



 ـ١٩٩  ـ 

وهناك مجلة من التبدالت حتدث يف كل من الصفات املظهرية والكفاءة 
الوظيفية يف عموم أنحاء اجلسم بمرحلة الشيخوخة، غري اننا سنشري إىل أهم 

 :هي كام يأيتاألعضاء التي تتأثر بتقدم العمر و

 

 :القلب : ًأوال

تبدأ وظائف القلب باهلبوط بتقدم العمر اذ ان األخري يؤدي إىل خفض 
 .قابلية القلب عىل التقلص واالنبساط ومن ثم إىل تقليل قدرته عىل ضخ الدم

وعندما تقل كمية الدم التي يضخها القلب بالدقيقة الواحدة، فان ضغط 
واىل جانب ما سبق ذكره، هناك مشـاكل  .اعالدم االنقبايض يميل إىل االرتف

 :)١(عامة حتصل للقلب وجهاز الدوران عند تقدم العمر نذكر منها ما يأيت 

 . تصلب الرشايني بسبب جتمع الدهون والكوليسرتول فيها-١

 . صعوبة عمل القلب بسبب قلة جتهيزه بالدم-٢

 . حدوث الذبحة الصدرية-٣

 خاصة من جتاوز اخلامسة والسبعني  عجز القلب لدى املسنني ومنهم-٤
وان عجز القلب هذا حيدث بحدود عرشة أضعاف لدى كبار السن . من العمر

 ً.من حدوثه لدى األقل سنا

 . حدوث عدم انتظام رضبات القلب-٥

                                                        
)١  (Edwards et al (٢٠٠٢).  



 ـ٢٠٠  ـ 

 :الرئتان : ًثانيا

فقد أظهرت الدراسات . لوحظ ان الوظائف الرئوية تتضاءل بتقدم العمر
حلاصلة يف وظيفة الرئة بسبب تقدم العمر يمكن متييزها احلديثة بان التغريات ا

 .عن تلك التي حتصل من جراء األمراض التي يتعرض هلا اإلنسان

فعىل . وبتقدم العمر، حتصل تغريات تركيبية واضحة يف اجلهاز التنفيس
يتغري شكل القفص الصدري حيث يصبح أكثر دائرية، كام تتكلس  : سبيل املثال

 األضالع، ويزداد حجم القصبات اهلوائية الكبرية بينام الغضاريف ما بني
 .يتناقص القطر الداخيل للقصبات اهلوائية بعد سن األربعني

 ان ٢٠٠٩والحظ الباحث يوشينوسوكي فوكويش من اليابان يف عام 
عند بلوغ % ١٥املساحة السطحية للحويصالت الرئوية تتضاءل بنسبة تصل إىل 

 .)١(عمر، وبذلك تقل كفاءة التبادل الغازي للرئتني االنسان سن السبعني من ال
 

 :الدماغ : ًثالثا

 :يمكن إجياز التغريات احلاصلة بالدماغ يف مرحلة الشيخوخة بام يأيت
 . فقدان الذاكرة-١
 . فقدان الدوائر العصبية-٢
 . فقدان مرونة الدماغ-٣
 . نحافة القرشة الدماغية-٤

                                                        
)١  (Fukuchi, Y. (٢٠٠٩), ٥٧٢-٥٧٠ . 



 ـ٢٠١  ـ 

قدرهتا ) MRI( الرنني املغناطييس أظهرت التقنيات املتقدمة يف أجهزة
فقد الحظ العامل . الفائقة عىل إظهار تركيب الدماغ يف أدق التفاصيل

بارتزوكيس ومجاعته ظهور انخفاض يف حجم املادة الرمادية بني مرحلة البلوغ 
والسنني املتأخرة من أعامر البرش؛ بينام لوحظ ان حجم املادة البيضاء يزداد يف 

 .، ثم يبدأ باالنخفاض بعد ذلك، أي بتقدم العمرًعاما) ٤٠ - ١٩(الفرتة ما بني 

تلك كانت تغريات تركيبية، أما التغريات الكيميائية فتتجسد بحصول 
تغريات يف الرسل الكيميائية املعروفة بالنواقل العصبية مثل الدوبامني  

Dopamine  والسريوتونني  Serotonin  والكلوتاميت  Glutamate . فقد أشار
 إىل ان أدمغة املعمرين أظهرت ٢٠٠٩يف عام ) موبز(و ) هوف(كل من 

 .)١(انخفاضا يف تصنيع مادة الدوبامني

ومجاعته انخفاضا يف مقادير ) دونغ(الحظ الباحث ) ١٩٨٤(وقبل ذلك 
ولعل من أكثر أمراض  .نواقل ومستقبالت السريوتونني بتقدم عمر االنسان

، شيوعا نذكر مرض ألزهايمر ومرض املسنني، ذات الصلة بوظائف الدماغ
 .Cerebrovascular diseaseباركنسون واملرض الوعائي الدماغي  

ويف جمال احلفاظ عىل صحة الدماغ لدى املسنني اجته العلامء يف الوقت 
احلارض إىل حثهم عىل ممارسة بعض العمليات الفكرية احلسابية البسيطة بغية 

األمر الذي يؤدي إىل ) تشجراهتا(تفرعاهتا حتفيز اخلاليا العصبية عىل زيادة 
 .حتسني كفاءة اجلهاز العصبي لدهيم

                                                        
)١  (Hof and Mobbs (٢٠٠٩).  



 ـ٢٠٢  ـ 

 :الكليتان : ًرابعا

تلعب الكليتان دورا وظيفيا مهام يف السيطرة عىل االتزان الكيميائي يف 
وشأهنا يف ذلك شأن األعضاء اجلسمية األخرى فان وظيفتها قد تتناقص . اجلسم

 .إىل حد ما بتقدم العمر

ل عام فانه يمكن امجال تضاؤل عمل الكليتني عند الشيخوخة وبشك
 :باألحداث اآلتية

 نقصان عدد النفرونات وهي الوحدات الرتشيحية للكلية أي -١
 .املسؤولة عن ترشيح الفضالت من الدم

 تضاؤل عموم النسيج الكلوي، غري ان فقدان وزن الكلية قد يؤثر يف -٢
ر نحافة ملحوظة يف النسيج الربانكيمي قرشة الكلية أكثر من لبها مع ظهو

 .ويعتقد ان ذلك يعزى إىل التغريات الوعائية. للقرشة املذكورة

 تصبح األوعية الدموية التي تتزود هبا الكلية أكثر صالبة مما يؤدي إىل -٣
 .بطء عمليات الرتشيح الدموي

نني ويف األحوال العامة، تكون الوظيفة الكلوية طبيعية لدى األفراد املس
 ً.رغم اهنا تكون أكثر بطئا مما عليه لدى الناس األقل عمرا

 إىل ان معدل ٢٠٠٨يف عام ) سيلفا ( و ) الزيك ( و ) زو ( وقد أشار 
سنة، ثم يبدأ بالتضاؤل ) ٥٠- ٤٠(وزن الكلية يزداد منذ الوالدة وحتى العمر 

 .)١( من وزهنا عند العقدين السابع والثامن من العمر% ٣٠- ٢٠ليقل حوايل 

                                                        
)١ ( Zhou et al, (٢٠٠٨). 



 ـ٢٠٣  ـ 

 :أعراض أخرى : ًخامسا

اىل جانب ذلك فهناك أعراض أخرى تظهر يف مرحلة الشيخوخة، نذكر 
 :منها

 . قلة انتصاب القامة-١

 . تغضن اجللد-٢

 . تساقط الشعر وتغري لونه-٣

 . ضعف حواس السمع والبرص والشم-٤

 . ضعف القدرة اجلنسية-٥

 . ضعف اجلهاز املناعي-٦

 يف ايضاح العالقة دق من تعبري اإلمام عيل فهل هناك تعبري أبلغ وأ
والصحة العامة للفرد يف ان االنسان يشكو من ) الشيخوخة(بني التقدم يف السن 

وذلك يعني انه يشكو من عدم . دون علة عندما يبلغ سن السبعني من العمر
كفاءة أجهزته اجلسمية دون وجود أسباب عملية مبارشة تقف وراء حدوث 

 .األمراض

سوف يقيده اهلرم من دون شك، أي ) املوت (من أخطأه سـهم املنية وان 
 ً. ومقيداًان األداء الوظيفي العام ألجهزته اجلسمية املختلفة سيكون حمدودا

وان هناية االنسان هي هناية حتمية اذ ان الشيخوخة ال بد ان تؤول إىل 
م الحقا، وان املوت، فأهـل اليفاعة ال بد اهنم يمرون بمرحلة اهلرم يف حياهت

 .أهل مدة البقاء ال ينتظرون اال آونة الفناء



 ـ٢٠٤  ـ 

  :سن اليأس لدى المرأة

ونحن نتحدث عن الشيخوخة البد من اإلشارة إىل ظاهرة مرور املرأة 
 ، ويعد هذا السن بمثابة جرس اإلنذار األويل الذي Menopauseبسن اليأس  

 ونفسية كثرية لعل أمهها ّيوحي هلا بالكرب، إذ حتدث من خالهلا تبدالت جسمية 
. انخفاض كفاءة اجلهاز التناسيل بام يتعلق باإلنجاب وانقطاع الدورة الشهرية

كام يبدأ يف هذه املرحلة فصعودا التناقص التدرجيي يف انتاج هرمون اإلسرتوجني 
 .األمر الذي يؤدي إىل فقدان مرونة اجللد وحدوث ما يعرف هبشاشة العظام

 

 



  ـ٢٠٥  ـ 

 

 



 ـ٢٠٦  ـ 



 ـ٢٠٧  ـ 

 

 

 : عن احلواسمام عيل قال اإل

إعجبوا هلذا اإلنسان ينظر بشحم، ويتكلم بلحم، ويسمع بعظم، « 
وعند استعراض هذه األعضاء، يف الوقت احلارض، نجد . )١(»ويتنفس من خرم

 من وصف علمي رائع هلا، يف زمانه، ومبينا تركيب دقة ما ذهب إليه اإلمام 
ُوالبساطة ومظهرا اإلعجاز ووظيفة كل منها وصفا هو يف غاية من الوضوح 

 .داء وظائفهاأاالهلي يف كيفية قيام هذه  احلواس ب
 

  :حاسة النظر وعضوها العين : أوالً

والعني هي املسؤولة عن تنفيذ آليات اإلبصار كام هو معروف لدى 
ّ كان قد أوجز ذلك كله بعبارة مفادها ان اإلنسان اجلميع ؛ غري ان اإلمام  ّ

 ان يثري اإلعجاب لدى الناس ري بليغ حقا أراد به ينظر بشحم، وهو تعب
لة كيف ان قطعة من الشحم تكون مسؤو... بمخاطبتهم أن اعجبوا هلذا العمل

 عن اإلبصار؟

وكان . وتعترب حاسة البرص من أسمى احلواس، وهي أشدها اتقانا
اليونانيون يدركون ذلك إذ  وصلوا إىل درجة قالوا فيها ان فقدان العني هو 

 .ثابة فقدان للحياةبم

                                                        
  .٤٨٩ص  : هنج البالغة) ١(



 ـ٢٠٨  ـ 

 :تركيب العني

العني تركيب كروي يف غاية من التعقيد يبلغ قطرها حوايل ثالثة 
أما وزهنا فيبلغ حوايل ثامنية غرامات، تتحرك بمختلف االجتاهات . سنتيمرتات

  .بواسطة ست عضالت خاصة هلذا الغرض

وتقع العني داخل جتويف خاص يسمى حجاج العني وذلك يف العظم 
وجتويف شحمي حييط هبا، أي يوجد داخل هذا . هي الكائن بمقدمة الرأساجلب

وعندما يذوب هذا الشحم عند املرض مثال . التجويف شحم حييط بكرة العني
 .فان العينني تصبحان غائرتني داخل احلجاج

 :وتتألف كرة العني من ثالث طبقات هي

 :أ ـ القرنية

ني، ويبدو جزءها األمامي وهي طبقة صلبة تقع إىل اخلارج من كرة الع
 .شفافا، ويعرف هذا اجلزء أيضا ببياض العني

 : املشيمية- ب

وتقع يف الوسط، وهي مؤلفة من صبغة سوداء اللون تكون غنية باألوعية 
ومتتد هذه الطبقة بالقرب من احلافة اخللفية للقرنية مكونة ما يعرف . الدموية

ير هو احلدقة التي خيتلف ويف منتصف القزحية يوجد ثقب مستد. بالقزحية
 ). ملم٨- ٢(قطرها تبعا لشدة الضوء 

 : الشبكية- ج

وهي تبطن كرة العني من الداخل، وتتكون من النهايات الدقيقة لفروع 
 .العصب البرصي



 ـ٢٠٩  ـ 

 :آلية اإلبصار
أرشنا إىل ان العني هي عضو ضوئي، أي اهنا تستجيب ملؤثر واحد فقط 

درة من اجلسم عىل العني فتنفذ خالل تسقط األشعة الضوئية الصا. هو الضوء
وتعمل . القرنية ثم إىل الغرفة األمامية ثم إىل العدسة البلورية والسائل الزجاجي

هذه الرتاكيب مجيعها عىل انكسار األشعة وجتميعها عىل الشبكية وذلك بسبب 
 .احتواء هذه األخرية خاليا حسية متناهية بالدقة

 تتكون للجسم املرئي صورة حقيقية وعند انكسار األشعة عىل الشبكية
مصغرة ولكنها مقلوبة، وتقوم بنقلها إىل الدماغ عىل صورة سياالت عصبية 

 .حيث يتم متييزها هناك
، احلاصلني )جرانيت(و ) هارتالين(و ) وولد(وقد أدت أبحاث العلامء 

، إىل فهم أفضل ١٩٦٧عىل جائزة نوبل للطب وعلم وظائف األعضاء يف عام 
ّإلبصار حيث أشاروا إىل ان اجلزيئات الضوئية حترض اخلاليا الشبكية عىل آللية ا

اخلاليا العصوية املعروفة  : استقبال الضوء ؛ وتتكون هذه اخلاليا من نوعني مها
 مليون عصية وتكون مسؤولة عن استقبال الضوء ١٣٠بالعصيات والبالغة 

الغة سبعة ماليني خمروطا الرمادي، واخلاليا املخروطية املسامة باملخاريط والب
 .وتكون مسؤولة عن استقبال الضوء امللون

 حلوادث فيزيائية وكيميائية ًوتصبح الشبكية بعصياهتا وخماريطها مرسحا
وعند اصطدام الضوء هبذه . متتالية وهي متثل سلسلة حقيقية من التفاعالت

 .)١(قة اخللفية للمخ  ينتقل إىل الفص القفوي من املنطً كهربائياًاخلاليا يتولد تيارا

                                                        
  .٣٦ص  : اعرف جسدك) ١(



 ـ٢١٠  ـ 

  :النطق والتذوق، وعضوهما اللسان : ثانيا

.  إىل ان االنسان يتكلم بلحم، واملراد هنا باللحم اللسانأشار اإلمام 

وتعبري اللسان مرادف حسب ما ورد يف لغتنا العربية للكالم أو النطق، فيقال 

لسان ، ومن ذلك جاءت الصلة وطيدة بني ال.لسان فصيح أي كالم فصيح 

وعىل اللغة    Tongueواللسان مفردة تطلق عىل العضو تارة . والكالم

Language   تارة اخرى أو النطقPhonetic  تارة ثالثة. 

