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Abstract
From the antiquity, Muslim scholars have always been interested in
working on the Hadiths (talks) of the Prophet Mohammad (PBUH).
Since then, the hadiths, in all fields, especially in fields of health and
medicine, have attracted the attention of many scholars, leading to the
publication of a number of books on Hadiths as well as the collection of
Hadiths, including those related to health. The books, whether having
the title “Prophetic medicine” or not, contain issues such as Phlebotomy.
This study has analyzed one of these books entitled Al-teb Al-nabavy of
Shamsuddin Zahabi in terms of its composition, size and style. The present study, following the descriptive-analytic method, has shown that the
writer of this book has been quite aware of the preceding books written
in this field and has attempted to use and include the medical knowledge
of other nations in his book. The writer has utilized verses and poems as
well as narratives and stories. However, the dominant style of the writer
is employing the narrative style and story- telling.
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ّ
الملخص
اهت ّم علماء المسلمين بالحديث النبوي منذ أقدم عصور ومازالت والتزال
أحاديثه الشريفة موضع اهتمامهم في کا ّفة المجاالت ومنها ما يتعلّق بالصحّ ة
ّ
والطبابة وفي هذا الصدد ألّفوا کتبا وجمعوا أحاديثا ترتبط بالطب .من هذه
ّ
الکتب المؤلفة ما تحمل عنوان الطبّ النبوي أو موسوعة الطبّ النبوي
خاصّة ،غير ما جمعوا وکتبوا في الموضوعات الخاصّة مثل الحجامة
وغيرها .تريد هذه الورقة البحثية أن تسلّط الضوء علی منهج كتاب الطبّ
النبوي لشمس الدين أبي عبدهللا الذهبي (ت )748 .من حيث التصنیف
والتبويب أن تدرس أسلوبه.
تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي التحليلي وتبيّن أنّ المؤلّف واسع
االطالع علی المؤلَّفات قبله وعلی اآلراء والسنن الواردة في مجال الطب من
سائر األمم وقد تعمّق في بعض الموضوعات واستد ّل بعض األحادیث بما
لدیه من المعلومات .ومن حیث األسالیب الم ّتبعة في الکتاب نری استخدامه
اآلیات واألشعار والحکایات وقد غلب علی کتابته أسلوب القصّ کما تقتضی
األحوال في بیان الحکایات والروایات.
الکلمات المفتاحية :الطبّ النبوي ،أبوعبدهللا الذهبي،المنهج واألسلوب.
المقدّ مة
إنّ التراث هو الهويّة الثقافية لک ّل أمّة ،واالبتعاد عنه قد تؤدّی إلی
االضمحالل واالنحالل الحضاري وعلی المسلمین ذوي الحضارة الراقیة
في کا ّفة المجاالت العلمیّة التي خضع العالم لها مدّة طویلة وأقرّ وا بها أن
یراجعوا إلی تراثهم العلمي واألدبي لئال یشعروا بالضعف واالنتکاس أمام
الحضارة الغربیة المعاصرة وکذلک أن الینسوا مکانتهم المرموقة في
الماضي ح ّتی الیکونوا عرضة لالضمحالل والتفکّک.
إنّ العنایة بتراث المسلمین العلمي وأعالم الفكر اإلسالمي من أه ّم الدراسات
التي تفتح أمامنا الطریق للوصول إلی الكثیر من المعلومات التاریخیة
والعلمیّة عن حضارة األمّة ألجل إحیائها وعلینا أن النبقی في الماضي
بل نجعله جسرا للوثوب إلی التقدّم و الرقي في الحضارة الجدیدة «فاألمم
المتحضّرة مهما ارتقت من سلّم الحضارة ال تنسى علمائها ومف ّكریها ،ففي
تاریخنا العربي اإلسالمي شخصیات علمیة مهمّة أسهمت في تقدّم العرب
والمسلمین على غیرهم من األمم والشعوب والب ّد من الكشف عن هذه المادّة
ودورها في المشاركة ببناء الحضارة و رفدها للفكر العربي إزاء ازدهارها
1
العلوم والمعارف األخرى آنذاك».
