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ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل توضيح فوائد القرع لصحة االنساف كعالقتو بالطب التقليدم كذلك استنادان إىل ما
كرد يف أقواؿ ادلفسرين كشراح اآلحاديث ،كاستخدـ يف ىذه الدراسة ادلنهج النوعي التحليلي ،كقد مجع
الباحث مجيع الكلمات اليت يقصد هبا نبات القرع شلا ذيكر يف القراف ككتب احلديث الصحاح الستة،
أظهرت الدراسة أف كلمة القرع كما جاء دبعناىا قد كردت يف القرآف مرة كاحدة ،بينما كردت يف كتب
الصحاح الستة  447مرة ،تتلخص أىم فوائد القرع حسب ما بيٌنو ادلفسركف كشراح اآلحاديث يف أنو مفيد
لتقوية اجلسد ،كإنبات شعر الرأس ،كينشط كيقوم العقل ،كيقي من أمراض القلب ،كصداع الرأس كاألكراـ
ادلختلفة يف اجلسد .يستخدـ الطب التقليدم القرع لنفس األغراض اليت ذكرت ،كإضافة إىل ذلك يستخدـ
القرع يف محاية الكلي كالكبد ،كزيادة اذلرمونات الذكورية ،كدينع اخلرؼ ،كيعمل على محاية الرئتُت من
اإلصابة باألمراض ،كعالج الَتقاف ،كخلصت الدراسة بأف فوائد القرع اليت بينها ادلفسركف كشراح اآلحاديث
ذلا عالقة قوية دبقررات الطب التقليدم كعلوـ الصحة كالغذاء.
السنة ،القرع ،الفوائد ،الطب التقليدم.
الكلمات الدالة :القرآف ،ي
Lagenaria Siceraria Plant (Bottle Gourd) (al-Qar‘) in the
Qur’ān, Sunnah and Modern Science: An Analytical Study
Abstract
)‘This study aims to explore the benefits of Lagenaria Siceraria (al-Qar
on human health and its importance in traditional medicine based on the
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Ahadith: An Analysis of ethnomedicinal Importance in Islamic Products in
Malaysia'.
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 نبات القرع يف ضوء القرآف الكرمي كالسنة النبوية كالعلم احلديث، ذك الكفلي كخضر،عيسى

interpretations of the holy Qur’ān and Hadith (prophetic tradition). A
qualitative analytical approach has been adopted and the researchers
reviewed all words having the meaning of lagenaria siceraria available
in the holy Qur’ān and six authentic Hadith books. It was revealed that
the word lagenaria siceraria and its synonym is mentioned in the Qur’ān
for once, while the same and it’s synonym are appeared for 447 times in
the six authentic Hadith books. According to interpreters of the Qur’ān
and scholars of Hadith, the lagenaria siceraria has major benefits
including strengthening the body, the germination of head hair, and
increase of brain, and protection from heart disease, headaches and
various tumors in the body. Lagenaria siceraria is used in traditional
medicine for the same purposes mentioned above. In addition, the
lagenaria siceraria is suggested to use for the safeguard of kidney and
liver, increase of male hormones, protection from madness and lungs
disease, and for the treatment of jaundice. The study concluded that the
benefits of lagenaria siceraria that were mentioned by the Qur’ānic
interpreters and Hadith scholars have a strong relationship with
traditional medicine, food and nutrition.
Keywords: Qur’ān, Sunnah, lagenaria siceraria, benefit, traditional
medicine

المقدمة
قد خلقنا اهلل سبحانو كتعاىل كأشرؼ ادلخلوقات كما بُت سبحانو كتعاىل يف القرآف اجمليد
ًٍ ”لىىق ٍد ىخلى ٍقنىا
“ِ كبُت كل ما حيتاجو اإلنساف يف ىذه الدنيا.ىح ىس ًن تىػ ٍق ًو ومي
ٍ اإلنٍ ىسا ىف ًيف أ
 كاخلضراكات كالفواكو الطبية ادلفيدة للناس كما، كادلشركبات،نظمان كقوانينان كحىت ادلأكوالت
قاؿ سبحانو كتعاىل” فىأىنٍ ىشأٍنىا لى يكم بًًو جن و
َّات ًمن ىًَن ويل كأ ٍىعنى و
اب لى يك ٍم فً ىيها فىػ ىواكًوي ىكثً ىَتةه ىكًمٍنػ ىها
ٍ ى
ٍ
ى
“ّ كمن أىم اخلضركات النافعة اليقطُت كما جاء يف القرآف ” ىكأىنٍػبىٍتػنىا ىعلىٍي ًو ىش ىجىرنة.تىأٍ يكليو ىف
ًم ٍن يىػ ٍق ًط و
 حيب الدباع يف الطعاـ أكثر كحىت- صلٌى اهلل عليو كسلم- ُت“ْ ككاف رسوؿ اهلل
َِّب
ِّ ًت ىم ىع الن
 ىد ىخ ٍل ي:- رضي اهلل عنو- حينما يأكل كاف يتتبعو يف الصحنة كما قاؿ أنس
ً  فىػ ىقد،اط
صلَّى اهلل علىي ًو كسلَّم علىى غيالىوـ لىو خيَّ و
 ىكأىقٍػبى ىل ىعلىى: قى ىاؿ،ص ىعةن فً ىيها ثىًري هد
ي ىٍ ىى ى ى
ٍ َّـ إًلىٍيو قى
ي ى
ى
ى

2
3
4

Al-Tīn 95:4
Al-Mu‟minūn 23:19
Al-Ṣaffāt 37:146
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ًً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -يىػتىتىبَّ يع ُّ
ىع ىملو ،قى ىاؿ :فى ىج ىع ىل النً ُّ
الدبَّاءى قى ىاؿ :فى ىج ىع ٍل ي
ت أىتىػتىبَّػعيوي
َِّب  -ى
ٓ
ً
ب ُّ
الدبَّاءى.
ت بىػ ٍع يد أ ًيح ُّ
فىأ ى
ىضعيوي بىػ ٍ ى
ُت يى ىديٍو قى ىاؿ :فى ىما ًزلٍ ي
لقد حبث ادلفسركف كاحملدثوف كشراح األحاديث ككذلك األطباء سواء من ادلتقدمُت
أك ادلتأخرين فوائد القرع لصحة اإلنساف كدفعو لألمراض ادلتنوعة كمع ذلك ىناؾ حاجة
ماسة الستكشاؼ النواحي الطبية فيو ،كما أف معاجلة األمراض بالنباتات الطبية أمر
مندكب يف تعاليم اإلسالـ؛ كىو بدأ منذ عهد سيدنا آدـ  -صلى اهلل عليو كسلم-
كانتهى دبحمد (صلى اهلل عليو كسلم) غَت أف البحوث كيف سلتلف دكؿ العامل مازالت
مستمرة لدراسة كربليل كبياف فوائد ىذه األدكية ٔ.بناء على ما تقدـ فإف الغرض األصلي
ذلذه الدراسة فهم فوائد القرع حبسب ما أكردىا ادلفسركف كشراح األحاديث كعلماء الطب
التقليدم كمعرفة ادلكونات اليت توجد فيو من منظور خرباء التغذية ،كذلك لتحديد مدل
العالقة بُت ما توصل إليو علماء التغذية كما جاء عن ادلفسرين كشراح احلديث.
المنهج
استخدـ يف ىذه الدراسة ادلنهج النوعي التحليلي للدراسة العميقة ،كقد مجعت ادلعلومات
ادلتعلقة بالقرع لكل من ادلصدرين األصليُت لسإسالـ كمها القرآف الكرمي ككتب احلديث
الصحح الستة عند أىل السنة كاجلماعة :صحيح البخارم ،كصحيح مسلم ،كسنن
أبوداؤد ،كجامع الًتمذم ،كسنن النسائي ،كسنن ابن ماجو .ىذه الكتب الصحيحة الستة
قد مجعت يف رللد كاحد باسم موسوعة احلديث الشريف للكتب الستة ،دار السالـ،
الرياض ،الطبعة الرابعةََِٖ :ـ .قد أخذت مجيع اآلحاديث اليت تتعلق بالقرع من ىذا
الكتاب ادلذكور سابقا .كذلك رجع الباحث إىل تفاسَت القرآف الكرمي ادلشهورة ،كشرح
األحاديث ادلعركفة .كاعتمد كذلك يف مجع ادلعلومات على الكتب ،كادلقاالت العلمية،