 :تركيب اللسان

وهو عضو عضيل موجود يف الفم، يتكون من سبع عرشة عضلة كلها من 
ن وترتتب ألياف اللسا. نوع العضالت املخططة، وتكون مغطاة بغشاء مطاطي

 .يف حزم تتداخل فيام بينها لتتحرك بمختلف االجتاهات

 .ويتزود اللسان باألوعية الدموية واألعصاب

 :وظائف اللسان

 :للسان وظائف عدة نذكر منها اآليت

 . يعد عضوا مهام يف عملية النطق-١

 . يساعد عىل حتريك الطعام يف الفم ملضغه-٢

 .س يساعد عىل اإلحساس باألمل واحلرارة واللم-٣

 . يلعب دورا مهام كعضو للتذوق-٤



 ـ٢١١  ـ 

 :اللسان حاسة للتذوق

وبموجب ظاهرة التذوق فان اللسان يتألف من ثالثة أنواع من احلليامت 
وحتتوي كل من هذه احلليامت عىل . احلليامت اخليطية، والكمأية، والكأسية : هي

نها ألياف عدد من الرباعم الذوقية املؤلفة بدورها من خاليا طويلة مهدبة متتد م
 .حسية باجتاه الدماغ

وتوجد الرباعم الذوقية بأربعة أنواع يكون كل نوع منها مسؤوال عن 
 :ّتذوق طعم من الطعوم الشائعة وهي

ّوتقع يف مقدمة اللسان، وتكون مسؤولة عن تذوق  : أ ـ براعم احلالوة
 .الطعم احللو

ّ تذوق وتقع يف مؤخرة اللسان، وهي متخصصة يف :  براعم املرارة- ب
 .الطعم املر

ّتقع عىل جانبي مقدمة اللسان، ومسؤولة عن تذوق  :  براعم امللوحة- ج
 .الطعم املالح

ّوتكون مسؤولة عن تذوق الطعم احلامض، وتقع  :  براعم احلموضة- د
 .عىل جانبي اللسان واىل اخللف من براعم امللوحة

 
  :حاسة السمع وعضوها األذن : ثالثا

 و تعبري بالغي رائع عن األذن قاله اإلمام عيل فه» ويسمع بعظم«أما 
يف زمانه ليؤكد عليه من جاء من بعده، بمئات السنني، من أن العظام اخلاصة 

 .باألذن تلعب دورا كبريا يف أداء وظيفة السمع



 ـ٢١٢  ـ 

 :تركيب األذن

 :ترتكب األذن من ثالثة أجزاء رئيسة هي 

 : األذن اخلارجية-١

صيوان، ومن القناة السمعية اخلارجية وتتكون من جزء غرضويف هو ال
وتكون . املعروفة بالصامخ، ومن غشاء الطبلة الذي يفصلها عن األذن الوسطى

 .األذن اخلارجية مسؤولة عن نقل موجات الصوت

 : األذن الوسطى-٢

وتتألف من التجويف الطبيل الذي يتصل باجلزء األنفي من البلعوم 
 التجويف ثالثة عظام هي املطرقة ويوجد يف هذا. بواسطة قناة اوستاكي

والسندان والركاب تكون مسؤولة عن نقل الذبذبات الصوتية  من غشاء الطبلة 
ووظيفة هذه العظام ان تعمل مع بعضها، بتآزر . إىل السائل املوجود يف القوقعة

تام، عىل تعديل فروق ضغط اهلواء الصغرية املوزعة عىل املساحة الكبرية لغشاء 
 . فروق الضغط الكبري عىل مساحة صغرية يف قاعدة العظم الركايبالطبلة إىل

 : األذن الداخلية-٣

وتوجد معظم . وهي جمموعة معقدة من القنوات والغرف والتجاويف
جتاويف األذن عىل شكل أنابيب مؤلفة من قسمني اساسيني مها القوقعة 

 عمود فالقوقعة عبارة عن انبوب ملتف حلزوين حول. والقنوات اهلاللية
ُمركزي تشبه يف شكلها العام شكل قوقعة احللزون، ويعد جزء األذن الداخلية 

أما القنوات اهلاللية فهي قنوات ثالث تقع يف ثالثة . املسؤول عن السمع
 .مستويات متعامدة تقريبا وتكون ممتلئة بسائل ملفاوي



 ـ٢١٣  ـ 

 :آلية السمع

ل اهلواء، إذ ينتقل الصوت إىل األذن عىل هيئة موجات صوتية وذلك خال
يقوم الصيوان بتجميع املوجات وتركيزها وتوصيلها إىل غشاء الطبلة الذي يتأثر 

املطرقة والسندان (بذلك فيهتز اهتزازات تنتقل بواسطة عظام األذن املذكورة 
، وعند ذلك هيتز السائل اللمفاوي الذي يوصل الصوت إىل األوتار )والركاب 

ومنها إىل أعضاء االستقبال التي ) ن الداخليةيف األذ(املعروفة بأوتار كوريت 
العصبية عرب العصب السمعي إىل مركز ) اإليعازات(ترسل بدورها السياالت 

 .السمع يف الدماغ حيث يتم ادراك الصوت ومتييزه
وبصورة أوضح، فانه اذا تأملنا يف عظم الركاب وهو ثالث عظام األذن 

ننا نجد أمامه غشاء يغطي نافذة الوسطى، كام أرشنا إىل ذلك قبل قليل، فا
ويكرر غشاء النافذة . بيضوية هي احلد الفاصل بني األذنني الوسطى والداخلية

البيضوية الذبذبة التي حدثت يف الطبلة فترسي باألذن الداخلية يف سائل تسري 
فيه موجات الصوت حتى تصل إىل القوقعة، ومن هذه األخرية ترسي قناة دقيقة 

ات إىل عصب السمع الذي ينقلها عىل هيئة إشارات كهربائية إىل متر فيها املوج
الدكتور فون بيكييس عىل ) اهلنغاري( حصل العامل املجري ١٩٦٢ويف عام . املخ

فقد اكتشف . جائزة نوبل للطب عن أبحاثه التي أجراها عىل قوقعة األذن
يكون مسؤوال بيكييس ان القناة احللزونية للقوقعة حتتوي عىل غشاء يمر بطوهلا، 

 .)١(عن نقل املوجات الصوتية  
واجلدير بالذكر ان وجود اذنني لالنسان مل يكن ملجرد التناسق املظهري، 

                                                        
  .٣٣ص  : جسمك وأرسار حياتك) ١(



 ـ٢١٤  ـ 

فالصوت الذي يصل من اجلانب . بل له األمهية الكربى يف متييز مصدر الصوت
اي جانب األذن التي يف جهة مصدر الصوت يكون أرسع قليال من وصوله إىل 

وبذلك يستطيع الدماغ التمييز بني الفروق ). يف اجلانب اآلخر(األذن األخرى 
ويبدو ان كل اذن تضيف . الطفيفة يف شدة الصوت ودقته وحتديد مصدره

استجابتها إىل استجابة األذن األخرى، وبذلك يبـدو ان الصـوت املسـموع 
 .)١(بكلتا األذنني كأنه أعىل مما لو سمع بأذن واحدة 

 

 : عىل توازن اجلسماألذن وآلية احلفاظ

تقوم القنوات اهلاللية لألذن الداخلية بوظيفة احلفاظ عىل توازن اجلسم 
بفعل السائل اللمفاوي املوجود يف القنوات، من جهة، واخلاليا احلسية يف 
االنتفاخات املوجودة يف قواعد القنوات اهلاللية، من جهة اخرى ؛ وهذه 

 .قناة واحدة يوجد بالقرب من هنايتهااالنتفاخات هي بمثابة انتفاخ واحد لكل 
وتتأثر اخلاليا احلسية لالذن بحركة السائل اللمفاوي، فاذا ما مال الرأس 
ّأو اجلسم باجتاه ما حترك السائل اللمفاوي يف القناة املختصة ليؤثر يف تلك اخلاليا 

عصبية تنتقل خالل العصب السمعي إىل ) سياالت(احلسية وتتكون ايعازات 
توازن الواقع يف املخيخ إلدراكه، وإصدار األوامر لعضالت اجلسم ذات مركز ال

 .)٢(العالقة، بغية تعديل وضع اجلسم وإعادة توازنه 

                                                        
  .٥٨١ص  : أساسيات عامة يف علم الفسيولوجيا) ١(
 للدكتور رشدي »أساسيات عامة يف علم الفسيولوجيا«املوضوع مقتبس بترصف عن كتاب ) ٢(

  ) .١٩٨٨(، بعة الثانيةالط. فتوح عبد الفتاح



 ـ٢١٥  ـ 

  التنفس والشم، وعضوهما األنف : رابعا

، ان االنسان يتنفس بخرم، هكذا قال اإلمام عيل » ويتنفس بخرم«
ان، باملنخر الذي يعد واخلرم هو الثقب الصغري الذي يعرف، بالنسبة لالنس

 .املدخل الرئيس لدخول اهلواء إىل الرئتني وخروجه منهام، عند التنفس

 

 :تركيب األنف

ويتألف . وهو تركيب خاص يقع ما بني العينني، ويربز يف مقدمة الوجه
من جتويف يعرف بتجويف األنف الذي يتكون من قناتني تتصالن باخلارج 

. وتؤدي كل فتحة إىل جتويف انفي. ارجيتنيبفتحتني تعرفان بفتحتي األنف اخل
 .ويفتح كل جتويف انفي يف البلعوم بواسطة فتحة األنف الداخلية

 

 :وظائف األنف

 :لألنف وظائف مهمة هي
 يعد حاسة للشم وذلك من خالل قدرته عىل التقاط روائح خمتلف -١

 .املواد وإرساهلا إىل الدماغ بواسطة أعصاب خاصة به بغية تفسريها
 يعمل عىل ايصال اهلواء إىل الرئتني بوصفه مدخال رئيسا للهواء القادم -٢

 .من خارج اجلسم إىل الرئتني
 العمل عىل ترطيب اهلواء الداخل إىل اجلسم بفعل السائل املخاطي -٣

 .الذي يفرزه جتويف األنف



 ـ٢١٦  ـ 

 محاية اجلهاز التنفيس من الغبار وامليكروبات واملواد األخرى التي قد -٤
من خالل األنف وذلك بفعل وجود الشعريات واملواد املخاطية يف تدخل 
 .األنف

 :األنف وحاسة الشم

يؤدي املمر العلوي الرابع الواقع يف أعىل التجويف األنفي وظيفة الشم، 
ويتألف األخري من نوعني من اخلاليا . فهو مبطن بغشاء يعرف بالغشاء الشمي

وخاليا داعمة أو ساندة وظيفتها اسناد مها ؛ خاليا حسية  تكون مستقبلة للشم، 
 .واألخرية هي خاليا عصبية ثنائية القطب مغزلية الشكل. اخلاليا احلسية

 

 



  ـ٢١٧  ـ 

 

 



 ـ٢١٨  ـ 



 ـ٢١٩  ـ 

 

 

 

  :توطئة

كانت فريضتا الصالة والصوم من أهم ما أشار اليها املتخصصون بتاريخ 
وذلك الرتباطهام بالصحة العامة . الطب عامة وتاريخ الطب اإلسالمي خاصة

فرد إذ اهنام ترميان، كام أشار إىل ذلك الدكتور سان جورجيو داريالنو يف كتابه لل
، إىل إصابة هدفني وحتقيق غايتني يف آن ١٩٣٦الصادر سنة » تاريخ الطب«

فهام إىل جانب كوهنام فرضا دينيا يتوجب عىل . واحد ؛ غاية دينية وأخرى صحية
 . صحة لإلنساناملسلم أدائهام فإهنام يسامهان يف توفري أفضل

وسيكرس هذا الفصل  للحديث عن الصالة، فيام سيكون الفصل القادم 
 .خمصصا للحديث عن الصوم

 

   :الصـالة
 .)١(»اهللا يف الصالة، فاهنا عمود دينكم.. اهللا « : قال اإلمام عيل 

تعاهدوا أمر الصالة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، « : وعنه 
 .)٢(»..نت عىل املؤمنني كتابا موقوتا وتقربوا هبا، فاهنا كا

                                                        
  .٧٧ص ، ٣ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
 .١٧٨ص ، ٢ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٢(



 ـ٢٢٠  ـ 

 استمد أقواله عن الصالة وكام هو احلال يف أقواله السابقة فان اإلمام 
فقـد جـاء يف سـورة . من وحي القرآن الكريم ومن أحاديث الرسـول 

ْوأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء وال  : العنكبوت َْ ْ َ َّ َّ َِ َِ َِ ِ َ ْ َ َ ََ ََّ ِ ِمنكرـَ َ ْ ُ )ويف )١ ،
ْقد أفلح ال  : سورة املؤمنون َ ََ ْ َ َمؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون ـْ َ ُْ َ ُ َِ ِ َِ ُْ ْ ُِ ِ َ ِ َّ)٢(. 

 عىل أمهية الصالة بوصفها ركنا أساسيا من اركان هكذا يؤكد اإلمام 
فهو يؤكد ،كام أشار داريالنو، عىل حتقيق هدفني للصالة أوهلام . الدين االسالمي

 .خر صحيديني واآل

 

  :الوضوء

قبل احلديث عن الصالة ال بد من االشارة إىل الوضوء والطهارة ولو 
ُيا أهيا الذين آمنوا  : فقد قال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه املجيد. بصورة وجيزة َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ْإذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل ال َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َ ُ ُ َّْ َ َ َمراـُ ْفق وامسحوا برءوسكم َ ُ َ ُْ ِ ِ
ُ ِ ُ َ ِ

ُوأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا فاطهروا ْ ْ ْ َّْ َّ َ ً ُ َ َ ْ ُ َُ ُ ْ ُ ْ ِ ِِ َ ُْ َ َ َ)٣(. 

 :فالوضوء، وهو آلية التهيؤ الداء الصالة، يتطلب من املسلم ما يأيت

 تنظيف الوجه واأليدي واألرجل، ويتكرر ذلك بحسب مرات -١
 .الصالة

                                                        
  .٤٥اآلية  ) ١(
 ) .٢-١(اآليتان ) ٢(
  .٦ : سورة املائدة اآلية) ٣(



 ـ٢٢١  ـ 

 يؤدي إىل نظافته ونظافة اللثة واألسنان  غسل الفم األمر الذي-٢
 .ووقايتها من األمراض

 . غسل األنف بعدد مرات الوضوء يفيد يف الوقاية من الزكام-٣

.  الطهارة، وذلك يعني نظافة اجلسد بعد التبول والتربز وخروج املني-٤
 .كام ان الصالة تستوجب نظافة املالبس

ضائه اجلسمية الظاهرة اذا ما أمل يكن ذلك مفيدا لإلنسان يف تنظيف أع
علمنا ان النظافة تبعد عن اإلنسان الكثري من األمراض كاالنفلونزا  والتهاب 

كام انه يقيض عىل العديد من أنواع . اللوزتني والرمد احلبيبي واألمراض اجللدية
البكرتيا التي توجد يف الفم واألنف والتي تصيب االنسان بأمراض اجلهاز 

ومن ثم يكون املسلم قد . هاب الرئوي واجليوب األنفية وغريهاالتنفيس وااللت
 .»تنظفوا فان االسالم نظيف« :  عند قولهجسد حديث النبي الكريم 

 

  :فوائد الصالة العامة

 :للصالة فوائد عامة نذكر منها ما يأيت

 : االيامن باهللا- ١

ياة فتجعل منه تزيد الصالة ايامن االنسان بربه وبالقيم الروحية املثىل يف احل
فردا صاحلا يف املجتمع اذ ختلق فيه مجلة من الصفات احلميدة كالصدق واألمانة 
والعدل واألمان واحرتام حقوق الناس وحرياهتم، فالصالة تنهى عن الفحشاء 

 .واملنكر



 ـ٢٢٢  ـ 

 : االستقرار النفيس- ٢

توفر الصالة حالة من اهلدوء النفيس اذ يكون الفرد فيها بعيدا عن مشاغل 
ّياة وعن الشد الذي تولده تلك املشاغل، فاخلشوع هللا يولد حالة ايامنية خاصة احل

تبعث عىل االستقرار النفيس الكبري وختلق من االنسان فردا سويا داخل 
 .املجتمع، كام ان اهلدوء النفيس يوفر له صحة بدنية أفضل

 : احرتام الزمن- ٣

 تنظيم الوقت لدى تعد اقامة الصالة يف مواعيدها عنرصا مهام من عنارص
االنسان، واحرتام الزمن يف القيام بأعامله ومن ثم فان ذلك جيره إىل احرتام 

وان احرتام الزمن يؤدي يف . املواعيد األخرى وإنجاز األعامل يف أوقاهتا املحددة
 .الغالب إىل بناء املجتمع بصورة أفضل

 : األلفة االجتامعية- ٤

قق األلفة بني الناس من خالل أما صالة اجلامعة، خاصة، فاهنا حت
اجتامعهم ألداء هذه الفريضة، فاللقاء بني الناس وحتدث بعضهم مع البعض 
اآلخر عىل هامش اداء فريضة الصالة يؤدي إىل متتني األوارص االجتامعية من 

 .خالل ذلك التعارف بام خيدم املجتمع ويعمل عىل تقدمه

 : تنمية الشعور باملسؤولية- ٥

إىل تنمية الشعور الذايت باملسؤولية اذ ان اداء هذه الفريضة تؤدي الصالة 
من غري رقيب سوى اهللا عز وجل خيلق لدى الفرد مسؤولية خـاصة تؤدي به إىل 

 .الشعور بمسؤولياته األخرى جتاه اآلخرين يف املجتمع



 ـ٢٢٣  ـ 

  :فوائد الصالة الصحية

ان « :  اىل»نحو الطب االجتامعي«قـد أشـار العالمة رينيه ساند يف كتابه 
عدم االرساف يف (ّتعاليم االسالم الدينية حتسن الصحة فهي تدعو إىل القناعة 

والنظافة واالغتسال باملاء الطاهر مخس مرات يف اليوم، قبل ) األكل والرشب
 .)١(»كل صالة

: ثم خيتتم قوله. »ان الصالة جمموعة من حركات رياضية« : كام قال ساند
 .)٢(»صصت شطرا كبريا من أبحاثها حلفظ الصحةوان العلوم اإلسالمية خ« 

احلائز عىل جائزة ) ١٩٤٤ - ١٨٧٣(أما الطبيب الفرنيس الكسيس كاريل 
ان الصالة حتدث  : ، فيقول١٩١٢نوبل للطب وعلم وظائف األعضاء يف عام 

نشاطا مهام يف أجهزة اجلسم وهي أعظم مولـّد للنشاط اجلسمي عرف حتى 
 .)٣(اآلن

 :من حمورين رئيسيني مهاوسنستعرض ذلك ض

 :أ ـ فوائد صحية قبل الصالة
ويتم حتقيقها من خالل الوضوء والطهارة، وقد تم احلديث عن ذلك 

  .بوضوح قبل قليل

 : فوائد صحية أثناء الصالة- ب
 :للصالة بذاهتا فوائد صحية كثرية نذكر منها ما يأيت

                                                        
  .١٥٧ص  : تاريخ الطب وآدابه وأعالمه للشطي) ١(
 .املصدر نفسه ) ٢(
 .اإلنسان ذلك املجهول ) ٣(



 ـ٢٢٤  ـ 

 . تعد سبيال حسنا للتخلص من التوترات النفسية-١
 .ط الدورة الدموية تنش-٢
 . تعمل عىل الوقاية من دوايل الساقني-٣
 . تقي من اإلصابة بمرض ضمور العظام يف السن املتأخر-٤
 . حتقق لياقة بدنية أفضل للجسم-٥
 تعمل عىل تقوية عضالت العمود الفقري والوقاية من االنزالق -٦

 .الغرضويف
 . تزيد من معدل هتوية الرئتني-٧
 .رارة تقوي افراز امل-٨
 . تفيد النساء احلوامل كثريا-٩

 وإذا ما أخذنا الركوع عىل وجه الدقة، فنجد انه يفيد عضالت -١٠
 .جدران البطن ويساعد املعدة عىل تقلصها ومن ثم قيامها بوظيفتها اهلضمية

 أما السجود فهو مفيد الندفاع اهلواء من جوف البطن إىل الفم -١١
ود الطويل ينفع صاحب الزكام والنزلة ويمنع والسج. فريحيها من وطأة التمدد

