
 نبات الصَّـرب

 بني اإلعجاز النَّبوي والط ِّب احلديث

 ابشا حسان مشسي الدكتور

اجلو حار ملتهب .. وحرارة الشمس تلفح وجوه الناس . ووسط هؤالء الناس رجل لسعه قيظ الصيف ، 
وأهلب عينيه عجاج الصحراء . العينان محراوان ملتهبتان .. واجلفنان متورمان ومؤملان .. ال يقوى على فتح  

 عينيه من شدة األمل . 

ولكن أين يذهب ذاك اإلنسان املؤمن ؟ ال أطباء حوله وال مستشفيات ، وإمنا هناك طبيب اإلنسانية  
 مجعاء الذي قال فيه هللا عز وجل : 

 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم (   )

ذا كنا مبلل اشتكى عمر بن عبيد هللا عينيه  فعن نبيه بن وهب قال : " خرجنا مع أابن بن عثمان ، حىت إ
، فلما كنا ابلروحاء اشتد وجعه ، فأرسل إىل أابن بن عثمان يسأله ، فأرسل إليه أن أضمدمها ابلصرب ،  
فإن عثمان رضي هللا عنه حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حمرم 

  كتاب احلجضمدمها ابلصرب " رواه مسلم يف

 فماذا يف الصرب اي رسول هللا من منافع ؟ 

 ومتر أربعة قرون .. وأييت ابن سينا الطبيب املسلم فيقول عن الصرب : 

" إنه ينفع من قروح العني وجرهبا وأوجاعها ، ومن حكة املآق .. وخيفف رطوبتها . وله قوة قابضة جمففة  
جمفف بال لذع ، وفيه قبض يسري " . وقال فيه أبو بكر    لألبدان منومة . والصرب اهلندي كثري املنافع ،

 الرازي : وهو أيضا انفع للعني جمفف للجسد . 

وقال يف الصرب إسحق بن عمران : " إنه ينفع من ابتداء املاء النازل يف العني ، وينقي الرأٍ واملعدة وسائر  
 البدن من الفضول اجملتمعة فيها " . 

 من األدوية الشريفة . قيل : ملا جلبه اإلسكندر من اليمن إىل مصر كتب وجاء يف تذكرة داود " أن الصرب
 إليه املعلم أن ال يقيم على هذه الشجرة خادما غري اليواننيني ألن الناس ال يدرون قدرها " . 

 وقال داود األنطاكي : واالكتحال به حيد البصر ، ويذهب اجلرب واحلرقة وغلظ األجفان



ومتر قرون عديدة ، وأتيت األحباث احلديثة من أمريكا ، لتؤكد ما جاء يف وصفة الرسول صلى هللا عليه  
 وسلم هلذا احملرم املصاب يف عينيه . 

 جاء فيه :  األمريكية الشهرية مقاال عن الصرب  Cuits فقد نشرت جملة

دورا يف معاجلة االلتهاابت اجللدية الشعاعية ، " لقد تبني من خالل الدراسات السريرية احلديثة أن للصرب 
وسحجات اجللد السطحية ، ويف تقرح قرنية العني ، ويف قروح الرجلني " . وقد اكتشف العلماء وجود  

 أربع مواد كيميائية فعالة يف الصرب ، وهي : 

 . برادي كينياز : 1

، مما خيفف االنتفاخ واالمحرار احلاصل    وهي مادة تزيل األمل واحلكة واالحتقان ، وهلا فعل مقبض للشرايني
يف  الصرب  مادة  التجميل  ومستحضرات  األدوية  شركات  تدخل  ملاذا  يفسر  وهذا   . االلتهاب  مكان 

 املستحضرات اليت تعاجل حرق الشمس . 

 املغنيزيوم :   . الكتات2

لد ( . وهكذا خيفف وقد ثبت أن هذه املادة متنع تشكل اهليستامني ) وهي املادة اليت تسبب احلكة يف اجل
 الصرب من احلكة وااللتهاب . وهذا ما يفسر فاعليته يف عالج لدغات احلشرات . 