Mawsū‘ah al-Ḥadīth al-Sharīf li al-Kutub al-Sittah, bāb tharīd, raqmun alhadīth 467 (Riyadh: Dār al-Salam, 2008).
Sarfaraz Khan Marwat, Muhammad Aslam Khan and Fazal-ur-Rehman,
Ethnomedicinal Study of Vegetables Mentioned in the Holy Qur‟an and
Ahadith, Ethnobotanical Leaflets 12 (2008), 1254-69.
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كاجملالت ،كاجلرائد ،كشبكة اإلنًتنت ،كغَتىا من ادلصادر اليت ربدثت عن القرع كفوائده
للصحة البشرية.
معنى القرع لغة واصطالحا
َّيء قرعا ضربو يػي ىقاؿ قرع الٍبىاب طرقو كقرع
جاءت كلمة القرع دبعاين شىت منها قرع الش ٍ
الس ٍو ًط ٕ.كقرع مجعو قرعاء مؤنث قرعيٌات كىي فصيلة نباتات من ذكات الفلقتُت
احتو بً َّ
ىر ى
ٖ
تشمل القرع كاخلًيار ك ً
القثٌاء كالبطِّيخ .القرع :جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية فً ًيو
ٍ
ٗ
قرعة ىكأ ٍكثر ىما تسميو الٍ ىعىرب ُّ
الدبَّاء .كجاء
أىنٍػ ىواع تزرع لثمارىا كأصناؼ تزرع للتزيُت كاحدتو ى
َُ
يف ادلنجد القرع كىو الذم يؤكل ،كىو بػثٍػر يكوف يف قوائم ال يفص ً
الف كأعناقها .فالقرع
ٍ
ىه
كلمة عامة تضمن أنواع من اخلضراكات كالفواكو.
أقوال المفسرين في القرع

ىناؾ كثَت من األقواؿ بينها ادلفسركف كشراح اآلحاديث يف كلمة القرع ،كاجلدير بالذكر ىنا
قولو سبحانو كتعاىل ”كأىنٍػبىٍتػنىا ىعلىٍي ًو ىش ىجرنة ًم ٍن يىػ ٍق ًط و
السدم اليقطُت ىو القرع،
ُت“ ُُ.قاؿ
ٌ
ى
ى
ُّ
ُِ
كالعرب تسميو ُّ
الدبَّاء أيضا .كما قاؿ النقاش أف اليقطُت ىو الدباء .كقد سؤؿ رسوؿ
اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم -يا رسوؿ اهلل ..إنك لتحب القرع؟ قاؿ :أجل ىي شجرة

Mujamma‟ al-Lughah al-„Arabiyyah, Al-Mu’jam al-Wasīṭ (Cairo: Dār alDa„wah, 1988), 2:728.
Aḥmad Mukhtār „Abd al-Ḥamīd „Umar bi musa„adah farīq amal, Mu’jam alLughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣarah (n.p.: Ālam al-Kutub, 2008), 13:18011803.
Al-Mu‟jam al-Wasīṭ, Mujamma‟ al-Lughah al-„Arabiyyah, 307.
Al-Munajjad fī al-Lughah, ‘Alī bin al-Ḥassan al-Ḥunā’ī al-Azdī (Cairo: Ālam
al-Kutub, 1988), 307.
Al-Ṣāffāṭ, al-ayāh 146.
Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur’an, tahqīq:
Aḥmad Muḥammad Shākir (n.p.: Muassasah al-Risālah, 2000), 1:114.
Abū al-Muẓaffar Manṣūr bin Muḥammad, Tafsīr al-Qur’an, al-muhaqqīq:
Yāsir bin Ibrahīm wa Ghanīm bin „Abbās (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997),
1:416.
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أخي يونس ،فهذا يدؿ على أف شجرة اليقطُت كىو شجرة القرع ُْ.ركم أف يونس –
صلٌى اهلل عليو كسلم -ألقي على شاطئ البحر كىو ضعيف كالطفل ادلولود حديثان ،فأنبت
اهلل عليو شجرة من يقطُت حيث إف اليقطُت يدفع شدة احلرارة ُٓ.كجاء يف تفسَت
ادلاكردم بأف اآلية ”كأنبتنا عليو شجرة من يقطُت“ فيها مخسة أقاكيل :األكؿ :قاؿ بن
مسعود :إنو القرع ،كالثاين :ما قالو سعيد بن زبَت إف كل شجرة ليس فيها ساؽ يبقى من
الشتاء إىل الصيف ،كالثالث :قاؿ ابن عباس كل شجرة ذلا كرؽ عريض .كالرابع :بُت
القاسم بن أيب بأف كل ما ينبسط على كجو األرض من البطيخ كالقثاء .كاخلامس :ركل
ىالؿ بن حياف بأهنا شجرة مساىا اهلل تعاىل يقطينان أظلت يونس  -صلى اهلل عليو كسلم.-
فمكث ربتها كأكل منها كاستظل هبا حىت تراجعت نفسو إليو ُٔ.كاليقطُت يى ىو ُّ
الدبَّاء كما
ُٖ
قالو ىً
مجيع الٍ يم ىف ٌسرين ُٕ.كقاؿ البغوم أيضا :اليقطُت كىو القرع على قوؿ مجيع ادلفسرين،
كيؤيد ىذا القوؿ ابن عباس كقتادة كالضحاؾ كابن جبَت كابن زيد ُٗ.كبُت جالؿ الدين
السيوطي بأف الدباء ىو اليقطُت كالقرع َِ،فربز بأف اليقطُت الذم ذكر يف القرآف كىو
الدباء كالقرع دبعٌت مرادؼ لو جاء بكلمة سلتلفة.

Muḥammad bin Muḥammad Abū Manṣūr al-Māturidī, Tafsīr al-Māturīdī,
tahqīq Majdī Bāslum (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2005), 1:588-589.
Abū Muḥammad Makkī, al-Hidāyah ilā Bulugh al-Nihāyah fī ‘ilm Ma‘ānī alQur’an wa Tafsīrihi wa Aḥkāmihi wa Jamilu min Funūn ‘ulumihi, tahqīq:
Majmu„ah Rasā‟il Jami„iyyah bi Kuliyyah al-Dirāsāṭ al-„Ulyā wa al-Baḥth al„Ilmī (n.p.: Jāmi„ah al-Shārikah, 2008), 1:6166-6167.
Abū al-Ḥasan „Alī bin Muḥāmmad al-Māwardī, Tafsīr al-Mawardī, almuhaqqīq: Ibn „Abd al-Maqṣūd (Beirut: Dār al-kutub al-„Ilmiyyah, n.d.), 69.
Manṣūr bin Muḥammad, Tafsīr al-Qur’an , 416.
Aḥmad bin Muḥammad, Irshād al-Sārī li al-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Egypt:
al-Matba„ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 2011), 5:392.
Abū Muḥammad Makkī, al-Hidāyah ilā Bulugh al-Nihāyah fī ‘ilm Ma‘ānī alQur’an wa Tafsīrihi wa Aḥkāmihi wa Jamilu min Funūn ‘ulumihi, 6166-6167.
Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Dibbāj ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim bin Ḥujjāj, taḥqīq: Abū
Isḥāq al-Huwaynī al-Atharī (Saudi Arabia: Dār Ibn „Affān, 1996), 5:88.
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القائمة :عدد ذكر القرع كما معناه يف القرآف كالكتب الصحح الستة
مصدر

