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إن هذذذاا الب ذذذام وبذذذل مذذذا   ذذذ مذذذ  مبذذذا ر  

البذاثوون الملذذذذذذذلمون العلمية لذذذذذذذوا   ل  

صذذذذذذذلذث سذذذذا الرييلذذذذذذذيذذذذة ف  الليلذذذذذذذبو  

www.facebook.com/The.Muslim

.researchers   أو  ل  موقعسا الرلذذذذذذذم

res.com-http://muslims/   هذو ملذذذذ

لبل مللم ومللمة ف  بل مبان ف  األرض 

م  بذذا  ذذ   وببذذل ل،ذذةُ وي ثظر ثظرام  ذذامذذا

ب،رض ال ربح المذذذا ن م ذذذ ُ فبذذذل موا  ذذذا 

م اثة لل ثميل المجا    ل  الليلذذذذذذذبو  أو 

الموقع بمذذذا ي مذذذاهذذذذذذذ  مع هذذ   المبذذذا ر  

و بيعذة ال ذايمين  ليسا وجسو هم الاا ية ف  

  مسذا إل  اننُ إا  ثن     بع جسة معي ة 

ف  ال مويذلُ و    لذم أجرام  ل   مل ا إ  

م ل ولذذذذذذذيع  مذذا يمبن الملذذذذذذذاهمذذة بذذ    و ذذا

المبذذا ر  و ثلذذذذذذذين موا هذذا و لعيلسذذا  ل  

أرض الواقع  ل  ثلذذذذذذام الراجث  ال ال  

لمؤلذذذذذذذد المبذا ر  مح أثمذ  مثم  ثلذذذذذذذن 
IBAN : SA07 8000 0538 6080 1007 2065 
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 لمقدمةا

لإلنسخخان   (نباتات وحيواناتإن الناظر في تسخخرير ال ت تلالل ل يرير  ا اليااناا الةية )

ليخخك ب قخخنقخخم ن ر  خخكل  حمخخة ال خخت تلخخالل قنخخا وحيمتخخت في حخخ  ا نسخخخخخخخان ع ل البةخخ  

 ما يفيكه  سخخوا  وفريدالستتتخراج  ل مفيد والتنقيب والن ر المتواصخخم في ت ا اليااناا 

 وكما في ع م أفكاره لتصميم أجهزته وآالتهفي  القست أو طلا ت أو عالجت أو حتل في 

 .Biomimetics البيوميماتيك ةاكاة الطبيلة 

وفي هذه الرح ة الطوي ة  نذ قكاية وجود ا نسخخخخان ع ل او ل وإلل اليود وقك اسخخخختفاد 

جربة التفي اللالج كما ق نا، والسخخخيما    ة وخاصخخخذكرناه   ماواسخخختركد اليرير واليرير 

و أ األجيتتال عبروتوا ثهخخا  ترا م الخبراتالتي تلمخخم ع ل  المالحظتتاتوتخخكويا  والخطتتأ

ي فكريراً  الطب والصتتيدلة، وهو  ا سخخاعك أهم المخطوطات القديمة والكتبتكوينها في 

أعمالهم وإنجازاتهم التي لم تقف يو اً ل ن ر في المصخخخخك  الذذ أخذا  نت المواد الفلالة 

وكما –، فاليود  رالً لنجتا  هت ه المواا الفعتالتةع ل قخك   خا ن را المط وقخة والنخاجلخة 

في قلض اللالجاا  براز البشتتتتتترتقاد اوقةاث اللالمية السخخخخخختركاد  -سخخخخخخنقرأ قلخك ق يخم

للالج أعرال وأ رال  بول الفرسة الحامل، وكذلا أيضاً ا مفيدهبكتريالحتواات ع ل 

ا كتبت مفيوغيرها، وهيذا كان الةال قكيماً  ستتتن اليأن عند النستتتا كريرة  رتبطة قفترة 

يكة أو المف استتتتخالل الماال الفعالةالمشخخختن ون قالطب والصخخخيكلة، حي  إذا اسخخختطاعوا 

، وإذا لم يسخخخخخختطيلوا فيان سخخخخختر صخخخخخوهاا ا نباا أو حيوان أو إفرازاتهم و ررجاتهم 

ب ، وليا النريالضتترورات تبيا المحظوراتع ل اعتبا  أن  التناول اون فصتتلييفيهم 

لف التخو ا قني ج كتنا( يزعمون قم و ا المسخخخخ ميا هنا كان خروج أناس ع ينا اليود )

 انشرب أبوال وألبكما في الةكي  الصخةي   المرضتىفي إقاحة النبي لبلض  والهمجية

الذذ يجب  لت تصخخخخخكيب الربر، فقك  الةكي ، إذ قنض الن ر عا صخخخخخةة اإلبل للتداوي

ول البليزعموا تا ة أن  بغير علمو احوا يطلنون في هذا الفلم  اختصتتتتاصتتتتاتهمترطوا 

، وتا ة ثالرة يسخخخختن ون وقاا  بول اإلبل خصتتتتوصتتتتا  ضتتتتار، وتا ة أخرل أن  له ضتتتتار

 قمرالطة ا قم، وهيذا... وتةذيراتت المرتبطةواد اوخيرة في اوع فيرون  ورونا

في نفوس أغ ب الناس والمسخخخخخ ميا اليود  رأثلهذه االعتراضخخخخخاا والتهويالا  ولما  ان

ي  توضخخخخ فقد وجب عليناالصخخخخةي  لمرم هذه اللالجاا   الطبي واللم ي لكد التصخخخخو ل

ل مميز ، وكيف هيوألبان اإلبل خصتتوصتتا   أبوالفوائد أكرر  ا يجه ت الناس قرصخخو  

 ة  قاوو الصتتتتتحرا في  قك تها المذه ة ع ل الليشدوناً عا أذ كااا آخر نتيجة  بالفعل

 مي قنسخخخخ و  ع، وذلا تنشتتتته فيها البكتيريا والفايروستتتتاتد جة الةرا ة اللالية التي 

لنرل أن او ر  جرد تالعخخب  العلميتتة والبحثيتتة الموثقتتةسخخخخخخهخخم كلخخادتنخخا، وقخخالمراج  

، أو الملتشتتويه اإلستتسخختناللت في النهاية ال ل موضخخوال ال أكرر يالنفستت الرفضالتقزز وب

 نسنل ال ت تلالل أن يوفقنا في قيان كم ذلا. ...الطعن في النبي، أو الُسنة واألحاايث
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ه  إث ى الموا  الم واج   ف   Methylglyoxal جاليوبلذذذذذذال ميويل ما  

البول ب ا ج  ن  مليات األيض وال     واج  بصور  أقوى ف  اإلبلُ وه  

 عمل  ل  وق  ال مو اللذذذريع لخاليا اللذذذر ان ب جويعسا من ال اقة إل  أن 

  موت بما ل رى ف  أبور من بثث  لم  م سم هاا البثث بع وان: 

 "  رض – اللر ان لمواجسة جاليوبلال ميويل ما   ال را يجيات" 

 Anti-Cancer Strategies of Methylglyoxal – A Review 

 :ال ال  السام البالم ABSTRACT البثث ملخص من   رأ ثيث

 إل  اج الم لوم GA3PD إ زيم  مل  وق  جاليوبلذذذذذذذال ميويل مذا  " 

  موت أن إل  م   الخلية ف ثرم اللذذذذر ا ية الخاليا ف  ATP  اقة وث ات

 "ح ه  بما  ب   ال   اللليمة الخاليا  ل   ؤور أن  ون

 

 

 

 

 

 

 

 

Methylglyoxal inactivates the enzyme Glycer-aldehyde 3 phosphate 

Dehydrogenase (GA3PD) needed for the ATP production in cancer cells and 

there by starves the cell to death and normal cells remain unaffected 

 (:ال  زيل أو المباهر  لل را   PDF مل ) الراب 

http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-methylglyoxal--a-

review.pdf 

 

http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-methylglyoxal--a-review.pdf
http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-methylglyoxal--a-review.pdf
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 إضافاا الطبلة الرانية:

 (18 يوناا قول ا قم )   -

 Methylglyoxal ( 33) جاليوكسال  يريم  ادةقلض الزياداا البةرية في  -

 (56)  ا قم  لبول الفريكة اللالجية الرصااص عا سلودية جا لة  ا قة  -

 (57)   البقر وقول ا قم قول  يوناا قيا الفرق يوض  آخر ع مي قة  -

 

 إضافاا الطبلة الرالرة:

 .(53: 47 شيك وفريقها )  فاتا خو ة ككتو اوقةاث المنشو ة ل راج   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

73 

79 

 ..........................................................فيرون  ورونا واإلبل ((1

 ........................................أفال ينظرون إلى اإلبل  يف خلقت ؟؟ ((8

 .........................الحكم الشرعي في نجاسة أو طهارل أبوال اإلبل ؟ ((9
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 يتقززون من هذه المشروبات والعالجات ؟؟لماذا ال (( 1

 

 غم أنت ) أبوال اإلبللموضخوال شر   بالتقزز والرفض النفستيلقك  أينا أنت طالما يتم التالعب 

سخخر كفي البكاية ل تكاوذ واللالج وليس كشخر  الشخاهي واللصخير  رالً(، ف نت  ا المناسخب جكاً 

عنك الذيا يتنثرون فيت قشخخخبهاا المالحكة والالدينييا وغيرهم  التقزز والرفض النفستتتيحكة هذا 

 .كراهةالتنفير والتشويه والعنك ا يستن ونت في التهويم  ا او ر وتصويره قصو ة غاية في 

م ال   ي  مشهههروبات العالميا والعالجاتبعض أشهههار الوبلذذذر ث   ال  ي أ   بعرض 

ؤ  ُ ل ى ه تقزز والرفض النفسينفس الالذ خراجسا من أهذيا   وير )من المل رض( 

 الأل سا ف   ؟ هل لماذا ال يتقززون مناافيبون اللذذذؤال الم ظسر لل  اقض لذذذا  سا هو: 

نا وايثادي   الما -؟ ثيث ي بل هؤ   بل هذذذذ   مسما بان عالقا لاا بالدين أو السههههو

 فإاا بان ل   القة بال ين )واإللالم  ل  األخص( رفضوه؟!! -بعي ام  ن ال ين

م  هاا ما ل راه  اننحححح معا

 

 من رو  الثيوانات !! أغلى أنواع القاوة في العالم

يتم  مهها هو العههالم في القاوة أنواع أشهههههههار وأغلى لعذذل أبور ال ذذاد   يعلمون أن

!!  الثيوانات رو  من ثبوبه اسهههتجرا 

 اآلسهههههههيو  النجيهههه  زبههههاد ثيوانفموالم 

Asian palm civet  إنهههدونيسهههههههيههها ف 

 هاه  خرج ُ ومال سو  ثبوم  ل  ي ،اى

)أو الروث  فضهههههههالت رجيعه ف الثبوم 

 من فمه يتقيأها يجعلو   أو الخذاص ب (

 Kopi Luwak لواك الكوبي قاوة من ج ي  ويصذذذ عوا م سا الثبوم  ل  م سا ليأخاوا

موقع مخصص  راب وهاا   ح( و ر 1211 ي خ   البيلو لذعر) الهذسير  اإل  و يلذية

 :غلى أنواع القاوة في العالمكألساه ال سو  وألعارها 

http://www.most-expensive.coffee 

 ال سو  ثبوم الفيلههها في عمون ُتهههايوانف   وأمذذذا

بالك  قاوة لعمل روثاا في مناا تبقى ما ليذأخاوا

م  الهذذسير  Black Ivory إيفور   البيلو لذذعر)أيضذذا

 ُ وهاا راب  لموقعسم:( و ر 1111

http://www.blackivorycoffee.com/ 

http://www.most-expensive.coffee/
http://www.blackivorycoffee.com/
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 بيرة من بو  البشر !!

ثيث  صذذذذذذذ ر الخبر ال،ريم الصذذذذذذذث  األلما ية والسول  ية والبلجيبية ف  أوروبا ف  

 ": نت تصنع بيرة من البو جامعا ج  م بع وان: " 2116هسر يوليو 

Universiteit van Gent maakt bier van urine 

 

 الخبر في يو من صور 

 الليلبو :اإلخبارية  ل   Deredactie.beوهاا راب  مهاه   من صلثة 

https://www.facebook.com/deredactie.be/videos/10154999770

869622/ 

 يلههاالمرثلهها الثههانيهها البههدولبنححح قذذ  يبذذ أ البعض بذذإ الن ال راجع فعالم ه ذذا لي   ذذل إل  

م ويلجأ  يقزز؟ هل فيسا ما ق  جات التي يضهههههير إلياا الناسماذا عن العالوه :  أيضذذذذذا

 ؟؟اليومحح أما قد نقب  وجود ذلك قديما  أل  ا  ؟اليوم إلي  العلما  والباثوون

 

 الذباب يمتلئ بالمضادات الثيويا والعالجات الناجعا !!

ا ُ ثيث وج والثرب العالمياثيث ب أت أول  مالثظات ال  ف  ال لجيل الث يث م ا 

ف  مي ان الثرم قبل أن ي م   لسم للعالج؛  تم تركام فترةأن الج و  المصذذذذذذابين الاين 

م: !! واليو المسهههتشهههفيات بالفع من الج و  الاين با وا ف   قد التأمت جروثام أسهههرع

  ل  Auburn إيربيرن جامعا من نباثوي لوثصذذذ   الع ا األخبار العالمية بخبر  ن

https://www.facebook.com/deredactie.be/videos/10154999770869622/
https://www.facebook.com/deredactie.be/videos/10154999770869622/
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 جروحال التئاممن  اإللذذذراع يمب   الذبابا لعاب في بروتينا    هذذذافسم ب اخ راع برا  

 حالمزمنا الجلديا والتشققات

 المص ر:

Protein in Fly Saliva Speeds Healing of Incisions, Wounds, Auburn 

University, 23 Jan 2005 

 الابام أن  ثظوا ثيث ُبالذباب جديد عال    وير ل   روسههيا من أ با بما يعمل 

 ولونوي  ُالتقليديا ايدويا من أكثر الشههفا   ل  الملذذا    يمب سا كثيرة ا  مواد يثون

 حاليب عالم في ثورة سيشك  الج ي  العالج هاا إن

 المص ر:

The fly effect: Russian scientists invent new medicine with the 

help of flies, St. Petersburg State University, 2006 

مواد وما  ل  لذذذذذذ ث  من  لذبابا إل  بل وصذذذذذذار البوير من الباثوين اليوم ي ظرون

م والان ل للمضههههادات الثيوياللبب ريا والليرولذذذذات  ل  أ   )م جم م ثر (  مضههههادة

ثيه  يتمكن الذباب باذه المواد من ثمايا نفسهههههههه عند وقوفه يبن ي وقعذ  أثذ  أبذ ام )

ولعل ال   للذذذذذذذير (ُ العفنها والقهذرة المليئها بالجراثيمعلى الرو  والبراز وايمهاكن 

ن   سهههقي الذباب في إنائهإرهذذذا  ال ب  صذذذل  الل   لي  ولذذذلم ف  الث يث الصذذذثيح لم 

وال   يغمس الهذبابا أوال  قب  أن يلقياا أو ييرثااوأرا  أن ي  ذاول من هذاا اإل ذا  أن 

وهو ما يمبن لمل  ُ ضرر ل  ما فيسا من  مضادات ثيويا يبيعيالي ض  ما فيسا من 

 ببالم واضح بال ال  موالم:

The surface of flies is the last place you would expect to find 

antibiotics 

 ح" ثيويا مضادات عليه تجد أن تتوقع ما آجر هو الذباب سيح "والمع  : 

 جهامعا من Juan Alvarez Bravo جوان ألفهاريز برافو البروفلذذذذذذذورثيذث ي ول 

 با  قري ولكننا المشهههفى  في الذباب يرى أن اإلنسهههان يتقبله شهههي  آجر إن" : يوكيو

 "ح الذباب من مستجر  ايمراض من لكثير فعاال   عالجا   نشاد سوف

 المص ر:

The ointment in the fly: antibiotics, The Economist, December 3, 

1994 
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 :وه  من أوايل الباثوين ف  ال  الموضوع استراليامن  كالرك الباثوة و  ول

But we are looking where we believe no-one has looked before 

 "ح  قب أثد من يتوقعه يكن لم مكان في الثيويا المضادات عن نبث  أنناوالمع  : " 

 المص ر:

Danny Kingsley, The new buzz on antibiotics, www.abc.net.au, 

October 2002 

 يعل ون:  ستانفورد جامعا بال  من باثوونج يٌر بالابر أ   ه ا  

 ناعيالم النظام تقويا يمكناا الذباب في مادة فياا يكتشههفون التي ايولى المرة إناا" 

 "ح لإلنسان

 المص ر:

Fruit Fly Insight Could Lead To New Vaccines, Stanford 

University, March 11, 2007 

 يمراض عال  ص ع ف  الذباب من لالل لا  أبثاث  لمية وأخيرام وليد آخرام؛ ه ا  

مح القلب في اإلنسان  أيضا

 المص ر:

Fruit Flies May Pave Way To New Treatments For Age-related 

Heart Disease, Burnham Institute, 2007 

وغيرها  ايعشهههابو ايسهههماكو الديدانو العناكبو النم ي ال  ن  الذبابوما قيل  ن 

  ف بذل وه  ال   جا  ابرها من قبلممذا   وجذ  إليذ  أ ظذار العلمذا  والبذاثوون اليومُ 

  ف البسههههييا اليبيعياو رقسم  ثقافات الشههههعوب القديما وقبائ  الغابات والصههههثار 

م  ل  ما ل  رأه انن م و  ث يوا  !! العالجُ ولبن بل ال  بال أبي  لم يبن لي ارن ق يما

 

 براز البشر كبسوالت وعال  !!