كام ان السجود يفيد الرأس اذ ان الدماغ حيتاج إىل . انصباب النزلة إىل احللق
زيادة الدورة الدموية املارة به، وان ذلك األمر يتحقق عند السجود الذي يزيد 

 .من رسيان الدم اليه
 

  :مواقيت الصالة والمناسيب الهرمونية
عالقة وظيفية ما بني مواقيت الصالة واملناسيب اهلرمونية يبدو ان هناك 

 :يف اجلسم وهي عىل الشكل اآليت



 ـ٢٢٥  ـ 

 :صالة الصبح : أوال

 :يستيقظ االنسان يف الفجر وهو عىل موعد مع حتوالت وظيفية ثالثة هي
أ ـ االستعداد الستقبال الضوء يف موعده مما خيفـّض من نشاط الغدة 

واقعة بالدماغ، فينقص هرموهنا املعروف بامليالتونني ال  Pineal glandالصنوبرية 
لتنشيط العمليات احليوية األخرى املرتبطة بالضوء، ويرتفع باملقابل هرمون 

 .السريوتونني بالدم
 هناية سيطرة اجلهاز العصبي الباراسمبثاوي املهدئ ليال وانطالق - ب

 .عمل اجلهاز العصبي السمبثاوي املنشط هنارا
جلسم الستعامل الطاقة التي يوفرها ارتفاع هرمون  استعداد ا- ج

كام يرتفع . الكـورتيزون، وهو اهلرمون الذي تفرزه قرشة الغدة الكظرية، صباحا
 .منسوب االندورفني يف اجلسم

 :صالة الظهر والعرص : ًثانيا
 :ُعند الظهر يكون املصلـّي عىل موعد مع تفاعالت ثالث مهمة أيضا هي

الدرينالني يف آخر الصباح، وان الصالة تعمل عىل أ ـ ارتفاع هرمون ا
 .هتدئة النفس عقب ذلك االرتفاع اهلرموين

 بلوغ هرمون التستوستريون لدى الرجال قمته يف الظهر، لذا فان - ب
 .الصالة ستكون مدعاة لتهدئة النفس يف هذا املجال

ة  يصبح اجلسم يف هناية الصباح بحاجة إىل إمدادات إضافية من الطاق- ج
، فتكون الصالة عامال )الغداء(تتأتى بالرضورة من تناول وجبة غذائية رسيعة 

 .مهام لتهدئة التوتر احلاصل من اجلوع



 ـ٢٢٦  ـ 

 :صالة املغرب والعشاء : ثالثا
وتتزامن مع موعد التحول الطبيعي من الضوء إىل الظالم فيحدث عكس 

 :ر ما يأيتومن هذه التحوالت نذك. ما حيدث من حتوالت وظيفية عند النهار
أ ـ زيادة إفراز امليالتونني بسبب بدء الظالم فيؤدي ذلك إىل االحساس 

 .بالكسل والنعاس
 إنخفاض مناسيب كل من هرمونات الكورتيزون والسريوتونني - ب

 .واالندورفني
 سيادة سيطرة اجلهاز العصبي الباراسمبثاوي بدال من سيطرة اجلهاز - ج

 .السمبثاوي
امن  بني كل من افراز اهلرمونات وأوقات النشاط من هنا يتضح مدى التز

 .للجسم مع مواقيت الصالة) الوظيفي(احليوي 
وان اداء الصالة يف مواقيتها املحددة وبصورة رتيبة يعد بمثابة منعكسات 
عصبية رشطية مؤثرة مع مرور الزمن فيمكن ان تصبح كل صالة يف حد ذاهتا 

 . اجلسمإشارة النطالق العمليات البيولوجية يف
 

 Hormones    :الهرمونات
اجلدير بالذكر ان اهلرمونات هي مركبات كيميائية يتم افرازها من قبل 
غدد غري قنوية تعرف بالغدد الصم لتنتقل عرب جمرى الدم إىل انحاء خمتلفة من 

 : هي)١(والغدد الصم املوجودة يف جسم اإلنسان . اجلسم

                                                        
قيد ( للمؤلف " الغدد الصم واهلرمونات "ملزيد من املعرفة عن ذلك يمكن الرجوع لكتاب ) ١(

 ) .الطبع



 ـ٢٢٧  ـ 

 : الغدة النخامية- ١

 غراما ؛ ٠.٦طني لقاعدة الدماغ، ويبلغ وزهنا حوايل تقع عىل السطح الب
وتقوم هذه الغدة بإفراز . أما حجمها فيزيد عىل حجم حبة احلمص قليال

ويعرف هبرمون (هرمونات متعددة مثل هرمون النمو، وهرمون الربوالكتني 
، ) ACTH(، واهلرمون املحفز لنشاط قرشة الكظر )االرغاث أو املدر للحليب

، واهلرمونات املحفزة لنشاط )TSH(ملحفز لنشاط الغدة الدرقية واهلرمون ا
واهلرمون ) FSH(كاهلرمون املحفز للحويصلة  ) اخلىص واملبايض(املناسل 

 ).LH(املصفر 

 : الغدة الدرقية- ٢

 ٣٠تقع أمام القصبة اهلوائية ويف أسفل احلنجرة ؛ ويبلغ وزهنا حوايل 
وتقوم الغدة الدرقية بإفراز .  الكبريةغراما، أما حجمها فيبلغ حجم حبة اخلوخ

 .هرمون الثريوكسني واهلرمون ثالثي يوديد الثريونني

  : الغدد جارات الدرقية- ٣

وهي أربعة أجسام صغرية جدا تقع بجوار الغدة الدرقية، تقوم بإفراز 
 .هرمون الباراثورمون املسؤول عن أيض الكالسيوم يف اجلسم

 : الغدتان الكظريتان- ٤

 واحدة منهام فوق إحدى الكليتني، وهي تزن حوايل ستة تقع كل
وتتكون كل غدة من قسمني خارجي يعرف بالقرشة، ويكون مسؤوال . غرامات

عن إفراز هرمونات الكورتيزون وااللدوستريون وبعض اهلرمونات اجلنسية ؛ 



 ـ٢٢٨  ـ 

 .وقسم داخيل يعرف باللب ويقوم بإفراز األدرينالني والنورادرينالني

 :صنوبرية الغدة ال- ٥

هي غدة خمروطية الشكل تقع يف السطح الظهري للدماغ ويبلغ وزهنا 
وتقوم هذه الغدة بإفراز .  غراما، أما حجمها فيبلغ حجم حبة الرز٠.٥حوايل 

 .هرمون امليالتونني

 : الغدة الصعرتية- ٦

تقع فوق القلب، بمنطقة خروج الرشايني الرئيسة منه، ويصل وزهنا إىل 
وتقوم الصعرتية بإفراز هرمون . قبيل مرحلة البلوغ غراما ٣٠حوايل 

 .الثايموسني

 : جزر لنجرهانز- ٧
% ١وهي خاليا صم توجد منترشة يف أرجاء البنكرياس، تشكل حوايل 

من وزن البنكرياس، وتقوم بإفراز هرمون االنسولني والكلوكاجون ومها 
 .وال الطبيعيةاملسؤوالن عن احلفاظ عىل منسوب السكر يف اجلسم ثابتا  باألح

 ):اخلىص واملبايض( املناسل - ٨

 :أ ـ اخلصيتان

مها عضوان غديان بيضويان متناظران يقعان يف كيس الصفن ويقومان 
وهو ) أي عرب قنوات خاصة هبا(بتحرير نوعني من االفرازات أحدمها خارجي 

هي و) أي إىل الدم مبارشة(املادة املنوية احلاوية عىل احليامن ؛ واآلخر داخيل 
 .هرمونات الذكورة كاالندروستريون والتستوستريون



 ـ٢٢٩  ـ 

 : املبيضان- ب

ومها عضوان غديان بيضويان يقعان عىل جانبي احلوض يقوم كل واحد 
منهام بإفراز نوعني من االفرازات أيضا أحدمها خارجي وهي البويضات، 

 .واألخر داخيل وهي اهلرمونات املعروفة باالسرتوجينات والربوجستريون

  

  :ة في سن مبكرةالصال

هناك دراسة علمية رائعة كشفت النقاب عن العالقة بني الصالة يف 
الصغر وآالم الظهر  قام هبا الدكتور حممد وليد الشعراين  وهو طبيب استشاري 

، ونرشت يف املؤمتر الدويل )قطر(يف جراحة املفاصل والعظام من الدوحة 
 .٢٠٠٢سنة ) تركيا(السادس جلراحة الظهر يف انقرة 

وكان الباحث قد أجرى بحثه عىل مائة وثامنية وثامنني رجال بالغا من 
وقد قسم أولئك البالغني إىل ثالث . الذين كان متوسط أعامرهم يف الثالثينات

 من املسلمني الذين التزموا بالصالة قبل سن العارشة من العمر، ٧٨ : فئات هي
 فردا من ٦٠ الثالثة عرش، و  من املسلمني الذين بدءوا الصالة بعد السن٥٠و 

  .غري املسلمني

واستطاع الشعراين ان يثبت من خالل تلك الدراسة ان الصالة يف الصغر 
تقلل من اإلصابة باآلالم الشديدة ) قبل سن الثالثة عرش من العمر(

 .)١(واالنزالقات الغرضوفية يف أسفل الظهر 

                                                        
 .املوقع األلكرتوين للهيئة العاملية لالعجاز العلمي يف القرآن والسنة ) ١(



 ـ٢٣٠  ـ 

ل املسلمني بالصالة يف ويشري الدكتور الشعراين إىل ان اإلسالم يأمر أطفا
وانه  يف الركوع بالذات . سن مبكرة كأن تكون يف العارشة عىل أقىص تقدير

يتعرض الرباط الطويل اخللفي للظهر والغضاريف لعملية تليني عىل األقل سبعة 
وهلذا فان أطفال املسلمني . عرش مرة يوميا وذلك أثناء تأدية الصلوات اخلمس

يونة ومطاطية هذه األنسجة منذ عمر مبكر، وهذا حيافظون، الشعوريا، عىل ل
 .)١(يمنع تيبسها يف الكرب ومن ثم يمنع متزقها 

فقد الحظ الدكتور الشعراين   Sciaticaأما ما خيص مرض عرق النسا  
انعدامه لدى أولئك الذين التزموا بالصالة قبل سن العارشة من العمر 

 بدءوا صالهتم بعد السن لدى الذين% ٢٢واستمروا فيها، وحصوله بنسبة 
لدى الذين % ٢٥عرق النسا الثالثة عرش ؛ يف حني بلغت نسبة اإلصابة ب

 .نّلواليص
 

 

                                                        
  .ن.م) ١(



  ـ٢٣١  ـ 

 

 



 ـ٢٣٢  ـ 



 ـ٢٣٣  ـ 

 

 

 

  :الصــوم

  : قال اإلمام عيل 
صوم اجلسد االمساك عن االغذية بارادة واختبار من العقاب ورغبة يف «

ملآثم وخلو الثواب واالجر، صوم النفس امساك احلواس اخلمس عن سائر ا
 .)١(»القلب من مجيع أسباب الرش

 .)٢(»الصيام أحد الصحتني« : وقال 
 جاء من وحي القرآن الكريم ومن وكام هو مألوف فان كالم اإلمام 

فقد وردت كلمة صوم يف أكثر من موضع من . توجيهات النبي حممد 
 .اآليات البينات يف القرآن

صوموا « : وم كلها بقوله فـوائد الصوقد أمجل النبـي الكريم 
 .)٣(»تصحوا

 .)٤(»ُالصوم جنـّة«و 

                                                        
  .٣٠٥ص  : عيون احلكم واملواعظ) ١(
  .١٦٨ص   :غرر احلكم ودرر الكلم) ٢(
  .٥٠٢، ص ٧ج  : مستدرك الوسائل) ٣(
وقيل الصوم جنة أي وقاية من الشهوات ، ُاجلنة بضم اجليم وهي السرتة وكل ما وقى من سالح) ٤(

 .واملعايص 



 ـ٢٣٤  ـ 

ويف ذلك اشارة . »ه حمسمة للعروق ومذهبة لألرشّنإعليكم بالصوم ف«و 
 .إىل ان الصوم حسم لألدواء بالقضاء عليها، وانه يقلل الدم يف العروق

ُلقد عرف الصوم منذ آالف السنني عند معظم شعوب العامل، وكان دائام 
 .يعية للشفاء من كثري من األمراضيلة الطبهو الوس

ومازالت آثار ما كتبه حكامء االغريق منذ تلك السنني عن فوائد الصوم 
ومن بني أولئك . قائمة يف املخطوطات القديمة املوجودة يف متاحف العامل

الفالسفة واألطباء نذكر سقراط وافالطون وأرسطو وجالينوس فهم يؤكدون 
 .هو الطريق الطبيعي للشفاء من األمراضمجيعا عىل ان الصوم 

وقد ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل وجود هذه الظاهرة عند األمم قبل 
ُيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم   : اإلسالم وذلك بقوله تعاىل يف سورة البقرة ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ُ َ َ ُّ َ

َالصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم ل َ َّ َْ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُِّ َعلكم تتقون ََ ُ ََّّ َ ْ ُ َ)١(. 

ومل يعد هناك أدنى شك لدى األطباء والفالسفة والباحثني وغريهم من 
ان الصوم هو رضورة من رضورات احلياة، وهو كام قال عنه سبحانه وتعاىل، يف 

َوأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون : سورة البقرة أيضا ْ ُْ ْ ْ ْ َُ َْ ُ ََ ُ ْ ُ َ َِ ُ ٌ َ )٢(. 

اإلنسان ال يصوم بمفرده، فقد تبني لعلامء الطبيعة ان مجيع واحلقيقة ان 
املخلوقات احلية متر بفرتة صوم مهام توفر من حوهلا الغذاء، فاحليوانات تصوم 
وحتجز نفسها أليام وربام شهور يف جحورها متتنع فيها عن الطعام، وحتى 

                                                        
   .١٨٣اآلية ) ١(
  .١٨٤من اآلية ) ٢(



 ـ٢٣٥  ـ 

يها متاما وهي احلرشات فاهنا متر أثناء مراحل حياهتا بطور الرشنقة التي تصوم ف
وقد لوحظ ان مجيع هذه املخلوقات خترج بعد فرتة . معتزلة ضمن رشنقتها

صيامها وهي أكثر نشاطا وحيوية، بل ان معظمها يزداد نموا وصحة بعد فرتة 
 .الصوم

أما بالنسبة لالنسان فان الصوم نوعان يعرف األول بالصوم الطبي أو 
غذائية تقريبا، بينام يعرف الصوم الصوم الصحي، وهو نوع من أنواع احلمية ال

، فللصوم الطبي )بالنسبة للمسلمني(اآلخر بالصوم الديني أو الصوم اإلسالمي 
بحتة ختتص بالصحة اجلسمية العامة للفرد، بينام للصوم ) بدنية(أهداف مادية 

 .الديني أهداف اجتامعية وأخالقية وتربوية إىل جانب األهداف الصحية

يام االسالمي يف كونه صياما مؤقتا، أي من الفجر إىل كام تكمن أمهية الص
 عددا ١٩٦٤وقد سجل العالمة درينيك ومساعدوه يف عام . غروب الشمس

).  يوما٤٠ -  ٣١(من املضاعفات اخلطرية من جراء استمرار الصيام ألكثر من 
لذلك جاءت املعجزة اإلهلية يف ان خيصص شهرا واحدا للصيام ذلك هو شهر 

 .اركرمضان املب

وأصبح صوم رمضان صوما يقتدى به من قبل عموم األطباء والعلامء 
 .والباحثني من املسلمني ومن غري املسلمني

يف كتابه ) من موسكو(فقد اكـّد الربوفيسور الرويس نيكـوالييف بيلوي 
، ان عىل كل انسان ان يامرس ١٩٧٦الصادر يف عام » اجلوع من أجل الصحة«

 أسابيع كل سنة كي يتمتع بالصحة ٤ - ٣طعام ملدة الصوم باالمتناع عن ال
 .الكاملة طيلة حياته



 ـ٢٣٦  ـ 

وكتب عن الصوم، الكثري من العلامء والباحثني من املسلمني وغري 
ولعل من أبرز ما ذكر يف هذا املجال نذكر ما . املسلمني وعرب تعاقب األزمان

 :يأيت

ملرتجم إىل وا» ّالتطبب بالصوم«يقول الدكتور اليكيس فورين يف كتابه 
ان الصيام يعالج كل األمراض مرة واحدة، بينام « :  اىل١٩٣٠ يف عام )١(العربية 

العالجات األخرى تعالج حاالت معينة، وان منشأ أغلب األمراض من املواد 
وتولد هذه املواد .الغذائية الزائدة أو التي تعرب من املعدة وال يستفيد منها اجلسم

من اجلراثيم والبكرتيا، وتوفر الظروف املناسبة لنموها، الغذائية الزائدة العديد 
 .»ولذا جيب إزالة املواد االضافية الزائدة عن طريق االمساك عن األكل

» املعاجلة بالصوم كطريقة بيولوجية«أما بوخنجر فقد رشح يف كتابه 
، كيفية استخدام الصوم يف معاجلة كثري من األمراض ١٩٤١الصادر يف عام 

ّ، وبني ان اجلوع يغري من تركيب البنية العضوية للجسم، ويؤدي إىل املستعصية ّ
 .طرح السموم منه

ويقول الدكتور الكسيس كاريل احلائز عىل جائزة نوبل للطب وعلم 
 الصادر )٢(»االنسان ذلك املجهول« يف كتابه ١٩١٢وظائف األعضاء يف عام 

ألمر الشعور باجلوع قد حيدث للصائم أول ا« : ١٩٧٣باللغة العربية يف عام 
والتهيج العصبي، ثم يعقب ذلك الشعور بالضعف ؛ غري انه حتدث إىل جانب 
ذلك أمور خفية أهم بكثري، فان سكر الكبد سيتحرك وحيرك معه الدهون 