عدد

النص

القرآف

ُ

كأىنٍػبىٍتػنىا ىعلىٍي ًوى ىجرنة ًم ٍن يىػ ٍق ًط و
ُت.
ى
ى

ب

ّٔ

ـ

َْ

د

َُ

ت

8

عن أىنى و ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو
ت ىم ىع النً ِّ
س ىرض ىي اللَّوي ىعٍنوي ،قى ىاؿ :ىد ىخلٍ ي
َِّب ى
ىٍ
اط ،فىػ ىقد ً
كسلَّم علىى غيالىوـ لىو خيَّ و
ص ىعةن فً ىيها ثىًري هد ،قى ىاؿ:
ىى ى ى
َّـ إًلىٍيو قى ٍ
ي ى
ى
ً
ً
ً
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم-
ىكأىقٍػبى ىل ىعلىى ىع ىملو ،قى ىاؿ :فى ىج ىع ىل النً ُّ
َِّب  -ى
يىػتىتىبَّ يع ُّ
ُت يى ىديًٍو قى ىاؿ :فى ىما
ت أىتىػتىبَّػعيوي فىأ ى
ىضعيوي بىػ ٍ ى
الدبَّاءى ،قى ىاؿ :فى ىج ىع ٍل ي
ب ُّ
الدبَّاءى.
ت بىػ ٍع يد أ ًيح ُّ
ًزلٍ ي
س ،قى ىاؿ :دعا رس ى ً
ىع ٍن أىنى و
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -ىر يج هل،
وؿ اهلل  -ى
ىى ىي
فىانٍطىلى ٍقت معو فى ًجيء ًدبىرقىوة فًيها دبَّاء ،فىجعل رس ي ً
صلَّى
ي ىىي
وؿ اهلل -ى
ى ى ى ي ه ىى ى ى ي
ً
ً
ً
ك ُّ
ت
اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىأٍ يك يل م ٍن ىذل ى
الدبَّاء ىكيػي ٍعجبيوي ،قى ىاؿ :فىػلى َّما ىرأىيٍ ي
ً
ك جع ٍل ً ً ً ً
ت
س :فى ىما ًزلٍ ي
ىذل ى ى ى ي
ت أيلٍقيو إلىٍيو ىكىال أىطٍ ىع يموي ،قى ىاؿ :فىػ ىق ىاؿ أىنى ه
بىػ ٍع يد يػي ٍعجبيًٍت ُّ
الدبَّاءي.
اؽ ب ًن ىعب ًد اللَّ ًو ب ًن أًىيب طىٍلحةى ،أىنَّو ىًمسع أىنىس بن مالً و
ك،
ٍ
ىع ٍن إً ٍس ىح ى ٍ ٍ
ى ي ى ى ٍى ى
وؿ :إً َّف خيَّاطنا دعا رس ى ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -
يىػ يق ي
ى
وؿ اللَّو  -ى
ىى ىي
ً ً
ً و
س :فى ىذ ىىٍب ي
ت ىم ىع ىر يسوؿ اللَّو  -ى
لطى ىعاـ ى
صلَّى اهللي
صنىػ ىعوي ،قى ىاؿ أىنى ه
ً
ً ً
ً
ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -إً ىىل ىذل ى
ب إً ىىل ىر يسوؿ اللَّو ى
صلَّى اهللي
ك الطَّ ىعاـ ،فىػ يقِّر ى
ً
ًً
ً ًو
ً َّ
س:
ىعلىٍيو ىك ىسل ىم يخٍبػنزا م ٍن ىشعَت ىكىمىرقنا فيو يدبَّاءه ىكقىدي هد ،قى ىاؿ أىنى ه
فىػرأىيت رس ى ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -يىػتىتىبَّ يع ُّ
الدبَّاءى ًم ٍن
وؿ اللَّو  -ى
ىٍ ي ىي
و
ً
ً
ً
ىح ىو ىً
ب ُّ
الدبَّاءى بىػ ٍع ىد يىػ ٍوىمئذ.
اَل َّ
الص ٍح ىفة ،فىػلى ٍم أ ىىزٍؿ أيح ُّ
س ب ًن مالً و
ك ىكيى ىو يىأٍ يك يل
ىع ٍن أًىيب طىالي ى
وت ،قى ىاؿ :ىد ىخ ٍل ي
ت ىعلىى أىنى ً ٍ ى
ً ً ً ً
وؿ ً
ً
ب رس ً
اهلل -
ع ىكيى ىو يىػ يق ي
ال ىق ٍر ى
وؿ :يىا لىك ىش ىجىرنة ىما أيحبُّك إالَّ حلي ِّ ى ي
صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم -إًيَّ ً
اؾ.
ى
ي ىٍ ىى ى
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مصدر

عدد

النص

ف

ّْ

جو

َُ

أىخبػرنىا سوي هد ،قى ىاؿ :أىنٍػبأىنىا عب يد اللًَّو ،عن الٍ ىق ً
ض ًل،
اس ًم بٍ ًن الٍ ىف ٍ
ى ىٍ
ٍ ىى ي ى ٍ
ىٍ
ً
ً
و
يت ىعائ ىشةى فى ىسأىلٍتيػ ىها
:ح َّدثىػنىا يُثى ىامةي بٍ ين ىح ٍزف الٍ يق ىش ًٍَت ُّ
م ،قى ىاؿ :لىق ي
قى ىاؿ ى
ً
س ىعلىى رس ً
ت :قى ًد ىـ ىكفٍ يد ىعٍب ًد الٍ ىقٍي ً
وؿ اللَّ ًو -
ىع ًن النَّبًيذ ،فىػ ىقالى ٍ
ىي
ً
ً
َِّب -
يما يىػٍنبً يذك ىف؟ فىػنىػ ىهى النً ُّ
ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ،-فى ىسأىليوهي ف ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
صلى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم -أى ٍف يىػٍنب يذكا يف ُّ
الدبَّاء ،ىكالنَّقَت ،ىكالٍ يم ىق ََّت،
ى
ً
احلىٍنتىم.
ىك ٍ
ىع ٍن أىنى و
ب
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم :-يًحي ُّ
س ،قى ىاؿ :ىكا ىف النً ُّ
َِّب  -ى