وقد أولی المسلمون في تراثهم العلمي والثقافي االهتمام لعلم الطب الذي
هو من أقدم العلوم في تاريخ الحضارة وقاموا بإسهامات هامّة في هذا
المجال مستعینین بس ّنة الرسول (ص) واستخرجوا األحادیث وجمعوها في
مجموعات مستقلّة باسم الطب النبوي وما شاکله أو خصّوا فصوال في کتب
األحادیث باسم کتاب المرضی أو کتاب الطب وغیرهما .2هناک کتب قیّمة
في مجال الطب النبوي (راجع مقدّمة کتاب موسوعة الطب النبوي ألبي
نعیم اإلصفهاني) والقسم الوفير منها ،قد فنیت في توالی العصور أو التزال
مخطوطة في المکتبات ومن هذه الکتب الموجودة التی یمکن اإلشارة إلیها،
کتاب للمؤرّ خ والمحدّث أبي عبدهللا الذهبي من علماء القرن السابع والثامن.
ی َُع ُّد هذا الکتاب تراثا من تراث األمّة اإلسالمیّة الذي جمع بین العلم والدین
وقد قمنا في هذه الدراسة بتبیین منهجیته .وقبل أن ندخل في صلب الموضوع
أوردنا مباحث تمهیدیة تتعلّق بترجمة مؤلّفنا هذا ،راجین أن یفتح هذا الجهد
الباب علی مصراعیه للبحوث الجادّة في هذا الموضوع.
المتواضع،
َ
 .1منهج البحث
یقوم هذا البحث علی المنهج الوصفي – التحلیلی لیبیّن أبرز األسالیب
الم ّتبعة في کتابنا هذا وفي هذا الصدد ،یقوم بدراسة األبواب في هذا الکتاب
ث ّم یدرس منهج المؤلّف في التدوین ومصادره في کتابته ماعدا األحادیث
و یبیّن مدی ّ
تأثر الکاتب بالکتب المؤلَّفة في الطب النبوي وکذلک مدی
ّ
النظر
تأثره بأقوال العلماء السلف من الیونان والهند وأخیرا یلفت البحث
َ
ّ
إلی أسلوب کتابة الذهبي واستخدامه اآلیات واألشعار واتباعه أسلوب القصّ
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 .2الدراسات السابقة
قلّما توجّ ه الباحثون إلی هذا الکتاب وما رأینا من البحوث المتعلّقة عنه
]Press. 1985. [In Persian
إال مقاال لعبد الحكيم األنيــس ( ) 2008عنوانه «كتاب الطب النبوي ،ليس
Dehkhoda AA. Dehkhoda Dictionary. Vol. 1. Tehran: Tehran
University publication.1998. [In Perالمؤلف أ ّنه من الخطأ نسبة هذا الكتاب إلی الذهبي
للذهبي» والذي يری
]sian
خالف ما هو مشهور في العالم اإلسالمي( .را ِجع المقالة في الموقعhttp:// :
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للتعرّ ف بها مثل ما فعل حسین کیانی ( )2013في مقاله المنشور في مجلة
]A.D. translated by Forghani B. Tehran: Amir Kabir Publications. 2002. [In Persian
کتابه
دراسات فی تاریخ الطب عنوانه «دراسة في منهج ابن النفيس في
Ghadiyani A. A comprehensive dictionary of Persian history: From Aryans to the end of the Pahlavi
الشامل في الصناعة الطبّیة» وکذلک ما فعلت آالء نافع جاسم ( )2012في
]era. Tehran: Aaron Press. 2001. [In Persian
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تحلیل منهج أبي إسحاق الشیرازي في کتابه "طبقات الفقهاء" أو غیرها
Khubnazar H. A history of Shiraz (From the beginning to the beginning of the Karim Khan Zand
البحوث والمقاالت المنشورة في هذا المجال.
][In ArabicFonun]. Vol.1. Corrected by Baltqaba MShhh. Beirut .Dar al kotob al Ilmyeh.1992 :
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 .3الذهبي
 .1-3مولده و نشأته
Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: ّ Shiraz University
]1989. [In Persian
بن
 Press.العالّمة المحقق محمّد بن أحمد بن عثمان
المؤرّ خ
هو الحافظ المحدّث
Zanuri Tabrizi AH. [Matrah- al-Anzar ّfi Trajeme Atebba’ al Asar filsof va falasefeh al Amsar], Edقايماز الذهبي ،شمس الدين أبوعبدهللا .ترکمإني األصل ولد في دمشق سنة
ited by Mohaddes MH. Tehran: Sina cultural and Legal Institute: Shahid Beheshti University of
ومکة
 673للهجرة وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة ورحل إلی القاهرة
Medical
 [Sciences and Health Services. 2009. [In Persian
ي
والتألیف ح ّت
وطاف الکثير من البلدان ثم عاد إلی دمشق متفرغا للعلم
قاربت مؤلفاته المائة .کفّ بصره سنة  741هـ 3،وتو ّفي في دمشق سنة 748
هـ .و هکذا وصفه ابن کثیر و أخبر عن مماته في تاریخه:
«وفي لیلة االثنین ثالث شهر ذي القعدة تو ّفي الشیخ الحافظ الکبیر مؤرّ خ
اإلسالم و شیخ المحدّثین شمس الدین أبوعبدهللا محمد بن عثمان الذهبي بتربة
أ ّم الصالح وصلّی علیه یوم االثنین صالة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب
4
الصغیر وقد ختم به شیوخ الحدیث وح ّفاظه».