                                                        
 .ترمجة حممد جعفر إمامي ) ١(
  .١٩٧٣، ترمجة عادل شفيق) ٢(



 ـ٢٣٧  ـ 

املخزونة حتت اجللد وبروتينات العضالت والغدد، وتضحي مجيع األعضاء 
 للجسم وسالمة القلب، وان بامدهتا اخلاصة لالبقاء عىل ثبات الوسط الداخيل

 .»الصوم ينظف ويبدل األنسجة

إىل ان الصوم هو » روحانية الصوم«وأشار البابا شنودة الثالث يف كتابه 
فرتة راحة لبعض االجهزة اجلسمية من االرهاق الناجم عن األكل وال سيام 

اذ االكل املتواصل أو االكل يف غري املواعيد املنتظمة، فرتتبك تلك األجهزة 
يدخل طعام جديد حيتاج إىل هضم، عىل طعام نصف مهضوم، عىل طعام أوشك 

أما عند الصوم فان أجهزة اجلسم تأخذ قسطا وافرا من . ان ينتهي هضمه
 .الراحة

 .ومن فوائد الصوم انه يفيد يف التدريب عىل عدم األكل ما بني الوجبات

 

  :فوائد الصيام

الجتامعية للصيام إذ جيعل املرء من اىل جانب الفوائد النفسية والروحية وا
أجدر الناس باإلحسان إىل الفقراء واجلياع، وتدربه عىل التحكم بالنفس وكبح 

 .مجاحها، وتزيد من ارتباطه باملجتمع

 :واىل جانب ذلك كله فان للصيام فوائد كثرية، نذكر منها ما يأيت

 يعمل عىل صيانة وتنظيف خاليا وأنسجة اجلسم بشكل فعال -١
 .تخليصها من أخطار السموم املرتاكمةل

 . يقوي جهاز املناعة فيقي اجلسم من أمراض كثرية-٢



 ـ٢٣٨  ـ 

 خيفف من تنبيه اجلهاز العصبي السمبثاوي فتقل بذلك زيادة رضبات -٣
 .القلب

 يفيد يف إذابة الدهون املرتاكمة يف اجلسم لتخفيفه من أمراض البدانة -٤
 .والرتهل

 .لدية وختفيف أمراض احلساسية ينفع يف عالج األمراض اجل-٥

 . ينفع يف الشفاء من آالم املفاصل-٦

 يفيد يف عالج الكثري من األمراض النفسية كالفصام واالكتئاب -٧
 .والقلق واالحباط

 خيفض من هرمون التستوستريون وبالتايل فانه يعمل عىل خفض -٨
 .الشهوة اجلنسية

 . أكدت التجارب عىل ان الصوم يطيل العمر-٩

 يؤثر الصيام يف تنشيط اخلاليا الدماغية التي تضاعف حيويتها -١٠
 .لتوقف نشاط اجلهاز اهلضمي ليندفع الدم بغزارة إىل أنسجة املخ لتغذيتها

 .وم من مقدار املني ويكرس الشهوة خيفف الص-١١

 . يعمل عىل خفض نسبة اليوريا وحامض اليوريك يف الدم-١٢

 . وأمراض اجلهاز التنفيس يعد وسيلة جيدة لعالج الربو-١٣

 . يقي من أمراض القلب وتصلب الرشايني-١٤

 . يعمل عىل خفض ضغط الدم-١٥

 . وباإلمجال فان الصوم يعد من أهم أسلحة الطب الوقائي-١٦



 ـ٢٣٩  ـ 

  :موانع الصيام

البد من اإلشارة إىل ان الصوم يؤدي، يف بعض األحيان، إىل بعض 
 تسـبب رضرا شديدا، أو أملا أو األرضار وذلك يف احلـاالت املرضيـة التي

 .انزعاجا شديدين

ورغم الفوائد الكبرية للصوم من الناحيتني الصحية والنفسية فان القرآن 
الكريم مل يغفل مثل هذه احلاالت، فللرشيعة االسالمية الغراء مقاصد سمحاء 
هتدف إىل احلفاظ عىل النفس البرشية وصيانتها من الرضر إذ أباح سبحانه 

 العدول عن الصوم الذي قد يلحق الرضر بالصائم، فجاء يف حمكم وتعاىل
ُومن كان مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر يريد اهللا بكم   : اآليات البينات ُ َ َّ َ َ َُ ٍِ ِ ٍ ُِ َ َّ َُ َ َْ َ ْ ْ َِ ٌِ ًَ َ َ َ

َاليرس وال يريد بكم العرس َْ ُ ُ ْ ُُ َْ ُْ ِ ُِ َ )١(. 

 :صوم نذكر ما يأيتومن األمراض التي يتعذر فيها عىل املسلم ال

  . قرحة املعدة النازفة-١

  . اإلسهال احلاد-٢
 التهابات القولون احلادة وال سيام عند ظهور أعراض النزف الدموي -٣

 .واآلالم الشديدة
 . األورام اخلبيثة التي تصيب اجلهاز اهلضمي-٤
 . أمراض الكبد الفايروسية-٥
 . بعض أمراض القلب-٦

                                                        
  .١٨٥ية من اآل، سورة البقرة) ١(



 ـ٢٤٠  ـ 

 . األنيميا وفقر الدم-٧
 . مرض السـكري-٨
 . التهاب الصدر احلاد والسل الرئوي-٩

 . الفشل الكلوي وبعض أمراض الكىل احلادة واملزمنة-١٠
 . يف بعض حاالت احلمل واإلرضاع-١١
 الشيخوخة واهلرم، وتشمل الشيخ الفاين أو الذي أرشف عىل -١٢

 .الفناء
 

 



  ـ٢٤١  ـ 

 

 



 ـ٢٤٢  ـ 



 ـ٢٤٣  ـ 

 

 

 

  :الرضاعة

ضع به الصبي أعظم بركة من لبن ما من لبن ير« : قال اإلمام عيل 
وهو بذلك جيسد أمهية حليب األم يف تزويد الرضيع باملواد الغذائية . )١(»أمه

الالزمة لنموه من جهة ولوقايته من األمراض التي قد يتعرض هلا من جهة 
 .اخرى

، أي الرضاعة من ثدي )الرضاعة الطبيعية (واملقصود بالرضاعة هنا هي 
 الرضاعة غري الطبيعية والتي تسمى أحيانا بالرضاعة األم، متييزا هلا عن

 .االصطناعية، وهي يف مجيع احلاالت تعني الرضاعة من غري حليب األم

وبمرور الزمن، وبعد التطور التقني الكبري يف أساليب وأجهزة البحث 
العلمي، أصبحت تتجىل قيمة حليب األم لدى عموم الناس وذلك من 

 .يةالناحيتني الصحية والنفس

والوالدات « : وقد ورد يف القرآن الكريم يف سورة البقرة قوله تعاىل
 .)٢(»يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة

تويص بالرضاعة )  WHO(واجلدير بالذكر ان منظمة الصحة العاملية  
                                                        

  .٤٠ ؛ ص ٦ج  : الكايف) ١(
  .٣٣اآلية ) ٢(



 ـ٢٤٤  ـ 

واد الطبيعية اإلجبارية طيلة األشهر الستة األوىل من حياة الوليد مع تقديم امل
وينصح باستعامل الرضاعة الطبيعية حتى . الصلبة بصورة تدرجيية بعد هذا السن

 .سن الثانية مادام األم والطفل يرغبان بذلك

واىل جانب النواحي االنسانية واألخالقية لألم اجتاه الرضاعة فان هذه 
 .األخرية تعود بالنفع للمولود واألم عىل حد سواء

 

  :محتويات حليب األم

فكلام . كمية احلليب املنتج من األم عىل طبيعة رضاعة األم لطفلهاتعتمد 
أرضعت املرأة طفلها أكثر فانه يزداد انتاج احلليب لدهيا، لذا من املفيد جدا 

 .ارضاع الطفل عند الطلب بدال من الرتكيز عىل جدولة خاصة لإلرضاع

اء ويزود حليب األم رضيعها بكميات كافية من السعرات احلرارية اثن
 .حياته يف فرتة الرضاعة

 :وبشكل عام فان حليب األم حيتوي عىل املواد اآلتية

وهو مادة غذائية صفراء اللون غنية بالربوتينات  ): الكلوسرتوم( اللبأ -١
واألجسام املضادة التي توفر احلصانة للرضيع، تفرزها األم املرضع خالل األيام 

 .الثالثة األوىل من الوالدة
 .األمحاض الدهنية، وال سيام األمحاض الدهنية غري املشبعة الدهون و-٢
 . الربوتينات مثل الكاسيني والالكتوميزين والاليسوزيم-٣
 . الكاربوهيدرات، مثل الالكتوز-٤



 ـ٢٤٥  ـ 

 املعادن، مثل الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم -٥
 .والكلور

 

  :خصوصية حليب األم

 اليها أي حليب آخر، فقد أكدت حلليب األم خصوصية معينة يفتقر
الدراسات عىل انه اكثر نفعا من سواه بسبب احتوائه عىل عنارص غذائية تفوق ما 

وعند املقارنة بني حليب األم وحليب البقر . هو موجود يف احلليب غري البرشي
 :مثال فاننا نجد املالحظات اآلتية

 .تيني والتورين يفتقر حليب البقر إىل األمحاض األمينية مثل السيس-١
 . يعترب حليب األم أغنى من حليب البقر بسكر الالكتوز-٢
 حيتوي حليب األم عىل أمحاض دسمة مثل حامض األوميغا -٣

 .الرضوري لنمو اجلهاز العصبي
 التي تساعد عىل )١( يعترب حليب األم مصدرا مهام للنيوكليوتيدات -٤

  .تشكيل خاليا جديدة
 

  :الرضاعة من ثدي األم

 جانب الفوائد الكثرية التي يوفرها حليب األم لألطفال، هناك فوائـد اىل
 :كثيـرة أيضا توفـرهـا الرضاعـة الطبيعيـة لألم، نذكـر من بينهـا ما يأيت

                                                        
)١( Nucleotides  :هي الوحدات األساسية لبناء وتركيب الكروموسومات يف اخللية. 



 ـ٢٤٦  ـ 

 تساعد الرضاعة من ثدي األم عىل انكامش عضالت الرحم لدهيا يف -١
  Hypothalamus) الوطاء(فرتة النفاس بسبب حث خاليا اجلسم حتت املهاد 

الكائن يف الدماغ لتحرير هرمون األوكسيتوسني الذي يعمل عىل انكامش تلك 
العضالت يف فرتة النفاس كي يعود الرحم إىل حجمه الطبيعي الذي كان عليه 

 .قبل احلمل

 يؤدي مص الثدي، عند الرضاعة، إىل زيادة كمية احلليب، بفعل -٢
 من Prolactinعروف بالربوالكتني  التأثري يف الدماغ لزيادة هرمون اإلرغاث امل

خاليا  الفص األمامي للغدة النخامية الذي حيث بدوره ثدي األم عىل زيادة 
 .إنتاجه من احلليب

ّ تساعد عىل محاية األم من تكون اخلراريج الناجم عن جتمع احلليب -٣
بالثدي، ومن ثم فان الرضاعة الطبيعية تساعد عىل التقليل من حدوث األورام 

 .ميدة، ومن خطر اإلصابة برسطان الثدي يف احلياة الحقااحل

 وبحكم اإلختالل اهلرموين احلاصل أثناء احلمل وعقب الوالدة فان -٤
اإلفراز الزائد هلرمون الربوالكتني يعد مانع محل طبيعي لألم بسبب تأثريه يف منع 

 .أو تأخري تكوين البويضة

رضعة، وهذا ما يساعد  تسبب الرضاعة انقطاع احليض عند األم امل-٥
 .عىل منع احتقان الرحم وسهولة انكامشه

 . تقلل من النزف احلاصل من جراء الوالدة-٦

 . تساعد األم يف العودة بوزهنا إىل ما كانت عليه قبل احلمل-٧



 ـ٢٤٧  ـ 

فاذا ما كانت ترضعه وهي .  توفر تواجدا محيميا لألم يف حياة طفلها-٨
أما اذا . ن ذلك سيؤثر يف سلوك الطفلبمزاج هادئ وحالة نفسية طبيعية، فا

كانت األم عصبية املزاج ومتوترة نفسيا فان ذلك سينعكس من دون شك عىل 
 عن ذلك ومل يغفل اإلمام . رضيعها، ومن ثم قد يؤثر يف مزاجه وسلوكه

 وقال . )١(»ال تسرتضعوا احلمقاء فان اللبن يغلب الطباع« : حيث قال
 .)٢(»ّالدكم، فان الولد يشب عليهانظروا من يرضع أو« : أيضا

 

  :فوائد الرضاعة الطبيعية

تقـدم الرضاعـة الطبيعيـة فوائـد صحيـة كثيـرة للطفـل، ومن هذه 
 :الفوائد نذكر ما يأيت

 . خفض متالزمة موت الرضـّع املفاجيء-١
 . تقليل احتاملية اإلصابة بأمراض األذن الوسطى-٢
 .إلنفلونزا تقليل اإلصابة بأمراض الربد وا-٣
 اإلقالل من بعض أنواع الرسطانات مثل رسطان الدم، يف مرحلة -٤
  .الطفولة
 . خفض  خماطر اإلصابة بمرض السكري عند األطفال-٥
 . التقليل من خطر اإلصابة باألكزيام-٦
 . تقليل املشاكل التي تتعرض هلا األسنان-٧

                                                        
  .٣٥٤ ؛ ص ٥ج  : الكايف) ١(
  .٤٤ ؛ ص ٦ج  : الكايف) ٢(



 ـ٢٤٨  ـ 

 . خفض خماطر اإلصابة باإلضطرابات النفسية-٨
املغلف ) A )lgAع للبأ يف زيادة الكلوبيولني املناعي من نو يفيد ا-٩

للقناة اهلضمية مما يساعد عىل محاية األطفال حديثي الوالدة من خالل قدرة 
 .اجلهاز املناعي لدهيم من العمل بصورة صحيحة

 

  :الرضاعة من غير األم

 جرت العادة يف جمتمعاتنا منذ القدم ان تقوم األمهات برضاعة أبناء غري
أبنائهن وذلك بسبب شـحـّة أو انعدام احلليب لدى أمهات أولئك األبناء أو 

وعىل الرغم من ان يف ذلك فوائد ال ختتلف عن فوائد الرضاعة . ألسباب أخرى
الطبيعية، إال ان هناك بعض اجلوانب السلبية التي قد يصاب الرضيع هبا، مثل 

ع احلليـب ؛ إىل جـانب بعض انتقال بعض املواد من األم املرضع إىل الرضيع م
 يف هذا ويقول اإلمام . السامت النفسية التي قد تنتقل إىل الرضيع أيضا

 .)١(»ختريوا للرضاع كام تتخريون للنكاح، فان الرضاع يغري الطباع« : املجال
 

 

                                                        
  .٩٣ص  : قرب اإلسناد) ١(



  ـ٢٤٩  ـ 

 

 



 ـ٢٥٠  ـ 



 ـ٢٥١  ـ 

 

 

  

  

  :موضوعات صحية عامة 

ذا إضافة ملا ورد من حكم وأقوال بليغة يف الفصول السابقة من ه
 إىل موضوعات صحية عامة كثرية ؛ وهي كام ّالكتاب، تعرض اإلمام عيل 

نرى مكملة ملا ورد يف تلك الفصول وذات صلة مبارشة بصحة الفرد وحياته 
 :ومن هذه املوضوعات نذكر ما يأيت. اليومية

 :)السواك(

السواك  : ثالثة يذهبن بالبلغم ويزدن يف احلفظ« : قال أمري املؤمنني 
 .)٢(»السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب«و  .)١(»وم وقراءة القرآنوالص

مطهرة  : السواك فيه عرش خصال« :  قالوعن الرسول الكريم حممد 
للفم، مرضاة للرب، يضاعف احلسنات سبعني ضعفا، وهو من السنة، ويذهب 
باحلفر، ويبيض األسنان، ويشد اللثة، ويذهب بغشاوة البرص، ويشهي 

 .)٣(»الطعام

                                                        
  .١٣٣ ؛ ص ٧٣ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٣٨ ؛ ص ٧٣ج  : بحار األنوار) ٢(
 ) .١٢٩ -١٢٨( ؛ ص ٧٣ج  : بحار األنوار) ٣(



 ـ٢٥٢  ـ 

 :أصل السواك

يؤخذ السواك من جذور شجرة تعرف باألراك بالبالد العربية أو النيم يف 
وان شجرة األراك من .  Salvadora perssicaبالد اهلند، أما االسم العلمي فهو  

األشجار الصحراوية املعمرة تنترش يف مناطق متعددة من جزيرة العرب وأفريقيا 
ومتتد جذور األراك حتت . عرشة أمتار أحياناواهلند، يصل ارتفاعها إىل حوايل 

 .سطح الرتبة، يتم اقتالعها وتقطيعها إىل عيدان صغرية هي السواك
 

 :مكونات السواك
يائية عديدة نذكر منها عىل مكونات كيم) السواك(حتتوي جذور األراك 

 :ما يأيت
 . نسبة عالية من الفلورايد والكلورايد والكربيت والسليكا-١
 ).C(  فيتامني-٢
 . كميات قليلة من الصابونني والعفص والفالفونيدات-٣
 . كميات كبرية من مادة السيتوستريول-٤
 . حيتوي أيضا عىل كميات من املواد الراتنجية-٥
 ).ترايمثيل أماين ( مادة الـ -٦

 :طريقة استعامله
 :الستعامل السواك البد من مالحظة ما يأيت

من الرتبة، وتغسل غسال جيدا ثم  تنظف جذور األراك بعد مجعها -١
  .جتفف



 ـ٢٥٣  ـ 

 جتنب وضع السواك مكشوفا ومعرضا لرتاكم األوساخ، بل ينبغي -٢
 .حفظه يف مكان بعيد عن الرطوبة