رلموعة

ُْٖ

ع.
الٍ ىق ٍر ى

ؽ= القرآف ،ب= خبارم ،ـ= مسلم ،د= أبو داؤد ،ت= ترمذم ،ف= النسائي ،جو=
ابن ماجو.
ادلصدر :سورة الصافات ،اآلية ،ُْٔ :موسوعة احلديث الشريف ،الكتب الستة ،دار
السالـ ،الرياض ،الطبعة الرابعة .ََِٖ :
توضيح القائمة
توضح القائمة أف القرع قد ذكر يف القرآف الكرمي مرة كاحدة دبعناه ادلرادؼ كىو اليقطُت،
بينما ذكرت كلمة القرع كما دبعناىا ست كثالثُت (ّٔ) مرة يف صحيح البخارم ،كىو
كتاب اإلدياف :باب أداء اخلمس من اإلدياف ،رقم احلديث ّٓ ،ص .ٔ:توجد كلمة القرع
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىكفٍ ىد ىعٍب ًد ال ىقٍي ً
اب ىٍرب ًر ً
س ىعلىى أى ٍف
يض النً ِّ
َِّب ى
كما معناه يف كتاب العلم :بى ي
ىٍحي ىفظيوا ا ًإلديىا ىف ىكالعًٍل ىم ،ىكيخيًٍربيكا ىم ٍن ىكىراءى يى ٍم ،رقم احلديث ٕٖ ،ص .َُ :جاء القرع يف
ً
كتاب مواقيت الصالة :باب قىػوًؿ اللَّ ًو تىػع ىاىل :منًيبً ً ً
الصالىىة ىكالى تى يكونيوا
يموا َّ
ى ي ى
ى ي ٍ
ُت إلىٍيو ىكاتَّػ يقوهي ىكأىق ي
ً
ً
اب
م ىن ادلي ٍش ًرك ى
ُت ،رقم احلديث ِّٓ ،ص .ْْ -ّْ:كأتى القرع كذلك يف كتاب الزكاة :بى ي
كج ً
وب َّ
الزىك ًاة ،رقم احلديث ُّٖٗ ،ص .َُُ-َُٗ :كجاء ذكر القرع يف كتاب البيوع:
يي
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باب اخليَّ ً
اط ،رقم احلديث َِِٗ ،حيث ذكر القرع يف ىذا احلديث ثالت مرات ،ص:
ى ي ى
اب أ ىىداءي اخلي يم ً
س ًم ىن الدِّي ًن ،رقم احلديث
ُّٔ .ذكر القرع يف كتاب فرض اخلمس :بى ه
اب قىػ ٍوًؿ اللَّ ًو تىػ ىع ىاىل :ىكإً َّف
َّٓٗ ،ص .ِْٗ:جاء القرع يف كتاب أحاديث األنبياء :بى ي
ً
يوني ً
ُت ،ذكر القرع يف ىذا الباب مرتاف ،ص .ِٕٖ :ذكر القرع كذلك يف
س لىم ىن ادليٍر ىسل ى
ي ى
كتاب ادلناقب :باب ادلناقب ،رقم احلديث ِّْٗ ،ص ،ِٖٓ :كباب ٓ ،رقم احلديث
َُّٓ ،ص.ِٖٔ :
اب ىكفٍ ًد ىعٍب ًد ال ىقٍي ً
س ،رقم احلديث ّْٖٔ،
جاء ذكر القرع أيضا يف كتاب ادلغازم :بى ي
كّْٗٔ ،ص ،ّٕٓ :كّٕٓ ّٖٓ-على التواَل .كما أشَت للقرع يف كتاب األطعمة:
باب من تىػتىبَّع حو ىاَل ال ىقصع ًة مع ص ً
ؼ ًمٍنوي ىكىر ًاىيىةن ،رقم احلديث ّٕٗٓ،
احبً ًو ،إً ىذا ىملٍ يىػ ٍع ًر ٍ
ى ي ى ٍ ى ىى ٍ ٍى ى ى ى
حيث ذكر فيو مرتاف ،ص ،ْْٔ :كرد القرع كذلك يف باب الثَّ ًر ً
يد ،رقم احلديث َِْٓ،
ى ي
اب ُّ
الدبَّ ًاء،احلديث ّّْٓ ،ص،ْٖٔ :
كقد ذكر فيو مرتاف ،ص ،ْٕٔ:ذكر يف رقم بى ي
اؼ ىر يج نال إً ىىل طى ىع واـ ىكأىقٍػبى ىل يى ىو ىعلىى ىع ىملً ًو ،رقم احلديث ّْٓٓ ،كذكر فيو
ىض ى
اب ىم ٍن أ ى
بى ي
اب ادلىرًؽ ،رقم احلديث ّْٔٓ ،كذكر فيو
ثالث مرات ،ص ،ْٖٔ :كأتى ذكر القرع يف ب
ًى ً ي ى
اب ال ىقديد كرد ذكر القرع يف احلديث رقم ّْٕٓ،
ثالث مرات ،ص ،ْٔٗ-ْٖٔ :يف بى ي
َّـ إً ىىل
اب ىم ٍن نى ىاكىؿ أ ٍىك قىد ى
حيث ذكر فيو مرتاف ،ص ،ْٔٗ :كرد ذكر القرع كذلك يف بى ي
صً
احبً ًو ىعلىى ادلائً ىد ًة ىشٍيئنا ،يف احلديث رقم ّْٗٓ ،حيث ذكر فيو ثالث مرات ،ص:
ى
ى
ْٗٔ .كرد اسم القرع يف كتاب األشربة :باب اخلمر ً
الع ىس ًل ،ىكيى ىو البًٍت يع ،رقم احلديث
ن
م
ى ه ىٍ ي ى ى
ً
ًً
ً
اب تىػ ٍرًخ ً
َّه ًي ،حيث كرد
يص النً ِّ
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ًيف األ ٍىكعيىة ىكالظُّيركؼ بىػ ٍع ىد النػ ٍ
َِّب ى
َْٖ ،بى ي
اب قىػ ٍوًؿ
ذكره يف احلديث رقم ْٗٓٓ ،كٓٗٓٓ ،ص .َْٖ :أما يف كتاب األدب :بى ي
الر يج ًل ىم ٍر ىحبنا ،أتى ذكر القرع يف احلديث رقم ُٕٔٔ ،ص .ُِٓ :كرد القرع يف كتاب
َّ
ً
ً
ً
َّ
َّ
العىرب أى ٍف يػيبىػلِّغيوا ىم ٍن ىكىراءى يى ٍم،
صلى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم يكفي ى
صاة النً ِّ
ود ى
َِّب ى
اب ىك ى
أخبار اآلحاد ،بى ي
اب قىػ ٍوًؿ اللَّ ًو تىػ ىع ىاىل:
رقم احلديث ِٕٔٔ ،ص .َٔٓ :جاء اسم القرع يف كتاب التوحيد :بى ي
ىكاللَّوي ىخلى ىق يك ٍم ىكىما تىػ ٍع ىمليو ىف ،يف احلديث رقم ٕٔٓٓ ،ص.ُّٔ :
اب
ذكر القرع كما معناه يف صحيح مسلم أربعُت (َْ) مرة ،كىو كتاب اإلدياف،بى ي
ً
ًً
ٍاألىم ًر بً ًٍ ً ً
ُّع ًاء إًلىٍي ًو ،كالسؤاؿ عنو ،كحفظو ،كتبليغو من
اإلديىاف بًاهلل ىكىر يسولو ،ىك ىشىرائ ًع الدِّي ًن ،ىكالد ى
ٍ
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مل يبلغو ،كاحلديثاف رقم ِّ ،ِٓ ،ِْ ،ص ،ّٖٔ :احلديث رقم ِٔ ،ص-ّٖٔ :
َّه ًي ىع ًن
اب النػ ٍ
ْٖٔ كاحلديث رقم ِٖ ،ص .ْٖٔ :ذكر القرع يف كتاب األشربة :بى ي
ً
وخ ،كأىنَّو الٍيػوـ ح ىال هؿ ما ىمل ي ً
ًاالنٍتًب ًاذ ًيف الٍمزفَّ ً
ً
ت ىك ُّ
ص ٍر
الدبَّ ًاء ىك ٍ
يى
احلىٍنتى ًم ىكالنَّق ًَت ،ىكبىػيىاف أىنَّوي ىمٍن يس ه ى ي ى ٍ ى ى ى ٍ ى
ى
يم ٍس ًكنرا ،كذلك كما يلي :اآلحاديث رقم َّ ،كُّ كّّ ،ص،َُّّ:كما كرد ذكر
القرع يف نفس ىذا الباب كيف ذات الصفحو يف حديث ال حيمل رقما .ذكر القرع يف نفس
الكتاب كنفس الباب يف احلديث رقم ّْ كقد ذكر فيو مرتاف ،ص.َُّْ -َُّّ :
ذكر كذلك يف اآلحاديث رقم ّٓ،ْٔ ،ْٓ ،ْْ ،ِْ ،ُْ ،َْ ،ّٔ،ّٕ،ّٖ،ّٗ ،
ْٖ ،ُٓ ،ص .َُّْ :كما كرد يف اآلحاديث رقم ِٓ ٕٓ ،ٓٓ ،ْٓ ،ّٓ ،حيث
ذكر يف احلديث ٕٓ مرتاف ،أيضا كرد ذكره يف اآلحاديث رقم ٖٓ ،َٔ ،ٓٗ ،ص:
ً
استً ٍحب ً
اب أى ٍك ًل
َُّٓ.ذكر القرع يف نفس كتاب األشربة ،يف بى ي
اب ىج ىوا ًز أى ٍك ًل الٍ ىمىرؽ ،ىك ٍ ى
ً
ك ً
ً
ُت ،كإًيثىا ًر أىى ًل الٍمائً ىد ًة بػع ً
ًً
ب
ض ًه ٍم بىػ ٍع ن
ٍ ى ىٍ
ضا ىكإً ٍف ىكانيوا ضي ىفانا إً ىذا ىملٍ يىكىٍرٍه ىذل ى ى
الٍيىػ ٍقط ى
صاح ي
الطَّ ىع ًاـ ،كذلك يف احلديث رقم ُْْ ،ص َُِْ :حيث ذكر فيو ثالث مرات .كرد
أيضا يف ىذا الباب يف احلديث رقم ُْٓكقد ذكر فيو ثالث مرات ،كما كرد ذكره يف ذات
الباب يف حديث أخر بدكف رقم ،ص.َُّْ :
القرع كما دبعناه جاء يف سنن أيب داؤد عشر مرات كما يلي :يف كًتىاب ٍاألى ٍش ًربىًة يف
اآلحاديث رقم َّٗٔ ،ِّٔٗ ،ص ،ُْٗٔ :احلديث رقم ّّٗٔ ،ص-ُْٗٔ:
ُْٕٗ ،اآلحاديث رقم ّٓٗٔ ،ََّٕ ،ّٕٔٗ ،ّٔٗٔ ،ص .ُْٕٗ:كرد ذكر القرع
اب ًيف أى ٍك ًل ُّ
الدبَّ ًاء ،حيث كرد يف احلديث رقم ِّٖٕ ،صَُِٓ :
يف كتاب األطعمة :بى ه
كقد ذكر فيو ثالث مرات.
ذكرت كلمة القرع كما معناىا ُثاين مرات يف جامع الًتمذم ،كذلك يف أبواب
اب ىما ىجاءى ًيف أى ٍك ًل ُّ
الدبَّ ًاء ،يف احلديث رقم ُْٖٗ ,كذكر ثالث مرات يف
األطعمة :بى ي
احلديث رقم َُٖٓ ،ص .ُّٖٗ :ذكر القرع يف أبواب األشربة كما يلي :بى ي
اب ىما ىجاءى
ًيف ىكىر ًاىيى ًة أى ٍف يػيٍنبى ىذ ًيف ُّ
الدبَّ ًاء ىكاحلىٍنتى ًم ىكالن ًَّق ًَت ،احلديث رقم ُٖٖٔ ،ص ُُْٖ :كقد ذكر
فيو مرتاف،كما ذكر القرع يف كتاب العلل مرتاف ،يف الصفحات ََِٔ.َُِٔ -
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القرع كما معناه جاء يف سنن النسائي ثالث كأربعوف (ّْ) مرة ،كىو كتاب اجلنائز:
ً
ت ،اسم ادلعجمً :زيى ىارةي الٍ يقبيوًر ،كذلك يف احلديث رقم َِّٓ،
باب تى ٍس ًويىةي الٍ يقبيوًر إً ىذا يرف ىع ٍ
ص .َِِِ :ذكر القرع يف كتاب اإلدياف كشرائعو :باب ذكر شعب اإلدياف ،اسم ادلعجم:
اخلي يم ً
س ،حيث جاء ذكره يف احلديث رقم َّْٓ ،ص .ُِِْ :يف كتاب الزينة من
أ ىىداءي ٍ
السنن :باب خامت الذىب ،كرد ذكر القرع يف اآلحاديث رقم ُِٕٓ ،كُّٕٓ،
ً
ً
اخلى ٍم ًر ،اسم
اب ىٍرب ًرًمي ٍ
اب ٍاألى ٍش ًربىة :بى ي
كُْٕٓ ،ص .َِِْ :كرد ذكر القرع أيضا يف كتى ي
الزٍى ًو ،كذلك يف احلديث رقم َٓٓٓ ،ص ،ِِْْ:كاحلديث رقم
ط الٍبىػلى ًح ىك َّ
ادلعجم :ىخلًي ي
ِٓٓٓ ،ص .ِّْْ -ِِْْ :كما ذكر معٌت القرع يف نفس كتاب األشربة يف معجم:
ط الٍبي ٍس ًر ىكالت ٍَّم ًر ،حيث ذكر يف احلديث رقم ٗٓٓٓ ,ص ،ِّْْ :ككذلك يف
ىخلًي ي
معجم :ىٍرب ًرميي يك ِّل ىشر و
ىس ىكىر ،يف احلديثُت رقم ِٗٓٓ ،ّٓٓٗ ،ص ،ِْْْ :كذكر
اب أ ٍ
ى
و
ىس ىكىر ىكثًَتيهي ،يف احلديث رقم ُّٔٓ ،ص ،ِْْٓ :كرد
أ
اب
ر
ش
ل
ك
مي
أيضا يف معجم :ىٍرب ًر ي ي ِّ ى ى ٍ
ذكره كذلك يف معجم :النػَّهي عن نىبً ً
يذ ًٍ ً
َّخ يذ ًم ىن الشَّعً ًَت ،يف احلديث
اب يػيت ى
اجل ىعة ،ىكيى ىو ىشىر ه
ٍ ي ىٍ
ً
ً
اجلىِّر ،يم ٍفىرندا ،كيف احلديث رقم ُٖٔٓ،
اب النػ ٍَّه ًي ىع ٍن نىبيذ ٍ
رقم ُٓٔٓ ،ص ،ِْْٓ :بى ي
ض ير ،يف
ص .ِْْٔ :ذكر القرع أيضا يف ذات الكتاب كالباب يف معجمٍ :
ىخ ى
اجلىُّر ٍاأل ٍ
احلديث رقم ِٔٔٓ ،ص .ِْْٔ :كرد ذكر القرع كذلك يف نفس الكتاب يف معجم
النػَّهي عن نىبً ً
يذ ُّ
الدبَّ ًاء ،يف احلديثُت رقم ِٕٔٓ ،ِٖٓٔ ،ص ،ِْْٔ :كيف معجم:
ٍ ي ىٍ
ً
ً
الدبَّاء ،كالٍمزفَّ ً
َّه يي ىع ٍن نىبًيذ ُّ
ت ،يف اآلحاديث رقم ِٗٔٓ ،كَّٔٓ ،كُّٔٓ
النػ ٍ
ى يى
كِّٔٓ ،كّّٔٓ ،كّْٔٓ ،ص ،ِْْٔ ،ككذلك يف معجمً :ذ ٍكر النػَّه ًي عن نىبً ً
يذ
ي ٍ ىٍ
ُّ
احلىٍنتى ًم ،ىكالن ًَّق ًَت ،يف اآلحاديث رقم ّٓٔٓ ،كّٔٔٓ ،كّٕٔٓ ،كّٖٔٓ،
الدبَّ ًاء ،ىك ٍ
كّٗٔٓ ،كَْٔٓ ،ص ،ِْْٔ :كيف احلديث رقم ُْٔٓ ،ص،ِْْٕ-ِْْٔ :
ككذلك يف احلديثُت رقم ِْٔٓ ،ْٓٔٓ ،ّْٓٔ ،ص .ِْْٕ :ذكر القرع أك باسم
مرادؼ يف نفس كتاب األشربة يف معجمً :ذ ٍكر الدىَّاللىًة علىى النػَّه ًي لًٍلموص ً
وؼ ًم ىن ٍاأل ٍىك ًعيى ًة
ى
ٍ ىٍ ي
ي
و
َّـ ًذ ٍك يرىىا ،ىكا ىف ىحٍت نما ىال ًزنما ىال ىعلىى تىأٍ ًديب ،يف احلديثُت رقم ْٔٔٓ ،ْٕٕٓ ،ص:
الًَّيت تىػ ىقد ى
ِْْٕ ،كيف معجم :تىػ ٍف ًس ًَت ٍاأل ٍىك ًعيى ًة ،يف احلديث رقم ْٖٔٓ ،حيث ذكر مرتاف،
ص .ِْْٕ:كرد ذكر القرع يف ذات كتاب األشربة يف معجمًٍ :
اإل ٍذ يف ًيف ًاالنٍتًبى ًاذ الًَّيت
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ات الًَّيت أىتىػيػنا علىى ًذ ٍك ًرىا ًٍ ً ً
الركاي ً
ىس ًقيى ًة ًمٍنػ ىها ،يف
ىخ َّ
ٍى ى
ى
ص ىها بىػ ٍع ي
يما ىكا ىف ًيف ٍاأل ٍ
ض ِّ ى ى
اإل ٍذف ف ى
اآلحاديث رقم َٓٔٓ ،كُٓٔٓ ،كِٓٔٓ ،ص ،ِْْٕ :كيف معجمًٍ :
اإل ٍذ يف ًيف ىش ٍي وء
ً
ً
ىخبىا ًر
مٍنػ ىها ،يف احلديث رقم ٖٓٔٓ ،ص ،ِْْٖ -ِْْٕ :ككذلك يف معجم :ذ ٍك ير ٍاأل ٍ
ً
الس ٍك ًر ،يف احلديثُت رقم ُٖٔٓ ،ْٖٓٔ ،ص،ِْْٗ :
اب ُّ
اح ىشىر ى
الًَّيت ٍاعتى َّل هبىا ىم ٍن أىبى ى
كاحلديث رقم ٓٗٔٓ ،ص.َِْٓ :
إف كلمة القرع كما دبعناه ذكر يف سنن ابن ماجو عشر مرات كىي أبواب األطعمة،
اب ُّ
الدبَّ ًاء ،يف احلديث رقم َِّّ ،كيف احلديث رقم َّّّ كرد ذكره مرتاف ،كيف
بى ي
احلديث رقم َّّْ ذكر ثالث مرات كذلك يف ص .ِٕٕٔ :جاء ذكر القرع أك باسم
مرادؼ يف أبواب األشربة ،باب النػَّه ًي عن نىبً ً
يذ ٍاأل ٍىك ًعيى ًة ،يف اآلحاديث رقم كَُّْ،
ى ي ٍ ىٍ
كَِّْ ،كَّّْ ،كَّْْ ،ص.ِِٖٔ :
تاريخ الطب في اإلسالم
لقد استعمل الطب التقلدم يف زمن الرسوؿ حيث ركم عن أًىيب سعً و
يد :أ َّ
َِّب
ىف ىر يج نال أىتىى النً َّ
ى
ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اسقو ىع ىس نال يُثَّ أىتىى الثَّانيىةى ،فىػ ىق ىاؿ:
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم فىػ ىق ىاؿ :أىخي يى ٍشتىكي بىطٍنىوي ،فىػ ىق ىاؿٍ :
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ص ىد ىؽ اللوي،
اسقو ىع ىس نال يُثَّ أىتىاهي فىػ ىق ىاؿ :قى ٍد فىػ ىع ٍل ي
اسقو ىع ىس نال يُثَّ أىتىاهي الثَّالثىةى فىػ ىق ىاؿ ٍ
ٍ
ت؟ فىػ ىق ىاؿ :ى
ُِ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ب بىطٍ ين أىخ ى
اسقو ىع ىس نال فى ىس ىقاهي فىػبىػىرأى .كعن ىعائ ىشةى ،أىنػ ىَّها ىمس ىعتت النً َّ
يكٍ ،
َِّب ى
صلى اهللي
ىكىك ىذ ى
ت :ىكىما
ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىػ يق ي
الس ٍوىداءى ًش ىفاءه ًم ٍن يك ِّل ىد واء ،إًَّال ًم ىن َّ
وؿ :إً َّف ىى ًذ ًه احلىبَّةى َّ
الس ًاـ قيػ ٍل ي
ِِ
ت.
َّ
الس ياـ؟ قى ىاؿ :ادلىٍو ي
قد ذكر يف القرآف الكرمي حواَل اثٍت كعشرين نبات يف ضمن سبع عشرة عائلة.
تنقسم أنواع النباتات حبسب اللذة إىل عطرم ،كمر كغَت لذيذ .إف زلتويات ادلواد الغذائية
من اخلضراكات زبتلف اختالفان كبَتان بادلقارنة مع األطعمة النشوية ربتول مصدران رئيسيان من
الكربوىيدرات لكن اخلضراكات مصدرىا األصلي الفيتامينات ،كاألمحاض ألمينية األساسية،
فضال عن ادلعادف كمضادات األكسدة .كتضمن اخلضركات يف كجبات الطعاـ أساسان على
Muḥāmmad bin Ismā„īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, bāb al-Dawā‟ bi al„Asal, raqmun al-ḥadīṭh: 5684 (n.p.: Dār al-Ṭūq al-Najāh), 7: 123.
Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, bāb al-ḥannah al-sawdā‟, raqmun ḥadīṭh 5687,
124.
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القيم الغذائية .كتستخدـ بعض اخلضركات لدفع األمراض كصحة ادلريض الحتوائها على
ِّ
ادلكونات الطبية.
انتشر الطب اإلسالمي يف ادلرحلة ادلبكرة يف اإلسالـ (َْ ِْٕ-ق ُٖٔ-ُٔٔ /
ـ) كاعتمد يف معظمو على ادلصادر اليونانيةُ ،ث بدأت تضاؼ إليو العلوـ كاخلربات من بالد
فارس ،سوريا ،كاذلند كبيزنطة ،كاىتمت األحاديث النبوية بالعالج الطِب باستخداـ أنواع
من النباتات .قد ذكرت اآلحاديث حواَل َٕ نبات منتجاهتا ِْ،القرع كاحد من ىذه
النباتات الطبية ادلزركعة يف العامل ،كأصلو أفريقيا ُث انتشر منها ألحناء العامل ِٓ.قد لوحظ
استخداـ الطب التقليدم كالنباتات الطبية يف معظم البلداف النامية على نطاؽ كاسع
كأساس معيارم للحفاظ على صحة جيدة .كانت النباتات تستخدـ كأدكية منذ زمن قدمي
يف كل الثقافات ،كالقرع من أىم النباتات اليت تستخدـ لألغراض الغذائية كالطبية أصال.
تظهر الدراسة الدكائية احلديثة بأف القرع ديتلك سلتلف ادلكونات ادلفيدة كىو يساعد على
خفض أنواع من الكوليسًتكالت ِٔ.كادلقومات األساسية يف القرع كىي ادلاء كالسكر
كالسليلوز ،كالربكتُت ،كاركتُت ،كالفيتامينات  ،B1ك ،B2ك Cكالكالسيوـ كاألمحاض
النيكوتينيك كالفوسفور كاحلديد .كعالكة على ذلك ،زىرة القرع ربتوم األسباراجُت ،كما
أف جذكر القرع مفيد يف عالج من داء االستسقاء .كيستخدـ عصَت أكراؽ القرع للصلع،
كاختطالطو مع ادللح أك زيت جوز اذلند كثَتان ما يستخدـ ككمادات ألكراـ اجلرب كلتهيج
اجللد ،كأنو مفيد من األكراـ ،كيستخدـ عصَت أكرؽ القرع يف عالج الَتقاف مع اختالطو