]Mehrnaz R. Elders of Shiraz. Tehran: National Association Publications. 1968. [In Persian
]Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1984. [In Persian

 .2-3نشأته العلمیة وآثاره
إنّ الذهبي طاف کثیر من البلدان اإلسالمیة وزار العلماء وطلب ما
عندهم من العلوم والمعارف ومن جملة البلدان والعلماء الذين تتلمذ عندهم
فيمکن اإلشارة إلی عمر بن القوّ اس وأحمد بن هبة هللا بن عساکر في دمشق
وعبدالخالق بن علوان وغیره في بعلبک واألبرقوهی وشیخ اإلسالم ابن دقیق
في مصر وعلی بن أحمد الغرافي باإلسکندریة والتوزي بمکّة وسنقر الزیني
5
بحلب والعماد بن بدران بنابلس و «في شیوخه کثرة فال نطیل بتعدادهم»
یُع ّد الذهبي واحداً من علماء اإلسالم المرموقین فألّف العدید من الكتب
القیّمة في الفقه والتاریخ واألدب .وقیل عنه «إنّ مؤلّفاته قاربت المئة معظمها
في عدّة أجزاء منها «تاریخ اإلسالم الکبیر» في ستة وثالثین مجلّدا و«العبر
في خبر من غبر» في خمسة أجزاء و«میزان اإلعتدال في نقد الرّ جال»
في ثالثة مجلّدات و«دول اإلسالم» و«طبقات الح ّفاظ» و«طبقات القرّ اء»
و«الکبائر» و«الطبّ النبوي» وغیرها کثیر وما لم یطبع بع ُد من مؤلّفاته
أضعافُ ما ت ّم تحقیقه ونشره 6».ومن هنا نری أمامنا إماما من أئمّة العلوم
ّ
یستحق ک ّل أثر من آثاره بحوث مستقلّة ودراسات آکادیمیة جدیرة
اإلسالمیة
بها.
علی أيّ حال إنّ الذهبي واحد من األعالم الذين عدّهم السبکي رکنا من
أرکان الح ّفاظ األربعة في عصره قائال «اشتمل عصرنا علی أربعة من
ّ
العزي والبرزالي والذهبي والشیخ اإلمام
الحفاظ ،بینهم عموم وخصوص:
ّ
الوالد ،ال خامس لهؤالء في عصرهم ».ویسرد قوله بأنه «النظیر له وکنز
هو الملجأ إذا نزلت المعضلة ،إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنی ولفظا
وشیخ الجرح والتعدیل ورجل الرجال في ک ّل سبیل ،کأ ّنما جمعت األمّة في
صعید واحد فنظرها ث ّم أخذ یخبر عنها إخبار من حضرها» 7.وهو القائل
عنه أیضا «تعب اللیل وال ّنهار وما تعب لسانه وقلمه وضربت باسمه األمثال
وسار اسمه مسیر الشمس إالّ أ ّنه الیتقلّص إذا نزل المطر والیدبر إذا أقبلت
8
اللیال».
)2012; 3(2
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وعندما سرد مح ّقق کتاب الطب النبوي ألبي نعیم اإلصفهاني قائمة من
الکتب المؤلّفة في الطب النبوي وعندما وصل إلی الذهبي وکتابه هذا ،یقول
9
حظي بشهرة قد استح ّقها».
«و
َ
 .4صلب الموضوع
 .1-4منهجه في التبويب
إنّ الذهبي قد ر ّتب کتابه علی ثالثة فنون؛ األول :في قواعد الطب؛ علمه
وعمله ،الثاني :في األدوية واألغذية والثالث :في عالج األمراض.
