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 المقـــدمـــــة
 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده, الرمحة املهداة 
 حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين. 

لنبوة احملمدية الباقية واملتزايدة مع الوقت ما تضمنته إن من دالئل ا
نصوص القرآن والسنة من إشارات وإمياءات متعلقة بآيات اهلل يف األنفس 
واآلفاق, بعضها عرف مدلوله ومعناه على وجه احلقيقة مؤخرا, وبعضها مل 
يتوصل إليه العلم حىت اآلن, وقد يعرف فيما بعد. ومن هذا اإلعجاز النصوص 

واردة يف الطب, وقد مجعها عدد من العلماء يف مصنفات مسيت بالطب ال
النبوي, ومنها ما حنن بصدده يف هذا البحث من نصوص واردة يف احلبة 
السوداء اليت قال عنها َمْن ال ينطق عن اهلوى: إهنا شفاء من كل داء إال السام. 

قرآن والسنة, وقد يستغرب بعضهم من ورود هذه النصوص املتعلقة بالطب يف ال
ولعل قائال يقول: ما هلدي "وهذا يزيل استغرابه ابن القيم رمحه اهلل حيث قال 

, وما هلذا )الباب( وذكر قوى األدوية وقوانني العالج, وتدبري أمر الرسول 
 الصحة؟. 

 . وهذا من تقصري هذا القائل, يف فهم ما جاء به الرسول 
م بعض ما جاء به, وإرشاده فإن هذا وأضعافه, وأضعاف أضعافه من فه

إليه, وداللته عليه. وحسن الفهم عن اهلل ورسوله: من مين اهلل به على من يشاء 
من عباده. فقد أوجدناك أصول الطب الثالثة يف القرآن. وكيف تنكر أن تكون 
شريعة املبعوث بصالح الدنيا واآلخرة, مشتملة على صالح األبدان,كاشتماهلا 

أهنا مرشدة إىل حفظ صحتها, ودفع آفاهتا, بطرق كلية, على صالح القلوب, و 
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وقد وكل تفصيلها إىل العقل الصحيح, والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه 
واإلمياء, كما هو يف كثري من مسائل فروع الفقه. وال تكن ممن إذا جهل شيئا 

 عاداه. 
ماً يف النصوص ولو رزق العبد تضلعاً من كتاب اهلل وسنة رسوله, وفهماً تا

ولوازمها الستغىن بذلك عن كل كالم سواه, والستنبط مجيع العلوم الصحيحة 
منه, فمدار العلوم كلها على معرفة اهلل وأمره وخلقه. وذلك ُمَسلٌَّم إىل الرسل 
صلوات اهلل عليهم وسالمه: فهم أعلم اخللق باهلل وأمره وخلقه, وحكمته يف 

 (1)خلقه وأمره. 
جزاهم اهلل خرياً, الكتابة  لقائمون على هذه الندوة املباركةوقد طلب مين ا

يف موضوع يتعلق باإلعجاز العلمي أو الطيب, فاخرتت موضوع احلبة السوداء 
الهتمامي منذ ما يقرب من عشر سنوات هبذا املوضوع مع زمالئي يف القسم, 

ية باحلبة وأخص منهم الدكتور باسل الشيخ, الذي كان له الفضل بعد اهلل بالعنا
السوداء يف قسمنا. وحبوث احلبة السوداء على كثرهتا )أكثر من مائة حبث( تعد 
قليلة يف حق هذا العالج العجيب, وال نزال حىت اآلن جنهل الكثري عن 
إمكانات هذه النبتة املباركة. وقد اخرتت أن تكون الكتابة يف اجلانب العلمي 

 مة وغري املتخصصني. جمملة ومبسطة لغرض تسهيل الفهم على العا
وإن مما ينبغي اإلشارة إليه أننا معشر األطباء والباحثني املسلمني مقصرون 
يف العناية بنصوص الشريعة املتعلقة بالطب. ولعل طرح مثل هذا البحث يبعث 
فينا العزمية ويشحذ اهلمم على إعطاء هذه النصوص حقها من الدراسة والبحث 

ــ  ــــــــــــ
 423 - 423الطب النبوي البن القيم صفحة  (1)
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ضع خطط هلذه البحوث, ومراكز للعناية ببحوث والتطبيق. وإننا حباجة إىل و 
الطب النبوي, لكي نصل إىل بعض ما دلنا عليه املصطفى من كنوز يف هذا 

أن يف احلبة السوداء شفاء من   امليدان. فعلى سبيل املثال دلنا رسولنا الكرمي 
كل داء إال السام, ومع ذلك جند أن البحوث اليت أجريت على هذا الدواء 

حىت اآلن مل حتدد طريقة علمية موثقة الستخدام احلبة السوداء عالجاً  قليلة, بل
 ولو ملرض واحد.

 وقد قسمت البحث إىل فصلني يف كل منهما ثالثة مباحث: 
  

متعلق باحلبة السوداء يف احلديث النبوي وفيه ثالثة الفصل األول: 
 مباحث.
استقصاء األحـاديث الـواردة يف احلبـة : المبحث األول

 سوداء مع خترجيها.ال
 كالم العلماء يف شرح هذه األحاديث.المبحث الثاني: 

بعـض التجـارب يف االستشفاء باحلبة المبحث الثالث: 
 السوداء يف القدمي واحلديث.

متعلق باحلبة السوداء يف الطب احلديث وفيه ثالثة الفصل الثاني: 
 مباحث: 

 مكونات الحبة السوداء.المبحث األول: 
مسح عام للبحوث املتعلقة باحلبة السوداء لثاني: المبحث ا

 يف الطب احلديث.
 هل للحبة السوداء تأثريات سلبية؟ المبحث الثالث: 
 مث خامتة وتوصيات 
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أسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث, وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي وأن 
 جيزي كل من أعان على إخراجه خري اجلزاء.

 

 حممد وعلى آله وصحبة وسلم. وصلى اهلل وسلم على نبينا 
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 الفصل األول
 الحبة السوداء في الحديث النبوي

 
  
 

المبحث األول: استقصاء لألحاديث الواردة في الحبة 
 السوداء مع تخريجها. 

 

كـالم العلمـاء في شــرح هـذه   المبحث الثاني: 
 األحاديث.

 
المبحث الثالث: تجارب في االستشفاء بالحبة السوداء 

 ي القديم والحديث. ف
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 الفصل األول
 

 المبحث األول
 استقصاء لألحاديث الواردة في الحبة السوداء مع تخريجها

 

حدثين عبداهلل ابن أيب شيبة, حدثنا عبداهلل, حدثنا إسرائيل عن  -1
خرجنا ومعنا غالب بن أجبر, ))منصور عن خالد بن سعد قال: 

عاده ابن أيب عتيق فمرض يف الطريق, فقدمنا املدينة وهو مريض, ف
فقال لنا: عليكم هبذه احلبيبة السوداء فخذوا منها مخسا أو سبعا 
فاسحقوها, مث أقطروها يف أنفه بقطرات زيت يف هذا اجلانب ويف 
هذا اجلانب, فإن عائشة رضي اهلل عنها حدثتين أهنا مسعت النيب 

  .يقول: إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء, إال من السام
 .(1)((لت: وما السام؟ قال: املوتق

حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال:  -2
أخربين أبو سلمة وسعيد بن املسيب أن أبا هريرة رضي اهلل عنه 

يف احلبة السوداء شفاء من  ))يقول:  أخربمها أنه مسع رسول اهلل 
بة السوداء كل داء إال السام. قال ابن شهاب: والسام املوت, واحل

 .(2)((الشونيز
ــ  ــــــــــــ
 2صــحيح ســنن ابــن ماجــه م -(, رواه ابــن ماجــه 134( صــفحة )11الفــتح ج) -( 3865رواه البخــاري )( 1)

 .2661رقم  233صفحة 

إن يف احلبــة ))(. وأخرجـه مســلم بــنفس السـند بلفــظ 134( صــفحة )11( الفــتح ج )3866( رواه البخـاري )2)
  الم.كتاب الس  -( باب التداوي باحلبة السوداء 2213السوداء.....(( رقم )
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حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا  -4
إمساعيل )وهو ابن جعفر( عن العالء عن أبيه, عن أيب هريرة, أن 

ما من داء, إال يف احلبة السوداء منه شفاء. ))قال:  رسول اهلل 
 .(1) ((إال السام

املخزومي, قاال حدثنا  نحدثنا ابن أيب عمر وسعيد بن عبدالرمح -3
قال:  سفيان عن الزهري عن أىب سلمة, عن أيب هريرة: أن النيب 

 ((عليكم هبذه احلبة السوداء, فإن فيها شفاء من كل داء إال السام))
 . (2)والسام: املوت 

عن عثمان بن عبدامللك, قال: مسعت سامل بن عبداهلل حيدث عن  -3
ذه احلبة ا لسوداء. فإن عليكم هب))قال:  أبيه, أن رسول اهلل 

 . (4) ((فيها شفاء من كل داء, إال السام
حدثنا عبداهلل بن أمحد بن حنبل: حدثنا سريج بن يونس عن  -8

املطلب بن زياد عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك قال: قال 
 .(3)((احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام)) النيب 

ــ  ــــــــــــ
 )....( -68رواه مسلم / كتاب السالم / باب التداوي باحلبة السوداء ( 1)

صـحيح سـنن  -( صـحيح2114بـاب مـا جـاء يف احلبـة السـوداء / رقـم ) -3( رواه الرتمذي / أبواب الطب / 2)
 (.  1882( رقم ) 212( صفحة )2الرتمذي ج)

 . 2558/ رقم 234/ صفحة 2صحيح سنن ابن ماجه / م  –( صحيح 4)
(, وإســناده صــحيح, رجالــه كلهــم ثقــات( سلســة 381)"أخرجــه الطــرباين يف "املعجــم الكبــري ( قــال األلبــاين: )3)

 .1618رقم  342صفحة  3األحاديث الصحيحة م 
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 (1) ((من كل داء إال السامإن هذه احلبة السوداء شفاء )) -5

حدثنا  ((عليكم هبذه احلبة السوداء, وهي الشونيز, فإن فيها شفاء)) -6
زيد: حدثين حسني: حدثين عبداهلل قال: مسعت أبا بريدة يقول: 

 .(2) يقول: فذكره مسعت النيب 

 . (4) ((احلبة السوداء فيها شفاء من كل داء, إال املوت))  -8
 ألنصار: قال ل حديث أن النيب ))  -11

 

 أتينـاكــم أتينــاكــم
  

 فـحـيُـّونا حنيــيكــم 
   

 ولـوال الذهـب األمحر ملا حلت بواديكـم
 (3)((ولـوال احلبة السوداء مـا سـرت عـذاريكم

 
 
 
 