Md. Sirajul Islam and Sofiah Samsuddin, “Studies on Nutritious Distinct
Vegetable Plants Species Mentioned in the Holy Qur‟an, and their Folk
Medicinal Importance”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
7(2013): 455-466.
Sarfaraz Khan Marwat, Muhammad Aslam Khan and Fazal-ur-Rehman,
“Ethnomedicinal Study of Vegetables Mentioned in the Holy Qur‟an and
Ahadith”, Ethnobotanical Leaflets 12 (2008): 1254-69.
Kahraman Gurcan, Ahmet Say, Halit Yetisir, “A study of genetic diversity in
bottle gourd (Lagenariasiceraria (Molina) Standl.) Population, and Implication
for the Historical Origins on Bottle Gourds in Turkey, Genet Resour Crop
Evol, 62:321–333.
Charu Katare et al, “Lagenaria siceraria: A nutraceutical for good health”,
International Journal of Green Pharmacy (2012), 253-255.
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بالسكر ِٕ.يستخدـ القرع كعالج اللتهاب ادلفاصل ،الذكورة ،الصداع ،احلمى ،اجلنوف،
ِٖ
إصابة الرئتُت ،الربد ،خلل الكلي ،كالكبد ،أمراض القلب.
كاجلدير بالذكر بأف الطب التقليدم ،كالطب التكميلي )Medicine
 (Traditional and Complementaryحاليا يف ماليزيا ظهرت ادلستويات العالية من
ادلصلحة العامة ،كبدأ أف تزداد رغبة الناس فيهما يف البلد .لذا أقامت حكومة ماليزيا شعبة
للطب التقليدم كالتكميلي يف كزارة الصحة يف سنة ََِْـ كاليت أدت إىل قرار لتأسيس
مستشفيات متكاملة يف سنة ََِٔـ ِٗ.إف شلارسة الطب التقليدم ادلاليوم ذلا سلتلف
َّ
التأثَتات عن طريق استخداـ األدكية التقليدية األندكنيسية كالصينية كاذلندية.
فائدة القرع لصحة الناس من منظور المفسرين
تفاعا يف
بُت ادلفسركف فوائد للقرع كثَتة منها أف شجرة القرع أسرع األشجار نبتنا ك ن
امتدادا كار ن
ُّ
السماء يف كقت قليل .كينتفع هبا الناس أكال كاستظالال كما أنو يزيد يف العقل كيساعد
ك
على تقوية اجلسد كإنبات الشعر كما أف ييونيس -صلٌى اهلل عليو كسلم -استظل بًتًلٍ ى
َّجىرة ،ىكجعل يىأٍ يكل ًمٍنػ ىها ،ىكي ٍشرب من ىمائً ىها ىح َّىت قوم ِّ.قى ىاؿ يم ىقاتً يل بٍ ين ىحيَّا ىف :ىكا ىف
الش ى
س يشرب لنب الشجرة بكرة كعشية لتقوية جسده ،كإنبات شعره ىح َّىت ا ٍشتى َّد ىحلٍ يموي
سيدنا ييوني ي