وقسّم الفنّ األول إلی جزئين :الجزء األول وهو العلمي والثاني وهو
العملي .ث ّم قسّم الجزء األول من الفنّ األوّ ل إلی أربعة أجزاء:
 .1العلم باألمور الطبيعية وأتی باألمور الطبيعية السبعة وهي أوال:
ّ
متمثلة في الهواء والنار والماء واألرض ثانیا :المزاج
أرکان الطبيعة
وأقسامه تسعة .ثالثا :األخالط األربعة من الدم والبلغم والصفراء والسوداء
رابعا :األعضاء األصلية خامسا :األرواح سادسا :القوی الثالثة؛ الطبيعية
والحيوإ ّنية والنفسإ ّنية سابعا :األفعال وهي الجذب والدفع.
 .2العلم بأحوال بدن اإلنسان الثالثة :الصحة والمرض وما بينهما.
 .3العلم باألسباب واألسباب س ّتة :الهواء ث ّم ما يؤکل ويشرب فإن کان
حارّ ا أثر في البدن حرارة وبالضد والثالث :الحرکة والسکون البدنيان
والرابع النفسانیان کما في القبض والفرح والخامس :النوم وإلیقظة والسادس:
االستفراغ واالحتباس.
 .4العلم بالعالمات وهي عالمات تظهر في البدن مثل الحمرة والصفرة
وغيرها.
أمّا الجزء الثاني – الجزء العملي -من الفن األوّ ل فينقسم إلی حفظ الصحة
ومداواة المرض.
الفنّ الثاني يشتمل علی جملتين :الجملة األولي في أحکام األغذية واألدوية
وتشتمل علی بابين :الباب األول في األدوية المفردة والثاني في أحکامها
والجملة الثانية في األدوية المر ّکبة و قوانین ترکيبها.
وجاء في الفن الثالث بعالج األمراض مختصرا.
من اإلشکالیات الموجودة هنا أنّ الکاتب قد عنون کتابه بالطب النبوي
ولکن جاء ببعض الموضوعات ،خاصّة في األدویة واألغذیة ،وما ذکر حدیثا
أو روایة عن النبيّ (ص) .وکذلک في تقسیمه بثالثة الفنون قد یبدو أ ّنه لم
یکن مو ّفقا ألنّ الفنّ الثالث وهو عالج األمراض یحتوي علی الجزء العملي
من الطب الذي قد ورد في الفنّ األول والیکون الفنّ الثالث في الحقیقة ف ّنا ً
قائما ً بذاته إذ نری مداواة المرض في الفنّ األول مختصرا ث ّم فصّل القول
مرّ ة أخری.
 .2-4منهجه في التصنيف
 .1-2-4تأثره بأقوال السلف
أوّ ل ظاهرة یلفت النظر في هذا الکتاب هو ّ
تأثر الکاتب بأقوال العلماء
السلف من مختلف األمم وفي هذا الصعید نری أقوال علماء العرب والیونان
والفرس وغیرهم .أمّا بالنسبة إلی علماء العرب المسلمین نری ّ
تأثر الذهبي
بأبي نعیم اإلصفهاني الذي ألّف کتابا في الطب النبوي في القرن الرابع
ویع ّد کتابه هذا أوّ ل المؤلّفات في مجال الطب النبوي وقد نقل منه في أثناء
تألیفه في غیر موضع منها روایته بأنّ النبی (ص) کان إذا شرب قطع ثالثة
أنفاس ،یسمّی هللا إذا بدأ و یحمده إذا ختم .والذهبي الیکتفي بنقل هذه الروایة
بل یضیف إلیها ما یفسّرها قائال« :أمّا تقسیمه الماء فإنّ فيه مصلحة عظیمة
وذلک أنّ الحاجة قد تدعو إلی تناول الکثیر من الماء لشدّة العطش فال یؤمن
من تناوله دفعة انطفاء الحرارة وتقسیمه أمان من ذلک وأمّا فائدة التن ّفس فإنّ
التنفس یبطل في زمن اإلزدراد والحاجة تشت ّد إلی الماء والنفس فإذا تن ّفس
ولج شیء من الماء في مجری النفس فکانت سببا لالختناق أو الشرق ،فإذا
10
تن ّفس الشارب في خالل شربه أمن من ذلک».