 تقص الشعريات املستهلكة قبل اإلستخدام، ثم يقطع رأس املسواك -٣
بسكني حادة، وهيرس باألسنان حتى تظهر األلياف لتكون جاهزة لالستعامل 

وصنعت، يف األونة األخرية، أقالم خاصة يوضع فيها السواك . هيئة فرشاةعىل 
 .من أجل سهولة محله يف اجليب واملحافظة عىل طراوته

 عدم نحت األسنان وإيذاء اللثة بالسواك، إذ قد يؤدي ذلك إىل -٤
 .اإلصابة بحساسية األسنان املفرطة

 :فوائد السواك

 :ما يأيتللسواك فوائد كثرية جدا، نذكر منها 

 يعمل السواك عىل وقف نمو البكرتيا بالفم وذلك بسبب احتوائه عىل -١
وقد أشار مدير معهد امليكروبات واألوبئة يف جامعة روستوك . مادة الكربيت

األملانية يف بحث له إىل ان السواك الذي يستعمله املسلمون يعد من أرقى وسائل 
 البكرتيا تشبه يف مفعوهلا ملفعول تنظيف األسنان الحتوائه عىل مادة فعالة ضد

 .البنسلني

وأشارت الدكتورة كريستني، وهي استاذة طب األسنان واللثة يف جامعة 
ألينوي األمريكية، إىل ان عيدان السواك املستخدمة يف ناميبيا مثال واملستخلصة 

حتتوي عىل ستة مركبات تقاوم ) ديوسبايروس اليسيديوس(من نبات الـ
واآلخران مها  ) ديوسبايرون(بعة منها متحدة مع مادة الـ امليكروبات، أر



 ـ٢٥٤  ـ 

ومها األكثر فعالية ضد البكرتيا حيث تصل )  مثيل جوجلون- ٧(و ) جوجلون(
 ).ليستريين(درجة فعاليتهام إىل فعالية مستحرض غسول الفم املعروف باسم 

 خيفض األس اهليدروجيني للفم بسبب وجود مادة الرتاي مثيل -٢
 .ّ انخفاض األس اهليدروجيني يقلل من فرص نمو اجلراثيم يف الفمأماين، وان

، عىل تقوية الشعريات )C(  يعمل، بفعل مادة السيتوستريول وفيتامني-٣
 .الدمويـة املغذيـة للـّثة األمـر الذي يوفـر وصول الدم اليها بكميات كافية

سليكا  يزيد من بياض األسنان بسبب وجود الكلورايد والفلورايد وال-٤
ّوقد عد العلامء . Plaque)  البالك(حيث يعمل السواك عىل إزالة طبقة اللوحية 

ان اللوحية هي العامل األساس لنخر األسنان وأمراض اللثة التي تصيب 
وان هذه اللوحية تتكون عند بدء اجلراثيم الفمية . األنسجة املحيطة باألسنان

وبشكل عام فان . احتالل األسنانبتكوين مستعمراهتا اإلستيطانية التي تقوم ب
 .السواك يعد وسيلة من وسائل تنظيف الفم واألسنان

وقد قامت منظمة الصحة العاملية بتشجيع استخدام السواك كوسيلة 
مهمة يف هذا املجال وال سيام يف الدول الفقرية كون املسواك يعد فرشاة أسنان 

شارة إىل ان األراك ادخل كام جتدر اإل. طبيعية ورخيصة الثمن ومتوفرة للجميع
 .يف مستحرضات معاجني األسنان

 . يمنع تسوس األسنان بفعل وجود الفلورايد-٥
 .ّ يطيب الفم بفعل نكهته الطيبة-٦
 . يصفي الصوت-٧
 ويستعمل منقوع جذور األراك رشبا، لقتل انواع من البكرتيا يف -٨



 ـ٢٥٥  ـ 

 .األمعاء
ة وإصالح اللثة  يؤدي طالء األسنان بمسحوق األراك إىل تقوي-٩

 .وينقيها من الفضالت واجلراثيم
ّفانه يقوي املعدة وحيسن اهلضم ) ثامر األراك( أما الكباث وهو -١٠

 .وخيرج البلغم، ويفيد آلالم الظهر

 :اخلالصة

 يف احلفاظ عىل الصحة العامة للفرد من ً مهامً وظيفياًيلعب السواك دورا
ا ان الفم هو املدخل الرئيس جلسم خالل تنظيف الفم واألسنان اذا ما اعتربن

االنسان وهو البوابة املطلة عىل أجهزة اجلسم املختلفة من خالله يتم احلفاظ عىل 
 .أجهزة اهلضم والتنفس والدوران واجلهاز العصبي، واحلواس وغريها

وكلام مر بنا الزمن كلام ازدادت احلاجة إىل استخدامه وذلك من خالل 
 ن مكوناته األساسية، فمنذ زمن اإلمام عيل كشف املزيد من املعرفة ع

وحتى يومنا هذا ما زالت احلاجة ملثل هذه الوسيلة الفعالة تأخذ دورها يف 
املسامهة باحلفاظ عىل صحة الفرد وسالمته وذلك يف الكثري من مناطق العامل 

 .اإلسالمي

 

  :الحجامة

 .)١(»ّاحلجامة تصح البدن وتشد العقل« :قـال اإلمام علـي 

                                                        
  .١٢٠ص ، ٥٩ج  : بحار األنوار) ١(



 ـ٢٥٦  ـ 

 .)١(»استعطوا بالبنفسج وعليكم باحلجامة«و 

 وجعـا قـط إال ّ كـان فـزعـه ما وجـع رسـول اللـه « : كام قال 
 .)٢(»إىل احلجامة

وعن شعيب العقرقويف، عن أيب اسحق االزدي، عن أيب اسحق السبيعي 
:  كان يغتسل من احلجامة واحلامم، قال شعيبعمن ذكره ان امري املؤمنني 

 كان اذا احتجم هاج به ان النبي  :  فقاله أليب عبد اهللا الصادق فذكرت 
 وان أمري املؤمنني . الدم وتبيغ فاغتسل باملاء البارد ليسكن عنه حرارة الدم

كان اذا دخل احلامم هاجت به احلرارة صب عليها املاء البارد فتسكن عنه 
 .)٣(احلرارة

 

 ما هي احلجامة ؟
حتت اجللـد أو سحبه من اجلسم نحو اخلارج، احلجامة هي حبـس الـدم 

 أي دون إخراج الدم ؛ اما احلالة الثانية حجامة جافةفتعرف احلالة األوىل باهنا 
  ).احلجامة الدموية( فتدعى بـ 

ُواللغويون يعرفون احلجامة عىل اهنا حرفة فعل احلجام، واحلجم هو  َ َّ
وقد تأيت . حلجامة عند املصِواملحجم هي اآللة التي جيمع فيها دم ا. ُّاملص

  .تسمية احلجامة من احلجم والتحجيم، أي االقالل من اليشء

                                                        
  .١١٥ص ، ٦٢ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٦٢ص  : اجلعفريات) ٢(
  .٣٨١ص  : عيل ملحسن عقيل اإلمام طب) ٣(



 ـ٢٥٧  ـ 

واحلجامة ممارسة طبية قديمة عرفها اإلنسان منذ أقدم العصور وذلك 
أما . منـذ زمـن الصينيني والفراعنة والبابليني واهلنود واالغريق والرومان

ً  فقد كان الطب عندهم مقترصاالعرب فقد عرفوا احلجامة قبل امليالد بكثري،
 .عىل الكي ووصف بعض النباتات واحلشائش، إىل جانب ممارسة احلجامة

ومن أقواله . ّ ليقر احلجامة ويويص هبا امتهوجاء النبي الكريم حممد 
 :يف هذا املجال

وأنا اهني امتي . ّرشبة عسل، ورشطة حمجم، وكية نار:الشفاء يف ثالث «
 .)١(»عن الكي
 .)٣(» بصاحبه فيقتله)٢(موا إذا هاج بكم الدم، فان الدم ربام تبيغ احتج«و 
 .)٤(» السأمّجامة يف الرأس شفاء من كل داء إالاحل«و
 .)٥(»نعم العيد احلجامة، جتلو البرص وتذهب بالداء«و
 .)٧(»)٦( احلجامة والفصد : خري ما تداويتم به«و

 :طريقة احلجامة
ة، تستخدم لتنفيذها كؤوس زجاجية سواء أكانت احلجامة جافة أم دموي

                                                        
  .٤٤ص  : الطب النبوي) ١(
 .كلمة تبيغ تعني الزيادة أو التهيج  ) ٢(
  .٥٧ص  : ب اآلئمة البني بسطامط) ٣(
  .١١٤ ؛ ص ٥٩ج  : بحار األنوار) ٤(
  .٢٤٧ص  : معاين األخبار) ٥(
 .الفصد هو اخراج الدم بواسطة اإلبرة إلزالة اإلحتقان ) ٦(
  .٤٧ص  : الطب النبوي) ٧(



 ـ٢٥٨  ـ 

ّضيقة الفم واسعة اجلسم تدعى باملحجمة، وتفرغ من اهلواء وذلك اما بحرق 
قليل من القطن أو قطعة من الورق بداخلها وتوضع بعد ذلك مبارشة عىل اجللد 

 .املطلوب اجراء احلجامة عليه

 :مواضع احلجامة

ع ما بني الكتفني، غري ان احلجامة املألوفة لدى الناس ان تكون يف موض
ان ذلك ال يمنع من اجرائها يف أماكن أخرى من اجلسم وذلك بحسب احلاجة 
التي تتطلب اليها احلجامة، فقد تكون يف الرأس أو يف الصدغني أو حتت الفكني 

  .أو يف عضالت الساقني أو غري ذلك

 

 :فوائد احلجامة

 :من بني فوائد احلجامة نذكر ما يأيت
 .سم من املواد السامة واخلاليا اهلرمة ختليص اجل-١
 . تنظيم عمل اجلهاز العصبي الالإرادي-٢
 تنظيم إفرازات الغدد الصم، فتؤدي إىل حدوث التوازن اهلرموين -٣

 .لدى الذكور واإلناث عىل حد سواء
 . تؤدي إىل خفض ضغط الدم املرتفع-٤
 . توازن األمحاض والقلويات يف الدم-٥
 .األعصاب تؤدي إىل هتدئة -٦
 تقوم بتنشيط وجتديد الدورة الدموية وذلك بتحفيز انتاج كريات -٧



 ـ٢٥٩  ـ 

 .دموية جديدة
 . تنشيط اجلهاز اللمفاوي-٨
 تعمل عىل تنشيط املوصالت العصبية وذلك بسبب ما تؤديه من زيادة -٩

 .يف إفراز مادة الدوبامني
  . تعمل عىل تنشيط مراكز احلركة يف اجلسم-١٠
 .ة الصداع املزمن وداء الشقيقة تفيد يف معاجل-١١

 

  :الحميـة

، مل تكن احلمية بعيدة عن التوجهات الصحية والطبية لإلمام عيل 
 :فقد أوىص هبا كثريا فجاءت حكمه البليغة واضحة يف هذا املجال، فقد قال

 .)١(»ال تنال الصحة إال ّباحلمية«
  .)٢(»صالح البدن احلمية«و 
 .)٣(»مية رأس الدواء، وال صحة مع النهماملعدة بيت األدواء، واحل«و
 .)٤(»من مل يصرب عىل مضض احلمية طال سقمه«و 
 .)٥(»إثنان عليالن أبدا، صحيح حمتم وعليل خمتلط«و 
 .)٦(»ال جتعلوا بطونكم مقابر احليوان«و 

                                                        
 . ٤٥٣ ؛ ص ١٦ج  : مستدرك الوسائل) ١(
 . ١٦٩ص  : هداية العلم يف تنظيم غرر احلكم) ٢(
 . ٤٨٣ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٣(
 . ٣٢٠ص  : غرر احلكم ودرر الكلم) ٤(
 . ٤٥٨ ؛ ص ٢ج  : سفينة البحار) ٥(
 . ٢٦ ؛ ص ١٦ ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٦(



 ـ٢٦٠  ـ 

 

 ما هي احلمية ؟
احلمية نظام غذائي خاص لتكييف الغذاء مع احلالة الصحية العامة  

 .نوع للمرىض، ومحية لألصحاء : واحلمية نوعان. لالنسان

ولكل . ومحيـة املرىض أنـواع، ومجيعها ترتبط  باملريض وطبيعة مرضه
ومن األمثلة عىل ذلك نشري إىل ان محية ارتفاع . واحدة من هذه احلميات نظامها

ضغط الدم تتمثل بتجنب ملح الطعام، ومحية مرض السكري بتجنب تناول 
 التحكم بوزن اجلسم بتجنب اإلكثار من تناول السوائل السكريات، ومحية
 .والكاربوهيدرات

ما زال األطباء يوجهون مرضاهم يف كثري من احلاالت الصحية إىل 
ّوهنا يتطلب كل . االلتزام باحلمية الهنا متثل أساس العالج بل هي العالج برمته

ا الستثامرها ضمن من الطبيب واملريض املعرفة الكاملة بأنواع األغذية وطبيعته
 .ما يراد هلا يف توفري الصحة املطلوبة للفرد

 
  :الحمى

هي حالة ترتفع فيها  درجة حرارة اجلسم فوق املستوى الطبيعي، وتعد 
 ً.واحدة من أكثر األمراض انتشارا
 التي  ، ارتفاع درجة حرارة اجلسم الداخلية ،ومن أبرز أعراض احلمى

سم الطبيعية البالغة حوايل ق درجة حرارة اجلوهي بذلك تفو، م  ٤٢ْد تبلغ ـق
 .م ٣٧ْ



 ـ٢٦١  ـ 

:  إىل ذلك يف كثري من املواضع، فقد قال وأشار اإلمام عيل 
 .)١(»  ّصبوا عىل املحموم املاء البارد يف الصيف فانه يسكن حرها« 

ها من فيح ّ حرّنإ، ف اكرسوا حر احلمى بالبنفسج واملاء البارد«و
 .)٢(»جهنم

انام احلمى من فيح جهنم فابردوها « :  فقد قاليم حممد أما النبي الكر
 .)٣(» باملاء

ورغم التطور الكبري احلاصل يف وسائل العالج وأنواع األدوية، فان 
الكثري من احلاالت التي ترتفع فيها حرارة املريض ال تتأثر باألدوية اخلافضة 

 .ت لتخفيفهاللحرارة، فيويص األطباء باستعامل املاء البارد أو الكامدا

  : أعراض احلمى

 :ومن أعراض احلمى األخرى نذكر ما يأيت
 . زيادة النبض-١
 . الشعور بالقشعريرة-٢
 . العطش-٣
 . فقدان الشهية-٤
 . جفاف اجللد-٥

                                                        
 . ٩٧ص ، ٥٩ج  : البحار) ١(
 . ٢٢١ص ، ٦٢ج  : البحار) ٢(
 . ٢٥ص  : الطب النبوي) ٣(



 ـ٢٦٢  ـ 

 . صداع وأمل يف الرأس-٦
 . تعكر يف البول-٧
 . الشعور بتكرس األعضاء، أي االصابة بالوهن العضيل-٨
 ً.أحيانا االصابة باهلذيان -٩

وعندما تكـون احلمى هي العرض الرئيس للمرض فاهنا تصبح جزءا من 
 .املرض كام هو احلال يف حالة احلمى القرمزية أو احلمى الصفراء

وليس كل ارتفاع يف درجة احلرارة هو محى، فمامرسة التامرين الرياضية يف 
 حرارة جو حار مثال أو اجللوس يف محام بخاري قد حيدث ارتفاعا يف درجة

 .اجلسم فوق املستوى الطبيعي

ويف هذه احلالة يقوم الدماغ باعطاء تعليامت للجسم ليخفض درجة 
 .حرارته وذلك بافراز العرق وزيادة انسياب الدم يف اجللد

 
  : والحمى)١(الوطاء

دورا بالغ  Hypothalamus)  حتت املهاد(يلعب الوطاء أو ما يعرف بـ 
فهو حيتوي . احلفاظ عليها ضمن املعدل الثابتاألمهية يف تنظيم حرارة اجلسم و

عىل مستقبالت حرارية خاصة تتحسس بتغريات درجة حرارة الدم املار فيه 
حتسسا بالغ الدقة إذ تتأثر بتغري صغري جدا يصل إىل واحد باملائة من الدرجة 

                                                        
ل بني اجلهاز العصبي الذايت واجلهاز االفرازي من خالل الغدة هو حلقة الوص: لوطاءا) ١(

 عمله ضبط عمليات األيض وبعض األفعال الالإرادية، وحيتوي عىل مركز التحكم النخامية،
 .اجلوع والعطش ودرجة احلرارةب



 ـ٢٦٣  ـ 

ويشكل مركز التنظيم احلراري يف الوطاء ما . م ْ)٠.٠١(احلرارية الواحدة  
، وهو جهاز حساس جدا ودقيق للغاية Thermostatنظم احلراري  يعرف بامل

 .يعمل عىل ابقاء درجة حرارة اجلسم ثابتة حول معدهلا

وقد لوحظ وجود مركز لتحفيز فقدان احلرارة من اجلسم يقع يف املنطقة 
األمامية للوطاء ومركز آخر لتحفيز توليد احلرارة من اجلسم ومنع ترسهبا من 

 .املنطقة اخللفية للوطاءاخلارج يقع يف 

ويعمل هذا املركز مع مركز آخر يقع يف الوطاء أيضا يكون مسؤوال عن 
تنظيم ظاهريت العطش واالرتواء بالعمل عىل تنظيم كمية السوائل التي يتناوهلا 

 .الفرد

 :فوائد احلمى

ومن ناحية اخرى، فان احلمى ليست بالرضورة ان تكون ضارة، بل هلا 
ثبت انه عند اصابة املريض باحلمى تزيد نسبة مادة االنرتفريون فقد . فوائد عدة
وتعمل هذه املادة التي تفرزها خاليا الدم البيض بالقضاء عىل . يف اجلسم