 موقع ثيذذث خرج  لي ذذا ليبمُ    يذذلوهو آخر مذذا لذذذذذذذ ذذابره ف  الذذ  البذذام ث     

Sciencealert    البشهههههر براز من دوا  كبسهههههوالت  نالعلم  بخبر فري  من  و 

 فىمسههتشهه لذذ لذذ خ مساوه  الببلذذو ت ال    (!! البول ث   وليد البراز) ايصههثا 

 ف  Massachusetts General Hospital األمريبية تشهههوسهههتساماسهههواليا  عام
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ُ وبال  إنقاص الوزن ف  البراز  واج  ف   ال   النافعا البكتريا من لالل لا    جارم

أفضل من المضا ات  الجااز الاضمي وايمعا ف   المعدياايمراض بعض  ف   الج

الثيويذة )ألن البراز يث ون  ل  بب ريا  افعة من البب ريا ال افعة ال     واج  ف  مع   

 المعترضههونلذذيصذذ   فسل ُوأثهذذا  اإل لذذان للسضذذم وإفا   الجلذذم ف   ثليل الموا (

 الامجياو بالتجلفاألمريب  والباثوين الاين في   الملذذذ هذذذل  بأبوا  اإلب  ل  العالج 

م   :الخبر   وانوإليبم  !؟ أيضا

Human trials will test freeze-dried poop pills as a weight-loss 

treatment 

 : الراب 

http://www.sciencealert.com/human-trials-will-test-freeze-

dried-poop-pills-as-a-weight-loss-treatment 

 

 م2116ي اير  12صور  للخبر من الموقع ب اريخ 

 

 إم معس ب الباثث Eric إريك الهذذام  ن ي ث ث العربية CNN ق ا  من آخر خبروهاا 

 ةقم ف  وهو ببرازه يتبرع والان( للتكنولوجيا تشهههوسههتساماسههه معاد) MIT تي آ 

 :م بلج في يو وفي  الخبر راب  هاا !! اآلجرين أرواح إلنقاذ اللعا  

-poop-250815-http://arabic.cnn.com/scitech/2015/08/25/sc

transplant 

http://www.sciencealert.com/human-trials-will-test-freeze-dried-poop-pills-as-a-weight-loss-treatment
http://www.sciencealert.com/human-trials-will-test-freeze-dried-poop-pills-as-a-weight-loss-treatment
http://arabic.cnn.com/scitech/2015/08/25/sc-250815-poop-transplant
http://arabic.cnn.com/scitech/2015/08/25/sc-250815-poop-transplant
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 إيريكصور  من الموقع وفيسا في يو ال  رير  ن العالج والهام 

 

 الجالصا:

:   ي   العلما  أمام مهذذا ر ينقذ ثياة الناسالان  مجا  العلم وجاصهها العال أ   ف  

ُ وإ ما يعملون جاه ين  ل  مصدر العال بلذبم  الرفض النفسهيأو  التأففأو  التقزز

م إاا أمبن  سههالما اسههتجدامهأو ُم وم  توفيره م وخصذذوصذذا اسههتجرا  المواد النافعا وا يا

 حححححالتي فيه

 وه ا ليواجس ا لؤال هام أول ما يواجس ا وهو:

م والعلمذا  واأل بذذا   ل  أ ذذ   ؟ضهههههههار كلههبذذاللعذل  البو هذل  وهذل ي ظر إليذذ  العلم ث ذذا

يجم ال خلص م سا بساه ال ري ة بما ف  اإل لذذان  من الجسههموسههموم ضههارة مجلفات 

 والو ييات موالم ؟؟

 اننححححح ل  عر   لي هاا ما 
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 ما هو البو  في اإلنسان والثدييات ؟(( 2

 

 فضالا ساام ليس فهو ،غير صتحيا لسسفهو  Urine البولال شخا أن المفهود الشخاا  عا 

به السوائل ضلتليك  الكلى قها تقود  كددقيقة جكاً ل ترشتياأو  فلترل للم ية وإنما هو ناتج ،وسخمود

 مدرستتةوهذه الوظيفة ل ي ل تشخخبت  ،Electrolyte Balances والمعاان والمواا في الجستتم

 دراتهاإمكانياتها وقوإنما ون هذه هي  سيئينليس ونهم  المتفوقين ا الط بة  عداا  زائدا  ترفض 

جسم في ال الكلى، وهذه هي إحكل اودوا  التي تقود قها على أ مل وجهليي يتم اللمم والتك يس 

ان حتى ولو  والزااك في الكد  ا المواد والملادن  الزائد عن حاجتهقالضخخخبط، فهي تتر ص  ا 

 ااقد يُعقبم خروجت النهااي  ا الجسخخخخم  جز   من البول، ولذلا: فال عجب أن مفيدا  في األصتتتتل

  رة أخرل حسب الةاجة، وإضافة إفرازاا قيولوجية ها ة جكاً إليت. امتصاصه إلى الداخل
 

 يةوهو الكلولل ت  ا قيان  كل إعجاز الر ب ا لهي في ذلا اللضخخو صخخنير الةجم في الجسخخم )

Kidney ضخخخخخخبوطة ةتوياا الكد  قيمل ةفاظ ع ل  غتايتة في األهمية( أنخت  نوط قهخا وظخااف  

 ةاوغذي دخول، وكذلا    تغير الظروف التداخليتة والخارجية للكائنو تمخاشخخخخخخيخة قخالتييف    

ً  إليت، واوشرقة  .Cellular Metabolism وإفرازاتها الخلوية األنسجة نشاط حسب وأيضا
 

وه  ) الوثدة اينبوبيا الكلوياالصذذذذذذذور  ال ذالية  وضذذذذذذذح جز م صذذذذذذذ،يرام ج ام من و

( وفيسذذا ي جل  اإلبذذ اع الربذذا   الذذان Nephron كلىمن بلمذذة  الكليونأو  النيفرون

افا ا   إال عند المرض لألسههفو     ب  ألهمي    ويعم  ييلا ثياتنا ثمل  ف  أجلذا  ا 

عيرات شهه؛ وم   لرع م   الكلياال اخلة إل   الشههرايينو افابم الل ُ ثيث ي خل ال م مع 

لبأد فيما يهذذذب  ابل م سا صذذ،ير   تكبيبابوير  ج ا ل  جمع ف  هذذبل  دمويا صههغيرة

( ثيث فيسا ي م ام صذذذاص الموا  والمعا ن الزاي   من كبسهههولا بومان)وهو ما يلذذذم  

 بما موضح بالهبلين  رب  / إ جليزن: عمليات متتاليا بأربعُ وم  مر هاه الموا  ال م
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م بأ  :  البو ولذالذ  بل  فإن   الزمائق للبالناتج الناائي من الترشهههههههيح الفاي عر   لميا

 ه : الكلىُ وأن وظيلة Product of plasma ultrafiltration )يع   من ال م(

الزائهد من الهدم الذ  يمر باما  وإعادة امتصهههههههاص المواد التي )أو  رهذذذذذذذيح(  فلترة

 حيثتاجاا الجسم  على الرغم من تغير تلك المتيلبات من دقيقا إلى أجرى

The creation of urine is a complex process. The kidneys filter waste 

from the blood that passes through them, and reabsorb 

substances that the body requires, even though those 

requirements may change from moment to moment  

 وهاا راب  من مولو ة  لمية مبل ة لل أب :

http://ncsbn.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=17&g

id=000136 

هو  رالذذذذة  صههههثتهالباين أو  مرضفإ   من أبور األهذذذذيا  ال     ل  ل   لال  بل ؛و

 هر ال ب :ُ أو بما جا  ف  موقع  ي نسبا المواد والمعادن المفترضا في بوله

ودراسهههها المكونات اليبيعيا للبو  مكونات البو  تثدد جودة التوازن في الجسههههم  " 

 ح" هام جدا  لمقارنتاا بالجسيمات العالقا وغير العالقا في البو  في مجتلف ايمراض

The urine composition defines the quality of homeostasis of the 

body. Learning about the normal urine composition is very 

important to compare it with the suspended and non suspended 

particles in urine in different pathologiesح 

HTTP://PRECEDINGS.NATURE.COM/DOCUMENTS/6595/VERSION

/1 

وهاا راب  هذذذذذذي  ج ام لل عري  بالبلية وأجزايسا ووظيل سا  ل   ري ة الصذذذذذذور ال   

( وللعو   إل  Continue ل  هذذذبل هذذذرايح ي م   ليبسا بضذذذ،  الزر  ل  )الذذذ مرار 

 (:Restartإ ا   العرض الض،   ل  زر )إ ا   الب   الصلثة األول  و

http://www.biologymad.com/resources/kidney.swf 

جم ف  ثال    وه ) لكليا بشههههرياوبال بع الصذذذذور  ال   لذذذذ ج و سا ف  الراب  ه  

 111  صذذذذذذل إل ) يلرون أو بليون(  قي ة  أنابيب فلترة( ولب سا  ث ون قبضهههههها اليد

ال   يمبن أن ي خيلسا إ لان  أعلى درجات الفلترةُ وهو ما يع   إاا  م فر ها كيلومترا  

http://ncsbn.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=17&gid=000136
http://ncsbn.adam.com/content.aspx?productId=117&pid=17&gid=000136
http://precedings.nature.com/DOCUMENTS/6595/VERSION/1
http://precedings.nature.com/DOCUMENTS/6595/VERSION/1
http://www.biologymad.com/resources/kidney.swf
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ن يري  إل  و  يثلم ب  لي ها ث   ات ف  الملذذذذذ هذذذذذلي أجازة غسهههههي  الكلىُ ولياهم م 

 حبهروف  ما يل  يع  اله ب ااستبدلوه الجااز الذ ثجم ليرى 

 

 فيلم علمي وثائقي فرنسي عن فوائد البو  وعالجه !!

هو ممارلذذذة ق يمة ف      من  العال  بشهههرب البو ثيث   يعلم البوير من ال اد أن 

 زالماعأو  البقرأو  اإلب أو  بو  البشهههرُ ولذذذوا  بان ال  بهذذذرم بالد العالم وثقافاته

م مؤم ون بأن أبور ما ثولسم من  بات أو ثيوان هو  إلخُ ف   الماشهياو بان ال اد ق يما

ُ وهباا وج وا فواي  عال  أمراضهههههههامو ثاجاتامو ثيهاتاميمبن ا لذذذذذذذ لذا   م ذ  ف  

 وغيرها من الشههعرو للعنايا بالبشههرةوبال   بعض ايمراضف   الج  للبو ملمولذذة 

ا من أبوال الثيوا ات ويلذذ خ مس يلذذ خرج موا هاباللعل األهذذيا  ال   ب أ العلم الث يث 

 حكما سنرى بعد قلي مراهم و ها ات وبريمات هبل أ وية وف  

 عالمال أ ثا  مخ ل  من جبرا يعرض ل ا م ابالت مع  المترجم لر لذذذذ ال وهاا الليلم

وأبثاو   ن  موسهههى شهههاكرُ وفي  م ابلة مع ال ب ور المصذذذرن الصهههينإل   أمريكامن 

)ولو   عرض بالم   جسم اإلب ال   ف   الفريدةوالموا   عال  السريان ببو  اإلب 

 La science et l'urine - والبو  العلم: بع وانبال لصيل بع  قليل(ُ والليلم 

 :اليو يوم راب 

https://www.youtube.com/watch?v=nXKtFK4bMRQ 

 

 ب اية الليلم الوواي   وهو ي بلم  ن الج ين والبولصور  من 

https://www.youtube.com/watch?v=nXKtFK4bMRQ
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شهههههههاورا  ف  رثم أمذذ  ي ضذذذذذذذ   الجنينثيذذث يثب  ل ذذا مع أول ووا   الليلم بي  أن 

 السههههههائ الان يث ون  ل   الكيس السههههههلو !! وال  ألن  البو من ثيا   ف   بأكملاا

لثمذذاي ذذ  وثرب ذذ   بههالجنينوالذذان يثي   Amniotic fluid ايمنيوتيأو  السهههههههلو 

م في  يو يتبو  الجنينُ ثيث تقريبا  من بو  الجنين %08و موهُ فإ   ي بون ب لذذذبة  ميا

م   يلة هاه األهسر يشرب هذا البو ُ وهو الكأسينما ي ارم  وي  لد م   زفيرام وهسي ا

وبرو ي ات وبربوهي رات ملي   لجلذذذذذم أخرى وي خل ري ي  مع ما في  من موا   ُبال 

 حأمهن جلم م الجنين

 (ين اإلب  ليس فيه يوريا كما سهههنرى بعد قلي  وليس اإلب بوج   ام )فبو  اإلنسهههان 

م   الصهههههههوديومو الكرياتينو)البولي ا(  اليوريامن  %5+  ما  %95من ي بون  موما

م مربب 3111)وهم ضذذذذذذذمن قرابة الماغنيزيوم و الكلوروالبوتاسهههههههيوم و م بيميايي ا آخر  ا

 يمبن أن يث ون  ليسم البول( !!

ن   يعرفون أن ه ا  ماليين من  وجاا نظر علمياوبذال بع  ثن  عرض األمر من  لم 

يجالف اإلسههالم ُ وهو ما الثفاظ على الصههثاب وع من أ واع  يشههربون أبوالامالبهذذر 

ُ وهو ما لذذذ خصذذذص ل  آخر هاا البثث (7)لضهههرورةو  يلذذذمح ب  إ   باليبع عندنا

بل م سماُ أما ما  نجاساوثبم  اإلب وبول  البشرف  هذرم بول  الرأ  الشهرعير لاب

الذذان   يعرفذذ  أبور ال ذذاد  فوائههد البو من  الوجههه اآلجربيذذان هذذاا  :فسو يسم ذذا انن

ه  البو  بالفع  ضار ينه يثتو  هذ   أخير ف   وهو: إ  ل ا  لم ي ب لأللذ ُ ثيث 

م     و لو على البولينا التي تسبب الفش  الك  اد ؟؟ال  البوير منبما يهيع أيضا

 

 ه  البو  يثتو  نسبا بولينا تسبب الفش  الكلو  ؟

 Urea inفذذ  الذذ م اليوريهها)وال ذذ  يمبذذن  عريلسذذا بأ سذذا  لذذبة  Uremia البولينههاو

the blood ) فذذذ  للبرو ي ذذذات ال،ذذذااي  ال مويذذذل عمليذذذاتل  ذذذا جوأهذذذسر أهذذذم  هذذذ 

م  الوذذذ يياتاإل لذذذان و    بذذذونثيذذذث  ُايزوتوال ذذذ    بذذذون فذذذ  أغلبسذذذا مذذذن   مومذذذا

ُ البههو  مذذع  خذذرج ثيذذث الكلههى إلذذ  الههدم مذذن خذذالل  مذذر وذذمأو م  الكبههد فذذ  البولينهها

فذذذإن  Kidney failure أو Renal failure الفشههه  الكلهههو وفذذذ  ثذذذا ت مذذذرض 

                                                           

م )بما ف  ثا ت ا لذ لذ ا  واللر ان ال ا ل وق ر   (1) والضذرور  الهذر ية ه ا ق   بون  الجا

م من  أبوال اإلبل  ل  هلايسما بإان الل  بما ل رى بع  قليل(ُ أو ضرور  ال ،ان بهرم البول هربا
هذسير المس  د أبوم اللذي  إلما يل لليمان الان ب   الموتُ وبما ف  واقعة الموا ن المصذرن ال

م بال  عام و  هذذذذرام إ  هذذذذرم بول  1992أيام و صذذذذ  ف  زلزال  ام  3 ثت األ  اض لم   
 الخاص بما ف  قص    ل  الراب  ال ال  ومعسا اللي يو ال اريخ  إل  ااه والثوار مع :

 http://nbaanews.com/nostalgia/769/ 

http://nbaanews.com/nostalgia/769/
http://nbaanews.com/nostalgia/769/
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بالصذذذور  الم لوبذذذةُ ولذذذال   ذذذز ا   لذذذب سا فذذذ   البولينهههاالبلي ذذذين     خلصذذذان مذذذن 

الفشههه   المذذذات مذذذرض  ُ ولذذذال   عذذذ  مذذذن إثذذذ ىالبهههو وبال ذذذال   لذذذب سا فذذذ   الهههدم

  ذذذ  ال ثليذذذلُ ولبذذذن المهذذذبلة ه ذذذا أن  البهههو فذذذ   البولينهههاهذذذ  زيذذذا    لذذذبة  الكلهههو 

يث ذذذون بصذذذور   البهههو ال ذذذاد فسمذذذوا الملذذذألة بذذذالعبد لأللذذذ ُ ثيذذذث فسمذذذوا أن 

ز يذذذا   لذذذبة ببوذذذر  يعمذذذل  لذذذ  ا شهههرب البهههو  لذذذال  فذذذإنُ والبولينهههاألالذذذية  لذذذ  

 !! الفش  الكلو وأن ال  هو الان ي لبم ف  مرض ُ ف  الجلم البولينا

الفشههه  الكلههههو  هههههو السههههبب فهههي زيههههادة البولينهههها فههههي وهبذذذاا بذذذذ  م مذذذذن أن يبذذذذون 

 !! زيادة البولينا في البو  هي التي تسبب مرض الفش  الكلو  ُ صارالبو 

جة ال       رجم ل ا إ   ن شرب أ  بو يجافون مفال  جم لا  سا من أ سم  بساه الث 

  لل ح الفش  الكلو وجسلسم بمرض بل  التشريحو باليبجسلسم 

 من أث  المواقع ال بية وفي : للبوليناوهاا  عري  مخ صر ج ام 

ن عالمهها على البولينهها: هي تواجههد اليوريهها بكميههات كبيرة في الههدم  والههذ  قههد يكو" 

 "ح ايزوميابتسميته أيضا    والذ  يمكن مرض أو فش  في الكلى

Uremia: The presence of excessive amounts of urea in the blood, 

which may be a sign of kidney disease or failure. It is also referred 

to as azotemiaح 

 الراب :

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11

854 

 وه ا لؤال هام ي عل  بموضوع ب اب ا وبثو ا أ  وهو:

 أصالم ؟!! ريااليو  لبة مؤور  من  ل  بو  اإلب هل يث ون 

 

 :مكونات بو  اإلب 

ة   يج ثدي هو اب هذذذذذذذا   بو  اإلب ف   قلا اليوريا( اكتشهههههههافق  يظن البعض أن )

ُ ولب   لبو  اإلب  الجصائص العالجيا الفريدةلذ ة األخير  إل   15ا ل لات ف  الـذذذذذذذ 

نشورة ممن الزمان  القرنلسا قرابة  بو  اإلب ف   قلا اليورياليلاجأ بمعرفة أن ث ي ة 

ببلية  الفارماكولوجيمن قلذذذذذذم  Bernard E. Read برنارد إ  ريدُ ثيث قام علميا  

 مح1925 ام  لمكونات بو  اإلب الصين ب هر  ثليل   - يبيااتثاد بكين ال

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11854
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11854
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 (615ص  الصور  منصور  من البثث الم هور ضمن  مل ضخم )

 والبثث بع وان: 

 (ح المقومات الكيميائيا في بو  اإلب )

Chemical constituents of camel's urine 

 615م من ص 1925لعام  64رقم ( JBC)اخ صارام  J. Boil. Chimوم هذور ضمن 

 لل را   المباهر  أو ال  زيل: PDFراب  مل  وهاا ُ 617إل  ص 

http://www.jbc.org/content/64/3/615.full.pdf 

)أو صذذذذذذذلر بمذذا ب بسذذا  Ammonia جلو بو  اإلبهه  من ايمونيههاوبذذا ذذت ال  يجذذة ه  

ال يكاد  جدا    أثر ضههههههئيفس   Urea اليورياالباثث ف  الج ول المرف (ُ وأما  لذذذذذذبة 

م ف  الج ول وإ ما ب م يذكر  :Very slight traceُ ولال  لم يب بسا الباثث رقما

 616ص  1صور  المبو ات من ج ول 

http://www.jbc.org/content/64/3/615.full.pdf
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ال  ولو ضذذييلة( و)ث    لليوريام ولذذ ة مث    ولعل الباثث لم يلذذ  ع  ث ي   لذذبة 

م ف   اإلب ألن  ) لاصذذذذذيل ال  ف   إ  ما   ر للبو و    ر  م سا  الدم لذذذذذ خ مسا  وما

أو  قلا الما الماهلة لل ،لم  ل   اإلب ثيث من ضذذذذذمن ق رات ُ (72ص  8اللصذذذذذل 

ُ البو ب  م من خروجسا ف   دماا ف  اليورياثبد أببر بمية ممب ة من ُ هو العيش

 لب  البرش إل  أو الجلذذذذم خاليا  ل  و وز سا بروتيني لهذذذذبل ل ثويلساوال  إما 

 ليورياال  ر   الدمأو  لذذ لي  من وجو ها ف  !!  أجلذذامسا لب ا  البرش بب ريا  لذذ عملسا

 دالعيش الشديرغم  الدم بالزما ثجمبال   ل   اإلب ف ثافظ  جذب جزيئات الما  ل  

 !! الما  الجارجيوقلة الثصول  ل  

 

     ايفكار الجايئاال   أزالت البوير من  المقهدمها التمايهدياواننححح وبعذ  بذل هذاه 

ما ه  قصذذة ف: بو  اإلب ُ أو  ن البو  عموما  وبو  اإلنسههانلذذوا   ن  أغلم ال اد

أن  قبل شهههههرب أبوا  وألبان اإلب صذذذذذل  الل   لي  ولذذذذذلم ال   ابر فيسا  ثدي  النبي

 من وجسة  ظر العلم؟ اما التي فياافوائدها والمواد الا  ث ث  ن 

  ابعوا مع احححح
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 ثدي  النبي في التداو  بأبوا  وألبان اإلب (( 3

 

 : عنت ال ت  ضي  الا قا أنس عاوهو  شهو  قاسم )حكي  اللرنييا( وفيت 

)أذ  فاجتووها المدينة، الله رستتتتول على قدموا)اسخخخخم قبي ة(  عرينة من ناستتتتا   أن" 

 شتتئتم إن :الله رستتول لهم ، فقالاسخختوخموها و رال أصخخاقتهم في جوفهم وأجسخخادهم(

 وامال ثم فصتتتحوا، ففعلوا وأبوالها، ألبانها من فتشتتتربوا الصتتتدقة إبل إلى تخرجوا أن

 عليه الله صتتلى الله رستتول ذوا وستتاقوا اإلستتالم، عن وارتدوا فقتلوهم الرعال على

 ذلك فبلغ ،)أذ أخذوا إق ت والتي كان يجل ها كنصخخخيبت ل صخخخكقة ع ل المسخخخ ميا( وستتتلم

لو وأرجلهم، أيديهم فقطع بهم، فأتي أثرهم، في فبعث وستلم عليه الله صتلى النبي  سمَّ