ّ
ویذکر حدیثا ذکره أبونعیم بأنّ النبیّ (ص) کان یتعشی بعد العشاء األخیرة
وروت عائشة عن النبي« :إ ّنه دخل علیها وهی تشتکی فقال لها :األزم دواء
والمعدة بیت الداء وعوّ دوا ک ّل البدن ما اعتاد ث ّم یذکر قول علي بن أبي طالب
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ثان».11
(ع)« :المعدة بیت الداء والحمیّة رأس الطبّ والعادة طبع ٍ
ومن هنا یتأ ّتی بأنّ الذهبي قد تأثر من الکتب المؤلّفة في الطب النبوي قبله.
وبعد ذکر روایات المحدّثین کأبي نعیم نری إتیانه بأقوال العلماء واألطباء
المسلمین کابن سينا عندما یقول« :قال ابن سينا :احذر طعاما قبل هضم
طعام .واعلم أنّ الشبع بدعة ظهرت بعد القرن األوّ ل ،قال رسول هللا
12
(ص)«:المؤمن يأکل في معي واحد ،والکافر يأکل في سبعة أمعاء»
ومن جملة هؤالء الذين ّ
تأثر الذهبي به هو مُو َّف ُق الدّين عبد اللَّطيف بن
َ
َّ
يوسف بن محمد المعروف بالبغدادي ،والملقب بابن اللبَّاد وابن نقطة؛ من
فالسفة اإلسالم ،وأحد العلماء المُكثِرين من ال َّتصنيف في الحكمة وعلم ال َّنفس
والطب وال َّنبات والدواء وال َّتاريخ و البلدان واألدبَ .تعمّق البغدادي في
دراسة ال َّنبات لعالقته بصناعة الدواء؛ ولكن ،كانت صناعة الطبّ ودراسته
وتدريسه هوايته المفضَّلة ويُع ّد أوّ ل طبيب عربيّ َتنبَّه إلى مرض الس َّكري
َّ
وشخص أعراضه السّريرية.
،diabetes mellitus
وفي کثیر من األحیان یذکر أقوال سائر األمم عن عبداللطیف هذا ،خاصّة
عندما یأتی بسنن الهنود؛ منها في أکل الطعام عند ملوک الهند یقول علی
لسان البغدادي قائال« :کان من س ّنة الهند إ ّنهم إذا أرادوا تناول الغذاء اغتسلوا
ولبسوا الثوب النظیف وشمّوا الطیب وأمسکوا عن الحرکات وهجروا الرّ فث
ث ّم أقبلوا علی الطعام».13
ّ
وممّا نقل عن ملوک الهند علی لسان الموفق عبداللطیف أیضا هو قوله في
فضل اإلناء ّ
الزجاجیة بعد ما روی روایة عن ابن عباس وهو القائل «کان
لرسول هللا (ص) قدح من قواریر یشرب فيه» ث ّم یذکر قول عبداللطیف
في فضل الزجاج والقواریر قائال «الزجاج فاضل للشرب والهنود تفضّله
وملوکها تشرب فيه وتختاره علی الذهب والیاقوت ،أل ّنه ق ّل ما یقبل الوضر
ویرجع بالغسل جدیدا ویری فيه کدر الماء وکدر المشروب وق ّل ما یقدر
الساقی أن یدسّ فيه الس ّم وهذا أشرف الخالل التی دعت ملوک الهند إلی
ا ّتخاذه».14
إنّ الذهبي واسع اإلطالع علی آراء علماء الیونان وأخبارهم کأبقراط
واألفالطون ویستفيد من آرائهما وأخبارهما ،منها ما یذکر أخالق أبقراط في
معاملته مع الفقراء واألغنیاء قائال« :أبقراط هذا واضع الطب قال بفضله
األوائل واألواخر .أرسل إلیه ملک من ملوک الیونان بقناطیر من ّ
الذهب
ح ّتی یسیر إلیه فأبی وکان الیأخذ علی المعالجة أجرا من الفقراء وأوساط
الناس وقد شرط أن یأخذ من األغنیاء أحد ثالثة أشیاء :طوقا أو إکلیال أو
سوارا من الذهب» .15ومرّ ة یذکر أقواله في الطب ویوضّح آرائها لنا مثل
قوله[« :قال أبقراط ]:المني يسيل من جميع األعضاء فيکون من الصحيح
16
صحيحا ومن السقيم سقيما».