ــ  ــــــــــــ
( مــن طريـــق شــعبة عـــن قتــادة قـــال: مسعــت هـــالال 346و 2/386( وأمحـــد )2381( أخرجــه الطيالســـي )رقــم 1)

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات )سلسـلة األحاديـث الصـحيحة  هريرة مرفوعا, املزين أو املازين حيدث عن أيب
 (.1188رقم 

 (.3/433أخرجه أمحد )

 ( قال الشيخ األلباين: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم (.1813( ) سلسلة األحدايث الصحيحة 2)

  (.4184صحيح اجلامع الصغري رقم ) –( ) أبو نعيم يف الطب ( عن بريدة. صحيح 4)

( من طريق حممد بـن أيب السـري العقـالين أبـو عاصـم رواه 1/185/1)"( )حسن: أخرجه الطرباين يف "األوسط3)
 (.1883ابن اجلرح عن شريك بن عبداهلل بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( ) إرواء الغليل 
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 بعض الروايات الضعيفة في الحبة السوداء: 
الكمأة دواء العني, وإن العجوة من فاكهة اجلنة, وإن احلبة )) -1

الذي يكون يف امللح دواء من كل داء إال  –عين الشونيز السوداء ي
 .(1) ((املوت

قال قتادة: حدثت: أن أبا هريرة قال: الشونيز دواء من كل داء, )) -2
إال السام, قال قتادة: يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة من 
الشونيز, فيجعلهن يف خرقة فينقعه فيتسعط به كل يوم يف منخره 

األيسر قطرة, والثاين: يف األمين واحدة, ويف األمين قطـرتني ويف 
 . (2) ((األيسر ثنتني, والثالث يف األمين قطرتني ويف األيسر قطرة

كان إذا اشتكى تقمح )أي   عن أنس بن مالك أن النيب )) -4
 (4)استف( كّفـاً من شونيز ويشرب عليه ماًء أو عسال". 

 المبحث الثاني: 

ــ  ــــــــــــ
ل بـن حيـان البجلـي ثـين حـدثنا أسـود بـن عـامر: حـدثنا زهـري عـن واصـ 3/438( قال األلبـاين: ) أخرجـه أمحـد 1)

. وهـذا إسـناد رجالـه كلهـم ثقـات رجـال السـتة, غـري أن لـه علـة دقيقـة عبداهلل بن بريدة عن أبيه عـن النـيب 
وهي أن زهرياً وهو ابن معاوية أخطأ يف قوله: واصل بـن حيـان وإ ـا هـو صـاح بـن حيان,وهـذا ضـعيف.... ( 

بـن عبيـد قـال: حـدثنا صـاح يعـين ابـن حيـان عـن ابـن بريـدة إىل أن قال )... قلت وقد رواه على اجلادة حممد 
يعين سلسة األحاديث الضـعيفة(( رقـم ))إن اجلنة عرضت علي..(( يف الكتاب اآلخر ))به مث أمت منه فانظر: 

 . 684يف تعليقه على احلديث رقم  335صفحة  2(. سلسة األحاديث الصحيحة م 4688

. قـــال حمققـــه عبـــدالقادر األرنـــا وط: 3848حـــديث  316صـــفحة  5( أخرجـــه الرتمـــذي ) جـــامع األصـــول م 2)
هذه الرواية عنـد الرتمـذي موقوفـة, ويف سـندها انقطـاع, وقـد وردت يف حـديث مرفـوع أخرجـه املسـتغفري يف  ))

 كتاب الطب, وإسنادها ضعيف((. 

 (. 3/65الفوائد ج ( رواه الطرباين يف األوسط وفيه حيىي بن سعيد العطار وهو ضعيف )جممع الزوائد ومنبع 4)
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 يثكالم العلماء في شرح هذه األحاد 
 

 تعريف الحبة السوداء:  –أ 
احلبة السوداء هي: الشونيز يف لغة الفرس. ))قال ابن القيم رمحه اهلل:  

وهي: الكمون األسود, وتسمى: الكمون اهلندي. قال احلريب عن احلسن 
)رضي اهلل عنه(: إهنا اخلردل. وحكى اهلروي: أهنا احلبة اخلضراء, مثرة البطم. 

 (1)((أهنا الشونيزوكالمها وهم. والصواب: 
كذا عطفه   ((احلبة السوداء الشونيز))قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل قوله: 

على تفسري ابن شهاب للسام, فاقتضى ذلك أن تفسري احلبة السوداء, أيضا 
له. والشونيز بضم املعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعدها 

ونيز لشهرة, الشونيز عندهم إذ ذاك, وأما زاي... وتفسري احلبة السوداء بالش
اآلن فاألمر على العكس واحلبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز 
بكثري, وتفسريها بالشونيز هو األكثر األشهر, وهي الكمون األسود. ويقال له 

 .(2)أيضا الكمون اهلندي

ــ  ــــــــــــ
 228( الطب النبوي ص 1)

 .133/  11( فتح الباري ج 2)
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 . ((شفاء من كل داء)) ما المقصود بقوله 
العموم أو اخلصوص. على  ((شفاء من كل داء)) د بقوله هل املقصو  

 قولني للعلماء. 
 القائلون بالتخصيص:  -1

هذا من عموم اللفظ الذي يراد به اخلصوص وليس جيمع ))قال اخلطايب: 
يف طبع شيء من النبات والشجر مجيع القوى اليت تقابل الطبائع كلها يف 

بعها, وإ ا أراد أنه شفاء من كل داء معاجلة األدواء على اختالفها, وتباين ط
حيدث من الرطوبة والربودة والبلغم. وذلك أنه حار يابس فهو شفاء بإذن اهلل 
للداء املقابل له يف الرطوبة والربودة. وذلك أن الدواء أبدًا باملضاد, والغذاء 

 .(1)((باملشاكل
ون دواء العسل عند األطباء أقرب إىل أن يك))وقال أبو بكر بن العريب: 

من كل داء من احلبة السوداء, ومع ذلك فإن من األمراض ما لو شرب صاحبه 
األكثر  ((فيه شفاء للناس))العسل لتأذى به, فإن كان املراد بقوله يف العسل 

 .(2)((األغلب فحمل احلبة السوداء على ذلك أوىل
ــ  ــــــــــــ
  من الغرائب أنين قـرأت ألحـد املعاصـرين مـن ا ـربني يف طـب األعشـاب )كتـاب: الشـفاء يف احلبـة السـوداء بـني

)فيهــا شــفاء( ولــيس هــي شــفاء: وجــوب اســتخدامها مــع أعشــاب  التجربــة والربهــان( أن مــن مــدلول قولــه 
ى وعدم استخدامها مبفردها )!!( ذلك ألن الشفاء من أحد مركباهتا. وسـبب مثـل هـذه الغرائـب اخلـوض أخر 

فيمــا ال حيســن املــرء فــإن مثــل هــذا القــول كمــا تــرى يف هــذا املبحــث مل يقــل بــه عــامل مــن علمــاء الشــرع الــذين 
عاصــرة علــى أن احلبــة عرفــوا اللغــة ومــدلوالت النصــوص الشــرعية, ومــن جهــة أخــرى تشــهد البحــوث الطبيــة امل

 السوداء مفيدة مبفردها كما سنرى يف الفصل الثاين من هذا البحث.
 . 184/  8( حتفة األحوذي ج 1)
 .133/ 11فتح الباري( 2)
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ۡ... ونظريه قوله تعاىل يف حق بلقيس:))وقال الطيـيب:  وتَِيت 
ُ
ۡنمَِۡۡوأ

ء ُۡۡكُِۡ ء ُۡۡكلۡۡتَُدُمِرُۡوقوله تعاىل ََش  يف إطـالق العموم وإرادة  ََش 
 .(1)((التخصيص

ۡتَُدُمِرُۡوقوله )شفاء من كل داء(؟ مثل قوله تعاىل: ))وقال ابن القيم: 
ء ُۡۡكلۡ رََِۡۡش  م 

َ
 . (2)((أي كل شيء يقبل التدمري, ونظائره ,َرُبَِهاۡبِأ

حيدث من الرطوبة إذ ليس يف  (فاء من كل داءش)... ))وقال املناوي: 
 .(4) ((شيء من النبات ما جيمع مجيع األمور...

 القائلون بالعموم:  -2 

تكلم الناس يف هذا احلديث وخصوا عمومه ))قال أبو حممد بن أيب مجرة: 
وردوه إىل قول أهل الطب والتجربة, والخفاء بغلط قائل ذلك, ألننا إذا صدقنا 

ومدار علمهم غالبا إ ا هو على التجربة اليت بنا ها على ظن  –أهل الطب 
 .(3)((غالب فتصديق من ال ينطق عن اهلوى أوىل بالقبول من كالمهم

... وقيل: هي باقية على عمومها وأجيب عن قول ))وقال املباركفوري: 
 اخلطايب ليس جيمع يف طبع شيء... إخل بأنه: 

  يف واحـدأن جيمع العامل ليس من اهلل مبستنكر

ــ  ــــــــــــ
 .184/ 8حتفة األحوذي ( 1)
 .  228( الطب النبوي / 2)

 .432/ 3فيض القدير م ( 4)
 .133ص  11فتح الباري ج( 3)
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أما قول الطيـيب ونظريه إخل ففيه أن اآليتني مينع محلهما على العموم على ما هو 
 عند كل أحد معلوم, وأما أحاديث الباب فحملها على العموم متعني لقوله 

ِۡٱوَۡفيها: إال السام. كقوله تعاىل: نَسَٰنَۡٱۡإِنۡل١ۡۡل َعص  ِ
ۡرۡلَِفۡۡۡل  ٢ُۡۡۡخس  ۡإِّلل

ِينَۡٱ َٰلَِحَٰتِۡٱۡوََعِملُوا ُۡۡنوا َۡءامََّۡۡلل ا ۡۡلصل َِۡۡوتََواَصو  َقُِۡٱب ا ۡۡۡل  َِۡۡوتََواَصو  ِۡٱب ب  ۡلصل
٣:(1)(([4-2]العصر اآلية. 