الفريوسات التي هامجت اجلسم، وتكون أكثر قدرة عىل تكوين األجسام املضادة 
 .الواقية

ب الدواء كام وهناك بعض األمراض تكون احلمى فيها أنفع بكثري من رش
هو احلال يف حالة مرض روماتزم املفاصل التي يستخدم فيها العالج باحلمى 

 .االصطناعية

ّ فسـبها رجل، قال له وعندما ذكرت احلمى عند رسول اهللا 



 ـ٢٦٤  ـ 

 .)١(»ّال تسبها، فاهنا تنفي الذنوب كام تنفي النار خبث احلديد« : النبي

  :احلمى والغذاء
دمة يف عالج احلمى فهناك أغذية كثرية تعمل اىل جانب األدوية املستخ

عىل خفض درجة حرارة اجلسم إىل جانب السوائل الرضورية الواجب تناوهلا 
 .للتعويض عن السوائل التي فقدها االنسان اثناء اصابته باحلمى

ومن األغذية التي يفضل تناوهلا من قبل املحموم نذكر األغذية النباتية 
 .وخة، والشوربة بانواعها كشوربة الفواكه واخلرضاواتاخلفيفة، والفواكه املطب

 بتناول األغذية للتخفيف من ويف هذا املجال أوىص اإلمام عيل 
الزبيب يشد القلب، ويذهب باملرض، ويطفئ « : وطأة احلمى، فقد قال 

، وقد أرشنا إىل ذلك يف أماكن متفرقة من هذا )٢(»احلرارة، ويطيب النفس
  .الكتاب

 .)٣(»  ب يذهب باحلمىّالعنا«و
 

 
 

                                                        
 . ٢٩ص  : الطب النبوي) ١(
 . ١٥٢ ؛ ص ٦٦ ج  : البحار) ٢(
 . ٢٣٢ ؛ ص ٦٢ ج  : البحار) ٣(



  ـ٢٦٥  ـ 

 

 



 ـ٢٦٦  ـ 



 ـ٢٦٧  ـ 

 

 

 

 

  :توطئة
سيكرس هذا الفصل لدراسة عدد من املوضوعات األساسية ذات الصلة 
بالتناسل والعقم بشكل خاص وباحلياة اجلنسية بشكل عام ليكون متمام 
للمضامني األخرى من الكتاب يف استعراض املفاهيم الطبية والصحية العامة 

  .ملؤمنني املستقاة من كالم أمري ا

ومن أجل تكوين صورة شاملة عن هذه املوضوعات سيأيت احلديث عنها 
بصورة منفصلة تارة ومتداخلة مع بعضها تارة أخرى وذلك بسب طبيعة 

 .املوضوع الذي يتم تداوله

ّمن تغري « :  أقوال كثرية يف هذا املجال، فقد قال ولإلمام عيل 
  .)١(»سلعليه ماء الظهر، فينفع له اللبن والع

  اإلمامّواملقصود بامء الظهر هنا عدم املقدرة عىل حتقيق اإلنجاب وان
والعسل ملا فيهام من عنارص غذائية رضورية ) احلليب(يويص بتعاطي اللبن 

تساعد يف نمو اجلهاز التناسيل الذكري واالنثوي نموا طبيعيا وتساعد عىل حتسني 
عىل حد ) البويضات(نثوية واألمشاج اال) النطف(حالة األمشاج الذكرية 

                                                        
  .٩٦ص  : رمز الصحة) ١(



 ـ٢٦٨  ـ 

سواء، ومها يساعدان أيضا عىل اداء اجلهازين املذكورين لوظائفهام بصورة 
 .طبيعية

 إىل نشأة اجلنني ونموه داخل رحم )١(وقد أرشنا يف الفصل الثالث عرش
أما نقيض اخلصوبة . األم، وهي إشارة واضحة للداللة عىل اخلصوبة بالبداهة

ين الذرية لدى املتزوجني والذي يعرف بالعقم  فهو عدم القدرة عىل تكو
Sterility   أو عدم اإلنجابInfertility . وان أسباب العقم أو عدم اإلنجاب

 .كثرية جدا ومتشعبة، فمنها ما يتعلق بالرجل ومنها ما يتعلق باملرأة

 

  :أسباب العقم لدى الذكور

 :للعقم أسباب كثرية نذكر منها ما يأيت

ألسباب ) احليامن( عىل تكوين النطف الذكرية  عدم قدرة اخلىص-١
خمتلفة قد تكون تركيبية، أي خاصة برتكيب النسيج اخلصوي بشكل خاص أو 
ذات صلة برتكيب اجلهاز التناسيل الذكري والغدد امللحقة به بشكل عام وتعرف 

أو قد تكون هرمونية لنقص أو زيادة يف . Azospermiaهذه احلالة بالالنطفية  
نات املسؤولة عن نشأة النطاف الذكرية كاهلرمونات النخامية املسؤولة اهلرمو

عن إمتام هذه العملية مثل اهلرمون النخامي املحفز للحويصالت واملعروف 
، وكذلك )LH(واهلرمون املصفر أو اللوتيني والذي يرمز له بـ) FSH(بـ

 .واالهنبني) التستوستريون(اهلرمونات اخلصوية مثل الشحمون اخلصوي 

                                                        
 .١٩٠ -١٧٥ :راجع الصفحات) ١(



 ـ٢٦٩  ـ 

 حدوث انسداد يف احلبال املنوية األمر الذي يمنع خروج النطف مع -٢
 .السائل املنوي عند حصول القذف املنوي نحو خارج اجلسم

 . عدم نزول اخلصيتني إىل كيس الصفن-٣
 قلة حجم السائل املنوي يف القذفة املنوية الواحدة عن احلدود -٤

 .مل يف القذفة الواحدة) ٥- ٢(الطبيعية وهي 
 عدم كفاءة اخلىص عىل تكوين العدد الكايف من النطف والذي يقل -٥

 مليون نطفة لكل ملليلرت واحد من القذف املنوي، وتعرف احلالة بقلة ٢٠عن 
 .Oligospermiaالنطفية  
% ٥٠إذ تكون أقل من ؛  عدم كفاءة النطف ذاهتا من حيث احلركة -٦

 بوهن النطف  ًيعرف طبيا، وهذا ما  منها غري فعالة باألحوال الطبيعية
Asthenospermia. 

، وتعرف هذه %٧٠وذلك بمقدار يزيد عن ، ّ أو تكون النطف مشوهة -٧
 .Teratospermiaّاحلالة بتشوه النطف  

 
  :أسباب العقم لدى االناث

 :أما أسباب العقم لدى االناث فنذكر منها ما يأيت
طبيعية وذلك أما  عدم قدرة املبيض عىل إنتاج البويضات بالصورة ال-١

خللل يف تركيب املبايض أو خللل يف املناسيب اهلرمونية املسؤولة عن تكوين 
  .البويضة وخروجها من املبيض

األمر ) قناة فالوب( االنسداد احلاصل فيام يعرف بالنفري أو البوق -٢
 .الذي يعيق لقاء البويضة بالنطفة الذكرية



 ـ٢٧٠  ـ 

 .أة عدم انتظام الدورة الشهرية لدى املر-٣
 . التشوهات اخللقية يف الرحم-٤
 عدم املعرفة بمبادئ الثقافة اجلنسية العامة، كموعد نزول البويضة -٥

 .ومواعيد اجلامع الكفيلة بتحقيق االخصاب واحلمل

واحلمل واالنجاب والوالدة والرضاعة واالمومة وغريها صفات 
ج لتحقيقها، متالزمة تعزز إحداها األخرى لبلوغ األهداف التي يسعى الزوا

 .وهي بناء أرسة تكون نواة لبناء املجتمعات

: ّ جلل تلك الصفات يف مقولته البليغةويتحقق وصف اإلمام عيل 
أم هذا الذي أنشأه يف ظلامت األرحام، وشغف األستار، نطفة دهاقا، وعلقة « 

 .)١(»حماقا، وجنينا وراضعا، ووليدا ويافعا
 

  :اإلنجاب
هتدف إىل احلفاظ عىل النسل من االنقراض، اإلنجاب ظاهرة بيولوجية 

غري ان يف . وهي ظاهرة عامة حتدث يف عموم الكائنات احلية ومنها اإلنسان
اإلنسان تصاحب اإلنجاب حاالت اعتبارية تنسجم مع رقي اإلنسان وسموه 

 .البيولوجي فتكون خاضعة لضوابط وأعراف دينية واجتامعية تنظم مسارها
 

  :الــزواج
والزواج سـنـّة من سنن . ذه األعراف والضوابط هو الزواجلعل سيد ه

                                                        
  .١٢٨ص  : رشح هنج البالغة ملحمد عبده) ١(



 ـ٢٧١  ـ 

) بالنسبة للذكور(ّاحلياة، إذ ال بد للمرء من حتقيقه للمرور بحالة األبوة 
 ).بالنسبة لإلناث(واألمومة 

 :ولتحقيق الزواج الناجح البد من توفر ما يأيت

 . يتم الزواج عند سن البلوغ وما بعده بالنسبة للجنسني-١
 .ة الزواج لدى الزوجني وذلك من نواحي خمتلفة أهلي-٢
 حسن اختيار الرشيك، وينبغي معرفة أحدمها لآلخر معرفة كافية -٣

ُلتجنب املفاجآت السلبية التي قد حتدث عند الزواج أو ما بعيده، إذ قد يؤدي 
ومن املؤكد ان لكل من الزوجني مواصفات معينة . ذلك إىل فشل الزواج

سواء كانت تلك املواصفات جسامنية أم أخالقية أم اجتامعية يتمناها لدى اآلخر 
فعليه بالبحث عنها لتحقيق قدر كبري من جمملها ان مل نقل . أم اقتصادية أم غريها

مجيعها لتحقيق اهلدف املنشود من الزواج، وهو حتقيق االنسجام التام بني 
 .الرشيكني

 إىل لكريم وقد أشار النبي ا.  يفضل الزواج من غري األقارب-٤
 .)١(»اغرتبوا وال تضووا« : ذلك بوضوح عندما قال

ويقول العرب . وهي استعارة يراد هبا نكح الغرائب وعدم نكح القرائب
قديام، ان الزواج من الغرائب أنجب، والزواج من القرائب يضوي ؛ أي يؤول 

 :وقد قال الشاعر يف هذا املجال. إىل نسل ضاو أو ذرية ضعيفة البنية

 فتضوي وقد يضوي رديد القرائب                ة  ـريبــى مل تلـده بنـت عـم ٍ قــتـف

                                                        
  .٩٢ص  : املجازات النبوية) ١(



 ـ٢٧٢  ـ 

 :وقال آخر
 َّافة أن تضوي عيل سليلـيـ   خم           وأترك بنت العـم وهي قريبة   

 
  :فوائد الزواج

 :للزواج فوائد كثرية نذكر منها ما يايت
واالستقرار األرسي  حيقق الزواج الرشعي حالة من االتزان النفيس -١

 .من جراء تلبية احلاجة الغريزية لالنسان
 . يساهم الزواج يف بناء األرسة كنواة أساسية لبناء املجتمع-٢
 . حيافظ عىل النسل البرشي من االنقطاع-٣
 . يساعد عىل حتقيق سالمة النسب-٤
 يساعد الزواج الرشعي عىل خلق القيم النبيلة من خالل جتسيد كل -٥

 .ر األبوة واألمومة والبنوةمن ظواه
 . يقي الطرفني من انتقال األمراض اجلنسية-٦
 ويعد الزنا من أخطر ما يؤدي إىل هدم احلياة الزوجية من الناحيتني -٧

 .االخالقية والصحية
 : عن الزنا نذكر اآليتومن أقوال اإلمام عيل 

 .)١(»ما زنا غيور قط«
وترك الزنا حتصينا للنسب وترك  من الرشك ًفرض اهللا االيامن تطهريا«و 

  .)٢(»اللواط تكثريا للنسل
                                                        

  .٢١١ص ، ١٩ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ١(
  .٨٦، ١٩ج  : ن أيب احلديدرشح هنج البالغة الب) ٢(



 ـ٢٧٣  ـ 

  :  حيث امته عىل الزواج بقولهوكان النبي الكريم حممد 
 .)١(»تزوجوا فاين مكاثر بكم األمم«

 يويص بتناول اللحم والبيض للمساعدة عىل اجلامع كام كان النبي 
 .)٢(»اللحم والبيض يزيد يف الباه« : بقوله

 
  :الجمــاع

فقد ) عندما يراد ذلك(أما اجلامع فهو العملية التي تؤدي إىل اإلنجاب 
إذا كان بأحدكم أوجاع « : فقد قال. حيض باهتامم هو اآلخر من قبل اإلمام 

: ، وقيل لإلمام الباقر )٣(»يف جسده وقد غلبت احلرارة عليه فعليه بالفراش
  .)٤(لنساء فانه يطفيه غشيان ا : يا ابن رسول اهللا، ما معنى الفراش ؟ قال 

حياء يرتفع، وعورات « :  عن اجلامع فقالُوقد سئل أمري املؤمنني 
جتتمع، أشبه يشء باجلنون، اإلرصار عليه هرم، واإلفاقة منه ندم، ثمرة حالله 

 .)٥(»الولد، إن عاش فتن، وان مات حزن

ع بني ما أمجل هذا الوصف الدقيق لظاهرة اجلامع وما أبلغه، فهو حياء يرتف
الزوجني يصعب حتقيقه بني سوامها ملا فيه من اجتامع العورات، وآلية العمل 

 .أشبه باجلنون إذ ال يمكن القيام هبا يف أوقات غري أوقات اجلامع
                                                        

  . ١٩٠ص  : الطب النبوي) ١(
  .١٠٩ص ، ٢ج  : دعائم اإلسالم) ٢(
  .٢٦٤ص ، ٦٢ج  : بحار األنوار) ٣(
  .٣٦ص  : الرمز اجليل) ٤(
  .٢٣٤ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٥(



 ـ٢٧٤  ـ 

أما اإلفاقة منه فقد يولـّد . كام إن اإلرصار عليه يؤدي إىل التعب واإلرهاق
من ترصفات قد تكون غري الندم لدى البعض عىل ما كانوا عليه قبل احلالة، 

واجلامع احلالل، أي احلاصل بصورة رشعية ؛ وهو ال يتم إال ما بني . طبيعية
وثمرة ذلك اجلامع هو . الزوجني، سيؤول إىل اإلنجاب يف األحوال االعتيادية

، والولد احلالل هو الذي حيقق ظاهرة األبوة واألمومة )احلالل(الذرية الرشعية 
 .ذي يساهم يف اكتامل األرسةيف املجتمعات، وهو ال

ورغم الفوائد النامجة عن اجلامع واملتجسدة يف حتقيق الرغبة اجلنسية بني 
اجلنسني يف ظل أجواء نفسية هتدئ من متاعب اإلنسان ومشاغله احلياتية أثناء 
عمله اليومي، أي قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع نقول رغم ذلك فان اإلكثار 

لذا ينبغي االعتدال يف . بة بالوهن اجلسدي وضعف البرصمنه يؤدي إىل اإلصا
من أراد البقاء وال بقاء فليخفف الرداء، وليباكر « : وقد قال اإلمام . ذلك

  .)١(»الغداء، وليقلل جمامعة النساء
ومن مقاصد اجلامع األخرى، حفظ النسل ودوام النوع االنساين، وإخراج 

ويرى األطباء ان اجلامع من أمحد . ملة البدناملاء الذي يرض احتباسه واحتقانه بج
  .)٢(أسباب الصحة 

 Menstruation     :الحيض

. مادام احلديث قائام عن الزواج واجلامع  فانه من املفيد اإلشارة إىل احليض
 .يف الديانات والثقافات املختلفةفقد ارتبط احليض بمفاهيم واجراءات عدة 

                                                        
  .٢٦٢ص ، ٥٩ج  : بحار األنوار) ١(
  .١٨٩ص  : الطب النبوي) ٢(



 ـ٢٧٥  ـ 

: ريم بقوله سبحانه وتعاىلورد ذكر احليض يف القرآن الك وقد
 ْويسألونك عن ال ُِ َ ََ َ َ ْ ْمحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف الـَ ُ ً ِْ َ َ َِّ َِ ْ َ َُ َُ ِ ِمحيضـِ ِ َ )١(. 