Md. Sirajul Islam and Sofiah Samsuddin, “Studies on Nutritious Distinct
Vegetable Plants Species Mentioned in the Holy Qur‟an, and their Folk
Medicinal Importance”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences 7,
no.10 (2012): 455-466.
Sarfaraz Khan Marwat et al., “Vegetables Mentioned in the holy Qur‟an and
Ahadith and Their Ethnomedicinal Studies in Dera Ismail Khan”, Pakistan
Journal of Nutrition 8, no.5 (2009), 530-538.
Maihebureti Abuduli ,Sharifa Ezat WP and Syed Aljunid,”Role of Traditional
and Complementary Medicine in Universal Coverage”, Malaysian Journal of
Public Health Medicine 11 (2011): 1-5.
Jamia Azdina Jamal, Zakiah Abd. Ghafar and Khairana Husain, “Medicinal
Plants used for Postnatal Care in Malay Traditional Medicine in the Peninsular
Malaysia”, Pharmacognosy Journal, 3, no. 24 (2011), 15.
Al-Māturīdī, Tafsir al-Māturīdī, 8:588-589.
Abū al-Muẓaffar, Tafsīr al-Qur’an, 416.
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م ،فىػنى ىاـ نىػ ٍوىمةن ّّ.كمن كفوائده أف الذباب ال جيتمع
كعظامو ىكنىػبى ى
ت ىش ٍع يرهي يف جسده ىكقى ًو ى
عنده ّْ،كزاد أبو حياف بأف ماء كرقة القرع إذا رش بو مكاف ال يقربو ذباب أصالن ،إنو
مالئمة جلسد البشر حىت لو انكسرت العظاـ فوضع مكاهنا قطعة من جلد القرع نبت
عليها اللحم كسد مسده ،كالتصق العظم ّٓ.كرقة القرع مفيدة دلن يسلخ جلدةّٔ ،كما
ً ّٕ
أف القرع يأكلو الناس نيٌئان كمطبوخان بورقو كقشره كلبو.
فوائد القرع من منظور شراح اآلحاديث
قد اىتم ىر يسوؿ اهلل  -صلى اهلل ىعلىٍي ًو ىكسلم -بالقرع اىتمامان كثَتان حيث قاؿ :ىعلىٍي يكم بالقرع
ً
ِّماغ ،كعن ىعائً ىشة ،قىالىت :قى ىاؿ ىر يسوؿ -اهلل صلٌى اهلل ىعلىٍي ًو ىكسلم :-إًذا
فىإنَّوي ي ًزيد ًيف الد ى
طبخت فأكثرم فً ًيو ُّ
الدبَّاء فىًإنَّوي يشد قلب احلزين ،ىكقى ىاؿ بعض شراح احلديث أنو -صلٌى
اهلل عليو كسلم -يريد بو العقل ّٖ.كبُت اإلماـ النوكم يف ادلنهاج لشرح صحصيح مسلم
حب الٍ ىق ٍرًع إً ىذا شرب بعسل هتدـ الكلف إذا طلي عليو كيستفيد من بدر ادلعدة كمن
بأف َّ
محى الورد كالربعّٗ .كما أنو يكرب الدماغ كيزيد يف العقل ،ركيت عن عائشة أف القرع

Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas„ūd al-Baghawī, Ma‘ālim al-Tanzīl fī
Tafsīr al-Qur’an, taḥqīq: Abd al-Razzaq al-Mahdī (Beirut:Dār al-Iḥyā‟ alTurath al-„Arabiyy, 1999), 1:48.
Abū al-Qāsim Maḥmūd bin „Amrū al-Zamakhsharī, al-Kasshāf ‘an Ḥaqā’iq
Ghawāmiḍ al-Tanzīl (Beirut: Dār al-Kutub al-„Arabiyy, 1986), 3:62.
Ibrāhīm bin „Umar al-Biqā„ī, Naẓam al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwār
(Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmiyy, n.d.), 16:295.
Abū Muḥammad „Abd al-Ḥaq bin Ghālib al-Andalusiyy, taḥqīq: „Abd alSalam „Abd al-Shāfī Muḥammad, Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al‘Azīz (Tafsīr Ibn ‘Aṭiyyah), 2nd ed (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2001),
4:487.
Ismā„īl bin „Umar bin Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, taḥqīq: Sāmī bin
Muḥammad Salāmah (n.p.: Dār Ṭayyibah, 1999), 2:40.
Abū Muḥāmmad Maḥmūḍ bin Aḥmad bin Badr al-Dīn al-„Aynī, ‘Umdah alQārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Iḥyā‟ al-Turath al-„Arabiyy, n.d.),
62.
Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawāwī, Al-Minhāj Sharḥ
Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj (Beirut: Dār al-Iḥyā‟ al-Turathn al-„Arabiyy, n.d.),
14:196.
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يشد قلب احلزين َْ،كقد قيل بأنو جيلو العُت كيلُت القلب ُْ.كبُت ابن قيم اجلوزية بأف ىماء
القرع يقطع العطس ،كيقتل صداع الرأس إذا شرب أك غسل بو الرأس .إنو إذا لطخ بعجن
م يف التنور كما إىل ذلك من كسائل الطبخ ،فادلاء ادلستخرج من القرع ادلطبوخ سكن
ىك يش ًو ى
حرارة احلمى إذا شرت منو .كذلك ادلاء ادلطبوخ للقرع إذا اختلط بعسل كشيء من نطركف
تزيل البلغم كاحلموضة معان .ىكإً ىذا يد َّؽ كجعل ًمٍنوي ضماد على اليافوج شفى من األكراـ
الشديدة يف الدماغ .كىو ينفع ألشخاص األمزجة احلارة كاحملمومُت .كتنفع جرادة القرع إذا
عصرت كخلط ماؤىا بدىن الورد كقطر منها يف اإلذف.
ِْ
كىي نافعة للوقاية من األكراـ احلارة ،كأكراـ العُت احلارة ،كمن النقرس احلار.
خالصة وتحليل
أكضحت ىذه الدراسة بأف نبات القرع كما دبعناه قد ذكر يف القرآف مرة كاحدة ،كيف
صحيح البخارم ّٔ مرة ،كيف صحيح مسلم ،كسنن أيب داؤد ،كجامع الًتمذم ،كسنن
النسائي كسنن ابن ماجو َْ ،ّْ ،ٖ ،َُ ،كَُمرات على التواَل ،كدبا أف النباتات
مضار بصحة اإلنساف ،ككذلك
ذكرت يف القرآف حلكمة عظيمة فهي ٌإما ذلا منافع أك ذلا ٌّ
األحاديث ذلا حكمة بالغة للبشر .بالرغم من أف الناس أحيانان ال يفهموف ىذه احلكمة أك
ال يستطيعوف أف يستوعبوا ادلعرفة كلها لقلة العلم أك لعدـ تطور األدكات البحثية أك
ادلختربية احلديثة.
القرع من أىم اخلضركات النافعة ادلذكورة يف القرآف كاآلحاديث النبوية ،كلو فوائد
كثَتة منها زيادة العقل كتقليل احلزف ّْ.كيساعد على تقوية اجلسد كإنبات الشعر ،كجلد