 ،ّم وا أعيا الرعخخاة قبخخم أن يقت وهم كمخخا في الروايخخة اوخرل ونس()ونهم سخخخخخخ أعينهم

  واه البرا ذ و س م وغيرهما.".  ماتوا حتى الحرل في وتر هم

 وفي هذا الةكي  نزل قول ال ت تلالل في جزا  المفسكيا المةا قيا في او ل:

 أو يقتلوا أن فستتتااا   األرض في ويستتتعون ورستتتوله الله يحاربون ال ين جزا  إنما "

ذكره أقو داود في  " األرض من ينفوا أو خالف من وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصتتتلبوا

 (.195/ 1سننت وع ب ع ل ترريجت الشيخ اولباني في )إ وا  الن يم 

 

 (6)درجا الثدي 

 و 69/ 1) في صخخخخخخةيةت قرقم البخاريالةكي  في أع ل د جاا الصخخخخخخةة، وهو عنك 

/ 5)في صخخخةيةت قرقم  مستتتلمو( 199 و 58/ 4و ) (119/ 3) ( و151/ 1( و )381

( 57/ 1) في سخخننت قرقم النستتائيو( 4368 و 4364) في سخخننت قرقم أبي ااواو( 131

 في سخخخننت قرقمماجه  ابنو( 3/ 1) ( و16/ 1) في سخخخننت قرقم الترم يو( 166/ 1و )

 في  سنكه قرقم أحمد وا  اد( 1331) في  سنكه قرقم الطيالستيو( 1578 و 861/ 1)

 .(193 و 133 و 173 و 163 و 137/ 3)

                                                           

لمذا  بلذل اللذ   عذال  بثلظ قرآ   ف  قول : " إ ا  ثن  زل ا الابر وإ ا ل  لثافظون "ُ بان من  (2)

م أل سا الهارثة والملصلة والمبي ة لل رآنُ فس ى  لم مة إل  ا  األ مام ال  هو ثلظ ل ة ال ب  أيضا
م أو م برام أو با الم  م أو موضذذذذو ا  لم الث يث الان ب  ي لون  ن بالم الرلذذذذول بل ما بان مباوبا
م خملذذذة لصذذذثة  مما ي لذذذ  أ  ا  ال ين والز ا قة والللذذذاعُ فوضذذذع أغلم أولي  العلما  هذذذرو ا

خيا ة الث يث وه : أن يبون بل راون من روا  لذذذذذذذ   الث يث   ل )أن غير معرو  ببام أو 
ن قبل  ف  الل  ُ وأن يبون بل الروا  م صلين  م ف  ثلظ  لما يلمع  مم  و ثوه( وأن يبون ضذاب ا
م من الهاوا مع ما هو أصح  م من العلةُ وخاليا لذمعوا من بعضذسم البعضُ وأن يبون الث يث خاليا

 حم  ح وبين هاه الهرو  و وافرها   راوح  رجات األثا يث بين الصثيح والضعي  والثلن
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ع ل  ييال لرن أبوال اإلبلوكما نرل في الةكي : فالنبي صخ ل ال ت ع يت وسخ م لم يصف 

 شتتتراب  رال ً!! ولم يصخخخفت لهم   عصتتتير البرتقالصخخخباحاً أو  سخخخاً   عصتتتير طازجأنها 

!! وإنما وصخفت وأ شك إليت  جموعة  القهولأو  الشتاهي ر ما نشخر  نةا اليود  ستاخن

، قم ولو تن  نا في قولت لهم ) غم شخخخخخكة  رضخخخخخهم آالم المرضعانوا  ا  المرضتتتتتى ا 

يميننا اسخختنباط  راعاة النبي ف... "  أن تخرجوا إلى إبل الصتتدقة إن شتتئتموحاجتهم( : " 

   .البولالتي تنفر  ا  طباع النفس البشريةلفيت 

راه وي الستتترطانأو  الطحالأو  تليف الكبدأو  باالستتتتستتتقا والةقيقة أن َ ا لكيت  ريض 

 عتتالمتتهفي كخخم يود، وكيف سخخخخخخيرحخخم  بيراً عا  الموت البطي وييخخاقخخك  كيف يلخخاني

في ا قبال ع ل  خصتتتتتوصتتتتتية: سخخخخخيلرل  ا لكل المرل قالفلم  ا أحبابهوأستتتتترته و

 .صدواه عنهو عقباته في النفسأياً كانت  الدوا 

 

  وأ ا  ا كان لكيهم  ا أ رال فقك ذكرا الرواياا المرت فة  نها التالي:

 )أذ انتفرت( " كما في  واية النسخخخخااي  رالً  ألوانهم وعظمت بطونهمحتى اصتتتتفرت " 

(" أعضاانا)وفي  واية  وارتهشت أعضاؤناوأيضاً: "  "  ان بهم هزال شديد" وكذلا: 

ال اهر في اللضكيا  ا  الضتعف الشتديد خطيرة  نهال ا رأعال اا ع ل ك ها وهي 

 (4)االستتتتستتتتقا وخصخخخوصخخخاً  حشتتتا األو الكبدأ رال الذ اعيا أو اوعضخخخا  وكذلا 

Ascites.  (3)السترطانوهي قريبة  ا أعرال  رل Cancer  أيضخاً كما سنقرأ ذلا

 قلك ق يم.  فاتن خورشيدفي كالد الككتو ة 

 :  اللمودوفي 

م وف   الم ا الث يث اليوم  العالجات المعروفاو ايدويها ريذ  أن   عر   ل  أهم  ق يما

 باللعلحححح مكونات البو أثد أو  البو والمل خ م فيسا 

                                                           

مما يؤ ن إل  ا  لاخسا بهبل ظاهر  الب ن  جوي   اخل في  اللوايل   جمع مرض ا ل ل ا  (3)

ج اُم و ل  ق ر ما ق  ي  ج ال  من     ألذذبام ف  أثهذذا  اإل لذذانُ إ  أن أبور ألذذباب  وأهذذسرها 
لوايل و  جمع هاه ال ا ل ل ا ح ثا ت من %75 هو مهابل البب  و لي  البب ُ إا يمول أبور من

ف  الب ن  ث  ذذان ف  بميذذة الذ م أو   ص الز ل الذذان يلرزه الببذذ  ف  الذذ مُ ممذذا يذ فع البليذة إل  
ضخ هرمو ات  ث جاز البوير من الما  والصو يوم لزيا   بمية ال م ل عويض ال  صح وبال  ي م 

 رهح البوير من الما   اخل  جوي  الب ن   يجة   ص الز ل من البب ح 
وأ لذذجة مخ للة من الجلذذمُ ثيث  أ ضذذا اللذذر ان هو مجمو ة من األمراض ال    صذذيم  (4)

وير من أببر ببلمجمو ة من الخاليا و باورها بصور  ي  ج  ن  لرات   لبم ف   مو لريع ج ام 
 ل  ما ثولسا من أ ضذذذا  وأ لذذذجة الجلذذذمُ وي لذذذم  بالمرض ما يؤور لساُ وهو المع ل ال بيع  
م إاا ا   ل  أويره إل  أمابن أخرى ف  الجلمح  أويره إاا لم ي ع اللر ان ثمي ام   مبا  ُ وي لم  خبيوا
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 أدويا وعالجات قديما وثديثا من البو (( 4

 

)سخخخخوا  قول ا نسخخخخان أو ا قم  البولإذ كما ق نا  ا قبم أن التكاوذ واللالج قاسخخخختركاد 

 نذ آالل السخخخخخنيا، قم وليس في  واجهة  أمم وبلدان قديمةوالماشخخخخخية( كان  لروفاً في 

لشعر تقوية اولصحة البشرل و للتجملو الحالة النفسيةلرفع أيضخاً فقط وإنما  األمراض

 مستحضراتإلخ، وهو  ا يوازيت اليود االسختركاد في  القضتا  على الحبوب في الوجهو

 نبكأ أوالً قالقكيم، ثم ننتقم إلل اللصر الةكي  اليود.فكعونا ، كما سنرل اآلن التجميل

 

 أوال : قديما ...

 الاندوس أديان ف  الم  لذذذة الوصذذذايا إث ى ثيث  ج  ف  -

 أبوالام لشرب للمرض  إرها ات Damar Tantra القديما

وهو ما صارت  ُيثلو   جلم  وهن وأن المرض ثالة ف 

 العالمية اليوجا ومؤلذذذذلذذذذات الم ظمات ببريات    م  اليوم

 العلم أوب   والان القديم المورو  من  افع  الج أ    ل 

  بالعال  بالبوُ وق  اهذذ سر ال   ثت ما يلذذم  اليوم الث يث

Urine Therapy وبما  راه  ل  غال  هاا الب امح 

 :ايمازونالراب  من موقع 

https://www.amazon.com/Damar-Tantra-Therapy-Perfect-

Health-ebook/dp/B00CF6IXH4 

 

ن  ث ووا  ن ال  ف   - م ف   الاندومن أهذذذسر م  من الهذذذخصذذذيات  العصهههر الثدي  ل ا

 ji DesairMora (5)جي ديسههها موراروهو الرلذذذمية بان رابع رييد وزرا  ه  ن 

  من لل ر  ببيربو افة  الجية ف  الس    شهههههههرب البو بذا  بذاره أثذ  المثذافظين  ل  

 دقيقا 08ف  بر امج  Dan Rather دان رازرثيذا ذ ُ ثيذث ابر الذ  ف  بلم ذ  مع 

/61 Minutes  م لل را   فوائد شهرب البو مُ ثيث أهذار في  إل  1978 ام خصوصا

 الهعم الاين   يملبون ألعار ال وا  ال،اليةح

                                                           

لذذ ةُ و ول  ريالذذذة وزرا   99م  ن  مر ي اهز 1995م و وف   ام 1896من موالي   ام ( 5)

 مح 1979م إل  يوليو 1977الس   من مارد 

https://www.amazon.com/Damar-Tantra-Therapy-Perfect-Health-ebook/dp/B00CF6IXH4
https://www.amazon.com/Damar-Tantra-Therapy-Perfect-Health-ebook/dp/B00CF6IXH4
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 المص ر:

Chowdhury, Prasenjit (July 27, 2009). "Curative Elixir: Waters Of 

India". The Times of India. Archived from the original on 2009-06-

 ح30

 

ون والان يثم الملث ون والعلما يون والليبرالي ابن سينافإاا ا   ل ا إل  العالم المللم  -

م ا لذذ هذذسا  ب  وببلما   والز م بأ   بان  والال ي يون ُ ف رى أن ل  أقوال (2)ملثدا   وما

م مع مرض  أبوا  وايلبان اإلب صريثة ف  م ح  بما قل اُ وال   االستسقا وخصوصا

 اجبرات عمليا وتجريبي(ُ والان ا  م  في   ل  القانون في اليبف  ب اب  الهذذذذسير )

ُ وهو ما جعل  ف  مصذذذذذا  الب م المرجعية النظر أو  الكالم اإلنشهههههائيوليد مجر  

م ل رون لوا  للمللمين أو األوروبيين وال،ربيينُ في ول في  موالم:   الميا

 "ح اللقاح لبن مع سيما ال اليثا  وصالبا االستسقا  في ينفع الجم  وبو " 

 المص ر:

 البا ح ثر  الوا   اللصلب ام ال ا ون ف  ال مُ ابن لي اُ 

  :ف  فصل آخرقال  بما

 ا ودو الكركم ودوا  والمثرودييوس الترياق التنقيا بعد وجصوصا   المعاجين ومن" 

 وجصههوصهها   وأبوالاا ايعرابيا اإلب  ألبان من سههقوا وربما البزور   والكلكالنج اللك

 .اسهتسقا  يصهير وكاد القنيا سهو  أزمن إذا وجصهوصها   القويا  الجاسهيا ايبدان في

 ذلكوك أكثر  أو مثقا  نصههف إلى سههكنجبين من اإلب  أبوا  من أوقيتين سههقوا وربما

 اما  يع علياا يقتصههر وقد  اإلب  بأبوا  يجلي وقدححححح" إل  أن قال: "  المعز أبوا  في

 "ح غيرها يعام إلياا يضاف وقد وشرابا  

                                                           

م  وال ه وبان هـذذذذذذذ371ُ ف   ام ول ابن لذي ا  (6) ُم ولال   أور ابن لي ا ف  أغلم إلذما يلي هذيعيا ا

مول اإليمان  وال ف رات ثيا   باللبر اإللذذما يل  البا    األقرم إل  اللللذذلات الوو ية لأللذذ ُ 
بالميعا  الروثا     الجلذذذذذذما   بع  الموتُ وغير ال  من الضذذذذذذال ت ال    لذذذذذذللت إل  فبره 

ه ثيث بان وصذ  اإللثا  ي ل  بمع اوفللذل   فالذ ع ت  لي  رجال ال ين ث   وصذلوه باإللثا ُ 
وهو الميل  ن الث  ومجا ب   )وم    فن الميت ف  اللث  أن ف  هذذ  ف   ل  العصذذور الهذذر   

أ   إ بار وجو  الل  بما هو مهذذذذذذسور  ال  الزمنف  جا م ال بر(ُ ولم يبن م صذذذذذذو ام ب  أب ام ف  
اليومُ ج ير بالابر أن ابن لذذذذذذي ا با ت ل  اه مامات ف   لوم بوير   ي ية و  يوية و ل  رألذذذذذذسا 

أ    157/ 2 (وفيات األ يان)ال مُ وبا وا يل بو   بالهيخ الرييدُ وق  ابر ابن خلبان ف  ب اب  
 مال من  ل ي بما و ص ع و ام اغ لل :ثيا   ية سا ف  األمراض  لي  ابن لي ا و باورت ا  ل لما

م  غلما   وأ    للل را ُ  حأيام والوة بل ال رآن يخ م وب أ للم،لر ُ  لبا
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 المص ر:

 حال  ية لو  ف  فصل لي اُ ابن ال مُ ف  ال ا ون ب ام

 : ال ثال أمراض  الج ف بال   وقال

 شهههههديدا   بوالااوأ ب اإل لبانبأ واالنتفاع  ببو  ويتبع  درهمان يوم ك  منه يؤجذ" 

  الكبر قشهههور وأ البقر بو  وأ ب اإل ببو  ملعقا منه يؤجذ" إل  أن قال: "  ححححححجدا  

 سههههتا واثد ك  من  والفلف  الفنجنكشههههت بزر درهمين  يوي  زراوند دراهم ربعاأ

 "ح قراصأ منه يتجذ دراهم

 المص ر:

 فصل ف  أورام ال ثال الثار  والمعالجةح لي اُ ابن ال مُ ف  ال ا ون ب ام

 

ير ( من ب اب  الهساليب النبو )أو ابن قيم الجوزية رثم  الل ( فل  ) ابن القيموأما  -

ن العر يي( ف ذذ  قذذال البالم ال ذذال  بعذذ  أن ابر ثذذ يذذث زاد المعههاد في هههد  جير العبههاد)

الاين اج ووا الم ي ة ومرضذوا با لذ ل ا  فأره هم ال ب  صل  الل   لي  وللم لهرم 

 أبوال وألبان اإلبل:

 إيالق   فياا التي الجالبا ايدويا هي عالجه في إلياا المثتا و  ايدويا كانت ولما" 

 أمرهم  وألباناا اإلب  أبوا  في موجودة   ايومور وهذه الثاجا بثسههب وإدرار   معتد  

ِّقَاح لبن في فإن   بشههههرباا  وسههههلم عليه الله صههههلى النبي  ا  وإدرار وتليينا  جال    الل 

 والبابونج  والقيصههههههوم  الشههههههيح  رعي اا أكثرو  كان إذ للسههههههَدد  وتفتيثا    وتلييفا  

ر  وايقثوان  ْذج   .لالستسقا  النافعا ايدويا من ذلك وغير واإل 

 عن وأكثرها مشههههاركا  مع أو جاصهههها  الكبد في آفا مع إال يكون ال المرضو  وهذا

ِّقاح   ولبن فياا  السهههههَدد  عوالمناف التفتيح  من فيه لما السهههههَدد  من نافع   العربيا الل 

 .المذكورة

ِّقاح لبن: الراز  قا  زا  وفسهههاد الكبد  أوجاعَ  يشهههفى الل   نلب: اإلسهههرائيلى وقا . الم 

ِّقاح ها ايلبان  أرق   الل  د ة  مائي ا وأكثرو ذا  وأقل اا وث   على أقواها صههههههار فلذلك. غ 

 يالت اليسيرة ملوثتوه ذلك على ويد  السَدد  وتفتيح البين  وإيالق   الفضهو   تلييف

يا ايلبان أجص   صهههار ولذلك باليبع  ثيوانيا ثرارة إلفراي فيه  تيحوتف الكبد  بتير 

ددها   إذا جاصههها االسهههتسهههقا  من والنفع  ثديثا   كان إذا اليثا  صهههالبا وتثلي    سهههو

ْرع من باا يجر  يالت لثرارته اسههتوعم   يجر  كما ثار وهو  الفصههي  بو  مع الضهه 



 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 26- 
 

The.Muslim.researchers 

 إنف  البين وإيالقه   الفضههوَ   وتقييعه ملوثته  في يزيد مما ذلك فإن الثيوان  من

ه تعذ ر  .سا مو  بدوا  يويلق أن وجب البين  وإيالقوه انثدارو

 ما إلى يولتفت وال: (ي صذذذ  ابن لذذذي ا ف  ب اب  ال ا ون ف  ال م) القانون صهههاثب قا 

 دوا    الن وق لبن أن   واعلم: قا . االسههتسههقا  ل عال  مضههادة الل بن يبيعا أن من: يقا 

ال  من فيه لما نافع  لوف المنفعا  شديد الل بن هذا وأن   جاصيا  من فيه وما برفق  الج 

ف ىَ  واليعام الما  بد  عليه أقام إنسهههانا   أن   بَ  وقد به  شهههو ِّ ر   إلى دوف عوا قوم في ذلك جو

  يايعراب الجم  بو : ايبوا  وأنفعو . فعووفوا ذلك  إلى الضرورةو  فقادتام العرب  بالد

 "ح . انتاىالنجيب وهو

 المص ر:

 ل صذذذ ه ي  ف فصذذذل ب ام زا  المعا  ف  ه ن خير العبا ُ ابن ال يمُ ال م ال بونُ 

 حو الج  ا ل ل ا   ا  ف  وللم  لي  الل 

 

 اإلب  وألبههان أبوا  فوايذ  من( عمليها  ) ي علمون وغيرهم العرم بذان هذاا و ل  -

  الج ف  اإلب  بو   أوير بأ للذذذسم لملذذذوا وق  ُف  ثيا سم م سا الم  و ة وا لذذذ لا  

بما ا   وا  ُ(ونثوه غيظ من القلب في وجع) والان قيل أن مع اه" الثزاز"  مرض

 الشهههعر لنموو القروحو الجروح ل،لذذذل ميارة بما   البكر الناقا ببو    اية خاصذذذة

 حالقشرةو القرع مرض لمعالجة وبال  ُتساقيه منعو تكاثرهو تقويتهو

 

والعالجذذات الثذذ يوذذة أ  وه : ال عري  قبذذل أن  ذذ خذذل  ل  األ ويذذة  وقفههاوهذذا ه ذذا  -

 وه  بال ال : بألما  اإلبل وال   يخل  البوير من ال اد بي ساُ

 حالثيوا ات من الج د ساال وهو ا لم العام: ب إلا

 ح و أ وأ ابرما بان م سا مخصٌص لثمل األم عة لوا  من   ل  ي ل : البعير

 حثجم  واز ا    وى إاا اإلبل من الابر ب  يرا  :الجم 

 حمن اإلبل   وألا يرا  بسا: الناقا

 وأفضلسا لوا  من الابور أو اإل اثح: هو أقواها وأخلسا ثربة النجيب من اإلب 

 : ول  ال اقة بع  ف ام  وفصل   ن أم حالفصي  من اإلب 

م وبال   لإلب  Camelوف  اإل جليزية يمبن ا  بار بلمة   ح االجمأو  الجم  موما



 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 27- 
 

The.Muslim.researchers 

 ا ...ثانيا : ثديث

 فايزر هربة من جز وه  ) لأل وية Wyeth واي  هذربة    ج  دوا  عالميه ا   -

Pfizer   ل خ م  ُ وثقنو كريمو ثبوبو شرابف  هبل  (م2119 ي اير م االهذسير 

 51)قرم لن الـذذذذذذذ  اليأس سن ف  بوير  مهذابل لعالج عشهرات الماليين من النسها 

م وما فوع(ُ   وبال  ُالماب  جفافو الليلي التعرقو السهههاجنا الابات ال  ف  بما اما