 . مضاد الربوستا نالندين :3

وهذه املادة ختفف أيضا األمل وااللتهاب مثلما تفعل حبوب األسربين . وهكذا تعمل هذه املواد الثالثة معا  
 واحلرقان .على ختفيف األمل والتهاب ، وتسكني احلكة 

وأتيت األحباث العلمية احلديثة بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام لتؤكد للعامل أن ما داوى به رسول هللا صلى  
هللا عليه وسلم أصحابه كان هو الدواء السليم . فكيف يصنع هذا الرجل الذي يشتكي من عينيه وهو 

 مضادات حيوية ؟!! حمرم ؟ يشكو من األمل واالحتقان .. وليس هناك مسكنات وال 

لقد وضع هللا تعاىل يف هذا النبات مزجيا من مواد مسكنة ، وأخرى مهدئة للحكة وااللتهاب . نعم ، إن  
هذا املؤمن احملرم حباجة إىل ما يسكن أمله .. وخيفف التهابه .. فاهتدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

على عينيه امللتهبتني . ولفته أخرى إىل عمل الصرب إبهلام من هللا تعاىل إىل عالجه بوضع الصرب ضمادا  
الفعال يف الوقاية من حرق الشمس . فهذا احلاج احملرم يف قيظ احلر ، وقد أصيبت عيناه ، ينتظر دواء أييت  



على عينيه بردا وسالما إبذن هللا . وأما املادة الرابعة فهي مادة االنتثراكينون ، ويعزى هلا الفعل املسهل 
 للصرب . 

 الصرب مادة ملطفة للجلد :

 وأثبتت الدراسات العلمية احلديثة أن للصرب أتثريا مرطبا للجلد ، فيلطف اجللد وينعمه . 

" دخل علّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني تويف أبو سلمة ،    - رضي هللا عنها    -روت أم سلمة  
منا هو صرب اي رسول هللا ليس فيه طيب  وقد جعلت علي صربا . فقال : ) ماذا اي أم سلمة ( ؟ فقلت : إ

يشب                                 . قال عليه الصالة والسالم : ) إنه يشب الوجه فال تـجعليه إال ابلليل (
 الوجه : أي يلونه وحيسنه 

عليه    ويعزو العلماء ذلك إىل أن الصرب حيبس املاء يف اجللد فريطبه وينعمه . وقد صدق رسول هللا صلى هللا 
 وسلم حينما قال ألم سلمة ) إن يشب الوجه ( . 

 فمن علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك اخلاصة اليت يتمتع هبا هذا النبات ؟

وجند اآلن يف األسواق مركبات خمتلفة من كرميات ومستحضرات دوائية ، وقد دخل يف تركيبها مادة الصرب  
. 

 الصرب والتهاب املفاصل الرثواين : 

تهاب املفاصل الرثواين مرض مؤمل جدا ، قد يؤدي إىل حدوث تشوه يف املفاصل ، وإعاقة شديدة يف  ال
حركتها . ويصيب املفاصل الصغرية يف اليدين والقدمني بشكل خاص . وقد نشرت جملة النقابة الطبية  

أظهرت الدراسات    ألمراض األقدام حبثا استخدم فيه الصرب موضعيا على مفاصل ملتهبة عند الفئران . وقد
احلديثة أن الصرب فعال يف عالج هذا االلتهاب . وهناك جتارب علمية جترى حاليا على اإلنسان . وهكذا  
جند األحباث العلمية احلديثة تثبت ما جاء يف طب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فإذا كانت مادة الصرب  

فقد دخلت موسوعة الرسول عليه الصالة والسالم   ،  1820قد دخلت املوسوعة الصيدالنية األمريكية عام  
 الطبية قبل ذلك أبلف وثالمثائة عام . 

 