 الجمع بن القولين:  -3
ويؤخذ من ذلك أن معىن كون احلبة السوداء شفاء من  ))قال ابن حجر: 

ا كل داء أهنا ال تستعمل يف كل داء صرفا بل رمبا استعملت مفردة, ورمب
استعملت مركبة, ورمبا استعملت مسحوقة وغري مسحوقة, ورمبا استعملت أكال 

 . (2)((وشربا وسعوطاً وضماداً وغري ذلك
وقال رمحه اهلل بعد ذكر اخلالف بني القائلني باخلصوص والعموم يف معىن 

توجيه ))يعين الكـالم أعاله  ((... وقد تقدم)) ((شفاء من كل داء)) قوله 
مومه بأن يكون املراد بذلك ما هو أعم من اإلفراد والرتكيب, وال محله على ع

 .(4)((حمـذور يف ذلك وال خـروج عن ظـاهر احلديث واهلل أعلم
وهذا الذي ذكره رمحه اهلل يشهد له ما سنذكر يف هذا البحث من فوائد 
عديدة للحبة السوداء يف عالج أمراض خمتلفة, مما يرجح القول بالعموم, ولكن 

شاركة مع غريها من األدوية أحيانا وباالستخدامات املختلفة هلا, كما أشار بامل

ــ  ــــــــــــ
 .184/  8( حتفة األحوذي, 1)
 .11/133فتح الباري ( 2)

 .11/133فتح الباري ( 4)
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 إىل ذلك احلافظ ابن حجر. 
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 بحث الثالثمال
بعض التجارب في االستشـفاء بالحبـة السـوداء فـي القديم 

 والحديث
 

 تجارب لالستشفاء بالحبة السوداء في القديم:  - أ
 عديدةالطب النبوي فوائد ذكر عدد كبري من العلماء الذين صنفوا يف 

واحلكماء يف تلك العصور وما األطباء للحبة السوداء مقتبسة من جتارب 
 قراءهتاعند  همفقد يظن بعض ,تالنقوالقصرية مع هذه  وقفةها. وال بد من قسب

وذلك ألهنا ذكرت يف كتاب هبذا العنوان وهذا خطأ,  ؛أهنا من الطب النبوي
ج من أمراض خمتلفة باستخدام احلبة السوداء ن هذه التجارب القدمية للعالإف

مل تصدر  ألهنا ؛الطب النبوي إىلوال ميكن أن تعزى  ألصحاهبا,هي اجتهادات 
العلماء هلا من باب التمثيل على الفوائد  إيراد. وقد يكون طفىصمن امل

علمهم يف ذلك العصر من استخدامات  إليهما وصل  ر  كْ اجلمة هلذا العالج وذ  
 ورد يف احلديث األمر بالتداوي إذنبوي  أصلهالدواء الذي هو يف  اهلذعالجية 

 به واهلل أعلم. 
 النقوالتالطب النبوي"أكثر هذه "ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه  عوقد مج

هلذه  مثالً عن أطباء وحكماء تلك العصور ولذا فنكتفي هبذا النقل عنه 
 الوصفات القدمية.

ثالثة: مذهب للنفخ, خمرج حلب القرع, نافع نيز حار يابس يف الو والش))
 والبلغمية, مفتح للسدد, وحملل للرياح, جمفف لبلة (1)عبْ من الربص ومحى الر  

ــ  ــــــــــــ
 ( وهي احلمى اليت تأخذ يوماً وتدع يومني, مث جتيء يف اليوم الرابع. القاموس ) ربع (.1)
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أذاب احلصاة  ,ن دق وعجن بالعسل, وشرب باملاء احلارإها. و تاملعدة ورطوب
. اذا أدمي شربه أيامإ اليت تكون يف الكليتني واملثانة. ويدر البول واحليض واللنب

ن عجن مباء احلنظل إن سخن باخلل, وطلي على البطن قتل حب القرع. فإو 
طع وحيلل, قالدود أقوى. وجيلو وي إخراج الرطب أو املطبوخ: كان فعله يف

دق وصر يف خرقة واشتم دائما, أذهبه. ودهنه نافع  إذاويشفي من الزكام البارد: 
ع من البهر نفمباء:  ثقالشرب منه م وإذاواخليالن.  للداء احلية, ومن الثآلي

نقع منه سبع حبات  وإذاوالضماد به ينفع من الصداع البارد. . وضيق النفس
 ة , وسعط به صاحب الريقان, نفعه نفعا بليغا.أمر اعددا يف لنب 
 وإذاطبخ خبل, ومتضمض به, نفع من وجع األسنان عن برد.  وإذا

ن ضمد به مع إالعني. و استعط به مسحوقاً, نفع من ابتداء املاء العارض يف 
 ة.بواألورام الصل ,اخلل: قلع البثور واجلرب املتقرح وحلل األورام البلغمية املزمنة

ذا شرب منه مقدار نصف إو  .اذا تسعط بدهنه: (1)وةقوينفع من الل
وخلط بدهن , ن سحق ناعماإ. و (2)نفع من لسع الرتيالء: القمثإىل مثقال 
ع من الربد العارض فيها فن ,ذن ثالث قطراتوقطر منه يف األ, اخلضراء احلبة
 ح والسدد.يوالر 

مث نقع يف زيت وقطر يف األنف ثالث قطرات أو  ,ن قلي مث دق ناعماإو 
 نفع من الزكام العارض معه عطاس كثري. اً,أربع

أو دهن احلناء وطلي  (4)لط بشمع مذاب بدهن السوسنحرق وخُ أ وإذا
 ل القروح.از أنفعها و  ا باخلل,هغسلبه القروح اخلارجية من الساقني بعد 

ــ  ــــــــــــ
 ( اللقوة: داء يعرض للوجه.1)
 ( الرتيالء: ضرب من العناكب.2)

 ( نبات فصلي له زهور جذابة خمتلفة األلوان. 4)
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ا هالغليط نفعواحلزاز  سحق خبل وطلي به الربص والبهق األسود وإذا
 وأبرأها.

  بٌ لْ كَ   هعضَّ  نْ واستف منه كل يوم درمهني مباء بارد مَ  سحق ناعماً  وإذا
ذا إنفعه نفعا بليغا وأمن على نفسه من اهلالك. و  ,قبل أن يفرغ من املاء بٌ ل  كَ 

 طرد اهلوام.: دخن به وإذامها. دجل والكزاز وقطع موالفاا من نفع: بدهنه سعط
مباء ولطخ على داخل احللقة مث ذر عليها الشونيز   (1)أذيب األنزروت وإذا
رورات اجليدة العجيبة النفع من البواسري. ومنافعه أضعاف ما ذكان من ال

 .(2)((كثار منه قاتلإل ذكرنا. والشربة منه درمهان. وزعم قوم أن ا
 

  تجارب حديثة لالستشفاء بالحبة السوداء: -ب
ذكر بعض املعاصرين جتارب هلم يف العالج باحلبة السوداء تشمل تركيب 
بعض األدوية احملتوية على احلبة السوداء وطريقة استخدامها للتداوي من بعض 

وإن كانت حديثة وأصحاهبا قد يكونون من  (4)األمراض. وهذه الكتب
عض ا االت اليت تؤهلهم لعمل مثل هذه املركبات الدوائية إال املتخصصني يف ب

أهنا ال تعدو أن تكون جتارب شخصية وآراء ألصحاهبا. حيث ال تعتمد هذه 
للعالج من  الكتب على الطريقة العلمية احلديثة يف دراسة جدوى استخدام دواء

ــ  ــــــــــــ
ُُ شـجرة تنبـت1) يف بـالد الفــرس, يف طعمـه مـرارة, ولونـه أمحـر. انظــر اجلـامع ملفـردات األدويـة البـن البيطــار  ( َصـْم

1/84. 

 .241- 241( الطب النبوي ص 2)

( لالطالع على  اذج من الكتب انظر: الشفاء باحلبة السوداء لفرح عبداحلميد القداحي والشفاء يف احلبة 4)
 طيب عبداهلل الطيب. السوداء بني التجربة والربهان للكيميائي:
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ى مقبول مرض معني, واليت تبىن على نواٍح إحصائية جتعل الدراسة على مستو 
من الثقة والصدق. ولذا فإن مثل هذه التجارب تضم إىل هذا املبحث من هذا 
الفصل؛ ألهنا أقرب إليه من الفصل التايل الذي يتحدث عن الدراسات العلمية 
املوثقة املتعلقة باحلبة السوداء يف الطب احلديث. وقد تكون هذه املركبات نواة 

ة معتمدة على النواحي اإلحصائية جيدة ميكن استخدامها إلجراء حبوث طبي
احلديثة إلثبات مدى نفع هذه املركبات لعالج األمراض املشار إليها يف هذه 

 الكتب. 
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 الفصل الثاني
 الحبة السوداء في الطب الحديث

 

 : ثالثة مباحثوفيه 
 

 بحث األول: مكونات الحبة السوداء.مال
ى عل أجريتبحث الثاني: مسح عام للبحوث التي مال

السوداء في الطب الحديث حتى  الحبة
 .تاريخه

 بحث الثالث: هل للحبة السوداء آثار سلبية؟مال
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 بحث األولمال
 مكونات الحبةالسوداء

 

 نبذة زراعية:  -1
سط و يكثر زراعة احلبة السوداء يف بلدان حوض البحر األبيض املتوسط و 

ىل فصيلة إوينتمي هذا النبات  (1)سياآب غر أوربا و 
(RANUNCULACEAE)  عن بعض تميز بعضها ي أقسام إىلينقسم و

 وهي:  الكيميائي, تركيبهاكما ختتلف يف   ,شكلها اخلارجي
  N.Sativa الحبة السوداء الشائعة -
سم وغزيرة التفريع, عليها أوبار  81قوية النمو يصل ارتفاعها اىل  

مشوبة جزاء صغرية خيطية الشكل. واألزهار أىل إخفيفة. األوراق مقسمة 
  .عاألصابند سحقها بني عباللون األزرق والبذور ذات رائحة عطرية 

 N. Damascena الحبة السوداء الدمشقية -
جزاء طويلة ورفيعة جدا, أىل إال أن األوراق مقسمة إ ,تشبه النوع السابق

 محر داكن.ألوهنا أزرق أو و األزهار كبرية احلجم و 
  N. Orientalisالحبة السوداء الشرقية:  -

سم.  على أربعنيطواهلا أوهي نباتات قصرية وضعيفة النمو ال تزيد 
ولوهنا أخضر فاتح واألزهار صفراء  ,يطية رفيعة وطويلةخىل أجزاء إوراقها جمزأة أ

 .(2) اللون منقطة باللون األمحر
ــ  ــــــــــــ
 .1856( جنيب 1)

 ( من كتاب الشفاء باحلبة السوداء لفرح عبداحلميد القداحي بتصرف.2)
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 مكونات الحبة السوداء:  -2

امل: للع من أوائل البحوث اليت ظهرت يف مكونات احلبة السوداء حبث
%  25ىل أن هذه النبتة حتتوي على إم حيث توصل  1661قرينش يف عام 

% رماد حيتوي على عنصر الكالسيوم بشكل رئيس. مث توالت  3113 و زيت,
ذلك التاريخ وحىت وقتنا احلاضر لتكشف مكونات هذا النبات  البحوث بعد

يبني والذي ( 1) يف اجلدول رقم مجال نتائج هذه البحوثإالعجيب وميكن 
وحتتوي احلبة السوداء على . نسبة هذه املكونات من وزن احلبة السوداء

حيث تتميز  مكونات ضئيلة وجزئية ولكنها مهمة من الناحية الدوائية العالجية؛
 وظائف اجلسم ومكافحة األمراض والتأثري يفهذه املكونات بالقدرة على التأثري 