بل وه ا  الذذ خ امات أخرى  ُالقلب أمراض وبعض العظام هشههاشهها فرص من الث 

 ف  البروسهههههتاتاو ال لذذذذذا  ف  الثد  سهههههريان  الج وإن لم  بن ب لد الهذذذذذسر  مول

 الثام  الفرسهها بو  من يؤخا وهو Premarin بريمارين الذذم  ُ وهاا ال وا الرجال

 )اللرلة ه  أ و  الخيل والثصان هو الابر(ح

  

 :Pre - mar - inوالم ال وا   بار   ن م ا ع بل م سا يرمز لمع   بال ال  

Pre  ( ثام ) بلمة من مأخواPregnantح 

mar  ( فرسا) بلمة من مأخواMareح 

in  ( بو ) بلمة من مأخواUrineح 

 التمدنُ واللذذذذؤال: لمااا لم  وور واير  م    الثام  الفرسهههها بو : بما قل ا والمع  

   هم أفضذذذذذل من  الجي من هاا ال وا  ؟ أم أن  التقززو التأففو الثضهههههارةو الرقيو

م بما  و و ا  بثدي  النبي واإلسهههههالم جصهههههيصههههها  ألمر م عل  موالم ؟ أم أن ا اإلب   وما

 ؟بما ل رى  يثبت العلم الثدي  نفعهأو  صلا بالدينا   راض  ل  بل ما ل  

 :لل وا  مواقعهاا 

https://premarin.com/index 

م  وهاا  :أيضا

http://www.premarin.org/ 

https://premarin.com/index
http://www.premarin.org/
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 الجليا الدموياومن المعلوم أن اإلصذذابة بأمراض  -

ف  أغلم ثا  ساُ بل وملاجية بال ُ  مميتاقذ   بون 

لل ،لم  ل   ةاأل ويس ا      أ واع من فو ل  هااُ 

بـذذذذذذذ:   لم ال    م سا هاه المجمو ة الجليا الدمويا

FIBRINOLYTICSح 

 ما    ثويل  ل  المجمو ة هاه  مل آلية   ومثيث 

 الذذ هذذذذذذذ ذذذذة غذذيذذر صذذذذذذذور ذذسذذذذا مذذن الذذجلذذذذذذذم فذذ 

PLASMINOGEN  الذذذ هذذذذذذذذذ ذذذذة  الصذذذذذذذذذور إلذذذ 

PLASMIN  ةالملذذذبب  الما    ثلل أن أجل من وال 

 حFIBRIN لل جل 

 وا :  هو المجمو ة من األ وية هاه أ ضذذذذذا  أث و

UROKINASE-GCBTح 

 UROوبمذذذا  الثظ ف  الهذذذذذذذ  األول من الذذذذذذذمذذذ  

 بما  رف ا اننح Urine البو والمأخوا من بلمة 

 حالبو  من أو الكلى خاليا من  ل خرجوهو باللعل ي م ا

 

 مشههههتقات البو ي خل فيسا  مسههههتثضههههرات التجمي  النسههههائيامن  ام ببير ام    بل إن  -

 مييز أث  م ا ع الذذذم ال وا  ال الة  ل  ويمبن معرفة ال  ب)صذذذ ع أو    صذذذ ع !!( 

 ومول  ل  األ وية: – ححح وهباا Uro - Urea – Ure مولبما قل ا  Urine البو 

Ear Wax rineMu - cinUre –phil Uréa -follotropin roUF -Conciv 

 :المل ثضرات هاهلمول  صوربعض ال وهاه
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 :وهو وه ا ي ل  لي ا لؤال آخر

 ايدويا والمسهههتثضهههراتإاا با ت بل هاه 

 البو وغيرهذذا قذذ   م ا لذذذذذذذ لذذا   فيسذذا من 

أو  اإلنسهههانيلذذذوا   البو  ومسهههتجلصهههات

والذذان يلذذذذذذذ  يع العلم الثذذ يذذث  الثيواني

ال  َمنبساه الصورُ فلمااا اللوم  ل   فصله

 مفيدةيسهههههتييعون فصههههه  هذه المكونات ال

الثياة لذذذذوا  من األمم اللذذذذاب ة أصذذذذثام 

ن    اليبيعيا أو ف  العصذذذذذر الثال      م 

بذذل:  التقنيههاتيمب سم الوصذذذذذذذول إل  هذذاه 

ن يؤبذ  ف  ثذالة  بو  وه ذا  من الخبرا  م 

وال  أل   يوج  ف   ال ضههرر فيه وبما ه )ول ميزها اللري ( أن هذذرب  اإلب  جصههوصهها  

مذا زال العلم الثذ يث يبثث فيسا ويب هذذذذذذذ  م سا إل  اللثظة  المكونهاتمن  البو هذاا 

أفال بما لذذذذذ خصذذذذذص ل  جز م   ث ث في     : "  جسهههههم اإلب  المعجز والمعقد  يجة 

 ح17" لور  ال،اهية  ينظرون إلى اإلب  كيف جلقت

 وث       بلم ب،ير  ليلحححح

م بعض ألذذذذما    بو ال   وج  ف  وال  المواد الفعالاهاه بعض ف ري  أن  لذذذذ عرض معا

ة بقدرات عالجيا كثيرمما ثباها  أبوا  اإلب ولب سا بصذذذذذذذور  أببر  ربيزام و أويرام ف  

  لل  بما ل رىح السريانبما ل  رأ اننُ وم سا  الج  ومتنوعا

 فاقرأوا مع اححححح
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 ودورها في عال  ايمراضاإلب  بو  واد كيميائيا في م(( 1

 

كريرة و فيكة في الجسخخخخخم    كمياا  ا  معاانو أمال و موااكما ق نا يتيون  ا  فالبول

الذذ يب غ أقول ، وهو  ا جهاز المناعةاألجستتام المضتتاال و  البروتينات واد عضخخوية 

 وكذلا ،الجفاف في المياهوصلب ظرول  مجهزلكما ق نا ونها  اإلبلد جاتت في حالة 

التي تنشخخخخخخط    جو  تستتتتتتات والبكتريتا والطفيليامقتاومتة ومواجهتة الكثير من الفيرو

ل وسوالصةراوية،  سنام اإلبلإفرازه في  وخصوصاً  ا يتم الصخةرا  شخكيك الةرا ة،

  رم: عالج األمراضودو ها في  في بول اإلبلبعض ه ه المواا الكيميائية نذكر هنا 

 

 :ALLANTOIN الالنتوين مادة

 أو البولي الثمض أكسههدة  ن  ا جة ما   ه  و -

  ف ث   بوير   تالذذذ عما ولسا ُالبوليك ثامض

 واقيةال بالبريمات النسائيا التجمي  مسهتثضرات

 لثم   اوالمض للبهر  والم،اية الهمد أهذعة من

م  ُالهذذذذذذبام  الثروق عال  ف   ور لسا وأيضذذذذذذا

 بال  و  خلُ الجاليا وتجديد الجلهديها حوالجرو

وتقويا  ايسهههنان ومعجون الشهههامبو صذذذ ا ة ف 

م ف   ُجلد فروة الرأس  الغذائيا النكاات  ثضذذذذذيربما ي م الذذذذ عمال هاه الما   أيضذذذذا

 تجميلي مسههههتثضههههر  ن)غير م رجم(  فرنسههههي  اي    يويف هااو حالعيور وبعض

   سا:مع هرح موجز  البو  في الموجودة المادة سمبنفس ا الجل  لخاليا عالجي

  

 

 

 

 

 

 

 يعرض  ربيم الما  صور  من اللي يو ال  اي  وهو 
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 :موهن  يل  موقع من اللي يو الم

Allantoine - Propriétes pour la peau - Actifs purs - Etat Pur 

 الراب :

http://www.dailymotion.com/video/xk6s75_allantoine-

proprietes-pour-la-peau-actifs-purs_tech#.UYUDs7UXEac 

 

 :Creatinine الكرياتينين مادة

 و لرز و   جُ بال  اإلب  بو  ف  ب و  ثاضذذذذر  ما   وه 

 سمهج في العضلي للنسيج العضهليا الجاليا من األلذاد ف 

 نم ام صذذاصذذسا يعا  و  البولي السههائ  ف  أخيرام    ا  وم

 تجتازها ب  البول  م صذذذذذاصا   ملية خالل البل   ر 

  خصذذذص ف  و رالذذذة بثث بما   ملذذذ عملة وه ُ بأكملاا

م  وه   ع  ُالعلمية ل  ل سا Nephrology يب الكلى  أيضذذذا

م ألذذذالذذذ ام مصذذذ ر جزييا سا و ع  ُاآلزوت بذرات ا  غني ا  أميني ا  ثمضههه  أثماض لتركيب يا

 حالما   هاه  لبي  بع  الجلم يث اجسا ال   البروتينات إل  اج أجرى مينياأ

فإ    بما ف  الصذذذذور  اللذذذذاب ة؛ الما   هاه ربيم  من جزيية بل ف   رى بماثيث 

م فإن األزوت ل N آزوت ذرات ثال  ه ا   مخ ل  ف  هام  ور ُ وبما معلوم بيولوجيا

 حف  الجلم البيولوجية الثيوية والعمليات الوظاي 

 

 :Dehydroepiandrosterone ( أوDHEA) مادة

 الكظريهها الغههدة    جسذذا مذذا   وه 

Adrenal gland    البل  فوعال 

الغدد ُ وال،   البظرية ه  من لإلب 

ف  اإل لذذذذذذذان والو ييات  الصهههههههما 

 ُالارمونهههاتوال   وظيل سذذذا إفراز 

أل سا  لرز موا ها  بالصما ول ميت 

  ولالب ون ق وات  مباشرة في الدم

ه هاوح البو فذإن لسذا ب ذايذا آوار ف  

 أ راض  الج ف   ذذذ خذذذلالمذذذا   

http://www.dailymotion.com/video/xk6s75_allantoine-proprietes-pour-la-peau-actifs-purs_tech#.UYUDs7UXEac
http://www.dailymotion.com/video/xk6s75_allantoine-proprietes-pour-la-peau-actifs-purs_tech#.UYUDs7UXEac
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 كثافا تقوياُ وبال  السههههمناأو  البداناو السههههريانيا التورمات بعضو الشههههيجوجا

م و ُالملذذ ات ال لذذا      العظام ه ا    اقير وُ الجنسههي البرود أو العجز  الجأيضذذا

 الصور : ثمل الم الما   المخ صر بما ف  

م و  السهههههههتيرويد مجمو ة منالمذا     بون بيميذاييذا

Steroid   ف  باث وايسا اإلب  سههههههنام يخ ص ال 

ُ ثيذذذث ي م  بوي سذذذا وم للذذذ هون المخز ذذذة ثهههذبتهههه

 الغدة الكظرياإفرازهذا ف  الذ م بما قل ا  ن  ري  

 بالنشهاي واالستجابا للتوترال    خ ص هرمو ا سا 

ُ الدم بالزما أسهههههموليا   ظيمُ وبال  الغضهههههبأو 

 حبوير  أخرى بيولوجية فواي بجا م 

 

 :Melatonin الميالتونين مادة

م  اإلب  أبو  إفرازات من وه   هاه و ع برُ أيضذذذذا

  لا  بما  ُالجسم لعضهالت ومريثا مادئا الما  

 نم لل خلص   اولسا وي م ُواالسهههترجا  النوم  ل 

 لساعاا ضب و مي  ظ ُ ولال  فلسا  أوير  ل ايرق

ح )هل   ابرون نومه دورةو لإل لذذذذذان البيولوجيا

   ؟؟(ح ببو  اإلب  مرض الثزازما قيل  ن  الج 

ما ب   اقيرُ هذذذبل  ل  م   اإلفرا  يجم   ولبن

م  ما   ع بر هاه ال  اسلوبال   ُلألكسدة مضادةأيضذا

 حالمناعا تنشيي ف  فا ل  ور

 ف   ور هاه الما   تأوب  أخرى  رالذذذذذذذات وف 

 هاهو ع   بلُ الرجا  عند الجنسههههههي العجز  الج

 العالجات أهم أث  :األ وار م ع    المسمة الما  

ولال  فليد  ُالذاكرة ثفظو الزهايمر لمرضذذذذذذذ 

م أن  ج  الذذذذذذذم  م  الميالتونينغريبذا  بالزهايمرم  ر ا

مرض ب لل عري  خاص موقع من م الال مول هاا

   :بع وان ب  ي عل  ما وبل الزهايمر

 Alzheimer's and (الميالتونينالهزهههههايهمر و)

Melatonin 
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 الراب :

http://alzheimers.about.com/lw/Health-Medicine/Alternative-

treatments/Melatonin-and-Alzheimers-Disease.htm 

 

 :بع وان ال أليد يابا   موقع من آخر م ال وهاا

Melatonin may prevent Alzheimer's disease - sleep your way to 

brain health 

 :م   وال خلي  الزهايمر ظسور  م ع أن ال و ينلما   المي يمبن بي  يهرح وهو

http://www.naturalnews.com/034742_melatonin_Alzheimers_b

rain_health.html 

 

 :Methylglyoxal ي  جاليوكسا ميث مادة

م  أهمسم وه   ُ ل ورها البارز ف  الهذذلا جميعا

ُ وال   عال  الل  بإان السههههريانمرض  من

قتههه  جاليههها   ل  ببير  ذذذأوير لمذذذا لسذذذا من

   حالسريان ذاتيا  

 ي   ل  مر  ولأل ا  هاه الما  ب هذذذوق   م ا

 بلذذذذذذذبذذم نوبهه  جههائزة  ل  والثذذايز العذذالم

 ولتناجيراب ألبرتالع ي   ال ب ور  اب هذذذذافا  

orgiGy-Albert Szent(1)  وه  ُ البو  البشههههههر ثيث الذذذذذذ خرجسا ألول مر  من

م لللذذذذذذذبر ُ ويمب  ا قرا   (8)إث ى ال وا ج  ن  مليات األيض وال ثلل وخصذذذذذذذوصذذذذذذذا

م  الجاليهها السهههههههريههانيهها لخيص مذذا  لعلذذ  هذذاه المذذا   ف   من البثذذث ال ذذال  وق لسذذا اا يذذا

 " عرض –ميثي  جاليوكسهههههها  لمواجاا السههههههريان سههههههتراتيجيات مادة ا"  بع وان:

Anti-Cancer Strategies of Methylglyoxal – A Review 

                                                           

(7) Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt  ف  بو ابيلذذذذذذذت  ام ولذ هو  بيذم مجرن 

وق  ثصذذذذذذل  ل  جايز   وبل ف  ال م  ام  لذذذذذذ ةُ 93م  ن  مر 1986  ام و وف  م1893
 و لا ال  ح الل ري  ثمض ومبو ات( C) ل  للي امين اب هاف  م بلبم1937

 https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/WGBBKH.pdfأللبرت:  PDFمل   (8)

http://alzheimers.about.com/lw/Health-Medicine/Alternative-treatments/Melatonin-and-Alzheimers-Disease.htm
http://alzheimers.about.com/lw/Health-Medicine/Alternative-treatments/Melatonin-and-Alzheimers-Disease.htm
http://www.naturalnews.com/034742_melatonin_Alzheimers_brain_health.html
http://www.naturalnews.com/034742_melatonin_Alzheimers_brain_health.html
https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/WGBBKH.pdf
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 لل را   المباهر  أو ال  زيل(: PDFالراب  )مل  

http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-

methylglyoxal--a-review.pdf 

 البالم السام ال ال : ABSTRACTثيث   رأ من ملخص البثث 

الميلوب إلنتا  وثدات ياقا   GA3PDمادة ميثي  جاليوكسهههههها  توقف عم  إنزيم " 

ATP  في الجاليهها السهههههههريههانيهها فتثرم الجليهها منههه إلى أن تموت دون أن تؤثر على

 "ح كما هي الجاليا السليما التي تبقى

Methylglyoxal inactivates the enzyme Glyceraldehyde-3-

phosphate Dehydrogenase (GA3PD) needed for the ATP 

production in cancer cells and there by starves the cell to death 

and normal cells remain unaffected 

 

 لعال ل) ون  عريض المريض  السريانيا ذاتيا   الجاليا    ل المادةبال   رى أن هاه و

م  الان ل  لذذلبيات ومضذذار بوير  لأللذذ (ُ الكيماو  أ سا  ؤور  ل  مرض  وخصذذوصذذا

 )وه  أهم لذذمات بوقف نشههاي الجاليا في االنقسههام وا  هذذاره  الذذ لثال قبل اللذذر ان

م  ن مرض اللذذذذذر  عمليات ان ف  لذذذذذر ة  باور خالياه(ُ وأل سا ما    ا جة ألذذذذذالذذذذذا

 لقوة عمليات اييضأقوى م سا ف  اإل لان  اإلب فإ سا ف   البو و صم ف   (9)اييض

ما ب تجزين الياقالاللذذذ لا   م سا ف   السهههكرو للدهونو ثليل بل الموا  الم  جة  لديه

الملذذذذذذ خ مة  التثلي  اللونيإث ى    يات ُ وهاا بثث يبين (0الفصهههههه  )لذذذذذذ  رأ ف  

 :بو  اإلنسانف   Methylglyoxal الميثي  جاليوكسا ما   و glyoxalللبه   ن 

Determination of urinary glyoxal and methylglyoxal by high-

performance liquid chromatographyح 

  الهسير: NCBIالراب  من موقع 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15061352 

                                                           

 جا ب  للع ي  من ملارات  مليات األيضُ فموالم ممبن ب ا ج Methylglyoxalما      واج  (9)

وبال   Threonineوريو ين  ه موهو ولذذذي   Aminoacetone بو سا من والو  أمي و أبي ون 

ُ ولبن أهم مصذذذذذذذ ر لسا هو  ثلل اللذذذذذذذبر Lipid peroxidationمن خالل بروبلذذذذذذذي  ال هون 

Glycolysis وم   جا  اله  الوا   من المساح 

http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-methylglyoxal--a-review.pdf
http://www.rroij.com/open-access/anticancer-strategies-of-methylglyoxal--a-review.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15061352
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م وال    خرج  الما   هاه  نآخران  لميان  بثوان وه ا  مع موا   ضهههمن البو أيضذذذا

 حالكساح مرض  الج ف  اللعال D للفيتامين المنشيملي   ومبملة أخرى مول 

 :األمريب  األبا يم  العلم  الموقع من بثث فساا

 US National Library of Medicine National Institutes of Health  

 بع وان: 

Methylglyoxal-induced apoptosis in human prostate carcinoma: 

potential modality for prostate cancer treatmentح 

 اهه فعالية الرجال     البروسههههتات سههههريان خاليا  ل  ال رالذذذذة   يجة يبين والان

 جينيا   المبرمج الموت ف  ال خول  ل  السهههههههريانيا الجاليا هاه إرغام ف  الما  

Apoptosisُ ور با يببح أن ُايوليا مراثلاا من المباهر ا  لامسا ف   خولسا ويم ع 

 بما قل ا م ا قليلح مرثلا مبكرةف   الخبيوة الخاليا هاه

  لبم( MG)ويرمزون لسا اخ صارام بـذذذذذ  الما  ثيث ابروا ب  يجة ف  الم ال أن هاه 

 !! %188 تقارب بنسبا فقي ساعا 24 في الجاليا السريانيا منع نمو

RESULTS: 

MG > or =3 mM caused severe growth inhibition, resulting in 

nearly 100% cell death by 24h 

 

 NCBIلع وان وملخص الورقة البثوية من موقع صور  

 :الراب 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10828676 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10828676
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 :ال ال  CONCLUSION ف  ملخص البثث وهو ما يمبن قرا   فبر   مل 

Methylglyoxal is capable of inducing apoptosis in prostatic cancer 

PC-3 cells, due primarily to a blocking of the cell cycle progression 

(G(1) arrest) and glycolytic pathway. Therefore, MG could be a 

potent apoptosis inducer, which may have a potential for prostate 

cancer treatmentح 

 بع وان: آخربثث  وهاا

Methylglyoxal and Cancer: A Lack Of Methylglyoxal Causes 

Cancerححح 

Stimulating an increase in cellular Methylglyoxal Levels Puts The 

Brakes On Cancer 

 Cancer Fighting بههاسهههههههتراتيجيههات مثههاربهها السهههههههريههان خذذاص موقع منوهو 