ّ
ویذکر قول أفالطون في لذات الدّنیا قائال« :لذات الدنيا أربع :الطعام
والشراب والجماع والسماع »17.أو في موضع آخر یقول« :قال أفالطون
من عرض نفسه علی الخالء قبل النوم دام له حسن بدنه».18
وینقل حکایة عن طبیب کسری بأ ّنه لمّا سئل عنه عن المسهل قال :سهم
ترمي به في جوفک أصاب أم أخطأ فذره إال لحاجة.19
 .2-2-4اإلطناب و اإلیجاز
ما نری واضحا في أسلوب کتابة الطب النبوي هو االبتعاد عن ا ّتباع
اسلوب واحد في تصنیف هذا الکتاب ح ّتی یمکن القول بأ ّنه اليکاد يوجد
األسلوب الم ّتبع الواحد في هذا الکتاب فمرّ ة يأتي الذهبي بأحاديث کثيرة في
موضع واحد دون شرح أو تعلیق ومرّ ة يشرح في صفحات عدّة موضوعا
واحدا ویطنب القول تارة ویوجز تارة أخری.
ومن البحوث المطنبة المفصّلة قوله في التمر وفوائدها إذ یذکر حوالی
عشرین حدیثا عن النبی (ص) یرویها ابن عباس وغیره من الرواة .ویفصّل
القول في کل أنواعه وأفضله وینسبه إلی مریم (س) ویذکر اآلیة الکریمة «و
ّ
هزی إلیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیّا .فکلی»...
والیکتفي بأحادیث النبي بل یذکر بعض األحادیث عن اإلمام علي (ع) بعد
ذکر سیرته في اإلفطار بأ ّنه کان یفطر علی الزبیب والتمر ألنّ هذه الحلویات
تقوّ ي قوّ ة الصائم «وقال علیه الصالة والسالم :بیت ال تمر فيه جیاع أهله»
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ث ّم یتحدث عن صفته وأضراره ودفع هذه األضرار قائال« :التمر حارّ
یابس ،یزید في الباه السیّما مع قلب الصنوبر ،لک ّنه فيه تصدیع وضرر
20
لصاحب الرمد ...ویدفع ضرره بقلب اللوز والخشخاش».
إنّ تنوّ ع األسالیب في بدایة ک ّل فصل أیضا ظاهرة تلتفت النظر في دراسة
منهج هذا الکتاب .فمرّ ة یبتدأ بقول األطباء مثل ما ابتدأ الفن الثاني في األدویة
المفردة قائال« :قال األطبّاء :الدواء إن لم یؤثر في البدن أثرا محسوسا فهو
في الدرجة األولی ،فإن ّأثر ولم یضر فهو في الدرجة الثانية و »...ح ّتی یأتي
بالدرجة الرابعة.21
وفي الفصل الذي یتحدّث عن اإلسراف في األکل یورد ثمان روایات عن
أبقراط فضال عن غیره من الحکماء واألطباء ویروی أحادیث کثیرة عن
النبی (ص) والصحابة.
فمرّ ة أخری یبتدأ بالقرآن مثلما فعل في الباب الثاني في أحکام األدویة
ض َمدَ ْدناها وأَ ْل َقيْنا فِيها َرواسِ َي َو إ ّن َب ْتنا فِيها
(و ْالَرْ َ
واألغذیة :قال هللا تعالی َ
22
ُ
ْ
ٍ
ِّ
يجَ .تبْصِ َر ًة َو ِذ ْكرى لِكل َعبد ُمنِيبٍ)
مِنْ ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍ
وفي الفصل الذي یتحدّث عن الفواکه والنباتات الطبّیة ،یذکر أحادیث النبيّ
في البدایة ث ّم یشرح خصائصها:
«أترج -یروی عن النبی (ص) أ ّنه کان یحبّ النظر إلی األترج وقال علیه
الصالة والسالم« :مثل المؤمن کمثل األترجة طعمها طیّب وریحها طیّب»
أمّا حمض األترج فبارد یابس ومنه یعمل شراب الحماض ،ینفع المعدة
23
الحارّ ة ویقوّ ي القلب ویفرحه ویشهی الطعام ویسکن العطش و»....
أو علی العکس یقول خصائص الشیء أوّ ال ث ّم یأتی بحدیث النبیّ (ص)
ثانياً:
«إثمد -الکحل اإلصبهاني ،بارد یابس یقوّ ي عصب العین ویحفظ صحّ تها
وقال رسول هللا (ص)« :إنّ خیر أکحالکم اإلثمد ،یجلو البصر وینبت
24
الشعر».
وربّما لم یأت بحدیث في ذکر فوائد الفواکه وهذا ما یخالف عنوان الکتاب
الذي یستنبط منها إ ّنه في الطبّ النبوي فقط.