يتكون الزيت الثابت و . alkaloids-coumarines)مثل ( مسبباهتا يف
بينما حيتوي  (1) (sterols)للحبة السوداء من أمحاض دهنية وستريوالت 

حمفوظ  باحثانفرزها ال من ون وكان أول من متكنيجلالزيت الطيار على مادة الن
ىل أهنا عبارة عن إين فيما بعد خخادمث توصل الم 1881يف عام  دخاخينوال

من أهم املواد الفعالة عالجيا يف هذا  دالذي يع ونموكوينيثالمركب ملادة 
  .(2)النبات

 
 
 

ــ  ــــــــــــ
 .1884 –( جاد وزمال ه 1)
 1883( الدخاخين 2)
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 (1جدول رقم )
 (1)المكونات األساسية للحبة السوداء

 

 النسبة من وزن احلبة السوداء مسمى اجلزء

 % 31 -42  الزيت الثابت

 % 1133 – 113 الزيت الطيار

 % 1818 – 18 بروتني

 %4418 نشأ

 % 813 – 313 ألياف

 % 5 – 311 رطوبة

 % 5 – 415 رماد
 

ه   بو طبل وزمالأ باحثه اليلإل ما توصَّ  ثارةً إومن أكثر األمور  
ال  عنصرا يف الزيت الطيار للحبة السوداء والذي (85)( من اكتشاف 1868)

جرام من  (1)خذنا مقدار أي إذا أ من وزن احلبة السوداء % 113يزيد على 
مايكرو جرام(  3ي ما يعادل أمن هذا اجلرام ) 11113ن إاحلبة السوداء ف

 حيتوي على هذه العناصر السبعة والستني فسبحان اخلالق العظيم. 
وظهرت عدة حبوث يف األلفية الثالثة )القرن احلادي والعشرون( تفصل يف 
بعض العناصر السابقة من أمهها اكتشاف مادة فعالة ضد اخلاليا السرطانية 

ــ  ــــــــــــ
 ( مقتبس من مشروع حبثي للكاتب مبشاركة د. باسل الشيخ مقدم ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.1)
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طة الباحثني كومارا وهوت يف بواس (alpha-hederin)تسمى الفاهيدرين 
 .2111عام 

 هل تختص هذه المكونات بنوع للحبة السوداء دون آخر؟ -3

من الشائع بني العامة أن احلبة السوداء اليت هلا تأثري طيب هي من نوع 
معني وتنبت يف بلد معني بل وهلا سعر أعلى من األنواع األخرى من احلبة 

ع معني أو بلد معني أو شكل معني السوداء. وليس على هذا التخصيص لنو 
للحبة السوداء أي مستند علمي. وقد أجرى الباحثان بروتس وبوكار يف عام 

بأسرتاليا حبثا على ستة أنواع من احلبة السوداء املوجودة يف األسواق,  2111
ومت حتليل عناصر هذه األنواع الستة, ووجد أهنا حتتوي على نفس الرتكيب من 

وتكمن الفروقات فقط يف كميات هذه العناصر املوجودة يف هذه الناحية النوعية 
األنواع الستة. وكذلك البحوث اليت أجريت يف قسمنا )وظائف األعضاء بكلية 
الطب جبامعة امللك فيصل( وهي تقارب العشرة كانت على احلبة السوداء 

تأثري املوجودة يف السوق, واليت تباع بالسعر العادي, وأعطت نتائج قوية يف ال
يف العوامل اليت مت دراستها. ولذا فإن شراء احلبة السوداء املوجودة يف السوق 
ذات السعر العادي يكفي عن شراء األنواع الغالية والفروقات يف هذه األسعار 
ترجع غالبًا إىل درجة النقاوة واملذاق, وليس إىل الرتكيب الكيميائي أو التأثري 

 الطيب واهلل أعلم.
 ع أن تؤخذ الحبة كاملة؟ هل األنف -4

توصل العلماء إىل فصل املادة اليت تعرف حىت اآلن بأهنا أكثر مكونات 
احلبة السوداء فعالية وهي الثيموكوينون اليت سبق احلديث عنها. وهذه املادة تباع 
يف شركات األدوية ومت معرفة تركيبها الكيميائي. وقد أجرى عدد من الباحثني 
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زاء أخرى من احلبة السوداء ملعرفة فعاليتها ومقارنة قوة جتارب عليها وعلى أج
مفعوهلا مع احلبة السوداء كاملة. وباجلملة فإن التجارب تشري إىل أن استخدام 
احلبة السوداء كاملة أفضل من استخدام أجزائها, إذ إن هذه األجزاء يكون هلا 

السوداء  مفعول أقوى عندما ينضم بعضها إىل بعض كما هو احلال يف احلبة
 الكاملة.

مثال ذلك حبث أجري على أربعة أجزاء من احلبة السوداء من ضمنها 
مادة الثيموكوينون ومت مقارنة قدرهتا على مضادة املواد املؤكسدة مع زيت احلبة 

السوداء, وتوصل الباحثان أن هذه املواد يـَُقّوي مفعول بعضها بعضاً 
. وكذلك (1)

صل اإلنسان على فوائد مجيع مركباهتا وإذا أخذ عند أخذ احلبة السوداء كاملة حي
جزءاً منها مل حيصل إال على فائدة ذلك اجلزء. وال مينع أن تكون هناك حاالت 
معينة تستدعي استخدام أجزاًء منها عالجًا ملرض حمدد عندما يكون املريض 
عرضة لإلصابة بتأثري جانيب غري مرغوب فيه, لو استخدمت احلبة السوداء  

, وهذا يرتك لتقدير الطبيب يف ذلك الوقت الذي نكون قد وصلنا فيه إىل كاملة
مرحلة متقدمة يف البحوث على احلبة السوداء وتأثري مكوناهتا املختلفة يف 
وظائف اجلسم ومقاومة األمراض وعالجها. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن احلبة 

ل أسبوع مثال( فال السوداء عند طحنها ال بد من تناوهلا يف وقت وجيز)خال
 حتفظ وقتاً طويالً؛ ألن الزيت الطيار يقل فيها مع الوقت.

ــ  ــــــــــــ
 . 2111( تورتس وبوكار 1)
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 بحث الثانيمال
مسح عام للبحوث التي أجريت على الحبة السوداء في الطب 

 الحديث حتى تاريخه
 

ويتبني هذا  ,ن العناية باحلبة السوداء يف الطب احلديث آخذة باالزديادإ
( بأعداد البحوث اليت أجريت عليها 2رقم فقة )جدول امن اإلحصائية املر 

. وهذا مؤشر قوي Medlineاملذكورة يف موقع  خالل العقود األربعة املاضية
على أمهية هذا الدواء ويدل على أن هذا النبات له أثر كبري يف العالج من 
أمراض عديدة. وقد بدأ الغربيون وبالذات يف الواليات املتحدة األمريكية بإجراء 

أهم النتائج اليت توصلوا إليها إمكان  منعديدة على احلبة السوداء و أحباث 
لبحوث املسح العام لتبني من ياستخدامها يف العالج من أمراض السرطان. كما 

( قدرة هذا النبات على التأثري يف 4اليت أجريت على احلبة السوداء )جدول 
 نفسه مراض ويف الوقتاألضرار واأل من ومحايتهأجهزة خمتلفة يف اجلسم الطبيعي 

 منة للحبة السوداء على عالج عدد كبري ومتنوع عاليالقدرة ال يظهر جلياً 
 األمراض.
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 (2جدول رقم )
إحصاء للبحوث التي أجريت على الحبة السوداء خالل العقود األربعة 

 Medlineالماضية المذكورة في موقع 
 

 عدد البحوث السنوات
 5 1851 – 1883من 
 8 1853 – 1851من 
 3 1861 – 1858من 
 - 1863 – 1861من 
 1 1881 – 1868من 
 12 1883 – 1881من 
 22 2111 – 1888من 
 43 حىت تارخيه – 2111من 
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( مسح عام للبحوث التي أجريت على الحبة السوداء مع 3جدول )
 نتائجها خالل العقود األربعة الماضية.

مجال 
 البحوث

المادة 
مالمستخد

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

أمــــــــــــــراض  -1
 السرطان
 حبثاً((11 

ملجرام / فأر  211 احلبة السوداء 
 / اليوم 

 الفئران  -
خاليـــــــــــــــــــــــــــــــــا  -

ســرطانية ألنــواع 
معينـــــــــــــــة مــــــــــــــــن 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــرطان 
تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب 
اإلنســــــــــــــــــــــان أو 

 احليوان 

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداء 
 ومشتقاهتا على: 

احلمايـــــة مـــــن  -1
اإلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة 
بالســــــــــــــــــــــرطان إذا 

قبـــــل اســـــتخدمت 
املــــــادة الســــــرطانية 
مبـــدة زمنيــــة كافيــــة 
)ال تقـــــــــــــل عـــــــــــــن 
أســـــــــبوع حســـــــــب 
البحـــوث املنشـــورة 

 حىت اآلن(
قتـــــل اخلاليـــــا  -2

الســرطانية بفعاليــة 
 عالية.

تنشيط عمل  -4
األدويــــــة املضــــــادة 
للســــرطان وتقويــــة 

 مفعوهلا. 

مســـــــــــــــــــــــــتخلص 
 احلبة السوداء 

 111و  31
ملجـــــــــرام/ كلجـــــــــم/ 

 يوم 
  

 الثيموكوينرن 
اء % يف مــــــــ 1111

 11الشــــــــــــــــــــــــرب أو 
ملجــــــرام / كجــــــم / 
 يوم يف ماء الشرب 

 311 – 211 الفاهيديرن. 
 مليجرام / كلجم 
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

 
 تااللتهابــــــــا-2

وكمســـــــــــــــــــــــــــــــكن 
 3لــــــــــــــــــــــــــــ الم )

 حبوث(
 

 احلبة السوداء
ــــــــــــــة  ــــــــــــــت احلب زي
 السوداء الثابت
 الثيموكونيون

 نيجلون

311 
 ملجرام/لكجم 

ميكروجـــــــــــــــــرام/  23
 مل 
413 

 ميكروجرام/مل 
- 

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة  الفئران  -
الســــــــــــوداء علــــــــــــى 
مضـــــادة وختفيـــــف 
آثارهـــــــــــــــا )مثـــــــــــــــل 
االمحـــرار والـــورم.. 
إخل( كمــــــا تعمـــــــل 
علــــــــــــى تســــــــــــكني 
ـــــــــــــــف اآلالم  وختفي
بقــــوة تقــــارب قــــوة 

 األسربين. 
 