Strategies  ضههههد اثتماليا إصههههابتاا هو  الجليا ف  الما   هاه وجود أن يوبتثيث

وتكاثر جالياه  المرض هذا على قيودا  وجو  هاه الما    هبلي ثيث ُبمرض السهريان

 و ربيزهذذاف  الخاليذذا  المذذا   هذذاه زيذذا    ل  ال ثليز ممذذا يع   أن ُالمعروف عنههه

 قالوا:ُ أو بما السريان على الجناق يضيق ابس وال زو 

Methylglyoxal and Cancer: A Lack Of Methylglyoxal Causes Cancer 

Stimulating an increase in cellular Methylglyoxal Levels Puts The 

Brakes On Cancer 

 صور  من الموقع الم خصص ف  ال را يجيات مثاربة اللر ان
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 الراب :

http://cancerfightingstrategies.com/methylglyoxal-and-

cancer.html 

 

 واننحححح

أبوا  و بالبو ال  اون  علميا  ال    ب ت  الجااتو ايفراد ري  أن   عر   ل      من 

ُم  لذذيم اإلب  أل سم أبور من غيرهم و ةم ف   العربو الباثثين المسههلمينا من خصذذيصذذا

ل رى  ُ ثيثالثدي  الصثيح بوصفه للتداو إرهذا  ال ب  صذل  الل   لي  ولذلم ف  

م أن ه ا    غير ما ابر اه انن  ل  لبيل الموالح بو  اإلب ف   موادا  أجرى فعالامعا

 ححححح(71)ف ابعوا مع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ثن  ول   ربيز ا األببر  ل  ال  اون بأبوال اإلبل أل   مصذ ر الهذبسات وال هبي   بال بع( 11)

م ببيرام بألبان اإلبل رغم أ سا غ ية ج ام ه   ف  ث يث ال ب  صذل  الل   لي  وللمُ ولم  ول  اه ماما
سا ف  لاألخرى بالموا  ال افعة والم اومة للبوير من األمراض والبب رياُ ولال  بان أ لع الذذذذ خ ام 

ثال ال  اون هو مزجسا مع البول لي ثصذذذذذل المريض  ل  اللاي   م سما مج معةُ ج ير بالابر أن 
ألبان اإلبل لسا اه مام خاص من بعض الهربات العالمية وال    هث   لمخ ل  ال ول ثلم ال لم 

 ح/p://desertfarms.comhtt للواي ه الببير ُ وم سا هاا الموقع:

http://cancerfightingstrategies.com/methylglyoxal-and-cancer.html
http://cancerfightingstrategies.com/methylglyoxal-and-cancer.html
http://desertfarms.com/
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 ايفراد والجاات التي تثدثت عن العال  بالبو أشار (( 0  

 

 :الدكتور موسى شاكر

 La science et العلم والبو الوواي   الم رجم  ن  الفيلم الفرنسهههههههيهذل   ذابرون 

l'urine : ل  راب  اليو يوم ال ال  

https://www.youtube.com/watch?v=nXKtFK4bMRQ 

وبي  أ   بان من ضذذذذذذمن الهذذذذذذخصذذذذذذيات ال    15والان  ث و ا     ف  الصذذذذذذلثة 

 ؟؟  Mousa Shaker موسى شاكرال ضافوها في  هو ال ب ور المصرن 

 

 بلية  لوم الصي لة والصثة Albanyمن جامعة  موسىصور  من صلثة ال ب ور 

 الراب :

http://acphs.edu/users/shakermousa 

 

م انن  لبم ل   ل ثيث م   لري،ا ( 12531:  8554 ال قي ة من)معسم  باملةال لم ابل سم  صيا

 حححقال مااا ل  ظر

https://www.youtube.com/watch?v=nXKtFK4bMRQ
http://acphs.edu/users/shakermousa
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 اإلب بو  وهو يثمل  ي ات من  موسى شاكرصور  من اللي يو لل ب ور 

 

 ال لريغ ال ص :

علق - ُ Albany : ال ب ور مولذذ ُ باثث ف  مربز أبثاث اللذذر انُ بم ي ة ألبا  المو

م لالل عما ت المل  بلية للبولUSA أمريبا  ححححح لعي  هو أيضا

ب ت  ية لبول الجمال ف   الج اللذذر انُ:    ما لذذمعت بال  رات العالجد. موسههى -

م ولم أر   ص ي  ال ُ  م مر ابا  لم يبن ف  بال  أن أهرب حح و بعا

م  - م ف  مجال العلوم واب هذذذا  األ وية 25   ن ثاليا هذذذسا    251مع أبور من  ُ اما

 البوير من األليلة خ رت ف  بال ح ُو   ما ب أت بال عم  ُاب بار أمريبية و ولية

ثيوان  اللوايل الثيوية ال ا جة من ُأ     بأ   أمام ا البوير  ب هاف  بمراقبة ال بيعة -

يعيش ف  الصذذذذذذذثرا     هم  ظام م ا ة هو األقوى م ار ة بباق  الباي ات ضذذذذذذذ  بل 

 اإلصاباتح

م ب ون الما ح  41هاا الثيوان يمب   العيش ألبور من  ُاإلبلف  ثالة  -  يوما

البهر(   ىوبمعاي ة آواره  ل  أ واع مخ للة من اللر ان )ل ُبع  لذ  ين من ال ث ي  -

 حموجو  فيسا مسما با ت مأبو  سا ُلاوج  ا باللعل ه   فعال ف  بول الجم

علق -  ولبن من أين  أ    ل  وج  ال قة هاه الجزييات ؟ :المو



 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 41- 
 

The.Muslim.researchers 

: اب هذذذذذذذل ذا بذأ سا جزييات  ا جة من جزييات ببير  موجو   ف  ج ران د. موسهههههههى -

 ي  جسا بصلة  ايمةح واإلبل ُاألو ية ال موية أل ضاي 

 ل يسا  أوير قون اإلبلوج  ا أن بعض الع اصذذذر الموجو   ف  مضذذذا ات ال خور ل ى  -

إان ب جويع المرض ث    ُجذذ ام ف  م ع الخاليذذا اللذذذذذذذر ذذا يذذة من إ  ذذاج أو يذذة  مويذذة

 ل  ضون  ل   ملية  باور اللر انح ُالموت

 

 ُفثلذذذذم ليد هاا ُيلذذذذ  يع إان ال خول ف  األ وية المعالجة لللذذذذر ان اإلبلبول  -

 حثرار  م البة لل رات  ويلة ج ام  ف   رجات اإلبل ل  يع ا ث لاظ ببول 

بر  ث   لل وات ب ون أن  خه   لل  أو  عل    ح  بالبب ريا وف  ول  م 

مضذذا ات  ُمضذذا ات اإلصذذابة ر  ف    ث ون  ل  مضذذا ات ال باورُق رات صذذ،ي -

 ورحوال    م ع بل أ واع ال با ُمضا ات اللر ان ُبب يرية

علق - م بعالج الع ي  من األمراضالمو  بساه اإلصابة البب يرية ُ: بول الجمال يلمح أيضا

 يب   أن    بل ح ُللبهر 

   أل ُ: الس   هو   وير م  ج صذذي ل  م بول ويلذذ  يع الجميع الذذ عمال د. موسههى -

   أظن بأن الجميع لي  بل فبر  اث لا  بول الجمالح

 ا  س  الل ا ححححححح
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 :لفام مناعا اإلنسان لإلب  DNAدراسا الثمض النوو  

 ب و  هذذذ    ال   الفيرياتو الفيروسهههاتو البكتريا م اومة ف  اإلب   ميز بلذذذبمثيث 

 األولذذذذذا  اخ ارت ف   ُبما قل ا من قبل الصذذذذذثرا  ف  المر لعة الثرار   رجة مع

 او الصذذثراون للجمل DNA الوراو  ال وون الثمض عربيا صههينيا بهذذرابة العلمية

 !!   لإلنسان المناعي الجااز أسرار للسم  لي  مبولة  رالات إلجرا  الواث  الل ام

 

 :بع وان ال  يهرح م ال وهاا

Camel's DNA sequencing to understand Immune system  

 :في  و  رأ

 والمرضههيا البيئيا الظروف ضههد ضههجما مقاوما ولديه( ملك الصههثرا ) هو الجم " 

 " !! القاسيا

The camel is the "king of desert" and have a huge resistance 

against the harsh environmental and pathological conditions 

 الراب :

http://orkut.google.com/c43615-t65f10d27e899e8cd.html 

 

 :الدكتورة أثالم أثمد العوضي

ن ظسرت  رالذذذذذذذا سم ف  العالم  أوائ وه  من  من ب اية ال رن  اإلسهههههههالمي والعربيم 

ان يالمد وال أبوا  اإلب ألبان والثا ن والعهرين لالل لا   بالموا  اللعالة ال قي ة ف  

)أن األثيا  ال قي ة وهو قلذذذم من  يولوجيالمايكروبف   كأسهههتاذ مشهههارك خصذذذصذذذسا 

 حMicrobiologyاألقلام الث يوة ف   لم األثيا ( 

أبوا  وألبان وقربسا من الم ا   ال     زالت  لذذذ خ م  سههعودياثيث لذذا  ها بو سا 

)ثيث    وج  ل يسم الثلذالية المل علة أو ال  زز من  اإلب  في العال  بصهورة يبيعيا

م   تجربا وتدوينوخاصذة     مرب  اإلبل( لا  ها ال   ل   ال  بل األمر  ا ن  ماما

 لفعالالتتبع المواد ا(  ل  مرضذذذ  مخ للين و لذذذجيل ال  و  ايج  عمليا  األور اللعال )

 ال   يمبن ال خالصسا وال خ امسا ف  األ ويةح

http://orkut.google.com/c43615-t65f10d27e899e8cd.html
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 جامعا الملك عبد العزيز موقع من أثالمصور  صلثة ال ب ور  

 وفي  البوير من البيا ات   سا بالل،ة اإل جليزية: الراب 

http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=

EN 

 الراب  بالل،ة العربية:

http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=

AR 

أصذذ ا  بوير  ل ى المس مين بموضذذوع  أثالم العوضههيوبال بع با ت ألبثاث ال ب ور  

ُم وال  ف  مواجسة  اإلعجاز العلميوالدعوة  ف  ث يث  بغير علم المشههككينخصذذيصذذا

 ألبان وأبوا  اإلب إل  هذذذذرم  العرنيينال ب  صذذذذل  الل   لي  ولذذذذلم الان أرهذذذذ  في  

 م1998  ام ف  ال   قامت بسا العملياهو  جرب سا  أو  تلك ايبثا وبذان ُ للتهداو 

 باإلضذذافة الجلديا ايمراض من     من اإلب  بأبوا  لعالجام األهذذخاص بعض  ل 

 حالصديد م سا يليل ريبا أو يابسا  بون ال   القروحو الجروح إل 

 

م ف  الع   رقمالدعوةومن ه ا ف   خصصت لسا مجلة )  25 ب اريخ 1938ُ ( موضو ا

 واقع من  الجسا يمبن ال   ايمراض ثول م 2114 أبريل 15 /هـذذذذذذذذذ1425 صذذذلر

 :ُ وبان مما قال  التجربا

http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=EN
http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=EN
http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=AR
http://aaaalawadi.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009133&Lng=AR
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 والدمام    (التينيا) كالسهههههههعفا الجلديا ايمراض عال  في نهاجعها اإلبه  أبوا " 

 ويبوا  والريبا  اليابسهها والقروح وشههعره  اإلنسههان جسههم في تظار التي والجروح

  الرأس من القشههههرة يزي  كما وتكثيفه  ولمعانه الشههههعر إيالا في ثابتا فائدة اإلب 

 رةالمتأج المراث  إلى وص  لو ثتى  الوبائي الكبد لمرض ناجع عال  يلباناا وأيضا  

 ح" عالجاا عن اليب يعجز والتي

 لميالع لإلعجاز السابع العالمي للمؤتمرالم  مة  بثاثضمن األ منوق     مت ببثوسا 

عجائب بع وان: ) م2114 - هـذذذذذذذذذذ1425 دبي - اإلمارات ب ولة والسههههنا القرآن في

          ُالقيان منا  ح ثيذث أل ذت بلمذة با هذذذذذذذ را  مع  (حوأسهههههههرار العال  بهأبوا  اإلبه 

 حالعوضي تولين ح  ُالسثيباني مضاو  ح 

 

 

 

 

 

 

 

 في يو اليو يوم للبلمة ال   أل  سا من أثالم العوضيصور  لل ب ور  

 راب  اللي يو:

https://www.youtube.com/watch?v=DJ4Zrs7NRqc 

 العزيز عبد الملك مدينا من اجتراع برا ة ل   أثالم العوضههيوق  ثصذذلت ال ب ور  

 من ديرتق شههاادةو فضههيا ميداليا  ل ُ وبال  ثصذذلت السههعوديا ف  والتقنيا للعلوم

 33  ور   ف  جنيف اللذذويلذذرية العاصذذمة ف      الان الدولي االجتراعات معرض

 المنظما من المجترعا للمرأة الذهبيا الميداليا  ل  ثصلت مُ وبال 2115  ام ف 

 حاإلب  ببو  العال   ن الفكريا للملكيا العالميا

مُ وم  رجذذة 1981ف   ذذام  البكههالوريوسجذذ يٌر بذذالذذابر أن الذذ ب ور  أثالم قذذ   ذذالذذت 

مح وأل سا  ع بر من 1988ف   ام  الدكتوراهمُ وم 1984ف  ال خصذذذص  ام  الماسهههتر

ن أ وا من ف  هاا المجال بما قل ا: فلذذذذ ج  أ سا أهذذذذرفت  أوائ  الباثثين  ل  الع ي  مم 

 ل:مو( وقد ذكرتام في بثثاا المقدم لايئا اإلعجاز العلمي)بع ها وصع وا  ل  ي يسا 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ4Zrs7NRqc
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 :القيانعثمان  منا الدكتورة 

وال   م2112  ام العوضهههي أثالم ال ب ور   ليسا أهذذذرفت بث  علميثيث بان لسا 

 وب تأثيث ( وزرين -أ)بـذذذذ   لمي   و مت ُاإلب  بو  من  ب  مل ثضر للوصول إل 

 صور   ف   غاصذي لو  مت اليبيعيا صذور   ف  اإلب  بو  أن المعملية ال جارمفي  ب

م  ل  فلذذذ ظسر يبي مسهههتثضهههر  رياالبكتو الفيريات  ل  لل ضذذذا  عاليا فعالياأيضذذذا

 من لع ي ا  الج ف  فعالية المل ثضر أوبتل   و ُالجلديا لألمراض الملببة الجميرةو

 ولم فعالة بصذذور المع ا   ال ب  العالج معسم يللح لم نم   م سم أن خاصذذة المتيوعين

 الج  ف  فعال  ور للمل ثضر بان بما ُوالجميرة بالفيريات ايظافر إصهابا ثا ت

 حالدمام و الثساسياو الشرجيا الشقوقو الجروح

  ل  هاا المل ثضر ومزاياه قايلة: أثالموق   ل ت ال ب ور  

 ا والثساسي كاإلكزيما : الجلديا ايمراض ويعالج تصنيعه  ويسا  مكلف  غير أنه "

 الكبد والتااب والسههريان  ايظافر  وإصههابات الشههباب  وثب والثروق  والجروح 

 "ح جانبيا أضرار بال االستسقا   وثاالت الوبائي 

م  وقالت  ثيويا كمضادات العالجيا العوام  من عدد على يثتو  اإلب  بو  إن" : أيضذا

 على و تثت فاإلب   (ونسبا ضئيلا جدا  من اليوريا والملوثا به المتواجدة البكتيريا)

 كوذل والفيروسههات  والبكتريا الفيريات مثاربا على عاليا بقدرة مايأ مناعي جااز

 "ح مضادة أجسام على اثتوائه يريق عن

 

 جامعا الملك عبد العزيز موقعمن  منا صور  صلثة ال ب ور  

 وفي  البوير من البيا ات   سا بالل،ة اإل جليزية:الراب  

http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=

en 

http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=en
http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=en
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 الراب  بالل،ة العربية:

http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=

AR 

 :الدكتور عبد الله النجار

)ولذذذذ رجع لسا بع  لثظات(  جامعا الملك عبد العزيزوقليالم  السههههعودياثيث لذذذذ  ر  

 م وخبر بع اون:2111ي اير  13الهسير  ب اريخ  التايمز الانديال  وج  إل  جري   

 Camel milk, urine to treat cancer؟  لعال  السريان اإلب ألبان وأبوا  

 م2111الهسير  ب اريخ  التايمز الاندياصور  الخبر من جري   

 الراب :

http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Camel-milk-

urine-to-treat-cancer/articleshow/7274080.cms 

 شهههههههركا التكنولوجيا الثيويامن  ودكاترة جبرا  من بثث فري   جاحوي  ذل الخبر 

 العرب  الصذذ  وع رييد ب يا   Arab Biotechnology Company (ABC) العربيا

ف   الج ُ وال  Abdalla Alnajjar عبهد اللهه النجار الذ ب ور وال ب ولوجيذا للعلوم

 وه ُ جليي ألبههان وأبوا  اإلبهه من  بذذ وا  %188ب لذذذذذذذبذذة  الفئرانف   السهههههههريههان

 ُببغداد السههريان معاد ف  وا  ست باإلمارات الشههارقا جامعا من ب أت ال   األبثاث

)وهو لر ان ال م(  Leukemia اللوكيمياوق   م ال ث   من ال  بخصذوص لذر ان 

 االرئوالان أب  اللري  أ   يمبن الذذذذذ خ ام  بال  ف  باق  اللذذذذذر ا ات األخرى مول 

http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=AR
http://moalkallan.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0009074&Lng=AR
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Camel-milk-urine-to-treat-cancer/articleshow/7274080.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Camel-milk-urine-to-treat-cancer/articleshow/7274080.cms
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ف   يانضثايا السرثيث بل،ت  لبة ح اإلنسانح بما لذي م  جرب    ل  حالثد و الكبدو

م قرابة  العالم العربي  حمليون 0ل ويا

 ومن الل رات المسمة الوار    ل  للا سم قولسم أن:

  وقد وجدوا %188التجارب التي تم إجراؤها على الفئران أثبتت نجاثاا بنسهههههبا " 

كان يستعيد ثيويته ك  مرة يأجذون فياا عينات من لبنه أو  لإلب أن الجااز المناعي 

 "ح بوله  مما يجعله أثد أقوى أجازة المناعا

Experiments conducted on mice have proved to be 100 % 

successful. They found the camel's immune system was 

rejuvenating itself every time they took samples of milk and urine, 

making it one of the strongest immune systemsح 

سهههههههليمهها وتتمتع بنفس الثيويهها  ال زالههتال    م  جربذذة الذذ وا   ليسذذا  الفئرانثيذذث 

يؤثر فقي على الجاليا ُ وق  أوبت العالج أ   أهذذسر 6م ا  والنشههاي للفئران الصههثيثا

 حأعراض جانبياوليد ل  أية  السريانيا

 

 الدكتورة فاتن جورشيد:

العال  بألبان وأبوا  ف  موضذذذذذوع  الناشهههههياتالم واج ات انن و أشهههههارو ع بر من 

 جامعا الملك عبد العزيزمن  المتجصههصههاتوق  فضذذل ا العو   إليسا انن بإث ى ُ اإلب 

م ولبن هاه المر  ف  قلم   حايثيا وليد  العلومأيضا

 

 جامعا الملك عبد العزيزمن موقع  فاتنصور  صلثة ال ب ور  
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 الراب  اإل جليزن وفي  معلومات بوير    سا:

https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=

En 

 الراب  العرب :

https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=

AR 

 برا ات  ل  بالثصذذذذذول البثثي فريقاا مع جورشهههههيد فاتن ال ب ور   ميزت ثيث

 قت   ل  ال  ر  لسا اإلب  بو  من فعالا مادة الذذذ خالص ف  وعالميا مثليا اجتراع

 (حPM 701: )الم الما   هاه إ  ا   م وق  ُذاتيا   السريانيا الجاليا

م الثيث لذ ابر العام وولذ عرض لبم انن مجمو ة من ورقا سا العلمية ه  وفري سا 

م  الراب  وصذذذور  من الراب  لل ووي  )وفيسا يظسر الذذذم  بع وان البثث وم المجلة م بو ا