واحليض نزيف دموي يكون مصحوبا بطرد تلقائي للغشاء الداخيل 
وقد قال عنه النبي . للرحم، يستمر ما بني أربعة وستة أيام بمعدل عام

 .)٢(» احليض ثالثة أيام وأكثره عرشة أيامّأقل« : حممد
وحيدث احليض شهريا وبصورة منتظمة، وهو مرحلة من مراحل الدورة 
الشهرية التي متر هبا الفتاة منذ البلوغ وحتى سن اليأس، وهذه املراحل هي 

 ):بإجياز(

  Follicular Phase    : الطور اجلريبي- ١
ويتم يف هذا الطور افراز . لتبويضويبدأ من هناية احليض إىل بداية مرحلة ا

هرمون االسرتوجني الذي يساعد عىل تقوية جدار الرحم وهتيئته الستقبال 
البويضة املخصبة، ثم يقل افراز هذا اهلرمون ليبدأ افراز اهلرمون الذي يساعد 
عىل اخراج البويضة من احلويصلة اخلاصة به واملعروف هبرمون اجلسم اللوتيني 

 ).LH(ُأو املصفر 

  Ovulation Phase    :  طور اإلباضة- ٢
وهو غالبا ما يبدأ يف اليوم الرابع عرش من بدء احليض، إذ تبدأ فيه خروج 

واجلدير . البويضة من حويصلة دو غراف للذهاب إىل قناة فالوب ثم إىل الرحم
 . ساعة٤٨- ٢٤بالذكر ان البويضة تبقى حية ملدة 

                                                        
  .٢٢٢ية  اآلسورة البقرة ) ١(
  .٢١٩ص ، ١ج  : سنن الدارقطني) ٢(



 ـ٢٧٦  ـ 

 Luteal Phase  ): يالطور اللوتين( طور اجلسم األصفر - ٣
وفيه يتم إفراز هرمون االسرتوجني وكمية كبرية من هرمون 
الربوجسرتون اللذان يساعدان عىل زيادة كثافة البطانة الداخلية للرحم 

وبانتهاء هذا الطور حيدث احلمل يف حالة حصول . الستقبال البيضة املخصبة
وذلك ملنع نضوج ) FSH(االخصاب، ويتم منع افراز اهلرمون املنشط للجريب  

أما عند عدم حدوث االخصاب فان اجلسم األصفر يبدأ . جريبات جديدة
بالضمور، وبطانة الرحم باالنسالخ ، وخيرج الدم النازف من الشعريات 

 ).من جديد(الدموية مكونا احليض 
والحظنا من ذلك ان آليات الدورة الشهرية ختضع  بشكل رئيس إىل 

امية املعروفة ـدة النخـرمونات الغـا هـيام منهس  وال ،اهلرمونات سيطرة
وهرمونات املبيض  ) LH( املصفر واهلرمون )FSH( باهلرمون املنشط للجريب

 .كاالسرتوجني و الربوجسرتون
واحليض أذى للمرأة، ففيه تتفتح األوعية الدموية للرحم فتصبح مهيأة 

 .لقبول العدوى
ئضا، إذ انه يتعرض ويف احليض أذى للرجل الذي جيامع امرأة حا

وان انتقال جزء من دم . لاللتهاب من دم احليض اذا كان حاويا عىل اجلراثيم
احليض إىل القناة البولية للذكر يتسبب يف حدوث التهاب فيها قد ينتقل بدوره 

 .إىل الربوستات واملثانة واحلالبني والكىل
 

 



  ـ٢٧٧  ـ 

 

 



 ـ٢٧٨  ـ 



 ـ٢٧٩  ـ 

 

 

 

 

  :قاضياً  االمام علي
طبيبا عدليا فحسب، بل كان قاضيا حاذقا لعب  مل يكن اإلمام عيل 

دورا كبريا يف كشف الكثري من املخالفات اجلنائية وأصدر أحكاما قضائية 
 .أرست دعائم القضاء عىل أسس متينة مازالت شاخصة حتى اآلن

واملعروف عن القايض ان يمتاز بالنباهة والفطنة والفراسة، وان يكون 
مية حلياة الناس وشؤوهنم ؛ وهذه مجيعها هي عىل معرفة تامة بالتفاصيل اليو

 التي قادته الن يكون مدرسة رائدة غيض من فيض صفات اإلمام عيل 
 .للقضاء يف التاريخ القديم واملعارص

ومكنته خصاله العامة ان يكون قاضيا عادال يستقرئ األحداث ويستنبط 
 لكريم حممد األحكام مما استوحاه من القرآن املجيد ومن توجيهات النبي ا

 .من خصال محيدة وتربية قويمة وعلم جم

وقد أيدت معطيات إدارة القضاء يف الوقت احلارض ما ذهب إليه 
 يف منح شهادة األهلية لالمام ويؤكد ذلك النبي الكريم حممد . اإلمام

 .)١(»أقضاكم عيل«يف هذا املجال بقوله 

ادثة املرأة التي  نذكر حومن بني األمثلة عن قضاء أمري املؤمنني 

                                                        
  .٣٤٢ص ، ١ج  : أعيان الشيعة) ١(



 ـ٢٨٠  ـ 

: ان غالما وامرأة أتيا عمر فقال الغالم : فقد قال عاصم بن محزة. أنكرت ابنها
هذه واهللا أمي، محلتني يف بطنها تسعا، وأرضعتني حولني كاملني فانتفت مني  

وطردتني، وزعمت اهنا ال تعرفني، فأتوا هبا مع أربعة اخوة  هلا، وأربعني قسامة 
لغالم مدع ظلوم يريد ان يفضحها يف عشريهتا، واهنا بخاتم يشهدون هلا ان هذا ا

يا  : ، فقالفأمر عمر إقامة احلد عليه، فرأى عليا  .رهبا ومل يتزوج هبا أحد
:  فقال يف موضع النبي فجلس . أمرياملؤمنني احكم بيني وبني أمي

يز حكمي عليكم جا : فقال . نعم، هؤالء األربعة أخويت :  ويل ؟ قالتِلك 
 .نعم : وعىل اختكم ؟ قالوا

أشهد اهللا واشهد من حرض، اين زوجت هذه االمرأة من هذا  : فقال 
: ّالغالم بأربعامئة درهم، والنقد من مايل، يا قنرب عيل بالدراهم، فأتاه هبا فقال

األمان يا  : ّخذها فصبها يف حجر امرأتك، وخذ بيدها إىل املنزل، فصاحت املرأة 
هللا، هذا واهللا ولدي، زوجني اخويت هجينا فولدت منه هذا، فلام ابن عم رسول ا

بلغ وترعرع انفوا، وأمروين ان انتفي منه وخفت منهم، فأخذت بيد الغالم 
 نذكر وهناك قصص كثرية أخرى حكم هبا اإلمام  .)١(وانطلقت به 

 :مضامني أمهها فيام يأيت
سم عائدية الطفل إىل  التفريق بني لبن أم األنثى ولبن أم الذكر يف ح-١

 .أمه باالعتامد عىل جنسه

 . املرأة التي زنت وهي حامل-٢

 . رفع اجللد عن املجنونة التي فجر هبا أحد الرجال-٣

 . قضية املرأة التي جامعها زوجها ووقعت عىل جارية بكر وساحقتها-٤

                                                        
  .٤٩٤ص ، ١ج  : املناقب : )  ١(



 ـ٢٨١  ـ 

 : عدلياًطبيباً  االمام علي
واد الطب العديل يف  بوصفه رائدا من رهناك أمثلة شائعة لإلمام 

فقد قاده تفوقه العلمي إىل االستقراء الدقيق يف تفسري الظواهر عىل وفق . زمانه
أسس منهجيته املعهودة التي شكلت نواة للقادمني من العلامء والباحثني الذين 

 .جاءوا من بعده، يف السري عىل خطاه ووفق حكمه ووصاياه يف هذا املجال
 ثلة الشاخصة واملعربة عن طب اإلمام عيل ونذكر فيام يأيت بعض األم

 :العديل لتوضيح ذلك
 

 :احلالة األوىل
امرأة تعلقت برجل من األنصار وكانت هتواه ومل تقدر عىل حيلة، أخذت 
ّبيضة وأخرجت منها الصفرة وصبت البياض عىل ثياهبا وبني فخذهيا وادعت 

رأة أمامه، نظر اإلمام إىل عىل الرجل ؛ رفعت القضية إىل االمام، وعندما جلبوا امل
ائتوين بامء حار قد أغيل غليانا شديدا، وملا أويت باملاء « : البياض، شك فيه وقال

 أمرهم فصبوه عىل موضع البياض فاشتوى ذلك البياض، ثم ان اإلمام 
ًشمه، ثم ألقى جزء منه يف فمه، وملا عرف طعمه طعم بيض ألقاه ثم أقبل عىل  ّ

 .)١(»واعرتفت بعملهاّاملرأة حتى  أقرت 
 بكثري، ليؤكد ومن خالل وجاء العلم احلديث، بعد عهد اإلمام 

ان البيض حيتوي عىل نسبة عالية من ) املعملية(الدراسات الكيميائية املختربية 
الربوتينات واألمحاض األمينية التي حيدث هلا تغيري ملحوظ يف تركيبها بفعل 

 درجة مئوية ٥٠أكثر من (بيضة للحرارة فاذا ما تعرضت حمتويات ال. احلرارة
أدى ذلك إىل تغيري شكلها من السائل إىل الصلب بفعل تكرس الروابط ) مثال

                                                        
  .١٤ص  : قضاء أمري املؤمنني) ١(



 ـ٢٨٢  ـ 

اهليدروجينية الضعيفة وبقاء الروابط التسامهية عىل حاهلا الهنا تكون قوية وأكثر 
حتمال للحرارة، ومن ثم فان حمتويات البيض التي تتعرض للحرارة تكون أكثر 

 .ومتجمدة نسبياصالبة 
 

 :احلالة الثانية
 ومعه ان رجال أقبل عىل أمري املؤمنني « : قال اإلمام الكاظم 

يا أمري املؤمنني إين تزوجت امرأيت عذراء، فدخلت هبا فوجدهتا  : امرأة، فقال
وحيك ان العذرة تذهب من الوثبة، والقفزة، واحليض،  : فقال. غري عذراء

 .)١(»والوضوء، وطول التعنـّس
 

 :العذرية وغشاء البكارة
يستدل من غشاء البكارة عىل عذرية الفتاة وعىل عفتها يف املجتمعات 

وغشاء البكارة عبارة عن غشاء رقيق من اجللد يفصل بني الثلث . املحافظة
اخلارجي والثلث األوسط من املهبل وفيه فتحة صغرية جدا تسمح بخروج دم 

رى فقد تكون فتحته دائرية أو بيضوية أو وخيتلف الغشاء من فتاة ألخ. احليض
 ً. متاماًهاللية أو مثقبة ويف حاالت نادرة يكون غشاء البكارة مغلقا

 :ولوحظ ان غشاء البكارة يتمزق يف احلاالت اآلتية
 .أ ـ عند اإليالج أثناء اجلامع اجلنيس

 وقوع حادث مما يؤدي إىل إصابات بمنطقة الفرج، ومن بينها غشاء - ب
 :، ومن هذه اإلصابات نذكر ما ييلالبكارة

 . ممارسة بعض أنواع األلعاب الرياضية-١
                                                        

  .١٠٣ص  : اجلعفريات) ١(



 ـ٢٨٣  ـ 

 . امتطاء اخليل أحيانا-٢
 . توجيه تيار مائي قوي إىل املنطقة-٤
 يزداد غشاء البكارة صالبة وتقل مرونته بتقدم السن، فاذا ما جتاوزت -٥

انة، وبذلك فان الفتاة الثالثني من العمر وهي عذراء ازدادت بكارهتا صالبة ومت
 ).عند الزواج(التعنس يؤدي إىل ضمور الغشاء وعدم متزقه الحقا 

 

 :احلالة الثالثة
 من قبل هناك قصة تارخيية شهرية عن فتاة جئ هبا إىل اإلمام عيل 

يا موالي، هذه اجلارية ابنتي قد خطبها ملوك  : أبيها وإخوهتا، فقال أبوها
فقال . عاتق حامل، فاكشف هذه الغمةالعرب، وقد نكست رأيس بني عشرييت، 

موالي أما قوله اين عاتق صدق، وأما  : ما تقولني يا جارية ؟ قالت : اإلمام 
فصعد . قوله اين حامل فوحقك يا موالي ما علمت من نفيس خيانة قط

وهي قابلة » لبناء«عيل بداية الكوفة، فجاءت امرأة تسمى  :  املنرب وقالعيل
ارضيب بينك وبني الناس حجابا وانظري إىل هذه  : قال هلانساء أهل الكوفة، ف

نعم يا  :  به ثم خرجت وقالتففعلت ما أمر . اجلارية عاتق حامل أم ال
يا داية، خذي قطعة الثلج هذه  : فقال هلا اإلمام. موالي هي عاتق حامل

واخرجي باجلارية من املسجد واتركي حتتها طستا وضعي هذه القطعة مما ييل 
رج، فسرتي علقة وزهنا سبعامئة ومخسون درمها، ففعلت ورجعت باجلارية الف

خذ ابنتك،  :  أليب اجلاريةثم قال .  وكانت كام قال والعلقـة إليه 
فو اهللا ما زنت ولكن دخـلت املوضـع الذي فيه املاء، فدخلت هذه العلقة 

 .وكربت يف بطنها
إال ان نباهة . بيعيةوليس غريبا يف حدوث مثل هذه احلاالت غري الط



 ـ٢٨٤  ـ 

 وفطنته وقدرته عىل اإلستقراء الصحيح قادته للوصول إىل هذه اإلمام 
 .النتيجة

واىل جانب نمو و كرب العلقة داخل اجلسم فانه يمكن ان تؤدي مثل هذه 
احلاالت إىل انسداد يف منفذ غشاء البكارة األمر الذي يؤدي إىل جتمع الدم ومواد 

فتاة عند بلوغها مرحلة احليض األمر الذي يتسبب يف احليض األخرى يف رحم ال
 .انتفاخ البطن واإلحياء عىل اهنا حامل، واحلقيقة هي ليست كذلك

 

  :الطب العدلي
وهو ما يعرف بالطب الرشعي أو الطب اجلنائي هو فرع من العلوم 
األساسية التي يلجأ هلا القضاء حلل الكثري من القضايا التي تواجهه والتي 

وقد بدأ استخدام الطب . ه احلكم فيها بمعزل عن رأي اخلربة الطبيةاليمكن
الشـرعي فـي عصور مبكـرة جدا وان االستخدام احلقيقي بدأ عىل يد العرب 

 .األندلسيون ثم انتقل إىل األوربيني عن طريق الطبيب الروماين باول زاخيا
وللطب الرشعي عالقة وطيدة بعلوم أخرى كالكيمياء والفيزياء 

لذا فان الطبيب الرشعي ينبغي ان يكون ملام . السموم وعلم النفس وغريهاو
فعىل مالحظاته . بجميع فروع العلوم الطبية، والعلوم األخرى ذات العالقة

وتقريره يتوقف مصري العديد من األشخاص الن من أهم ما يعرض عىل 
مهارته، الطبيب الرشعي هو االعتداء عىل األفراد، وهنا يعتمد عىل خربته و

 .وضمريه وحياديته
 

  :مجاالت تطبيق الطب الشرعي
 :يلعب الطب الرشعي دوره يف املجاالت األتية



 ـ٢٨٥  ـ 

الطبيب الرشعي هو الذي يقرر شدة االصابة  :  حاالت إيذاء الغري-١
 .ووجود العاهة ودرجة العجز الناجم عن االيذاء

 . الكشف عن حاالت التسمم-٢
مل واإلجهاض وغريها من  الكشف عن حاالت االغتصاب واحل-٣

 .اجلرائم اجلنسية
 . معاينة اجلثث لتحديد سبب الوفاة، ووقت حدوثها-٤
 . إثبات األبوة ونفيها-٥
 . التعرف عىل األفراد جمهويل اهلوية واجلثث أو أشالئها-٦
 

  :مواصفات الطبيب الشرعي
 :للطبيب الرشعي مواصفات خاصة نذكر منها ما يأيت

ا فيجره ذلك إىل االنحياز ألحد طريف النزاع من  ان ال يكون عاطفي-١
الن املتهم يسعى إىل الكثري من رضوب احليلة والكذب . دون موضوعية ودقة

إلنكار عمله أو التخفيف من شدته، بينام يتمتع املجني عليه بالرصاحة والصدق 
 .يف الغالب

 . ان يكون ملام بفروع الطب األخرى لالستعانة هبا يف عمله-٢
ن تكون لديه القدرة العالية عىل االستقراء املبني عىل املنهجية  ا-٣

 .السليمة يف عمله
 ان يعتمد عىل كل ما يفيده من أدلة للوقوف عىل طبيعة العمل -٤
 .اجلنائي

 



 ـ٢٨٦  ـ 



  ـ٢٨٧  ـ 

 

 



 ـ٢٨٨  ـ 



 ـ٢٨٩  ـ 

 

 

 

  :الهم والحزن
  .)١(»ّاهلم نصف اهلرم« : قال اإلمام عيل 

 .)٢(»اهلم يذيب اجلسد«و
 .)٣(»احلزن هيدم اجلسد«و

اطرح عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وحسن «  : كام قال
 .)٤(»اليقني

 وذلك بعد ويأيت علامء الطب النفساين ليؤكدوا ما ذهب إليه اإلمام 
 ً كبرياًدورا Depressionفأشارت دراساهتم إىل ان للهم والكآبة  . قرون طويلة

ً ات معينة تلعب أدوارايف حدوث األمراض البدنية، إذ يساهم يف انتاج افراز
 .مهمة يف اإلخالل بوظائف اجلسم املختلفة

الطب النفساني ومفهوم الهـم:  
ملا كانت الصحة العامة للفـرد جسمية ونفسية فان الطب سيكون من 

ومن هذا املنطلق نجد ان اهتامم اإلمام . ًونفسيا) ًبدنيا (ًدون شك جسميا

                                                        
  .٧٥ ؛  ص ٢ج  : الفردوس) ١(
  .٣٣ص  : عيون احلكم واملواعظ) ٢(
  .٦٠٩ احلديث : غرر احلكم ودرر الكلم) ٣(
  .٣٢٤ ؛  ص ٢٠ج  : رشح هنج البالغة البن أيب احلديد) ٤(



 ـ٢٩٠  ـ 

نام جتاوزه ليشمل الطب النفساين  مل يكن مقصورا عىل الطب البدين وإعيل
والطب النفساين هو أحد فروع الطب الباطني، هيتم بدراسة األمراض  .أيضا

 .النفسية وحتليل ظواهرها واعطاء العالج الالزم هلا
وهلذا العلم ارتباط وثيق بعموم الفروع الطبية األخرى، إىل جانب 

وقد ظهرت . م االجتامعارتباطه بعدد من العلوم غري الطبية كعلم النفس وعل
علوم جديدة جتمع ما بني الظواهر النفسية وأفعال اجلسد، نذكر منها مثال علم 
النفس الفسيولوجي وعلم النفس العصبي وعلم نفس الغدد الصم، وكلها 

 .تنظوي حتت ما يعرف بالعلوم النفسجسامنية
ّونعود إىل اهلم والكآبة فنقول انه عبارة عن مصطلح يستخدم لوصف 
خليط من احلاالت املرضية أو غيـر املرضية فـي االنسان والتي يغلـب عليهـا 

واهلم والكآبة حالة بل حاالت الزمت االنسان منذ األزل وما . طابـع احلــزن
 .زالت حتى يومنا هذا