جهـــــــــــــــــــاز  -4

 املناعة
 حبوث( 3)
 

 احلبة السوداء 
مســـــــــــــــــتخلص 

 داءاحلبة السو 

 جرام مرتني يوميا  1
- 

 اإلنسان  -
 الفئران  -

خاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -
 سرطانية

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة 
الســــــــــــوداء علــــــــــــى 
ــــــــــــــادة نشــــــــــــــاط  زي
جهـــــاز املناعـــــة يف 
اإلنســـان واحليـــوان 
الطبيعـــــــــــــي كمـــــــــــــا 
تقـــــــــــــوي القـــــــــــــدرة 
القتاليـــــــــــــــة هلـــــــــــــــذا 
 اجلهاز يف املرض 

 



 29 

 

مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

مقاومـــــــــــــة  -3
 امليكروبات

 حبوث( 8)

مســـــــــــــــــتخلص 
احلبـــة الســـوداء 

 اخلام 

 البكترييا - -
 الفطريات  -

 الفريوسات - 

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة 
الســــــــــــوداء علــــــــــــى 
قتــــــل أنــــــواع عــــــدة 
مــــــــــــــن البكترييــــــــــــــا 
بقســـــميها )جــــــرام 
ســــــــــــالب وجــــــــــــرام 
موجــــــــــــب( كمــــــــــــا 
تنشــــــــــط وتقــــــــــوي 
مفعـول عـدد كبــري 
مــــــــــن املضــــــــــادات 

 احليوية.
وكــــــــــذلك تعمــــــــــل 
احلبـــــــــــة الســـــــــــوداء 
و علـــــى تقليـــــل  ــــــ

ــــــــــات مــــــــــن  الفطري
ـــــــــــدا  ـــــــــــوع الكندي ن

Candida) 
Abicans)  

كمــــــــــــــــا أن هلــــــــــــــــا 
مفعـــــــــواًل مضـــــــــاداً 
لفريوســــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 السيتومقالو
(Cytomegalo 

virus) 

مســـــــــــــــــتخلص 
احلبـــة الســـوداء 

 باإليثري 

ميكــــــرو  23-311
 جرام للقرص

ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي
الســـــــــــــــــــــــــــــــوداء 

 الطيار 

-  

 - الثيموكونيزن
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  لجرعةا

 النتيجة المستخدم

مقاومـــــــــــــة  -3
 الديدان
 )حبثان(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   احلب
 السوداء 

ملجـــــــــــــــــــــــــــــرام /   31
 كلجم

األطفــــــــــــــــــال  -
املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــابني 
بديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 

 السستود 
 الفئران  -

ــــــــــــــــت احلبــــــــــــــــة  قلل
الســـــــــــــــوداء مـــــــــــــــن 
أعـــــــــداد الديـــــــــدان 
يف الكبــد وكــذلك 
زادت مــــن أعــــداد 
البـــــيض امليـــــت يف 
األمعـــــــاء لديـــــــدان 
البلهيارســــــيا كمـــــــا 
د قللـــت مـــن أعـــدا
ــــــرباز  البــــــيض يف ال
لديـــدان السســـتود 
يف األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال 
املصـــــــــــابني هبــــــــــــذا 
ـــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــن  الن

 الديدان. 

زيــــــــت احلبــــــــة  
 السوداء 

مــــــــــــــــــــــل /   3, 213
كلجــــــم مــــــرة يوميــــــا 

 ملدة أسبوعني 
مســــــــــــتخلص  

احلبـــة الســـوداء 
 اإليثانويل

ملجـــــــــــــــــــــــــــــرام /   31
كلجــــــم مــــــرة يوميــــــا 

 ملدة أسبوعني 
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  رعةالج

 النتيجة المستخدم

اآلثــــــــــــــــــــار  -8
اجلانبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
)الســـــــــــــــــــــــــمية( 
لألوديــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مضـــــــــــــــــــــــــادات 

 السرطان
 حبوث( 3)

ملجــــــــرام/كلجم 31 احلبة السوداء 
 خلمسة أيام متناوبة

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة  الفئران -
الســــــــــــوداء علــــــــــــى 
ختفيـــــــــــف اآلثـــــــــــار 
اجلانبيــــــة لألدويـــــــة 
وخباصــــــــــة اآلثــــــــــار 
الســـــــــمية املـــــــــدمرة 
لألدوية السرطانية 

الكلـــــــــى كمـــــــــا  يف
أهنــا حتمــى اجلســم 
مـــن تـــأثري العـــالج 
املضــــاد للســــرطان 
)ســــــــيس بالتــــــــن( 
من ختفـيض نسـبة 
اهلميوقلـــــــــــــــــــــــــــــوبني 
وكريـــــــــــــات الـــــــــــــدم 

 البيضاء.

ملجــــــــرام/كلجم 11 ثيموكونيون  
خلمســـــــة أيـــــــام قبـــــــل 
الـــــــــدواء مث خلمســـــــــة 
ـــــــــــــــــــاء  أســـــــــــــــــــابيع أثن
 استخدام الدواء 

مســـــــــــــــــتخلص 
 احلبة السوداء
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مجال 
 البحوث

ة الماد
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

ــــــــــــــــــــــــــة -5 محاي
الكبــــــــــــد مــــــــــــن 
التســــــــــــــــــــــــــــــــــمم 
والتليــــــــــــــــــــــــــــــــف 
 وموت اخلاليا

 حبوث( 8)

 12-6ملــــــــــــــــــــــــــــــــدة   احلبة السوداء 
 أسبوع

 األرانب  -
 الفئران -

 اجلرذان -

حتمـــي الكبـــد مـــن 
التليـــــــــف ومـــــــــوت 
اخلاليـــــا والتســـــمم 
ـــــــــــذي يصـــــــــــيب  ال
بســــــــــــبب بعــــــــــــض 
ــــــــــة واملــــــــــواد  األدوي
الكيماويــة بدرجــة 

دا تصـــل عاليـــة جـــ
إىل احلمايـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الكاملة.

 111-1213 ثيموكونيون  
ملجم/كلجـــــــــــــــــــــــــــــــم 

 )جرعة واحدة(
ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي

 السوداء 
ملجم/كلجــــــــم  61
أســابيع قبــل  3ملــدة 
 الدواء

نســـــــــــــــــــــــبة  -6
الســــــــــــــــــــــكر يف 

 الدم
 حبوث( 8)

جرام مرتني يوميا  1 احلبة السوداء 
 ألسبوعني/متطوع

 الفئران  -
 اإلنسان -

تعمــــــــــــــــل احلبـــــــــــــــــة 
لــــــــــــى الســــــــــــوداء ع

ختفـــــــــــيض نســـــــــــبة 
الســـــــكر يف الـــــــدم 
يف اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــان 
الطبيعــي كمــا أهنــا 
ختفـــــــــــــض نســـــــــــــبة 
الســـــــكر يف الـــــــدم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  يف فئ
التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب 
املصـــــــابني مبـــــــرض 

 السكر.

ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي
 السوداء 

31-311 
ــــــــــــأر ملــــــــــــدة  ملجم/ف

 أسبوعني
مــــــــل /كلجــــــــم  12 الثيموكونيون 

 أسبوع 12ملدة 
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
مخلوق ال الجرعة

 النتيجة المستخدم

كريـــــــــــــــــات -8
ــــــدم احلمــــــراء  ال

 والبيضاء
 )حبثان(

ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي
الســـــــــــــــــــــــــــــــوداء 

 الثابت 

مــل/ كلجــم ملــدة  2
 أسبوع  12
مــل/ كلجــم ملــدة  1
 أسبوع 12

 الفئران  -
 اجلرذان -

ترفــع احلبــة الســوداء 
مـــــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــــبة 
ـــــــــــــــــوبني يف  اهليموجل
الـــدم وكـــذلك ترفـــع 
مـــــن نســـــبة اخلاليـــــا 
يف الــــــــــــدم وذلـــــــــــــك 

بـــــا لزيـــــادة يعـــــود غال
ــــدم  عــــدد كريــــات ال
احلمــــــراء كمــــــا أهنــــــا 
يف الوقـــــــــت نفســـــــــه 
ختفض عدد كريات 

 الدم البيضاء 
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

محايــــــــــــة  -11
املعــــــــــــدة مــــــــــــن 

 القرحة
 )حبثان(

مـــــــــــــــــــــــــــل/   3, 213 احلبة السوداء 
 كلجم

حتمــــــــــــــــــــي احلبــــــــــــــــــــة  الفئران  -
 الســوداء املعــدة مــن
اإلصــــــــابة بالقرحــــــــة 
سواء كانت بسبب 
اإليثـــانول أو نقـــص 
األكســــــجني. وقــــــد 
رفعـــــــــــــــــــت احلبـــــــــــــــــــة 
الســوداء مــن مساكــة 
املـــــــــــــادة املخاطيـــــــــــــة 
املغطيــــــــــــة للمعــــــــــــدة 
وكـــذلك قللـــت مـــن 
نســــــــــــــــــــــبة مــــــــــــــــــــــادة 
اهلســـــــــــــــــــــــــــتامني ويف 
نفس الوقت رفعـت 
مـــن نســـبة احلمـــض 
واملـــــــــــــواد املضـــــــــــــادة 

 لألكسدة 

, 31, 21, 3 ثيموكونيون 
ملجـــــــــــــــــــــــــرام/   111
 كلجم.

ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي
 السوداء 

 ؟
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

 ختثر الدم -11
 حبوث( 4)

 -161 – 81 احلبة السوداء  
481-331 

 ملجرام/كلجم

تقلل احلبـة السـوداء  الفئران  -
مــن عــدد الصـــفائح 
ــــــــــدرهتا  ــــــــــة وق الدموي
علــــــــــــــــى التجمــــــــــــــــع 
وااللتصـــــاق وهنـــــاك 

لدراســــــــات بعـــــــض ا
ـــــــــــــــيت تشـــــــــــــــري إىل  ال
وجـــــود آثـــــار مؤقتـــــة 
للحبـــــة الســـــوداء يف 

 ختثر الدم. 