 ال ب ور  فا ن خورهي  بامالم أو مخ صرام مع جز  من الملخص(ح

 International Journal of Nano and Biomaterialsجلذذذذة م م2119لذ  فذ

-T-IR spectroscopy as a tool for identification of apoptosisبع وان:

induced structural changes in A549 cells treated with PM 701 

 راب :ال

http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=27736 

https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=En
https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=En
https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=AR
https://fkhorshid.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0001522&Lng=AR
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=27736
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 International Journal of Pharma and Bio Sciencesم مجلة 2111ف  و

-FT-IR spectroscopy as a tool for identification of apoptosis بع وان:

induced structural changes in A549 cells treated with PM 701 ا وها

 أو ال  زيل: PDFال صلح راب  

http://www.kau.edu.sa/Files/0001522/Researches/49077_2751

1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ف    Journal of Pharmacology and Toxicologyم مجلذذذة 2111وأيضذذذذذذذذذذا

 Dose Escalation Phase I Study in Healthy Volunteers toبذذذعذذذ ذذذوان:

Evaluate the Safety of a Natural Product PM701 : الراب 

http://scialert.net/abstract/?doi=jpt.2010.91.97 

http://www.kau.edu.sa/Files/0001522/Researches/49077_27511.pdf
http://www.kau.edu.sa/Files/0001522/Researches/49077_27511.pdf
http://scialert.net/abstract/?doi=jpt.2010.91.97
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 International Journal of Biological Chemistryم مجلذذة 2111وأمذذا ف  

 Apoptosis Study on the Effect of PMF on Different Cancer بع وان:

Cells : الراب 

http://scialert.net/abstract/?doi=ijbc.2011.150.155 

 

 

 بع وان: Trends in Applied Sciences Researchم مجلذذة 2111و  زل ذذا ف  

Tumor Lung Cancer Model for Assessing Anti-neoplastic Effect of 

PMF in Rodents: Histopathological Study : الراب 

http://scialert.net/fulltext/?doi=tasr.2011.1214.1221&org=10 

 

http://scialert.net/abstract/?doi=ijbc.2011.150.155
http://scialert.net/fulltext/?doi=tasr.2011.1214.1221&org=10
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 researchgateوث       يل  ليبمحح هاا راب  من موقع الوصول لألبثاث الهسير 

 بثث وورقة: 26م( 2116الخاص بال ب ور  فا ن وفي  إل  اللثظة )لب مبر 

https://www.researchgate.net/profile/Faten_Khorshid 

 Life Scienceم من الموقع  ن مجلذذة 2115وهذذاا راب  ألثذذ  أبثذذاوسذذا األخير  ف  

Journal :بذع وانThe effect of PMF Camel Urine Nanoparticles on 

A549 Cells: The Mechanism of Action and Drug Delivery : الراب 

https://www.researchgate.net/publication/280529616_The_effe

ct_of_PMF_Camel_Urine_Nanoparticles_on_A549_Cells_The_M

echanism_of_Action_and_Drug_Delivery 

ام   ثيوان أثيا  قلذذذذذذم العلومف  بلية  البكالوريوس  رجة فاتنوق   الت ال ب ور  

ف   ذذام  الههدكتوراهمُ وم 1989ف   لد ال خصذذذذذذذص  ذذام  المههاجسهههههههتيرمُ وم 1983

 Life الثيههاةعلوم من  Cell Engineering الجاليهها هنههدسهههههههها مربزم من 2111

Sciences  جالسجوجامعا Glasgow University حبرييانيا سكتلندابا 

 :ال الية الجوائز وق  ثصل بثث ال ب ور   ل 

 الذهبيا الميداليا - م2118 االجتراعات معرض( اللذذذذذعو ية المملبة) ايو  المركز

 (الماليزية بالعاصذذذمة إيتيكس معرض) الذهبيا الميداليا - م2118( اب بار معرض)

)وبما ف  الصذذذذور   ل  اليلذذذذار(  م2119

 وبال : 

 ملذذذذذذذ وى  ل  الرابع للمركز الذ رهذذذذذذذيح

 ف ( اخ راع 611) اآلسههههيويا االجتراعات

 حم2119( إيتيكس) معرض

https://www.researchgate.net/profile/Faten_Khorshid
https://www.researchgate.net/publication/280529616_The_effect_of_PMF_Camel_Urine_Nanoparticles_on_A549_Cells_The_Mechanism_of_Action_and_Drug_Delivery
https://www.researchgate.net/publication/280529616_The_effect_of_PMF_Camel_Urine_Nanoparticles_on_A549_Cells_The_Mechanism_of_Action_and_Drug_Delivery
https://www.researchgate.net/publication/280529616_The_effect_of_PMF_Camel_Urine_Nanoparticles_on_A549_Cells_The_Mechanism_of_Action_and_Drug_Delivery
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م بما فاز البثث    ف والصهههيدلا اليب مجال ف  ايو  للمركز الذهبيا بالميداليا أيضذذذا

 مح2111 (اب بار معرض)

 :المادةب ل   عال  السريانل لجيل  المثليا والدوليا برا ات االجتراعوأما  ن 

 ح(م2118 -1 -16) الجليجيا البرا ات مب م

 ح(م2118 -7 -23) ايمريكيا البرا ات مب م

 ح(م2119 -6 -17) ايوروبيا البرا ات مب م

 ح(م2119 -9 -3) الصينيا البرا ات مب م

م  هذذ،ل  فاتنوال ب ور    س ف المل  بمربز واينسههجا الجاليا زراعا وثدة رئيسههاثاليا

 العلمي الزام  كرسهههي مشهههرفاُ وه  بال  العزيز عبد الملك بجامعا ال بية للبثوث

 حالسريان يبثا 

ف  و ر   ليسم و اتصههاالتأو  إيميالتوه ا  البويرون الاين ي واصذذلون معسا برلذذايل 

 رعهات من ألبان وأبوا  اإلب لتهدلام على بيهان الجوق سذا والذذذذذذذ  ذا  سذا ه  وفري سذا 

 افا ا الل  وإيابمُ وبال  ق   رهذذ هم إل   والسههيما مع الثاالت الصههعبا من السههريان

 ن  PDFمما الذذذذذ خلصذذذذذ  ُ ولسا رواب  هامة لال الع  ليسا بصذذذذذي،ة  ايدويابعض 

أمراض للعالجات ال      اول اللذذذذذذذر ان بمخ ل  أ وا   وبال   جداو  االسهههههههتجدام

ج يٌر بالابر أن   زيل هاه المللات  وغيرهاح الجااز الاضههههميو واالسههههتسههههقا الكبد 

 :جامعا الملك عبد العزيزمباهر  يبون  ن  ري  الصلثة ال الية من موقع 

http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng

=AR 

ن يري : باإلنجليزياوهاا   لم 

http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng

=en 

 مللات لل  زيل وه : 3ثيث  ج  في  

 حHow To Use Camel Urine and Milk وأبوالاا اإلب  ثليب استجدام كيفيا -

 Alternative Treatment for وأبوالاا اإلبه  بهألبهان اليبيعي العال  جهدو  -

Cancerح 

 حالمعيوبا الجاليا يصلح بدي  عال  -

http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng=AR
http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng=AR
http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng=en
http://fkhorshid.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=0001522&Lng=en
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م م ا لللاي  ُ فلذذذذذذذ   ل ه ا ما قال   ال ب ور   زيو   ف  أبور من ل ا   ليل فاتنوأما إمعا ا

 الرواب  ال   وضع اها م ا قليل: و ل  موقعسا وف 

 ف  حالصثي وللم  لي  الل  صل  الرلول ث يث ل إ ال  ا ا بلاإل بوالأ  رالة  م -1

 ح(العر ين ث يث) البخارن

 حاللر ان لمعالجة ب يل ب وا  بلاإل بوالأ ال خ ام -2

 وال ماغ وال ولون الرثم و    والبب  وال م الرية لذذذذر ان  ل  جريتأ  جارب ا -3

 حوالو ن

 ولم موالهذذذرا الببلذذذو ت بالذذذ خ ام ينلذذذليم ينم  و   ل  المب ي  ال  بي   م -4

 حضار  جا بية وارآ نأ ظسر 

 من رية لذذذذذر ان وبانُ %51 ب لذذذذذبة لم  و ة لذذذذذر ا   ورم ثجم   ص  م -1

 حف   واث  لهسر ال وا  ال خ ام بع  الوالوة ال رجة

 حو ولية قليميةإ لالخ راع برا  ين  لجيل  م -0

 ف  المملبة العربية اللذذذذعو ية ملذذذذ وى  ل  ولاأل المربز  ل  ثاصذذذذل البثث -7

 حم2118 ام  اب بار ا خ را ات معرض

 ي لل  ب العلم  البثث اخالقيات لج ة من الرلذذذمية المواف ة  ل  ثاصذذذل البثث -0

 حا  لان  ل 

 حهـ1424  ام ثوال  اللعل  العمل أب  -9

 برل  ملم   ثت ب  مسا ل ا الزامل هذربة ب ب   الهذبر مع م  جا  ا  صذ يع  م -18

 حاللر ان بثاثأل الزامل

 

 :اليريقا

 :بان   بال  ريج بايلبان العالج يب أ

 :ايو  ايسبوع

م  قسو  ف جانثجم  ف   ألبان: ايو  اليوم  حصباثا

م  قسو  ف جان ثجم ألبان: الثاني اليوم  حوملا م  صباثا

م  قسو  ف جان ثجم ألبان: الثال  اليوم  حوملا م  صباثا
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م  ألبان ص،ير بأد: الرابع اليوم  حوملا م  صباثا

م  ألبان ببير بأد :الجامس اليوم  حوملا م  صباثا

 حمرات 3 ألبان ببير بأد :السادس اليوم

 حمرات 4 ألبان ببير بأد :السابع اليوم

 

 ي عو  ث   أللبانل حير  لم المريض نأ  اوج  ااا م سم ةجر ذ أن را بر وممبن

م ضعيل الجلذم زال ما إااو ُ ليسا م ألبو  يل مر ا م وا ي ا  وم يعُإل  والوة ألاب األلبان  ل  ا

 :بان   الثاني ايسبوع ف  األلبان مع باألبوال يب أ

 حأيام والوة لم    خل  لبن ببير بأد( + بول) هان ملع ةثجم : األول اليوم

 حأيام والوة لم   لبن ببير بأد( + بول) أبل ملع ةثجم : الرابع اليوم

م  و هرم  خل  لبن ببير بأد( + بول) أبل ملع ة 2ثجم : اللابع اليوم  حيوميا

 :  هيلي الذ  سبوعاي

م  مرات والث م  مخلو ة( بول) أبل ملع ة 3 ثجم + ألبان ببير بأد يوميا   هذذذرم معا

م  الخل  بع  مباهر   حوملا م  وظسرام  صباثا

  مرويلذذذذ ُأللذذذذبو ين  ازج فيب   البول أما ُأيام ةوالو بل األلبان  ،يير مرا ا  مع

 حواألهعة ال ثاليل ي م  مل ومُ يوميا   أشار 3 العالج  ل 

م  للوقاية ا  آجر ا  شار يل مروم    حالمسرينا الجاليا عودة من ماما

 

 :ات هامامالثظ

 ايالشجص دواتكمأ ال خ ام يلضل بماح ضهارة مادة أ  هب نجد ولم ب اإل بو  تثلي  م 

 حق   بون ملووة الرا    واتأ نأل بوا واي لباناي ثضارإ    

 6 من لأليفا  ةبال لذذب ساُ وأمافوق وما 16 لذذن من للبالغين ةم الذذب ةاللذذاب  ةالجر 

 اههبميات   ل  الثصذذول  م وق ح السههابقا الجرعا نصههف في م الذذ خ ام لذذ ة 15إل  

  ل  يبون ال بيعية ابصذذذذور س الذذذذ خ امسوا حشههههفوا الذين ايشههههجاص من الجر ة

 الان ال واي  بهبل  ل خ ام ا  م ااإ تنايمسؤول  ل  يصذبح وإ ما حالشهجص لياومسهؤ

 ح جسيزه  ل   عمل
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 بو  اإلب  مع السريان: تنشر عن الشعبيفي اليب  عالميامجلا 

الم خصذذصذذة العالمية  Journal of Ethnopharmacology(77)ثيث  هذذرت مجلة 

  م سا: وال أب ومقارنا أدويته وفعاليتاا بالنتائج العملياو رالذذذذا    الشههههعبي اليبف  

م لمجمو ة باثوين ملذذلمين من مع   يةباللذذعو مسههتشههفى الملك فيصهه  التجصههصههي بثوا

 وان:بع  الجاليا السريانياف  ال ضا   ل   أبوا  اإلب  ل   ور يؤب   مركز ايبثا 

 ح مضادة لمرض السريانمكونات بو  اإلب  تظار جصائص سريريا 

Camel urine components display anti-cancer properties in vitro 

 

 م2112ب اريخ   ايربت لاي دصور  للبثث من موقع 

 الراب :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112

005235?np=y 

 الهسير: NCBIوراب  آخر ل لد البثث م هور  ل  موقع 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22922085/ 

                                                           

 Traditional medicineه ا  فرع ف  ال م مخ ص ب رالذذذذة  الجات ال م الهذذذذعب  ( 11)

م لذذذ  ف  المع  ُ وي بذذذامذذذل معذذذ  مذذذا يعر  بـ  Ethnomedicineالذذذذذذذمذذذ   ويبذذذا  يبون مرا فذذذا

Ethnopharmacology وهو الان  س م ب  هاه المجلة ال بيةح 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112005235?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112005235?np=y
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22922085/
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يس م  الغربملذذذذذذلم من الملذذذذذذلمين( فإن  أعدا  ك  إنجازالعجيم ه ا أ   )و ل   بد 

ُ اللسم إ  قليالم من الجسذذات نشهههههههر أبثههاثهههالمذذ و ذذة ف   بههالتجههارب العمليهها ونتههائجاهها

 (حوجصوصا  موضوع التيورال    رفض إ  بل ما يصم ف   وجسا سا ) المؤدلجا

 :Results للنتائجوف  هاا البثث   رأ ال رجمة ال الية 

 عم لمجتلف )وليس ك ( جاليا السههريان البشههر   أبوا  اإلب  تأثيرا  مميتا   تأظار" 

 الليفيا والجاليا لألورام المكون غير الجاليها الظاهاريا على فقي ههامشهههههههي تهأثير

من  م /ملج 210 لالهتمام أن مقدار المثير ومن. الليفيا والجاليا الظااريا اليبيعيا

في  السريانيا وتسبب الجاليا تكاثر اع تثبييالمجفف بالتجميد اسهتي CU)بو  اإلب  )

 في بما المجتلفا  السههههريانيا الجاليا في المبرمج الجاليا موت من %08من  أكثر

 في المبرمج الجاليا لموت ستث المو  وكان. النجاعي أرومي وورم الثد  سريان ذلك

فإن  ذلك  على وعالوة. Bcl-2 لـهههههههه جوهر ال مسههارإنقاص ال جال  من الجاليا هذه

و  β-cateninو  Surviving للسههريان المعززة البروتينات قل  من CU أبوا  اإلب 

Cyclin D1 مسههههههتوى  في ثين زاد من kinase P21 على عتمدي  ذال Cyclin .

 جاليال قات  تأثير أ  ليس لاا CU أبوا  اإلب  أن أظارنا قدف ذلك  إلى وباإلضههههافا

 Th2 وتثبيي IFN-γ ث  جال  من مثفزمناعي قو   نشههاي لااأناا و االمثيي الدم

cytokines IL-4 و IL-6 و IL-10 ح" 

Camel urine showed cytotoxicity against various, but not all, 

human cancer cell lines, with only marginal effect on non-

tumorigenic epithelial and normal fibroblast cells epithelial and 

fibroblast cells. Interestingly, 216 mg/ml of lyophilized CU 

inhibited cell proliferation and triggered more than 80% of 

apoptosis in different cancer cells, including breast carcinomas 

and medulloblastomas. Apoptosis was induced in these cells 

through the intrinsic pathway via Bcl-2 decrease. Furthermore, CU 

down-regulated the cancer-promoting proteins survivin, β-

catenin and cyclin D1 and increased the level of the cyclin-

dependent kinase inhibitor p21. In addition, we have shown that 

CU has no cytotoxic effect against peripheral blood mononuclear 

cells and has strong immuno-inducer activity through inducing 

IFN-γ and inhibiting the Th2 cytokines IL-4, IL-6 and IL-10ح 
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 :مثمد أوها  مثمدالدكتور الماندس 

 Mohammed أوها  مثمدمثمد  ال ب ور ال   ق مسا الرلذذذذذذذالة البثوية ثيث ف 

Ohag Mohammed ف ذذذ   عرض فيسذذذا  التيبيقيههها الكيميههها  تكنولوجيههها مس ذذذ د

 جامعةب التيبيقيا الكيميا  قلذذذذذم أجاز الرلذذذذذالة ُ وق بو  اإلب للمبو ات الملي   ف  

 العليا والدراسهههات العلميا الشهههئون  ما   منوبال   م ا  ما ها  ُباللذذذو ان الجزيرة

للمواد المضهههههههادة  المجتبر  المكونات تثليه ) :بع وان م2111 ذام  ف  بذالجذامعذة

 (حلألكسدة والموقفا لنمو الجاليا في ألبان وأبوا  اإلب 

Compositional Analysis, in vitro antioxidant and antiproliferative 

activities of camel (Camelus dromedaries) milk and urine(76) 

 جامعا الجزيرةمن موقع  مثمد أوها  مثمدصور  من ملخص رلالة ال ب ور 

 الراب :

http://www.uofg.edu.sd/GSSR/EN/activites.aspx?ac=25 

 م ثيث ي ول في :1998هو المهوار الان بان ق  ب أه ف  و

: من عهها    تركيز على يثتو  اإلبهه  بو  أن على تههد  المجبريهها التثههاليهه  إن" 

 نم قليلا وكميات وايزموالرتي  الزالليها  والبروتينهات والبولينها  البوتهاسهههههههيوم 

 "ح والكرياتين والصوديوم  اليوريك  ثامض

                                                           

و ع    Cytotoxicityف  موضذذذذوع مثاربة اللذذذذر ان يوج  مصذذذذ لثين هذذذذسيرين وهما  (12)

 Antiproliferativeال ضا   ل  الخلية اللر ا ية مولما يث ث ف  العالج البيماون موالُم وه ا  

و ع   ال ضذذذذذذا   ل  اللذذذذذذر ان بوق   مو و باور خالياه مول العالج السرمو   والجي   و  مير 
 خحالثمض ال وون إل

http://www.uofg.edu.sd/GSSR/EN/activites.aspx?ac=25


 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 57- 
 

The.Muslim.researchers 

 من رآه مابان  أبوا  اإلب أن ما  فع  للبثث ثول  مثمد أوها ثيث أوضذذح ال ب ور 

 ُهضهههميا باضهههيرابات يصذذذابون ثي ما البو  هذا يشهههربون قبيلا أفراد بعض لذذذلو 

 لمرضىا من بمجمو ة أ واوباللعل  ُاإلب  بو  ل رالة اييبا  ببعضلا  سا  ال عانف

 وهاا م  ُ يعا ون با وا مما أبدانام فصهههثت ُشهههارين لمدة البو  هاا لسم ووصذذذلوا

 حالاضمي الجااز أمراض بعض  الج ف  الثقيقيا اإلب  بو  فائدة يوبت

ه بل ويابر  لد ال وا  الان ابر ا ُالشعر تساقي م ع ف  فاي   البو  لساا أن أوبت بما

 :ي ولف تجلي الدمف   الج  25لبم ف  الصلثة 

 حبمل يج  ال ولكن  "  الفيروسمايد"  بمادة مقارنا بيي  كمدر يعم  اإلب  بو  إن" 