 .3-2-4استخدام اآلیات و األشعار
الیبتعد المؤلّف في تألیف هذا الکتاب عن االستشهاد باآلیات الکریمة
المرتبطة بالعلوم الطبّیة واالتیان بمعارف العرب التی تجلّت في الشعر
العربی ولهذا نری استخدامه اآلیات واألشعار في المواضع المتعدّدة مما ید ّل
علی سعة ّ
اطالعه في األدب العربي أیضا.
ممّا یستشهد فيه باآلیات الکریمة ث ّم یفسّر بعض ما فيه قوله في خلق اإلنسان
من األمشاج المختلفة ولزوم صیانة النفس« :فالمرء مجبول علی صیانة
اإلنسان من
نفسه والبدن مخلوق من أمشاج مختلفة ،قال هللا تعالی( :إ ّنا خلقنا
َ
25
نطفة أمشاج) واألمشاج :األخالط وقوامه وحفظه بتعدیل مزاجه».
وقد أتی في أثناء األحاديث بأقوال الشعراء الذين استشهدوا باألحاديث
الشريفة في شعرهم .وعندما يأتي بحديث الرسول (ص) في الصحة
واإلسالم؛ «لولم يکن البن آدم إالّ إسالمه و الصحّ ة لکفاه» نقل قول حميد
بن ثور:
وحس ُبکَ من ُه أن َيص ّح وتسلما
أري َبصري قد خانني بعدَ صحّ ٍة
َ
وقول عمرو بن تيمية:
فأال َنها اإلصبا ُح و اإلمسا ُء
ِغامر
کانت َقناتي التليــــــــنُ ل
ٍ
26
ُ
لِيصحّ ني َفإذا السّــالم ُة دا ُء
ودعوت ربّي ِبالسّـالم ِة جاهِدا
ّ
وفي هذا الصعید أي شرح األحادیث بقول الشعراء واألدباء يستمد الذهبي
کذلک في شرح األسماء بأقوال اللغويين المشهورين کاألصمعي وغيره
فمثال في تعريف األبهر يتمثل بقوله قائال« :قال األصمعي :األبهر هو عرق
27
باطن الصلب ي ّتصل بالقلب».
 .4-2-4الحکایة و السرد
ومن أسالیب هذا الکتاب أسلوب الحکایة والقصة سواء في ذکر األخبار
واألحادیث عن النبیّ (ص) أو غیره ویمکن القول بأنّ هذا األسلوب قد غلب
علی هذا الکتاب وهذا شیء یتطلّب مثل هذه الکتب الروائیة.
)Res Hist Med 2014; 3(2

”Zahabi’s Style in the Book “Al Teb Al Nabavy

36.
58.
39.
282.
10.
46.

28- Ibid,
29- Ibid,
30- Ibid,
31- Ibid,
32- Ibid,
33- Ibid,

من هذه الروایات ما نری في قصّة عن أبقراط بأ ّنه دخل علی علیل فقال :أنا
و أنت و العلّة ثالثة ،فإن أعنتنی بالقبول م ّنی صرنا اثنین و انفردت العلة فقوینا
علیها واالثنان إذا اجتمعا علی واحد غلباه .وقال في موضع آخر :وقيل ألبقراط:
لم ثقل الميّت؟ فقال :أل ّنه کان اثنين؛ خفيف رافع وثقيل واضع ،فلمّا انصرف
أحدهما وهو الخفيف الرافع ثقل الواضع.28
ومثل هذه الحکایات والقصص کثیرة فربّما من العبث ،االتیان بالنماذج
األخری.
 .5-2-4االهتمام باألمراض الباطنیة ومداواة األمراض باألمور المعنویة
نقصد في هذا البحث ما یمکن خفاءه علی القاریء في النظرة األولی ولکن
يكون ذا أهمیة بالغة في مجال الطب النبوي .هناک کثیر من األمراض الباطنیة
التی اهت ّم بها الذهبي في اختیار الروایات وما قال الرسول (ص) عنها .فنری
أنّ الذهبي یعرّ ف المرض ث ّم یشیر إلی مداواته .ومن هذه األمراض الباطنیة
الغضب ونهی النبيّ (ص) عن ذلک ویری أقوی الناس قدرة ،الذي یملک نفسه
عند الغضب ،قائال« :ما تعدّون الص َُرعة فيکم؟ قلنا الذي التصرعه الرجال،
قال :لیس بذاک ،لک ّنه الذي یملک نفسه عند الغضب .ث ّم یأتي المؤلف بآیة
قرآنیة عندما یشیر سبحانه تعالی إلی کظم الغیظ (والکاظمین الغیظ) ویری
النبي (ص) دواء هذا الداء في التوضّأ قائال« :إنّ الغضب من الشیطان و إنّ
29
الشیطان خلق من النار وإ ّنما یطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدکم فلیتوضّأ»
وعندما أراد أن یداوی اللمم وهو جنون خفيف أو طرف من الجنون أو
اضطراب عصبیّ ونفسیّ یل ّم باإلنسان یوصي بالوضوء قائال« :الوضوء قبل
30
الطعام ینفی الفقر وبعده ینفی اللمم».