زيــــــــــــت احلبــــــــــــة  
 السوداء

مــــــــل/كلجم ملــــــــدة  2
 أسبوع12

مســــــــــــــــــــتخلص  
احلبـــــــة الســـــــوداء 

 امليثانويل

 

اجلهـــــــــــــــاز  -12
التنفسي ومـرض 

 الربو
 حبوث( 3)

 114 – 111 احلبة السوداء 
 ملجرام /مل

تفيـــــــــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــــــــر  الفئران -
أن الدراســـــــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــة الســــــــــــوداء  للحب
القــــــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــــــى 

الزيـــــــت الطيـــــــار 
 للحبة السوداء 

3-42 
 ميكرولبري/كلجم
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 813 – 118 ينون الثيموكو  
 ملجرام/كلجم

احلماية من الربو أو 
ختفيفـــه بينمـــا وجـــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون يف  الب
إحـــــدى الدراســـــات 
أن احلبـــــــة الســـــــوداء 
ـــــــــع الضـــــــــغط يف  ترف
القصــــــــــبة اهلوائيــــــــــة, 
وتزيــــــد مــــــن معــــــدل 
التـــــــــــــنفس وعللـــــــــــــوا 
ذلـــــك بـــــإفراز مـــــادة 

 اهلستامني
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مجال 
 البحوث

المادة 
المستخدم

 ة
المخلوق  الجرعة

 النتيجة المستخدم

اجلهـــــــاز  -14
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
 وضغط الدم
 )حبثان(

مســـــــــــــــــــــــــتخلص 
احلبـــــــة الســـــــوداء 
بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي  
 كلوروميثني 

مــــــــل/كلجم/يوم 118
 ألسبوعني

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  -
ــــــران  الطبيعيــــــة وفئ
 الضغط العايل

ختفــــــــــــــــــض احلبــــــــــــــــــة 
ضــغط السـوداء مـن 

ـــــــــــدم يف الفئـــــــــــران  ال
ذوات الضــــــــــــــــــــــــــغط 
العــــــــــــــــــايل بنســــــــــــــــــبة 

% كمـــــــــا أهنـــــــــا 22
ختفض من الضـغط 
والنــــبض يف الفئــــران 

 الطبيعية 

الزيـــــــت الطيـــــــار 
 للحبة السوداء

ميكـــــــــــــــــروليرت  3-42
 /كلجم

 118-112 الثيموكوينون
 ملجم/كلجم

نســــــــــــــــــــــبة  -13
 الدهون يف الدم

 حبوث( 8)

ــــــــــة  ــــــــــت احلب زي
 السوداء

مــــــــــــــــــــل/كلجم  1-2
 أسبوع 12ملدة 

 اإلنسان  -
  الفئران-

ختفــــــــــــــــــض احلبــــــــــــــــــة 
الســـــــــــــــــــوداء مـــــــــــــــــــن 
الكلســرتول وثالثــي 
اجللســـرين كمـــا أهنـــا 
ختفـــــض مـــــن نســـــبة 

 ملجم/فأر311-31 احلبة السوداء
جرام لكل متطوع 2

 يومياً 
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ــــــــــــة   الثيموكوينن  ــــــــــــدهون القليل ال
 (LDL)الكثافــــــة 

كمــــــــــا تزيــــــــــد مــــــــــن 
نســـــــــــــــبة الـــــــــــــــدهون 
الثقيلـــة إىل الـــدهون 
اخلفيفــــــــــــة. وهــــــــــــذه 
ـــــــــــــــار مجيعهـــــــــــــــا  اآلث
إجيابية جـداً ومهمـة 
حلمايـــة اجلســـم مـــن 
أمــــــــــــراض تصــــــــــــلب 

 الشرايني 
 

جيابية الكثرية للحبة السوداء أن يتبني من هذا املسح الشامل ل ثار اإل
وكذلك  ,هلذا النبات قدرة عالية وفائقة يف العالج من أمراض خمتلفة ومستعصية

على محاية اإلنسان السليم من هذه األمراض ومقاومة أسباهبا. نفسها له القدرة 
 .ومن هذه األمراض السرطان الذي استعصى على األطباء يف هذا الزمان
فاألحباث املنشورة حىت اآلن تدل على أن للحبة السوداء قدرة على عالج هذا 

وث يقال عن األمراض املزمنة األخرى اليت تشري البحنفسه و الكالم  ,املرض
مثل سكر البول وارتفاع ضغط الدم  هاعلى قدرة احلبة السوداء على عالج

فضاًل عن قدرة احلبة السوداء على عالج  .إخل…. والربو وتليف الكبد
والفطرية وكذلك قدرهتا  فريوسيةاألمراض احلادة مثل االلتهابات البكتريية وال

 ,ةـوعالج القرح ,رحعلى ختفيض نسبة الدهون يف اجلسم ومحاية املعدة من التق
 خل.إ…..وم وحتفيز جهاز املناعة وتسكني اآلالمـبد من السمـاية الكـومح

وال أعرف أن هناك دواء واحدًا أو نباتًا واحدًا جيمع كل هذه التأثريات 
من أن يف هذه احلبة السوداء   املختلفة وهذا مصداق حلديث املصطفى
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 شفاء من كل داء. 
لبكترييا أو ايكون بسبب تأثري خارجي )مثل  فالداء الذي يصيب اجلسد

خل( وكذلك إالفريوسات... أو بعض املواد الكيماوية أو اإلشعاعات... 
يصاحب هذا التأثري اخلارجي قابلية داخلية يف اجلسم هلذا املؤثر )مثل ضعف 

وللحبة  .لإلصابة باملرض ةخل( جيعل اجلسد عرضإاملناعة أو عامل وراثي....
رأينا القدرة على مقاومة هذه العوامل اخلارجية والتقليل من خطرها السوداء كما 

كما أن هلا القدرة على تقوية املقاومة الداخلية للمرض  ومحاية اجلسم منها,
 ألكسدة.لمتمثلة يف جهاز املناعة والعوامل املضادة 

إذ  ,اًل عن هذه األخرية وهي العوامل املضادة لألكسدةـدث قليـولنتح
من املؤثرات املهمة  ةية املواد املؤكسدة اليت حتمل ذرات أكسجني نشطنظر تعدُّ 

مايقرب   اجلسم. وقد برزت هذه النظرية منذيفيف حدوث كثري من األمراض 
وكانت هذه النظرية  ,ماء يف أسباب الشيخوخةلعندما نظر الع اً عام من مخسني

 حدوث الشيخوخة ليل وتفسريلتعمن أبرز النظريات بل أكثرها قبواًل حىت اآلن 
يف األعضاء واألجهزة بل يف اجلسم كله. وتعتمد هذه النظرية اليت أصبحت شبه 
حقيقية يف الوقت احلاضر على أن هذه املواد املؤكسدة اليت حتمل ذرة 
األكسجني النشطة تؤدي إىل إحداث خلل يف اخلاليا ومن مث األعضاء 

طبيعتها وتقصر عن أداء  واألجهزة يف اجلسم وعندها ختتل وظائفها وتتغري
 مهامها. 

ومن  ,وتستخدم هذه النظرية لتفسري حدوث عدد من األمراض يف اجلسم
أمهها أمراض السرطان والتدمري والتسمم الذي يصيب الكبد والكلى بسبب 

ة وغريها من زمنااللتهابات املبعض وكذلك  ,بعض العقاقري واملواد الكيميائية
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لسوداء الذي ذكرناه سابقًا يف مقاومة عدد من ن مفعول احلبة اإاألمراض. و 
بتحفيزها وزيادهتا األمراض واألضرار وااللتهابات يعلله عدد كبري من الباحثني 

وكذلك بقدرة احلبة السوداء املواد املؤكسدة ومضادة قدرة اجلسم على مقاومة ل
 ه املواد. ذنفسها على إبطال مفعول ه
اد املؤكسدة للحبة السوداء مبا ال مقاومة املو مدى وقد أثبتت البحوث 
اليت حتويها احلبة السوداء هذه واملواد  بعض املركباتليدع جمااًل للشك, بل إن 

 . واليت تعود إىل طبيعة تركيبها الكيميائياخلاصية املعروفة عنها 
هذا العرض نستخلص أن احلبة السوداء هلا القدرة على عالج  منو 

أن يأخذ احلبة للمريض ن املرض. فيمكن املريض وكذلك محاية السليم م
 السوداء للعالج كما ميكن للسليم أن يتناول احلبة السوداء للحماية من املرض.
وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض الباحثني بأن نصوص احلبة السوداء تدل 

فال ينبغي أن يتناوهلا )) وذلك بقوله على أن متناوهلا ال بد أن يكون مريضا
لوقاية كما هو معروف خري من ؛ ألن ا(1) ((ضند إصابته باملر ع اإلنسان إال
حاديث الواردة كشفت القدرة العالية للحبة السوداء يف الشفاء من األالعالج و 
وال مينع كذلك أن تكون هلا نفس القدرة يف الوقاية من هذه  ,األمراض
مراض وقد أثبتت األحباث قدرة احلبة السوداء على احلماية من األ .األمراض

فهي حتمي وتقي من  .ولذا فان تناوهلا لإلنسان السليم فيه فائدة وال شك
القرحة  وتقاوم حدوث ,ذن اهلل, وكذلك تعمل على عالجهإب بالسرطان اإلصابة

حتمي ضد اآلثار السمية للعقاقري وتعاجلها عند كما و  ,وتساهم يف عالجها

ــ  ــــــــــــ
 هـ.1324ذو القعدة  13العلمي العدد  اإلعجازحبث احلبة السوداء وجهاز املناعة يف جملة  نظر( ا1)
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جهاز املناعة وتساهم يف  وكذلك حتمي من االلتهابات بأنواعها بتقوية ,حدوثها
 . خلإ عالجها عندما يصاب اإلنسان هبا...

ولكن ما مقدار اجلرعة اليت ميكن لإلنسان السليم أن يأخذها؟ هذا 
السؤال ليس عليه جواب علمي حىت اآلن بل حىت األمراض اليت ذكرت سلفا 

خذها دد مقدار جرعة احلبة السوداء وكيفية أحتحتتاج إىل مزيد من البحوث حىت 
ثار جانبية أو سلبية آلعالج هذه األمراض. ونظرًا ألن احلبة السوداء ليس هلا 

 مليجرام( قد يكون مناسباً  211إىل  111ن أخذ جرعة قليلة منها يوميا )إف
 للصحة. ومفيداً 

 بحث الثالثمال
القصوى  الجسم؟ وما الجرعة فيثار سلبية آهل للحبة السوداء 

 م؟التي يمكن أن يتحملها الجس
 

ن اإلنسان قبل أن يقدم على إهذا السؤال كما يقال يطرح نفسه ف 
ل نفسه هل هلذا املأكول أو املشروب أإىل جوفه البد أن يس ءي شيأإدخال 

ن اإلفراط يف تناول احلبة أاجلسم. ويرتدد بني كثري من الباحثني  يفأثار سلبية 
 أو دواء. غذاء السوداء يضر اجلسم, وقد يكون هذا صحيحا يف اجلملة ألي

احلد األقصى لتحمل اجلسم وجتاوزها يعين الوصول إىل  دولكن ما اجلرعة اليت تع
 نفسه؟.  حد اإلفراط يف تناول هذا الغذاء والدواء يف الوقت

الج, النوع السريع ـني من التأثري السليب للعـوهنا ال بد من التمييز بني نوع
وع ـالقصوى لتحمل اجلسم منه والن)احلاد( وهو الذي يظهر عند جتاوز اجلرعة 