 اإلب  بو  إن إذ ايجرى  المدرات فياا تؤثر التي ايجرى وايمالح البوتاسههههههيوم

 بعض دض فعاليا أثبت أنه كما والبروتينات  البوتاسيوم من عاليا نسهبا على يثتو 

 و ب استجدموا مريضا   وعشرين جمس ثا  تثسن وقد والفيروسات  البكتيريا أنواع

 المآ من شفوا منام واثنان البوتاسيوم  نسبا اضيراب عدم مع االستسقا   من اإلب 

 لكبد ل النسهيجي الشههك  تثسههن كما اليبيعي  معدلاا إلى الكبد وظيفا وتثسهنت الكبد 

 تسهههههههمى مجموعههها الهههدمويههها الجليههها عال  في تسهههههههتجهههدم التي ايدويههها ومن

FIBRINOLTICS  من الجسهههم في مادة تثوي  على المجموعا هذه عم  آليا تقوم 

 وذلك  PLASMIN النشهيا الصهورة إلى PLASMINOGEN النشهيا غير صهورتاا

 هو المجموعا هذه أعضههها  أثد FIBRIN للتجلي المسهههببا المادة تتثل  أن أج  من

UROKINASE  االسم يد  كما البو  من أو الكلى جاليا من يستجر  الذ (URO)"ح 

 

 السهههههههابع المؤتمرببثث هو انخر إل   مثمد أوها  مثمدوق     م ال ب ور المس  د 

 ريرياسههه وتجارب مقارنا كيميائيا تثليالتبع وان: ) العلمي لإلعجاز العالميا للايئا

 ( وبان مما ابره في  من  جارم:اإلب  بأبوا  االستسقا  لعال 

 بالتعاون وذلك الكويت جامعا في الزراعا كليا في ومجبريا علميا تجربا أجريت" 

 التجربا هذه في أجريت ثي  م 1900 عام الكويت في اإلسههههالمي اليب مكتب مع

 إمكانيا بغرض وذلك اإلب   بو  من مجتلفا بتراكيز مسهههههرينا نباتات ثقن عمليا

 يف البدو أن إلى اسهههتندت الدراسههها وهذه اإلب   ببو  السهههريانيا الجاليا نمو تثبيي

 .اإلب  ببو  السريان يعالجون العربيا والصثرا  الكويت

 دةع بعد السههريانيا الجاليا نمو أوقف قد اإلب  بو  أن إلى التجربا هذه جلصههت وقد

 الاضهههههمي الجااز سهههههريان عال  في يفيد أن يمكن وأنه اسهههههتعماله  من أسههههابيع

م  جربة لو ا ية بال  ححح "ح الدم وسريان  :وه   جربةوبان مما ابره أيضا
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 :إدريس شيخ منى الباثثا

 Ahfad للبنات ايثفاد بجامعاثيث أجرت الباثوة اللو ا ية 

University for Women بو   ل   رالذذذذة م1989  ام 

 تالب ويا ال لا  أن وج ت أ سا هاه  رال سا ف  واللبم ؛اإلب 

 (العرب  الم،رم ف  خاصذذذذذذة) اإلب   ر   ال   ال بايل ف 

 ظفكمن يعمل الان اإلب  ببو  م  ظمة بصور  هعرهن ي،للن

م  ويع   ن ُالتساقي ويمنع ُالقشرة يزي  ح لشعرا ييي  أ   أيضا

 الكبريت مرببات من  ال  ق ر  ل  يث وى اإلب  بو  أن إل   رالذذذذ سا وخلصذذذذت

  إل باإلضذذذذافةباللعلُ  الشههههعر منظفاتو الشههههامبو مبو ات أهم وه  ُالثيوسههههلفيتو

اثوة الب  وصلتثيث  ُاإلب  ببو  الجما  في الجرب مرض لعالج أخرى  ملية  جربة

  حمالجر أصابسا ال   الجمال ف  الشعر إنبات ف  ماهلة   ايج إل  دريسشيخ إ منى

 

 أثمداني: عبد اللهالدكتور أثمد 

د عبأثمد وقبل أن   ر  اللذذذذذذو ان:   ب  ل ا من ابر ال ب ور 

  مي  Ahmad Abd ‘Allah Ahmadaani أثمهداني اللهه

ره والان اب اللو ا ية الجزيرة بجامعة اليبيا المجتبرات كليا

م ف  بثوذذ ُ ثيذذث أجرى  مثمههدمثمههد أوههها  الذذ ب ور  أيضذذذذذذذا

م  25  ل   جربة  ملية أثمد مثمد أثمدانيال ب ور   مريضذذذذا

 بب  انثيث ب الصو يةُ بالموجات الدراسا بدايا قب  المرضذ  أببا   هذخيصفيسا   م

م   هر خملذة م  بان وبعضسم ُ(74)تشمع ثالا ف م سم  مريضا  بلبم البب  ب لي  مصابا

 مثسهههوبا يوميا جرعا إ  ا   ري   ن با ت العالج و ري ة ُالبلاارسهههيا مرض

   حلبن اإلبل مع مخلو ة( ليل رمل 151 بم  ار) اإلب  بو  من

 

 نم يوما   عشر جمسا وبع  ُاإلب  بو  باسهتجدام للعال  المرضهى جميع اسهتجاب وقد

م   وهلوا ُاليبيعي لوضهعاا وعادت العينا أفراد بيون انجفضهت ال جربة ب اية  من ماما

 حا ل ل ا 

                                                           

 ثيث ؛مزمن بب ن بمرض اإلصابة   يجة يث ثو ُالبب ن ال لي هو ما يعر  ب البب   همع (13)

  ملية   يجة أ  هذذ ب لوه  ) م ج     ي اتو (   بة) ليل  ب لذذيج اللذذليم البب   لذذيج الذذ ب ال ي م
م هذذذذيو  األلذذذذبام أبور ومن ُوظايل  أ ا   ن البب   وق  إل  يؤ ن مما (ال ال  ال لذذذذيج  ج    ا

 حCو B الوباي  البب ن وا ل ساموالخمر  البثول إ مان ه  البب  ب همع لإلصابة
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 اإلب  بو  جرعات شههههرب في برغبتام اسههههتمروا المرضذذذذ  من العي ة أفرا  وبعض

 من ميعا  ج شفا هم ال هذخيص أوبت الل ر   ل   ساية وبع  ُآجرين شهارين لمدة ا  يومي

 : الجزيرة جامعا  ظم سا   و  ف  أثمداني البروفلور وقال ُالكبد تليف

 زال  على يثتو  كما البوتاسههههههيوم  من كبيرة كميا على يثتو  اإلب  بو  إن" 

 رةممقاب   فقي مرات أربع سوى الصيف فص  في تشرب ال اإلب  نأ إذ غنسيوم اوم

 م الصوديو بمادة الثتفاظه جسماا في بالما  تثتفظ يجعلاا وهذا الشهتا   في واثدة

 نأ وأوضههح  الجسههم إلى الما  يعيد ينه كثيرا ؛ البو  تدر ال يجعلاا الصههوديوم نأ إذ

 ي  غن اإلب  وبو  البوتاسهههيوم  في أو الزال   في نقص عن ينتج االسهههتسهههقا  مرض

 ب اإل هي العال  في بولاا استجدام يمكن التي اإلب  أنواع أفض  أن إلى وأشار  باما

 "حالبكريا

 

 الفريدة لبو  اإلب : الجصائص العالجيابث  من جامعا سعوديا عن 

 عبد ما أهذذذذذذذر ا إلي  من قبل بون هاا ال وع من  السهههههههعودياولعل بور  األبثاث ف  

 بيا  علميا  ويهاه الملألة  لتقصهيف  البوير من األمابن ه ا  مما ي فع  منتشهرا  العالج 

والان  بالرياض جامعا الملك سهههههههعود بن عبد العزيزوم سذا هذاا البثذث من  وتثليليها  

 ميالألدلا العل ات اإلب : عرضالجصائص العالجيا الفريدة لمنتج :جامعة  يبة هر   

The unique medicinal properties of camel products: A review of 

the scientific evidence 

 

 جامعا ييبا بالمدينا ورية  منللبثث  Science directصور  من موقع 
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 م(:2116)وق   م  هره ف   م2811الراب  لال الع  ل  البثث من 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361216

000238 

 وإليبم ملخص البثث بما  هره الموقع بالل،ة العربية ألول مر :

 منذ وأفريقيا آسههههيا من ينامع منايق في كعالجات اإلب  وأبوا  ألبان اسههههتوجدمت" 

 ياالعالج المزاعم تلك باستكشاف اهتماما   العلما  أبدى فقي ثديثا   ولكن قديما  أزمنا

 أن إلى السهههريريا الدراسهههات وبعض المجبريا ايدلا من عدد يشهههير. اإلب  لمنتجات

 عال  في فعالا اإلب  أبوا  مع ممزوجا الثاالت بعض وفي وثدها  اإلبه  ألبهان

 ومرض اييعما  وثسههاسههيا والسههريان  السههكر   دا  مث  متنوعا سههريريا ثاالت

 الفيروسههههههيا اإلصههههههابات من أجرى ومجموعا الفيروسههههههي الكبد والتااب التوثد 

 العالجيا اآلثار من عدد اكتشههههههاف تم ذلك  إلى باإلضههههههافا. واليفيليا والبكتيريا

 عملاا وبجاصهههها الدمويا  وايوعيا القلب جااز على اإلب  وأبوا  يلبان المثتملا

 زا  موج ملجصههها   يمث  الثالي العرض للفايبرين  والمذيب الدمويا للصهههفائح المضهههاد

 "ح العالجيا اآلثار لاذه المساندة العلميا لألدلا

جذذ يٌر بذذالذذابر أ ذذ  يمبن قرا   ال لذذاصذذذذذذذيذذل العلميذذة وال ثليليذذة الوار   ف  البثذذث مع 

الجامعات العلميا إلث ى أببر  العم  الجادمراجعسذا البوير  ف  آخرهُ وه  موال  ل  

ي ال  )وث     العربي واإلسالميف   جسيزها و خصصسا ف   الم ا  اليبيا العصريا

 موضوع أبوال وألبان اإلبل(حلمااا    وج    اية ث يوة ب

 

 :بو  اإلب  وبو  البقرمكونات بث  علمي آجر يوضح الفرق بين 

ثيث ق  ي لذذذذذذذا ل البعض  ن اث وا  أبوال الو ييات األخرى  ل   لد الخصذذذذذذذايص 

)أو ق  يصذذذذ عسا البعض بهذذذذبسة مثاو م  لذذذذوية بول اإلبل ببول الب ر  ؟ لإلب المميز  

ن الملك سعود بموالم الان ي بر  ب  الس  ود(ُ ثيث مع ا بثث  لم  من  لد جامعة 

م من  عبد العزيز ( يبثا  اإلب )وبسا قلذذذذذذم ث يث مخصذذذذذذص  كليا الصههههههيدلاأيضذذذذذذا

ر بو  اإلب  وبو  البقأهم الفروقات في تثلي  االسههتقالب وعناصههر ك  من يلذذ عرض 

 : ICP–MSو  GC–MSبواسيا 

Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urine by 

GC–MS and ICP–MS 

 حالسريانو بمضادات الصفائح البقر ن  اإلب  بو ثيث ابروا ف  أول   ميز 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361216000238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361216000238


 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 61- 
 

The.Muslim.researchers 

 

 السعوديا لعلوم البيولوجيا ال ورية من للبثث Science direct موقع من صور 

 م:2115الراب  من  اريخ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15

001965 

  

 و ب ل  بساا ال  ر لع م اإل الةحححح

   الان بو  البشهههههرولم   خل معسا ف    بأبوا  اإلب العالج   م ا ق صذذذذذار  ل ثيث 

 ذذا ُ وإ  بمنههاعتههه وتركيز مواده المفيهدة فيههموذذل  بو  اإلبه م ذار ذذة بي ذذ  وبين فوايذذ  

والم  هذذر ف       Urine therapyوالمعرو  بـذذذذذذذ  العال  بالبو  عالميا   ث و ا  ن 

  حالعالم بال من 

 

  يم ل  مؤ مرات ف  أهسر وال    Urotherapyجمعيات خاصة ب  ال وال  مول بعض

 الم ن والعواصم العالمية ومولما  رون ف  هاا الموقع: 

http://paraisodelasalud.org/5ocongreso/congresosant_en.html 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15001965
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X15001965
http://paraisodelasalud.org/5ocongreso/congresosant_en.html
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 م2113 ام  البرازي  مرهم الوالث ف  صور  من مؤ

 

م 2113 البرازي م وف  1999 ألمانيام وف  1996 الانهدمؤ مرات ف  ثيذث أقذاموا 

وبم ذالذذذذذذذبة هاه األخير  محححح 2119 المكسهههههههيهكم وف  2116 كوريها الجنوبيهاوف  

 ف  مواجسة بالبو فيسذا  ع م  العالج  اليهب البهديه (: فذإن بعض  يذا ات المكسهههههههيهك)

 حالسريانمرض 

 المص ر:

"Urotherapy". American Cancer Society. November 2008. 

Retrieved August 2013ح 

م مع  نيجرياوبال   ع م ه بعض العالجات األفري ية ف   مرض  مول اييفا وخصوصا

 :NCBIُ وهاا راب  بثو  من موقع febrile convulsion التشنجات الثمويا

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3032614/ 

 :تنزانياوبال  ف  

http://dir.curezone.com/a/land.asp?p=land&L=0&w=0&d=0&CID

=171&Level=3&c=1673 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3032614/
http://dir.curezone.com/a/land.asp?p=land&L=0&w=0&d=0&CID=171&Level=3&c=1673
http://dir.curezone.com/a/land.asp?p=land&L=0&w=0&d=0&CID=171&Level=3&c=1673
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 فيروس كورونا واإلب (( 7

 

 ما هو فيروس كورونا بالضبي ؟

أن م سا ما يساجم )ث    جاليا الكائنات الثياه  باي ات صذذذذذ،ير   ساجم  الفيروسهههههات

و ه الفيروسهههاتوه   ( وه  أصذذذ،ر باين ث  وي ضذذذ   ليسا وثي   الخلية البكتريا

 ُ و  ميز ببعض األهبال اللري   مول: ل  الخاليا ما  سا الوراوية ف   لخ

 

وأمذذا مذذا يسم ذذا ه ذذا فسو  ذذايلذذة من  لذذ  

 سالفيروبالليرولات يلم  الواث  م سا 

 اإلكليليأو  المكل  الفيروس أو التاجي

 ثت  التا وال  أل   يظسر  ل  هذذذذذبل 

 المجسر بما  رى ف  الصور :

وأمذا بذاإل جليزيذة فسو مهذذذذذذذسور بالذذذذذذذم 

وال   Corona virus فيروس كورونها

 حتا بالال ي ية يع    كوروناألن الم 

 م  كورونا(ُ وهاه العايلة من فيرود CoVبـذذذذذذذ ) Corona virusوي م اخ صار بلمة 

 م وه :2112م سا إل   ام  5اب ها  

 HCoV-229E-  HCoV-OC43- ( لاردSARS )- NL63 - HKU1 

 وسفيرف    م  لمي   بـ ) السعوديام ومع ظسور اللا د م سا ف  2112وأما ف   ام 

 بـ اخ صذذارام  ل  ويرمز (أوسههيي الشههرق التنفسههي الجااز لمتالزما المسههبب كورونا

MERS-CoV    و عMiddle East Respiratory Syndromeح 
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 ه  ينتق  فيروس كورونا عن يريق اإلب  ؟

اكن أم: ه  ايولىُ تصههههيباابالباي ات الثية ال    للفيروسههههاتن امسم  ناعالقت ه ا 

 يروسفلخاليا الباين الان يصيب ُ ثيث أن بل  إصهابا الفيروس في الثمض النوو 

 يصيب  ف    ابعات الثمض ال وون ولال  ي ر   المة في ح مكان مثددل  

    ثارممضههههاد ا  أجسههههاملباين الث  ل الجااز المناعي فس   بوين العالقا الثانياوأما 

 إاا أصاب ح الفيروس

 ن  إذا كان المرض قد مر على كائن معين أم ال: فذالعلما  يلذذذذذذذ  يعوا معرفة ولذالذ 

 الل ين ابر اهما اننح العالقتين ري  إيجا  إث ى 

 ولبن ه ا لؤال ي رح  لل  وب و  وهو:

 ادةأجسام مضق  أوب ت  القة وجو   كورونامع فيرود  اإلب مااا لو با ت بل  ثاليل 

م ف   الفيروسض   فيسا ن أ   م يؤكد ك  ما قلناه عنهوبل  صالثه؟ أليد ال  يع  هييا

؟  الفيرياتو البكترياو الفيروسهههههههاتضذذذذذذذ   أقوى جااز مناعي معروفيث ون  ل  

 أصالم ؟!! يبيعتهأليلت هاه 

  للذذذذذذذسا منظمها الصهههههههثها العالمياوإل  بالم  ايبثها  العلميهاولبن   و ذا  عو  إل  

WHO   م بلذذذذبم ف  ظسور هاا  جفافيشوال    هذذذذير ب و  إل لمااا ُ فالفيروسأيضذذذذا

 ف   ؟ الجما أو  اإلب  ربوا ال  وربزوا  ل  

 

 معدياال لألمراض النست  ورية ف  و م  هرها هولند بثث  فري  قام بسا  رالة فل 

Lancet infectious diseasesُ  ماهذذذية اتمجمو  من  ي ة 349قاموا ب ثليل  م 

وال  من مخ ل  البل ان ال    م  لذذذذجيل  الماعزو ايغنامو ايبقارو اإلب  م  و ة بين

ق  و ُتشهههههيليو إسهههههبانياو هولنداو عمانفيسا مول:  بفيروس كوروناثا ت إصذذذذذابة 

 ايوسههي الشههرق كورونا لليرود مضههادة جسههامبروتين ي وجو  اللثوصذذات أظسرت

( ف  ثين %111)يع    لبة  عمان ف  اإلب  من المأخوا  51الـذذذذذذ  العي ات جميع ف 

 ي م لم بي ما (ُ%14)يع    لذذذذذذذبة  سهههههههبانياإإب   115ف   من  15العوور  ليسا ف  

 حالبقراألخرى بما فيسا  الثيوا ات باق  ف  المضادة ايجسام  ل  العوور

 راب  ال رالة:

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099(13)70164-6/abstract 

 

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70164-6/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70164-6/abstract


 العالج بأبوال وألبان اإلبل بين العلم والخرافة
 

      

- 65- 
 

The.Muslim.researchers 

 بما ه  باإل جليزية: Findings نتيجا البث ثيث    ل لبم 

50 of 50 (100%) sera from Omani camels and 15 of 105 (14%) from 

Spanish camels had protein-specific antibodies against MERS-CoV 

spike. Sera from European sheep, goats, cattle, and other 

camelids had no such antibodies. MERS-CoV neutralising antibody 

titres varied between 1/320 and 1/2560 for the Omani camel sera 

and between 1/20 and 1/320 for the Spanish camel sera. There 

was no evidence for cross-neutralisation by bovine coronavirus 

antibodiesح 

 م2113أب وبر صور  للبثث و  وا   من  ل  الموقع ب اريخ 

قذذ   م2814فبراير وهو  بتههاريخ تههاليمن  لد المجلذذة  بثثهها  آجرا  العجيذذم ه ذذا أن 

ُ ليخرج ب  يجة ايجسههههام المضههههادة في اإلب  ومقارنتاا بالبشههههرلدراسهههها هذه  عرض 

ال يسهههههتييعون : إ  أ سم كورونابليرود  اإلب واضذذذذذثة ملا ها أ   مع  أبي  إصذذذذذابة 

 اسهههههههتنتا  ما إذا كان الفيروس قد انتق  من اإلب  للمربين في مزارع اإلب  أم العكس

)أن يبون المرض ا   ذذل من البهذذذذذذذر ف  المزر ذذة إل  اإلبذذل( !! أو أن يبون ه ذذا  

 )البهر واإلبل( !!  اإلثنين لبم ف    وى  مصدر ثال 

 الراب :

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099(13)70690-X/abstract 

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70690-X/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(13)70690-X/abstract
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 م2114صور  للبثث و  وا   من  ل  الموقع ب اريخ فبراير 

 :باإل جليزية بما أور وه Interpretation تفسيرهم لبم    ل ثيث

Our study provides virological confirmation of MERS-CoV in 

camels and suggests a recent outbreak affecting both human 

beings and camels. We cannot conclude whether the people on 

the farm were infected by the camels or vice versa, or if a third 

source was responsibleح 

 

 ل  أن  WHO للذذذذذسا  منظما الصهههههثا العالميامن  تأكيدا  واثدا  ولال  بل : لن  ج  