وکذلک نری هذا االلتفات باألمور المعنویة في مداواة األمراض الجسمیة
ومن طريف ما جاء في هذه األحاديث ،استخدام کلمة فارسية في الحديث النبوي
الذي یرویه أبوهريرة« :رآني رسول هللا و أنا نائم أتلوّ ی من وجع بطني ،فقال
أشکم درد؟ قلت نعم يا رسول هللا .قال قم فص ِّل فإنّ الصالة شفاءٌ .وقال :هذه
31
لفظة فارسية معناها أبک وجع البطن؟»
یشرح المؤلف هذا الحدیث الشریف شرحا مستفيضا ،مبیّنا رأیه وآراء العدید
من العلماء في الفوائد النفسیة والروحیة والجسدیة للصالة ...فضال عن کونها
عبادة واجبة من أرکان اإلسالم ،یثاب المرء علیها عظیم الثواب؛ فهی ریاضة
32
ّ
وترق القلب...
للنفس وریاضة للجسد؛ تسرّ النفس وتزیل اله ّم
ّ
إضافة إلی هذه المعالجات المعنویة فالمؤلّف یؤکد علی علم النبي بالطب
وخواصّ األدویة في کثیر من األحیان ،منها ما یروی قوال ألسماء بنت عمیس
بأنّ رسول هللا (ص) سألها بم تستمشین :قالت :بالشبرم ،قال :دواء حارّ بارد،
ثم استمشت بالسنا ،فقال :لو أنّ شیئا ً فيه شفاء من الموت لکان بالسنا» ث ّم یقول:
«وهذا الحدیث دا ّل علی أنّ النبيّ (ص) عارف بقوی األدویة وتفاوتها في
33
الدرج واشتراکها في األفعال ،فإنّ الشبرم دواء حار و»...
النتیجة
أمّا حصیلة هذا الجهد المتواضع فيما یلی:
 .1إنّ االهتمام بالتراث العلمی والثقافي لها أهمیة بالغة للوثوب علی الرّ قيّ
والتقدّم لألمّة اإلسالمیّة فالتراث العلمي في مجال الطب النبوي الذي هو العالج
الروحی والنفسي والعقلي فضال عن البدني للفرد والمجتمع واإلنسانیّة علی مرّ
الدهور والعصور ،تراث ینبغی االهتمام به أکثر فأکثر.
 .2جمع الذهبي في کتابه الطب النبوي آراء کثیرة لسائر األمم فضال عن
األحادیث المرویّة عن الرّ سول (ص) وکأ ّنی به أراد التطبیق بین علم الطب
عند النبي (ص) والمسلمین وما یکون عند األطباء خاصّة من األمم األخری.
 .3استخدام اآلیات واألشعار وأقوال العلماء اللغویین وا ّتباع أسلوب القصّ
في هذا الکتاب من السمات الف ّنیة البارزة في هذا الکتاب ممّا جعله في عداد
الکتب األدبیّة.
 .4تراوح منهج المؤلّف في أقواله بین اإلیجاز واإلطناب واستم ّد کذلک من
األسالیب المتنوعّة في بدایة ک ّل فصل حتی یخرج کتابه عن الرّ تابة واإلمالل.
ّ .5
تأثر الذهبي في کتابه هذا بالجهود التي بذلها العلماء في مجال الطب
النبوي قبله وأورد بعض أقوالهم في أثناء حدیثه خاصّة أبا نعیم اإلصفهاني الذي
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.یع ّد من أوائل من ص ّنفوا کتابا في هذا الصعید
ّ االهتمام باألمراض الباطنیة والتداوی باألمور المعنویّة من سنة.6
ّالرّ سول (ص) التی تجلّت في هذه األحادیث والروایات والیمکن غض
.البصر عنها وعلینا اإلقتداء بها
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