عادية فرتة  البطيء )املزمن( ويظهر بعد استعمال العالج جبرعة متوسطة أو
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تناول أوال البحوث املتعلقة بالتأثري السليب البطيء نو  شهر(.أطويلة )أسابيع أو 
اجلسم, فعند دراسة اآلثار السلبية ألي عالج ينظر األطباء  يفللحبة السوداء 

خاصة الكبد والكلى( وكذلك )ة نيعأعضاء م يفإىل تأثري هذا الدواء  والباحثون
اصة السكر وعلى إعداد كريات الدم خبعلى مستويات بعض املواد يف الدم و 

جريا على احلبة أ (1)احلمراء والصفائح الدموية وغريها. وهناك حبثانو البيضاء 
أحدمها استخدمت  يف ,حيوانات التجارب يفالسوداء متعلقان بتأثريها البطيء 

خر جبرعة عالية مدة أسبوعني, ويف  آلويف ا ,أسبوع (12)جبرعة متوسطة مدة 
ي تغريات يف خاليا الكبد وال يف أكال البحثني مل حتدث احلبة السوداء 

ي تأثري  أمستويات أنزمياته. ويف أحد هذين البحثني مل حتدث احلبة السوداء 
يف املقابل خفضت من مستويات و  .سوالقلب والبنكريا ىخاليا الكل يفكذلك 

السكر والدهون وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية. وقد خلص الباحثون 
من األدوية اآلمنة واخلالية تقريبا  دمن هاتني الدراستني إىل أن احلبة السوداء تع

من اآلثار السلبية البطيئة حىت ولو استخدمت جبرعة متوسطة أو عالية التصل 
 ,احلد األقصى لتحمل اجلسم دجرعة اليت تعلما بالنسبة لأ .لتسممإىل حد ا

السريع  وهو خر للتأثري السليبآلوهي ما يسمى جبرعة التسمم فهذا هو اجلانب ا
ن يتحملها أن اجلرعة القصوى اليت ميكن أ (1)فقد وجد الباحثون أو احلاد,

بينما مل/كلجم من زيت احلبة السوداء  (26)جرذان التجارب تصل إىل 
ي إن جرعة أمل/كلجم  (1)عطى هلذه احليوانات هي تاجلرعة العادية اليت 
جماال واسعا لزيادة اجلرعة  يضعف اجلرعة العادية مما يعط 26التسمم هذه هي 

ــ  ــــــــــــ
 1881, تنيكون وزمال ه 2112فروايل وزمال ه  (1)
 .2112( زوايل وزمال ه 1)
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 اجلسم. يفثار سلبية سريعة آمن احلبة السوداء دون حدوث 
لسلبية ن الدراسات تشري إىل خلو احلبة السوداء من اآلثار اإف وإمجاالً 

استعملها جبرعات عادية حىت على املدى البعيد. وتشري كثري من من عند 
ن اجلرعة العادية يف اإلنسان قد تكون أالدراسات اليت أجريت على اإلنسان إىل 

يف  اً واحد ي ال تتعدى جراماً أيف حدود بضع مئات من املليجرامات يوميا 
 علم.أواهلل  .اليوم

 خاتمة وتوصيات
 

 لص من هذا البحث إىل التوصيات التالية: وميكن أن خن
ينبغي أن يكون لدينا مزيد من االهتمام بالنصوص الشرعية املتعلقة  -1

باإلعجاز العلمي وخباصة الطيب منه وذلك ملا فيها من خري كبري 
 للبشرية وختفيف آلالم املرضى ومعاناهتم.

 وضع خطط للبحوث الطبية املتعلقة بالطب النبوي وأخص منها ما -2
يتعلق باحلبة السوداء حيث إن هذا الدواء بالنسبة لنا قطعي وال 
حيتاج إىل إثبات, ولكن الذي حنتاج إليه هو حتديد الطريقة املثلى 
للعالج من األمراض املختلفة وقد تكون األولوية ملرضى السرطان 

 خلطورة هذا املرض وانتشاره يف الوقت احلاضر.

وث الطبية الشرعية وخباصة يف نوصي بإقامة مراكز للعناية بالبح -4
اجلامعات واملؤسسات األكادميية, ولو أخذ هذا ا مع املبارك )جممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف( بزمام املبادرة إلقامة مركز 
لدعم البحوث وتشجيعها يف جمال الطب النبوي لكان له أجر 

 السبق واالقتداء.
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نطلق منها البحوث يف ينبغي أن تؤصل القواعد واألسس اليت ت -3
الطب النبوي, وأن حنذ ر من إضفاء الصبغة الشرعية على غري 
العلمية بتسويد صفحات يف كتب حتمل عناوين مقتبسة من ألفاظ 

بوصفات عالجية مبنية على التجارب  أحاديث الرسول 
 الشخصية غري املوثقة علمياً.

 

 الـمـراجــــع
 

 أواًل: المراجع الشرعية: 
 –لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري  –بخاري صحيح ال -1

 تركيا. –طبعة املكتبة اإلسالمية  –اجلزء السابع 
لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري  –صحيح مسلم  -2

نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء  –اجلزء الرابع  –
 باململكة العربية السعودية.

لإلمام أمحد بن علي بن  –صحيح البخاري  فتح الباري بشرح -4
نشر وتوزيع رئاسة البحوث  –اجلزء العاشر  –حجر العسقالين 

 العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.

 –لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف  –صحيح مسلم بشرح النووي  -3
 طبعة دار الفكر. –ا لد السابع 

 –اصر الدين األلباين للشيخ حممد ن –صحيح سنن ابن ماجه  -3
 املكتب اإلسالمي ببريوت. –الطبعة الثالثة  –ا لد الثاين 

اجلزء الثاين  –حممد ناصر الدين األلباين  –صحيح سنن الرتمذي  -8
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 املكتب اإلسالمي. –الطبعة األوىل  –

للشيخ حممد ناصر  –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -5
املكتب  –الطبعة األوىل  –سابع اجلزء ال –الدين األلباين 

 اإلسالمي.

ا لد  –للشيخ حممد ناصر الدين األلباين  –صحيح اجلامع الصغري  -6
 املكتب اإلسالمي. –الطبعة الثانية  –الثالث 

الطبعة  -3- 2م –لإلمام األلباين  –سلسلة األحاديث الصحيحة  -8
 املكتب اإلسالمي. –األوىل 

لإلمام احلافظ أيب العال  –ي حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذ -11
الطبعة األوىل  –اجلزء السادس  –حممد بن عبدالرمحن املباركفوري 

 دار الكتب العلمية. –

للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر  –جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -11
دار الريان للرتاث ودار الكتاب العريب  –اجلزء اخلامس  –اهليثمي 

 هـ.1315 –

اجلزء الرابع  –للعالمة املناوي  –ح اجلامع الصغري فيض القدير شر  -12
 دار املعرفة. –الطبعة الثانية  –

لإلمام جمد الدين بن األثري  –جامع األصول يف أحاديث الرسول  -14
الطبعة  –اجلزء السابع  –حتقيق عبدالقادر األرنا وط  –اجلزري 
 دار الفكر. –الثانية 

ري الشاويش وشعيب حتقيق: زه –لإلمام البغوي  –شرح السنة  -13
املكتب  –الطبعة الثانية  –اجلزء الثاين عشر  –األرنا وط 
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 اإلسالمي.

حتقيق  –حملمد بن عبداهلل اخلطيب التربيزي  –مشكاة املصابيح  -13
 املكتب اإلسالمي. –الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 

 

 
 

 ثانيا: المراجع الطبية العربية: 
از النبوي والطب احلديث للدكتور الشفاء باحلبة السوداء بني اإلعج -1

 مكتبة السوادي. –الطبعة األوىل  –حسان مشسي باشا 
 –للدكتور حسان مشسي باشا  –دواء من كل داء  –احلبة السوداء  -2

 مكتبة السوادي للتوزيع. –الطبعة األوىل 

للكيميائي طيب  –الشفاء يف احلبة السوداء بني التجربة والربهان  -4
 –الكويت  -هـ  1318 –بعة اخلامسة الط –عبداهلل الطيب 
 الناشر: املؤلف.

أبو  –معجزات الشفاء يف الثوم والبصل والعسل واحلبة السوداء  -3
 الفداء حممد عزت حممد عارف.

دار اإلسراء  –لفرح عبداحلميد القداحي  –الشفاء باحلبة السوداء  -3
 هـ.1314 –للنشر والتوزيع 

د.  –سوداء واجلهـاز املناعي مقلة: احلبة ال –جملة اإلعجاز العلمي  -8
ذو  –. العـدد الرابع عشر 24-18ص  –عبداحلميد الصاوي 

 هـ.1324القعدة 
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 ثالثًا: مراجع حاسوبية: 
موقع الدرر السنية للشيخ علوي السقاف على الشبكة العاملية  -1

 للمعلومات )اإلنرتنت(.
موقع حرف للشركة العاملية للكمبيوتر على الشركة العاملية  -2

 لومات )اإلنرتنت(.للمع

 للبحث على الشبكة العاملية. (GOOGLE.COM)موقع قوقل  -4

( لشركة العريس 8اإلصدار  –برنامج )مكتبة احلديث الشريف  -3
 للكمبيوتر.

 

رابعًا: المراجع األجنبية )أغلبها باللغة االنجليزية وموجودة على موقع 
Medline .)للمجالت العالمية الطبية 

 

لقة بتأثير الحبة السوداء في المجاالت التالية أواًل: البحوث المتع
 في البحث(:  3)مرتبة حسب ما ورد في جدول 

 

 مرض السرطان:  -1
1-Hum Exp Toxicol 2003  Apr; 203193:)4(22    

Khan N, Sharma S, Sultana S. 
2 -Biomed Sci Instrum 64359:39;2003   

Farah IO, Begum RAJ  

3 -Exp Clin Cancer Res 2002  Sep; 6341:)3(21    

Mabrouk GM, Moselhy SS, Zohny SF, Ali EM, Helal 

TE, Amin AA, Khalifa AA 

4 -Cancer Detect Prev 8362:)4(25;2001   

Badary OA, Gamal El-Din AM  
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5 -Planta Med 2001  Feb; 3229:)1(68    

Kumara SS, Huat BT 

6 - J Ethnopharmacol 1999  Nov 42135:)2(68;1   

Badary OA. 
7 -Eur J Cancer Prev 1999  Oct; 40435:)5(8   Badary 

OA, AlShabanah OA, Nagi MN, Al-Rikabi AC, 

Elmazar MM. 
8 - Anticancer Res 1998  May-Jun; 3(18  A 321527:)   

Worthen DR, Ghosheh OA, Crooks PA. 
 9 -Cancer Lett 1992  Mar 641:)1(63;31   

Salomi NJ, Nair SC, Jayawardhanan KK, Varghese 
CD, Panikkar KR. 
10 - J Ethnopharmacol 2000  Apr; 71:)1(70    

Swamy SM, Tan BK. 
11-Mol Cell Biochem 2003Mar; 39127:)21(245    

Swamy SM, Huat BT 
 

 االلتهابات ومسكن لآلالم:  -2
1-Int Immunopharmacol 2002  Oct; 111603:)11(2    

El-Mahmoudy A, Matsuyama H, Borgan MA, 
Shimizu Y, El-Sayed MG, Minamoto N, 
Takewaki T. 
2 -J Ethnopharmacol 2002  Jul; 4161:)2(81    

El-Dakhakhny M, Madi NJ, Lembert N, Ammon HP. 
4 -J Ethnopharmacol 2001  Jun; 845:)1(76    

Al-Ghamdi MS. 
4 -Planta Med 1995  Feb; 633:)1(61    

Houghton PJ, Zarka R, de las Heras B, Hoult JR. 
5 -Ann Allergy 1993  Mar; 42237:)3(70    

Chakravarty N. 
 