 ١٣وتنترش حاالت االكتئاب يف املجتمع عامة بمعدل يرتاوح ما بني 
عامر اال انه أكثر ظهورا يف العقد الثالث وانه يصيب مجيع األ. من السكان% ٢٠و

والرابع من العمر، وهو أكثر انتشارا بني النساء وذلك بمعدل ثالثة أضعاف ما 
 .حيدث لدى الرجال

  :الهـم والجهاز العصبي
لوحظ يف حاالت االكتئاب حدوث اختالالت خمتلفة يف اتزان مناسيب 

وكام . ت العصبية يف خاليا الدماغالناقالت العصبية املسؤولة عن تنظيم اإليعازا
ومن مشاهري . لوحظ ان الكآبة تؤدي إىل اإلقالل من منسوب السريوتونني

الذين عانوا من االكتئاب نذكر نابليون بونابرت، واسحق نيوتن، وونستون 



 ـ٢٩١  ـ 

ترششل، وهاريسون فورد، وفان كوخ، وآرنست مهنغواي، و جورج بوش 
 ).األب(

لدى االنسان كلام ازدادت حالته الصحية وكلام ازدادت درجة الكآبة 
 وذلك )١(»من كثر مهه سقم بدنه« :  يف هذا املجالوقد قال اإلمام . سوءا

وبذلك تـؤدي . بفعل ما حتدثه من تغريات وظيفية يف األعامل الطبيعية للجسم
 .إىل قلـة كفاءة األعضاء اجلسمية فيشيخ الفرد عندها قبل أوانه

لكآبة تكون ناجتة عن انخفاض منسوب البعض عىل ان ا ويؤكد
واجلدير بالذكر . Caticolamine  أو أمينات الكاتيكول  Serotoninالسريوتونني 

ان السريوتونني  يلعب دورا مهام يف استقرار املزاج، وهو يرتبط مع كل من 
والسريوتونني هو ناقل . االكتئاب وظاهرة االنتحار وتنظيم النبض واهلياج

 .Tryptophanشأ عن احلامض األميني الرتيبتوفان  عصبي معروف ين

وقد لوحظ ان الدوبامني ينخفض يف بعض حاالت االكتئاب الرئيسة 
وقد يكون اهلم عىل هيئة قلق أو اكتئاب يصيبان  .ويرتفع لدى بعض املرىض باهلوس

فيولد حالة من عدم االرتياح الذايت  فيؤدي حلدوث ما يعرف بالقلق . االنسان
 .)٢(، وهو واحد من أعراض األمراض الذهانية والعصابية املختلفةالعصايب

وتنشأ أعراض القلق العصايب عن زيادة يف نشاط اجلهاز العصبي الذايت 
السمبثاوي والباراسمبثاوي، ومن ثم زيادة يف منسوب هرمونات ) الالإرادي(

 كل من االدرينالني والنورادرينالني وبعض اهلرمونات الستريويدية الكظرية يف
 .الدم والبول

                                                        
  .٣٠٥ص  : عيون احلكم واملواعظ) ١(
 . للمؤلف"علم نفس الغدد الصم"كتاب  إىل ملزيد من املعلومات عن املوضوع يمكن الرجوع) ٢(



 ـ٢٩٢  ـ 

  :الهـم والهرمونات
يلعب اجلسم حتت املهاد دورا بالغ اخلطورة يف حدوث االكتئاب، إذ 

) الفص اخللفي(أكدت التجارب عىل ان زيادة إفراز اهلرمونات النخامية 
املتكونة يف حتت املهاد أصال، تسبب حاالت من االكتئاب وذلك بفعل زيادة 

م عن حده الطبيعي والذي يكون نامجا عن عمل مقدار الصوديوم يف اجلس
 .اهلرمونات املذكورة

وقد أكدت الدراسات املختلفة يف هذا املضامر عىل حدوث األعراض 
 Myxoedema)  امليكسوديام(من املصابني بالزراغ % ٤٠االكتئابية لدى حوايل 

 .الناجم عن قلة إفراز الغدة الدرقية لدى البالغني
 للكورتيزول يف االستجابة للشدة أو األزمة، فانه وبسبب الدور احلاسم

 .ليس غريبا يف ان يلعب دورا مهام يف مزاج وسلوك االنسان
كام أكدت دراسات عديدة اخرى عىل زيادة أعراض االكتئاب عند 
حدوث التغريات يف املناسيب اهلرمونية وذلك عىل اختالف املراحل العمرية 

غ مثال، أو فرتة ما قبل احليض أو أثنائه، أو يف فرتة التي يمر هبا الفرد، كفرتة البلو
كام لوحظ  انخفاض النورأدرينالني لدى املرىض املصابني  .سن اليأس

 .باالضطرابات االكتئابية الشديدة
وقادت هذه الدراسات إىل اكتشاف عقاقري خمتلفة تعمل يف هذا املحور، 

ونشأت .  حالة االكتئابأي حمور زيادة مقدار اهلرمونات العصبية للتخلص من
 ١٩٦٣  سنة Seqtourعىل ضوء ذلك نظرية مهمة وضعها العالمة سيكتور 

مفادها ان بعض العقاقري كااليربوينازيد مثال يعمل عىل تثبيط األنزيم املسؤول 
عن أكسدة مركبات األمني األحادية فريتفع منسوب اهلرمونات العصبية 

وهناك عقاقري كثرية جدا تستخدم يف . اباملذكورة يف املخ وتزول أعراض االكتئ
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هذا املضامر ويتم استخدامها حسب شدة االكتئاب، لذا فاهنا تصنف إىل عقاقري 
خفيفة ومتوسطة وشديدة عىل ان ذلك ال يعني ان مجيع حاالت االكتئاب 

 .تستجيب ملثل هذه العقاقري حيث لوحظ ان بعضها ال يتأثر هبا
  يؤكد عىل ان Prangن الربوفسور برانج  اىل جانب العالج بالعقاقري فا

تعاطي اهلرمون حتت املهادي املسؤول عن حترير اهلرمون النخامي املنشط للغدة 
يؤدي إىل عالج الكآبة )  TRH(الدرقية من الفص األمامي للغدة النخامية  

برسعة، ولعل يف ذلك صلة وطيدة بني ما قيل قبل قليل عن ان الزراغ أو 
صحبه أعراض اكتئابية قد تكون نامجة عن قلة مقدار الثريوكسني يف امليكسوديام ت

وان هذه القلة حتدث، بطبيعة احلال، بسبب قلة مقدار اهلرمون النخامي . اجلسم
والذي يقل هو اآلخر بدوره عند قلة مقدار ) TSH(املحفز لنشاط الغدة الدرقية  

ون املذكور، ومن ثم  املسؤول عن حترير اهلرم)  TRH(اهلرمون حتت املهادي  
فان العالج ملثل هذه احلاالت يكون نافعا باالعتامد عىل رأي بانج، عند تعاطي 

 ).TRH(اهلرمون املذكور  

  :مواجهة الهموم
اطرح عنك واردات اهلموم بعزائم « :  بمقولته البليغةأشار اإلمام 

باالبتعاد إىل رضورة االبتعاد عن الوقوع يف فخ اهلموم » الصرب وحسن اليقني
عن أسباهبا وذلك من خالل الوعي والتنبه والتحيل بالصرب والعزيمة يف مواجهة 

 .الشدائد
وغالبا ما تكون مسببات اهلموم طارئة، فعىل االنسان ان يتحىل بالصرب 
والروية الستيعاب ما يتعرض له من مشاكل، والتفكري هبدوء يف كيفية التخلص 

ك تلك املشاكل آثارها النفسية ومن ثم منه باسلوب هادئ ووديع كي ال ترت
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 .اجلسدية فتفعل فعلتها املؤذية بالصحة العامة
واذا ما كان اهلم مرضيا فانه يمكن الرجوع إىل الطبيب املتخصص بغية 

والبد من اإلشارة من الناحية البيولوجية إىل هذه  .مساعدته عىل التخلص منه
ّ اجلسم عند التعرض للهم الظاهرة، من ان هناك تنظيم ذايت حيدث داخل

والشدائد، إذ تتعرض البيئة الداخلية للجسم إىل تغريات يف مناسيب مكوناهتا 
وعند حدوث الشدة حتدث لدى . للوقوف أمام احلدث الطارئ بغية مواجهته

الفرد استجابة جسمية خاصة حياهلا يكون هدفها املحافظة عىل احلياة، وإعادة 
 .فيس الطبيعينيالفرد إىل وضعه اجلسمي والن

، وهو )١٩٨٢-١٩٠٧ (Hans Seyleوقد أطلق العالمة الكندي هانز سييل
 Adaptationمن جامعة ماكجيل الكندية، اسم متالزمة التكيف العام 

Syndrome (GAS) وعرف . ١٩٤١ عىل مثل تلك االستجابة وذلك يف عام
ضه لرضوب سييل هذه املتالزمة باهنا أعراض مرضية تظهر عىل الفرد عند تعر

وقد أوضح ان آلية االرتباط بني الشدة واملتالزمة تتم عن . خمتلفة من الشدائد
) الوطاء(طريق التأثر العصبي بتلك الشدة والتأثري يف اجلسم حتت املهاد 

Hypothalamus ليقوم بافراز عامله الكيميائي املعروف بـ  )ACTRF ( والذي
البابية النخامية ليؤثر يف خاليا الفص يذهب إىل الغدة النخامية بوساطة الدورة 

األمامي من الغدة املذكورة كي تطلق هرموهنا املحفز لنشاط القرشة الكظرية 
)ACTH( الذي يتجه نحو القرشة الكظرية فيحثها عىل افراز هرموناهتا املسؤولة 

وتعمل هذه عىل . Glucocorticoid hormonesعن ايض الكاربوهيدرات  
 .ؤدية لتكوين االستجابة املذكورةإظهار األعراض امل
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  كتب صدرت عن طب اإلمام عيل 

 )ياببليوغراف(
 

ما دمنا بصدد احلديث عن املوضوعات الطبية والصحية العامة وعالقتها 
، رأينا من املفيد اإلشارة إىل ما صدر من كتب خاصة بطب اإلمام »هنج البالغة«بـ

وهذه دراسة ببليوغرافية ستفيد القارئ الكريم، من دون شك، يف تكوين  .عيل
 .صورة واضحة عن هذا املوضوع

دار الكتب . عدوية عبد اجلبار كريم : » يف هنج البالغةأساليب الطب «-١
 . صفحة١٦٧قطع وزيري، مؤلف من ). ٢٠٠٠(بغداد، . والوثائق العراقية

كتاب من القطع . عيل خرض عالء الدين» عيل والطب احلديثاإلمام  «-٢
 ).م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧(الوزيري صدر عن دار املحبني، قم، إيران، مطبعة امريان، 

الدار الذهبية . أبو عبد الرمحن عادل بن سعد : »داوي بطب اإلمام عيلالت «-٣
صدر بغالف سميك، وهو ). ٢٠٠٦(القاهرة، الطبعة األوىل . للطبع والنرش والتوزيع

 . صفحة٣٤٤من القطع الوزيري، يتألف من 
. الشيخ حسني نجيب العاميل : »جامع طب اإلمام عيل واإلمـام الصادق «-٤

) ٣٧٧(صدر بغالف سميك، وبـ ). ٢٠١٠(بريوت، الطبعة األوىل . يمدار الدين الق
 .صفحة، وهو من القطع الوزيري

حممود بن السيد  : »الرمز اجليل يف طب الويص أمري املؤمنني عيل  «-٥



 ـ٣٠٤  ـ 

من ) هـ١٤١٤(دار أمري، الطبعة األوىل . مهدي املوسوي الدهرسخي االصفهاين
 .صفحة) ١٤٤(القطع الوزيري، صدر بـ 

حممود املوسوي الدهرسخي  : »رمز الصحة يف طب النبي واألئمة «-٦
). ٢٠٠٣(دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل . اإلصفهاين

وقد تضمن استعراض الكثري من . صفحة) ٢٨٨(من القطع الصغري، صدر بـ 
 .املوضوعات ذات الصلة بطب اإلمام عيل 

، الطب اجلسدي ـ الطب النفيس ـ الطب الروحي ـ طب اإلمام عيل  «-٧
دار املتقني للثقافة والعلوم والطباعة والنرش، بريوت، . إبراهيم رسور : »طب النساء

 .صفحة من القطع الوزيري وبغالف سميك) ٦٠٧(صدر بـ). ٢٠١٢(الطبعة األوىل 
ردن، عامن ـ األ. دار اإلرساء. عكاشة عبد املنان : »طب اإلمام عيل  «-٨

 .صفحة، وهو من القطع الوزيري) ٩٦(صدر بـ ). ٢٠٠٣(الطبعة األوىل، 
وقد . دار املحجة البيضاء، بريوت. حمسن عقيل : »طب اإلمام عيل «-٩

التي صدرت بغالف ) ٢٠١٠(صدرت منه طبعات عدة كان آخرها الطبعة الثامنة 
 .صفحة) ٤٩٧(والكتاب من القطع الوزيري، وهو مؤلف من . سميك

صدر . حممد تقي التسرتي : »قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  «- ١٠
، وهو من القطع )١٩٩٢(عن مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، يف عام 

 .ويضم موضوعات كثرية ذات صلة بالطب العديل عىل وجه اخلصوص. الوزيري
عة منشورات الفجر للطبا. باسم األنصاري : »موسوعة طب اإلمام عيل «- ١١

صدر بقطع وزيري و بغالف ). ٢٠١٠(والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .صفحة) ٦٢٠(سميك، وهو مؤلف من 

دار املؤرخ . صادق عبد الرضا عيل : »هنج البالغة والطب احلديث «- ١٢
صدر بالقطع الوزيري، وبغالف سميك، و ). ٢٠٠٣(العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .صفحة) ٤١٨(بـ 



 ـ٣٠٥  ـ 

 

 
  

 كتب أخرى للمؤلف

 :)املنشـورة  (■

الطبعة . (١٩٧٧مطبعة النعامن، النجف األرشف، »  علم نفس الغدد الصم «-١

 ).الطبعة الثانية(، ٢٠١٠؛ دار الضياء للطباعة، النجف األرشف، ) االوىل

وزارة الثقافة واإلعالم العراقية ـ سلسلة املوسوعة الصغرية، »  عامل اهلرمونات «-٢

 .١٩٨٣، دار احلرية للطباعة، بغداد، )١٢٨(العدد 

باالشرتاك مع الدكتور عقيل عبـد ياسيـن ـ »  أساسيات الوراثة اخللوية الطبية «-٣

 .١٩٩٩ّدار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عمـان، األردن، 

ساعدت جامعة الكوفة عىل »  أطباء الكوفة ـ دراسة يف التاريخ الطبي القديم «-٤

الطبعة (، ٢٠٠٥؛ مطبعة الضياء، النجف، ) الطبعة االوىل (٢٠٠٥جف، طبعه، الن

 ).الثانية

 .٢٠٠٥مطبعة النرباس ـ النجف األرشف، »  )املوثينات(الربوستاكالندينات  «- ٥

 .٢٠٠٥مطبعة الضياء، النجف، » الغدة الدرقية بني الصحة واملرض «-٦

مطبعـة الضـياء، النجف ، »  يبقامـوس الغـدد الصـم والتناسـل، انكليـزي ـ عر «-٧

٢٠٠٥. 

 .٢٠٠٩مطبعة دانش، قم، ايران، »  املجهر واملجهرية «- ٨

باالشرتاك مع الدكتور صباح أمحد أبو صيبع والدكتور » الكبد ـ وظائفه وأمراضه «-٩



 ـ٣٠٦  ـ 

 .٢٠٠٩طارق حفظي اخلياط، مطبعة دانش، قم، ايران، 

 .٢٠١٠، النجف األرشف، ، دار الضياء للطباعة»البيولوجيا العملية «- ١٠

  
 :صدر منها  ■

 .»املخترب املدريس ـ أمهيته، تنظيمه، استخدامه «-١

 .»املواد املختربية ـ املحاليل، األصباغ «-٢

 .»الوسائل التعليمية ـ املصورات، املجسامت، العينات «-٣

 .»أجهزة العرض «-٤

 .»املجهر واملجهرية «-٥

 .»األجهزة املختربية «-٦

 .»حفظ الكائنات احليةمجع و «-٧

 .»تقنية مجع وحفظ احلرشات «-٨

 .»ترشيح الكائنات احلية «-٩

 ).٢٠١٢(، مطبعة جامعة الكوفة، النجف األرشف، »موجز تاريخ الطب «- ١١

 

 :غري املنشورة  ■

 . الغدد الصم واهلرمونات ـ جزأين-١

 . أعالم الطب والبيولوجيا ـ تسعة أجزاء-٢

) ٢٠٠٠ ـ  ١٩٠٠(راقية يف العلوم الطبية يف القرن العرشين ـ فهرست املطبوعات الع٣

 .ـ دراسة ببليوغرافية



 ـ٣٠٧  ـ 

 ـ ١٩٠٠( فهرست املطبوعات العراقية يف العلوم البيولوجية يف القرن العرشين -٤

 .ـ دراسة ببليوغرافية) ٢٠٠٠

 ١٩٠٠( فهرست املطبوعات العراقية يف العلوم الزراعية يف القرن العرشين -٥

 .راسة ببليوغرافيةـ د) ٢٠٠٠

 . الطب والبيولوجيا يف طوابع الربيد-٦

 .ـ االستنساخ البرشي٧

 .ـ بيولوجيا التجميد٨

 .ـ سيربنية الغدد الصم٩

 .ـ عقم الرجال١٠

 ).باالشرتاك(ـ جسم اإلنسان ـ ترمجة عن اإلنكليزية ١١

 ).باالشرتاك(ـ كيمياء اجلسم احلي ـ ترمجة عن اإلنكليزية ١٢

 .ر ـ قصة علميةّر السكـ عجائب جز١٣

 .ـ ديوان شعر١٤
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