Zayn al-Dīn Muḥāmmad al-Mad„u bi „Abd al-Raūf bin Tāj al-„Ārifīn alManāwī, Fayḍ al-Qādir Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr (Egypt: al-Maktabah alTijāriyyah al-Kubrā, n.d.), 7:2.
Muḥammad bin „Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Miṣrī al-Azhariyy,
Sharḥ al-Zarqānī ‘alā Muwaṭṭā’ al-Imām Mālik, taḥqīq: Ṭaha „Abd al-Raūf
Sa„ad (n.p.: n.pb., 2003), 1:247.
Muḥammad bin Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Ṭib al-Nabawī (Beirut:
Dār al-Hilāl, n.d.), 208-209.
Al-„Aynī, Umdah al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 62.
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القرع يساعد على يناء أنسجة اللحم كذببَت العظاـ إف تعرضت لكشر أك رضْْ،
كباإلضافة إىل ذلك ،أنو يساعد على بدر ادلعدة كمحى الورد كالربع غَت ذلك من أنواع
احلمى ْٓ،كيزيل صداع الرأس إذا شرب أك غسل بو الرأس ،كذلك ادلاء ادلطبوخ للقرع إذا
اختلط بعسل كشيء من نطركف يزيل البلغم كاحلموضة معا .كىو يساعد على ىدـ األكراـ
ادلختلفة من أكراـ الدماغ كاألكراـ احلارة ،كأكراـ العُت احلارة ،كما إىل ذلك من األكراـ .كىو
نافع ألشخاص ذكم األمزجة احلارة كاحملمومُت أيضا كما أنو مفيد للتخلص من النقرس
احلارْٔ.بينما يستخدـ أىل الطب التقليدم القرع كدكاء لعالج الَتقاف كالتهاب ادلفاصل،
الذكورة ،الصداع ،احلمى ،اجلنوف ،إصابة الرئتُت ،الربد ،خلل الكلي كالكبد ،كأمراض
القلب .أظهرت الدراسة كذلك أف ىناؾ عالقة إجيابية بُت استخداـ القرع حسب ما جاء
يف أقواؿ ادلفسرين كشراح اآلحاديث كبُت الطب التقليدم يف كونو يصلح لعالج أمراض
الصداع كاحلمى كأمراض القلب .تتمثل ادلكونات األساسية للقرع يف ادلاء كالربكتُت،
كالفيتامينات  C ،B2 ،B1كالكالسيوـ ْٕ ،حيث إف الربكتُت يساعد على تنمية اجلسد،
كالكالسيوـ يقوم العظاـ ،فمن ىنا ديكن أف نلحظ التوافق بُت ما جاء يف أقواؿ ادلفسرين
كشراح األحاديث كما عمل بو أىل الطب التقليدم كما أثبتو علماء التغذية يف أف القرع
يصلح لتقوية اجلسد كالتصاؽ العظاـ .كاجلدير بالذكر ىنا أف يونس  -صلى اهلل عليو
كسلم -كاف يف بطن السمك أربعُت يوما ْٖ،فصار ضعيفا جدا ككاف يشعر بالربد الشديد،
فحينما أكل القرع كاستخدـ كرقتو نبت شعر رأسو كجلده ،فأصبح قويا كصحيحا كسادلا.
فأكل القرع يفيد إزالة الربد كإنبات الشعر .كذلك خرج يونس  -صلى اهلل عليو كسلم-
من قومو غضبانا ْٗ،فبعد أف أكل القرع ذىب غضبو أيضا ،فهذا يؤكد صالحية القرع
لتهدئة األعصاب كزبفيف الغضب .كأشارت الدراسة أيضا للنواحي الغذائيو يف القرع حيث
Al-Biqā„ī, Naẓam al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwār, 16:295.
Al-Nawāwī, al-Minhāj Sharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj, 196.
Ibn Qayyim, al-Ṭib al-Nawāwī, 208-209.
Md. Sirajul Islam and Sofiah Samsuddin, “Studies on Nutritious Distinct
Vegetable Plants Species Mentioned in the Holy Qur‟an, and their Folk
Medicinal Importance”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences 7,
no. 10 (2013), 455-466.
Al-Zamaksharī, al-Kasshāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl, 4:63.
Al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an, 18:514.
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يوجد فيو ثالثة أنواع من الفيتامينات B1 :ك B2ك .Cفالعمل األصلي لفيتامُت  :B1إنتاج
الطاقة ،كالوقاية من أمراض القلب ،كاألكعية الدموية ،كيفيد صحة العُت ،كحيسن
ادلخَٓ.يساعد فيتامُت  B2على خفض الصداع ،كأمراض القلب ،كالسرطاف ،كإنتاج
الطاقة ،كيزيل الشحمة ُٓ.أما فيتامُت  Cيساعد على إنبات الشعر كاألظافر ،كيقوم
اجلسد ،كدينع أيضا سقوط قشرة اجللدِٓ.ىذه فوائد القرع كلها كما بينها ادلفسركف كشراح
اآلحاديث على مركر الزماف .من ىنا تربز العالقة القوية بُت أقواؿ ادلفسرين كشراح
اآلحاديث كبُت الطب التقليدم ،كعلماء التغذية يف استخداـ القرع لصحة اإلنساف ،كما
ديكن أف تظهر فوائد أكثر للقرع يف ادلستقبل.
الخاتمة
أنبت اهلل سبحانو كتعاىل شجرة القرع لسيدنا يونس بن مىت  -صلى اهلل عليو كسلم -بعد
أف ألقاه احلوت على ساحل البحر ككاف يعاين ضعفا شديدا حىت ذىب شعر رأسو كتغَت
لونو ،فأصبح قويا كسادلا بعد أكل القرع كاستخداـ أكراقو كشجرتو .فمن ىنا يفهم أف القرع
لو أمهية كبَت ،كفوائده كثَتة لصحة الناس .كبُت رسوؿ اهلل – صلٌى اهلل عليو كسلم -بعض
الفوائد إمجاالُ ،ث فسر ادلفسركف كشراح اآلحاديث على مر الزماف عن ىذه الفوائد .كمن
أىم فوائده :قوية اجلسد ،كإنبات الشعر ،كقتل األكراـ ادلتنوعة يف جسد اإلنساف ،كيساعد
كذلك على دفع احلمى ،كيفيد يف معاجلة أمراض القلب .كىذا كل ما يستخدـ يف الطب
التقليدم.كذلك يستخدـ القرع اآلف يف علوـ الطب احلديث يف كثَت من الدكؿ ،كمع
تطور العلوـ الطبية احلديثة تتكشف ادلزيد من فوائده لذا ينبغي للناس أف يكثركا من تناكلو
للحفاظ على صحة اجلسد ،كاحلث على زراعتو خالؿ لتعميم فائدة اجملتمعات منو كنبات
عالجي كقائي .كعلى ادلسلم أف يزيد من تناكلو اتباعا لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-
“Top 5 Health Benefits of Vitamin B1”, website Newsmax.com, retrieved on
18 April 2015, http://www.newsmax.com/FastFeatures/health-benefits-ofvitamin/2011/03/15/id/370526/.
“Top 5 Health Benefits of Vitamin B” , website Newsmax.com, retrieved on
18 April 2015, http://www.newsmax.com/FastFeatures/Vitamin-B2-healthbenefits/2011/01/31/id/369837/.
“5 Beauty Benefits of Vitamin C”, website Newsmax.com, retrieved on 18
April 2015, http://www.womenshealthmag.com/beauty/vitamin-c-benefits.
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كيف اخلتاـ ذبدر اإلشارة إىل أنو ديكن للطب التقليدم أف ينفع الناس دبا ال يقل عن أمهية
الطب احلديث خصوصان كأف األخَت يتصف دائما بأف تكلفتو عالية بادلقارنة مع الطب
. التقليدم
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