 المناعة:  -3
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1- Phytother Res 2001  Mar; 13109:)2(15    

Abuharfeil NM, Salim M, Von Kleist S. 
2 -J Ethnopharmacol 2000  Jul; 6355:)21(71    

Abuharfeil NM, Maraqa A, Von Kleist S  
3 -Int J Immunopharmacol 1999  Apr; 95283:)4(21    

Haq A, Lobo PI, Al-Tufail M, Rama NR, Al-Sedairy 
ST. 
4 -Immunopharmacology 1995  Aug; 55147:)2(30    

Haq A, Abdullatif M, Lobo PI, Khabar KS, Sheth KV, 
al-Sedairy ST. 

5 -Saudi Pharmaceut J 2118:1;1993   

Basil AA, Erwa HH. 

6 -Bull Islamic Med 348344:4;1986   

El-Kadi A, Kandil O 
 

 مقاومة الميكروبات:  -4
1-Phytother Res 2003  Feb; 6183:)2(17    

Khan MA, Ashfaq MK, Zuberi HS, Mahmood MS, 

Gilani AH 

2 -Acta Microbiol Pol 7463:)1(49;2000   

Morsi NM 

3 -Int J Immunopharmacol 2000  Sep; 40729:)9(22    

Salem ML, Hossain MS 

4 -J Ethnopharmacol 1991 Sep; 8275:)32(34    

Hanafy MS, Hatem ME 

5 -Pharmazie 1975  Feb; 11109:)2(30    

El-Fatatry HM. 
 

 مقاومة الديدان:  -5
1-J Ethnopharmacol 2002  Jan; 111:)1(79    

Mahmoud MR, El-Abhar HS, Saleh SJ  
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2 -Pak Med Assoc 1991 Aug; 7185:)8(41    

Akhtar MS, Riffat S. 
 

 اآلثار الجانبية لألدوية:  -6
1-Toxicology 2000  Mar 26219:)3(143;7   

Badary OA, Abdel-Naim AB, Abdel-Wahab MH, 

Hamada FM 
2 -J Ethnopharmacol 1999  Nov 42135:)2(67;1   

Badary OA 
3 -.J Pharm. Belg1998Mar-Apr; 9387)2(53   discussion 

593  el Daly ES 
4 - J Ethnopharmacol 1991 Jan; 8375:)1(31    

Nair SC, Salomi MJ, Panikkar B, Panikkar KR. 
 

 حماية الكبد من التسمم والتليف:   -7
1-Res Commun Mol Pathol Pharmacol 

51239:)43(110;2001   

Mansour MA, Ginawi OT, El-Hadiyah T, El-Khatib 
AS, Al-Shabanah OA, Al-Sawaf HA 
2 -J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2001  
Dec; 9593:)10(48    

Meral I, Yener Z, Kahraman T, Mert N. 
3 -Dtsch Tierarztl Wochenschr 2001Feb; 371:)2(108    

Turkdogan MK, Agaoglu Z, Yener Z, Sekeroglu R, 
Akkan HA, Avci ME 
4 -Arzneimittelforschung 2000  Sep; 6832:)9(50    

el-Dakhakhny M, Mady NI, Halim MA. 
5 - Biochem Mol Biol Int 1999  Jan; 153:)1(47   

Nagi MN, Alam K, Badary OA, al-Shabanah OA, al-
Sawaf HA, al-Bekairi AM. 
6 -Toxicol Lett 1998  Mar 923:)1(95;16   

Daba MH, Abdel-Rahman MS 
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 نسبة السكر في الدم:   -8
1-Res Vet Sci 2002Dec; 82279:)3(73   Fararh KM, 

Atoji Y, Shimizu Y, Takewaki T.  

2 -Planta Med 2002  May; 6465:)5(68    

El-Dakhakhny M, Mady N, Lembert N, Ammon HP. 
3 - Phytomedicine 2002  Jan; 7469:)1(9    

Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, 
Amarouch H, Hassar M. 

4 - J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 2001  

Dec; 9593:)10(48    

Meral I, Yener Z, Kahraman T, Mert N. 

5 - J Ethnopharmacol 2002  Jan; 623:)1(79    

Zaoui A, Cherrah Y, Alaoui K, Mahassine N, 

Amarouch H, Hassar M. 

6 -Saudi Pharmaceut J 129126:)32(5;1993   

Bamosa AO, Basil AA, Sowayan SA 

7 - Diabetes Res 1991 Dec; 8163:)4(18    

al-Awadi F, Fatania H, Shamte U. 

8 -Acta Diabetol Lat 1987  Jan-Mar; 4137:)1(24    

Al-Awadi FM, Gumaa KA. 

9 -Annals of Saudi Medicine 244242:)43(21;2001  . 

Hawsawi ZA, Ali BA, Bamosa AO 
 

 كريات الدم البيضاء والحمراء:  -9
1-Phytomedicine 2002  Jan; 7469:)1(9    

Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, 

Amarouch H, Hassar M. 
2 -J Ethnopharmacol 2002  Jan; 623:)1(79    

Zaoui A, Cherrah Y, Alaoui K, Mahassine N, 
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Amarouch H, Hassar M. 
 

 حماية المعدة من القرحة:  -11
1- J Ethnopharmacol 2003  Feb; 8251:)32(84    

El-Abhar HS, Abdallah DM, Saleh S. 
2 - J Ethnopharmacol 2000  Sep; 304299:)21(72    

El-Dakhakhny M, Barakat M, El-Halim MA, Aly SM. 

 

 تخثر الدم:  -11
1- J Ethnopharmacol 2003  Mar; 147:)1(85    

Al-Jishi SA, Abuo Hozaifa B. 

2 -Saudi Pharmaceutical J 2002  Oct; 176167:)4(10  . 

Bodour MA 

3 - Phytomedicine 2002  Jan; 7469:)1(9    

Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, 

Amarouch H, Hassar M. 

4 - Biol Pharm Bull 2001  Mar; 10307:)3(24    

Enomoto S, Asano R, Iwahori Y, Narui T, Okada Y, 

Singab AN, Okuyama T. 
 

 الجهاز التنفسي ومرض الربو:  -12

1-J Pak Med Assoc 2001  Mar; 20115:)3(51    

Gilani AH, Aziz N, Khurram IM, Chaudhary KS, 

Iqbal A. 

2 -Gen Pharmacol 1993  Sep; 221115:)5(24    

El Tahir KE, Ashour MM, al-Harbi MM 

3 -Egypt Pharm Bull 424411:42;1960   

Mahfouz M, El-Dakhakhny M. 

4 -Alex Med J 547543:6;1960   

Mahfouz M, Abdel-Maguid R, El-Dakhakhny M. 
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5 -Gazette Egypt Pead Assoc 866864:8;1960   
Badr-El-Din MK 

 

 الجهاز الدوري وضغط الدم:  -13
1-Therapie 2000  May-Jun; 82379:)3(55    

Zaoui A, Cherrah Y, Lacaille-Dubois MA, Settaf A, 

Amarouch H, Hassar M. 
2 -Gen Pharmacol 1993  Sep; 311123:)5(24    

El Tahir KE, Ashour MM, Al-Harbi MM 
 

 نسبة الدهون في الدم:  -14
1-Arab Gulf J scient Res 109102:)2(21;2003   

Basil AA, Bamosa AO, Al-Hawsawi ZA 

2 -Phytomedicine 2002  Jan; 7469:)1(9    

Zaoui A, Cherrah Y, Mahassini N, Alaoui K, 

Amarouch H, Hassar M. 

3 - J Ethnopharmacol 2002  Jan; 623:)1(79    

Zaoui A, Cherrah Y, Alaoui K, Mahassine N, 

Amarouch H, Hassar M 

4 -Arzneimittelforschung 2000  Sep; 6832:)9(50    

el-Dakhakhny M, Mady NI, Halim MA. 

5 -Saudi Pharmaceut J 2218:1;1993   

Bamosa AO, Ali BA, Sowayan SA 

6 -Indian J Phys Pharm 201195:)2(;2002  Bamosa AO, 

Ali BA, Hawsawi ZA 
 

 ثانيَا: البحوث المتعلقة بتركيب الحبة السوداء: 
1-Pharm J Trans 911909:10;1880   

Greenish HG. 

2 -J Pharm Sci United Arab Rep 199:1;1960   
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Mahfouz M, El-Dakhakhny M. 

3 -Arzneim Forsch (Drug Res) 12291227:15;1965   

El-Dakhakhny M. 

4 -Prog Essent Oil Res Proc Int Symp Essent Oil 
5549:16;1986 th  

Aboutabl AA, El-Azzouny AA, Hammerschmid FJ. 

 5 - Phytother Res 2000  Aug; 8323:)5(14    

Burits M, Bucar F. 

6 - J Pharm Biomed Anal 1999  Apr; 62757:)5(19    

Ghosheh OA, Houdi AA, Crooks PA. 
7 -Planta Med 138134:)2(11;1963   

Gad AM, El-Dakhakhny M, Hassan MM. 
 

 ثالثاً: بحوث الدراسات العليا: 
تورة/ بشرى رسالة دكتوراه في تأثير الحبة السوداء على الدهون للدك -1

 الظواهري، كلية الطب بنات، جامعة األزهر.
رسالة ماجستير في تأثير الحبة السوداء على السكر والدهون في  -2

 الدم للدكتورة/ زبيدة هوساوي، كلية الطب، جامعة الملك فيصل.

رسالة ماجستير لدراسة مكونات فصائل معينة من الحبة السوداء  -3
 يدلة، جامعة القاهرة.التي تنمو في مصر لنجيب، كلية الص

 

 Review): رابعاً: مقاالت شاملة على الحبة السوداء )

 

1-Phytoth Res 305299:17;2003   

Ali BH, Blunden G 

2 -Pakistan J Med Res 8377:)2(41;2003   

Randhawa MA, Gamdi MS 
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