 !! )هل  لاجأ م( ؟! مصدر فيروس كوروناه   اإلب 

 هاا راب  بالل،ة العربية من الموقع الرلم  للم ظمة بع وان:

 (التنفسيا ايوسي الشرق لمتالزما المسبب كورونا فيروس عن متكررة أسئلا)

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/ 

 ثيث  ثت الع وان اللر  : 

 ايوسي الشرق لمتالزما المسبب كورونا فيروس بعدوى الناس يصاب كيف)

 (:والثظوا ما سنضع تثته جيا  ( جا  البالم ال ال  )؟التنفسيا

 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/
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 سببالم كورونا فيروس بعدوى الناس إصابا ليريقا دقيقا   فاما   اآلن ثتى نكون لم" 

 الشهههرق لمتالزما المسهههبب كورونا وفيروس. التنفسهههيا ايوسهههي الشهههرق لمتالزما

 عن هب يصابوا أن يمكن الناس أن ويوعتقد المصدر  ثيواني فيروس التنفسيا ايوسي

ما  المباشهرة غير أو المباشهرة المجاليا يريق  يوف. ايوسي الشرق في العربيا للج 

 شههجص إلى بالعدوى المصههاب الشههجص من ينتق  الفيروس أن يظار الثاالت بعض

 ايسهههههههر أفراد بين ذلك ثد  وقد. ثمايا دون القريبا المجاليا يريق عن آجر

 نتجت الوبا  هذا انتشههههار وييلا. الصههههثيا الرعايا مجا  في والعاملين والمرضههههى

 ح"الصثيا الرعايا أماكن في آلجر شجص من الفيروس انتقا  عن الثاالت غالبيا

 

 صور  الموضوع من موقع الم ظمة الرلم 

 

 وأما  ثت الع وان اللر  : 

 أم الجفافيش -التنفسيا ايوسي الشرق لمتالزما المسهبب كورونا فيروس مصهدر ما)

ما   (:والثظوا ما سنضع تثته جيا  ( جا  البالم ال ال  )؟ايليفا الثيوانات أم الج 

 

 فيروس سههالالت عز  وتم. بعد تتضههح لم الفيروس مصههدر عن الكاملا الصههورة إن" 

 السهههالالت مع تتناسهههب التي التنفسهههيا ايوسهههي الشهههرق لمتالزما المسهههبب كورونا

. السههههعوديا العربيا والمملكا وقير وعومان مصههههر من ك  في الجما  من البشههههريا

 المسبب كورونا فيروس لمصهدر المضهادة ايجسهام وغيرها  الدراسهات  تلك ووجدت

ما  في التنفسهههيا ايوسهههي الشهههرق لمتالزما  رقوالشههه أفريقيا أنثا  في العربيا الج 

ما  للبشههر الجينيا السههالسهه  بيانات وتظار. ايوسههي  روسالفي بين وثيقا صههلا والج 
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جد الذ  جد الذ  وذلك في وو  ومع. أجرى مسهههتودعات هناك تكون وقد. البشهههر في وو

 والجنازير الما  وجاموس وايبقار والغنم الماعز فياا بما أجرى  ثيوانات هناك ذلك

 المسههههبب كورونا لفيروس المضههههادة ايجسههههام لتثر  فثصههههاا تم البريا  والييور

 وهذه. مناا أ  في اآلن ثتى عليه يوعثر ولم التنفسههههيا ايوسههههي الشههههرق لمتالزما

ما  أن ترى التي المنيقيا المقدما تدعم معا   الدراسهههات  مثتم  مصههههدر العربيا الج 

 "حالفيروس باذا اإلنسان لعدوى

 

ن يز م أن   اإلب بلذذذذذبم أن  االجتالي باإلب  ثار من  منظما الصهههههثا العالمياإان: م 

لم و غير صهههثيثاو غير موثقا: فساا إ لذذذان ي  ل أخبارام كوروناه  )لذذذبم( فيرود 

 !! والصوام: بتتبعاا والتأكد مناايبل   لل  ث   

ف  بعض البل ان و ثوه ق   وزارات الصهههههثاوغيرها من  منظما الصهههههثا العالمياأن 

( أن  بون ه  لذذذذبم المرض أو    ل  إل  من المثتم أل   ) الجليا باإلب ثاروا من 

لى تغلبت ع للسا ق   اإلب ال اد !! رغم أ   بع  بل ما قرأ اه إل  انن ف ثن  رجح أن 

 لت األبثاث العلمية  بما جاازها المناعي الفريدوال  بوالذذذذذذ ة  الفيروس ببسههههههايا

هو و لألجسههام المضههادة للفيروس في اإلب ال   الذذ عرضذذ اها م ا لثظات واب هذذافسم 

  لد ما ا  رفت ب  م ظمة الصثة العالمية بما رأي ا !!

 

 لماذا جا  في سؤا  رابي منظما الصثا العالميا ذكر الجفافيش ؟ولبنحححح 

 السههعوديا الصههثا وزارة من مهذذ ر   ب  فري   مبن ث يوة  رالذذة ف اإلجابة: أ   

  زل من ايميركيا الصهههههههثيا الب إيكو ومخ برات ايميركيا كولومبيا جامعا مع

ا وال   وج و باللذذعو ية الجفافيش  ي ات إث ى من ايوسههي الشههرق كورونا فيروس

م  ال رالذذذذذذة أظسرت بما حللفيروس %188 ميابقا جينيا تركيبا بسا  وجو  أيضذذذذذذا

 حفثصسا  م ال   العي ات من %28 ف  كورونا عائلا من أخرىأ واع  فيرولات

 :بع وان مص ر الخبر من إخبارية الجزير 

 الراب : –( الجفافيش من" كورونا" عز  تعلن السعوديا)

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8

%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A

9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%B9%D8%B2%D9%84-

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D

8%B4 

 

 24 ف  العالميا الصهههثا منظما من  هذذذرت إثصذذذايية آخر ثلذذذمر بالابر أ   ج ي

وأما  ح93 منام توفي العالم ف  مؤكدة ثالا 214      هذذذذخيص  م م2114 أبريل

 ايردنو قيرو برييانياو السهههههههعوديا أهذذذذذذذسر ال ول ال   ظسرت فيسا الثا ت فس 

 وغيرهمح إييالياو اليونانو أمريكاو تونسو مصرو اإلماراتو فرنساو

 

 ماذا عن إنفلونزا الييور والجنازير ؟

أو  مجاليا اإلب  ل  موضذذذذذوع  ايبديابالناايا وهاا اللذذذذذؤال  وجس  للاين يثبمون 

 ف  ول لسم: فيروس كورونابثجة  ألباناا وأبوالااا ل لا   من 

 ف لذذذأل: ما بال سهههنفترض وقوعه)وبما رأي ا انن(ُ إ  أ  ا  لم يثبت بعدرغم أن ال  

ُم بل و ا   ههدأت تمهامها  اليوم قذ   إنفلونزا الييور والجنهازير ولم يع  يابرها أث    ريبا

ن يذذأبلون ال يور  اإلقبهها  على أكهه  الييورال ذذاد إل   ن يذذأبلون  وأكهه  الجنههازيرلم  لم 

 ؟ مجاليا ك  مناما بال جوفالخ ازيرُ وبال  

 إان:

ير من لل  ل ترويجهههعض أو يثلو للبعض انخر الب تجيلهههالذذان  بههالتاويهه األمر ليد 

م    بارات  اإلب أمر   بما قل اح ومع   البالم: للدينو هويسية  إلثادياخصوصا

سهههههههيزو  : فإ   ثتى لو كهان ايمر بهاالبتعهاد عن اإلبه  وألبهاناا وأبوالاا هو واقعأ ذ  

 حالييور والجنازيربما زال مع  جيره بعد فترة

 ا  س  !!

 ل خ م بسما هاا البثث وهما: شيئانل ا  وانن ي ب  

 حاإلعجاز الرباني في جلق اإلب  عموما  بيان بعض أوج  

 ؟ ياارتهأو  نجاسا بو  اإلب ف   الثكم الشرعيوم بيان 

 

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2013/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4
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لقت ؟؟(( 0  أفال ينظرون إلى اإلب  كيف جو

 

قط فقالذكر فيها  ال يلود  اإلبل، وكون ال ت تلالل يرص الغاشتتية ا سخخو ة  17 قم وه  انية 

لن ر ا فيت حيمة كبيرة ل فت، وإنما في جزيرة اللر  وصخخةا يهم أشتتهر الحيواناتإلل أنها  ا 

يتحتتدك  تتل النظرات المتتاايتتة واإللحتتاايتتة الخخذذ  المخلوقعز وجخخم في هخخذا  عظيم إبتتداعتتهإلل 

 :لقصيراتالنب ات الهذه  ل ةياة واليااناا الةية.... لا نطيم ع ييم وليا نفس  المجال والتطورية

 

 :ايسنان

 القوايع الثيوا ذذذات  لذذذ  ف   جذذذ  ثين وف  ُالمجترة الثيوا ذذذات من اإلبههه   عذذذ 

 ماب غاايسا ل  وع وال  !! اينيابو ايضراسو القوايع اإلب  ف   ج : ف   ايضراسو

 حوالواثات والصثارن البوا ن ف  بيي سا  لي   ملي 

 

 :المرارة

  ل  ايلا  ه مما ( !!Gall bladder الصلرا  الثويصلة وه ) مرارة لإلب  توجد ال

 ن بوي  ل  ا لذذا  ه الخاصذذية وهاه ُيويلا وللذذا ات الغذا  من ببير  بميات   اول

 ل  ا ثدبتهو السههنام ف  خاصذذة وبصذذلة الدهونو الشههثوم اث ياجات من ببير  بميات

 حالشديد العيشو المجاعاو الجفاف موالم ف  الشاقا الظروف تثم   ل   لا  ه

 !! بجم 121:  111 الدهون من يث ون ق  سناماا فإن اإلب  ف  اللاي   هاه ول خيل

 

 :اإلب  قوائم

 الصذذذذثارن أرض  ن متر 2 ثوال  إل  جسههههمه وبينه لترفع رهذذذذي ة  ويلة ه 

 ل إ يصل يجعل  مما الثربة وخلة الخ وات  لاعا ف  اإلب   لا   أ سا بماُ السهاجنا

م  بسرعا ه ف   حالرما  وذرات العواصف عوائق بال  م ج با

 

 :لإلب قدرات جاصا 

 271 ثوال  ثم  يل  يع ( من فراغ إا:الصهثرا  سهفينا) ثيث لم  أت  لذمي   بـذذذذذذذ

   !!  وق   ون كلم 18 بسا والمه  !! الم اع من كجم
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 كم 440 ملذذافة وق ع !! ف   سههاعات 18 م   ف  كم 144 ملذذافة ق ع ويلذذ  يعبل 

 لم   والع ش الجوع  ثمل يلذذذذذ  يعوبال   !!هذذذذذاملة أوقات الراثة  أيام 3 م   ف 

أما و !! يموت أن دون الثيون وز   من %41:  31 من فيسما يل   كاملين أسههبوعين

م ما ولذذذاير اإل لذذان  الما  من %12:  11 من ف  ت إاا  موت الو ييات األخرى ف،البا

بذل الذ  جعذل العرم يسيمون بذاإلبذل ويل  ون ببذل جز  من  !! الثيون وز سذامن  أو

م ب عجز أجزا  جلمسا الم   م خاصا  بما ف  الصور : ليع وه الما

 

 :اإلب  جف

 وعمخل فالخ  اإلب  ف  وأما ُواألغ ام لألب ار الظلفو ُللثصذذذان الثافر بموابة وهو

 و ث سما ُكبير مفليح ظفر م سما لبل اثنين أصههبعين من ي أل  ثيث !! ب يعة بصذذور 

لذذوا   تغوصأو  تز  ون أن  بخلة اللذذير لإلب   لذذسل لثمي جلد من عريضهها وسههادة

 ف  بما) ارةالمو   الرمال ل   أو الجبال(ُ ف  بما) الزل ة الصهههههجريا األرض  ل 

  لل  !! الضخم جسماا وزن جا م إل  ثقيلا ا  أوزان  ثمل وه  خاصة (الصثارن
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 فوع بسا اإلب  ي ود    ما تتسههعبثيث  لينا عريضهها فس  وسههادة جسههم الجفوأما 

 ل   يصعم ما وهو ثبات بك  نعوما الرما  أكثر فوع اللير يلذ  يع ُ ولال األرض

 غيره فعل  بساه الصور  وهاا الوزنح ثيوان أن

 بماُ الرمليا ايرض ثرارة تثم   ل  الجمل فيلذذا   الجف  ل  الموجو  الوبر وأما

 الصذذذوا   من  ثمي وبال   !! للكاربا  عازلا موا  بلسا( ثفناته) و اإلب  أجفاف أن

 !! ألرضا ول ح اللثم بين ث ثان يالوال لريغ ال ا ل  البسربايية

 

 :اإلب  ثفنات

 السههههههميكاو الجشههههههنا المتقرنا الم ا    ل  وه  ثفنا؛ فملر ها الثفناتو ل  ابر 

 ايرضعلى باا  يرتكزتلك التي ه )ف  م ا   خاصذذذة من جلذذذ  اإلب  جل  ف المميز  

م   لم  وال  ( عندما يبرك علياا للجلوس من الصدر والبين والقوائم ُ ائدبالوس أيضا

 ل  األرض مع وز    الجثوم صدما امتصهاص ل  بال   اإلب   لذا   الولذاي  وهاه

م األراض  الصخرية(ُ وأما العجيم ه ا فسو أن  ول    اإلب الببير وثمول   )وخصذوصا

 ُ واللؤال:وال تكتسباا في ثياتااف   ل  الم ا   من جلمسا  الثفناتب ل  

 ؟؟ فجلقاا بااَمن الذ  علم بثاجتاا إلياا في تلك المواضع تثديدا  لتالئم بيئتاا 

   ر  لبل  اقل اإلجابة بعي ام  ن خيال ال  ور وال اروي يةح

 

 :اإلب  وبر

 لتباينا بسا ل  ثمل وفري   و جيبة   ي   بيولوجية بأ ظمة اإلب   عال  الل  اثب ق 

 إل ( C  رجة 61 إل  ما فوع 51من ) صهههيفا   العلو من الثرار   رجات بين الرهيب

فأث   ل  األ ظمة لل ،لم  ل   (Cإل  أقل من الصذذلر  7)من  شههتا    الهذذ ي  ا  خلاض

 باإلبل) الواثد السههههنام اات م سا لذذذذوا  اإلب  ي،   الان المعرو  الوبر ال  هو

( وافةب أبور فيسا الوبر ويبون)بال   ف  الم ا   البار    السههههنامين اات أو( العربية

 ف  وأما !! البرد من ويثميه فيقيه اإلبل جلذذذذم  ل  وي لب  الوبر يبور الهذذذذ ا  فل 

 سههههامم من العرع يخرج ثيث !! بالتعرق التبريد  ملية ل  م الوبر فيلذذذذ   الصذذذذي 

 حلإلب ( عاز  ثرار )وبال  يمبن وصل  بأ    !! مثلوبة ب قة الجسم

م  بل العجيم  الوبر سههيح من ي بخر   العرق أن بمع   ُالتعرق عند يتبل  الأ    أيضذذا

 ف  ب اإل ف  قويا تبريد ميزة ال عرع لعملية يجعل وهاا !! لل   الجلد سهيح من وإ ما

 ح علم بما المر لعة الثرار   رجات  ليسا ي،لم بيي   ول 
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 :العليا الشفا

 مع ل   الم اإلب  وج  ف   عرف  الان الهسير بالهذ  مشهقوقاو ثسهاسها غليظا وه 

 الهذذذل ين نو بوال   يعيش فيساُ  الجافاالبييات  ف  الشهههوكياو الثادة ال با ات  و ية

م    لا نل لرفعسما التثكم فيامامن  اإلبل بثيث ي مبن الثركا سههههريعتيو لينتين أيضذذذذا

م  النباتات أشواك بل ُ وكثيف مجايي غيا  اللم با ن ف  يوج  بما !!وهو يأبل  أثيا ا

م  عمل   ل  ال جسيزات  تلك واكأشهه من أثيانا   سههتفادةلال ولبن ف   ال با ات ألبل   معا

م  غاايسا ف  النباتات  حأيضا

 

 :اللعابيا الغدد

 اتا الو ييات  ن اللعابيا الغدد من أزوا  اأربع بوجو  اإلب  ل ميز باإلضذذذذافة ثيث

 واأل جم األغرم فإن ُ(الضههرسههيا بالغدد الرابع الزوج ويلذذم ) ف   أزواج ةالوالو

 يلذذذاهم مما !! الكرش ج ران ف  ملذذذا    لعابيا غدة مليون 188 ثوال  وجو  هو

 الاضهههههم عمليات اسهههههتمرار ف  لي ي مما الكرش قاع ف    جمع سهههههوائ  إفراز ف 

 !! اإلب      رتوا اال ثالة با ت مسما الما  واستقبا 

 : ولالربا ية   المعجز   ل  وللسم

 حايمور على ثكمهو صوابه فقد الجلم ما  من %1 اإل لان ف   إاا

 ح(ب  الل  رثمة وهاا) ايلم إثساس يفقدو بالاذيان ويأخا أذناه تصم %18 ف   وإاا

 !! الما  وجد وإن ث   النجاة  لي  فيل ثيل %12 ال لبة بل،ت وإاا

 أو %31  لذذذذبة ث  ) الجسههههم ما  نقص قل ا بما اإلب  في    ثمل الان الوقت وف 

 ل إ  صل ق  وكثرة بسهرعا منه ترتو  أن فيمكناا ما م  وج ت لو أ سا فالعجيم (أبور

 !! (ام ل ر 211!! ) معدودات دقائق خالل الما  من ا  لتر 288 إل  108 هرم

 اإل لذذذذذان بعبد المفاجئ الجسهههههم سهههههوائ  تجفيف لمخا ر   عرض أن  ون وال 

م  الموت  ل  أهذر  إاا والان موالم  الع هذان  إال الما  له يوعيى ال الما  وج  وم   ها

 حاالرتوا  المفاجئث     ي  ل   تقييرا  

 نم نوع أ  من ظمأها   لئ أن الع هذذا ة اإلب   لذذ  يعبل وإليبم الملاجأ  الصذا مة: 

 وال  !! المرارة أو الملوثا شههههديد مسههههتنقع ما  أو البثر ما  بان وإن ث   الما 

 ؛ ربيزال ه ي  بو  صور  ف  األمالح  ل  إخراج  ل  الفريدة اإلب  كليا ق ر  بلضل

م فسو بموابة  م ما م مالثا م ظمآ ا  حالقضا  عليهأو  قتلهف  ثين لو أ  ي ا إ لا ا
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 :اينف

 ف   لذذذذاهم ورا ها وما األ   م   ة ف  تجاويف  وج  إا األخرى ه  فري   وه 

 بوني المخ إل  الااهم ال م فإن و لي  ُالرأس في الدم تبريد وبال ال  المنيقا تبريد

م  م  ماليما  !! الجارجيا البيئا لثرارة الضار ال أوير من عليه للثفاظ وما

م       ىببر فاي   ال  وف  !!  هذذذا  وق ما أنوفاا غلق  ل  ب  ر سا ب اإل   ميز أيضذذذا

 األ    ثم  بماُ األمور م  ضذذيات من ال  وغير بغزارة الصههثراويا الرما  هبوم

م   حالصثرا  رمال ول  األرضية ال با ات من األبل     الرما  زجات  خول من أيضا

 شقين لهذب  ل  يبو ان بثيث الم خريس ج يٌر بالابر أن هاه العملية  بون ب،ل  اإلبل

م  الشههعر إثا ة ومع ُضههيقين  بل ؛ فإنلثميا ثافتياما بون ومع كمصههفاة بسما أيضذذا

 !! ال  اإلبل تأرا  إاا  امة اإلغالع  ملية يجعل ال 

 وليد هاا ف  حححح 

 المم از ال وع من هوا  مصههفاةيجعل م سا  بم  ار مثلذذوبة للذذسا  األ   ف ثةبل إن 

م مع اث وايسا ال ايم  الان وهو ُالعكسي التيار جااز ي لم   جيم جساز  ل  خصذوصا

 اإلب   لر   ثيثُ التنفس أثنا  الب ن ما  ضياع ف  الشديد االقتصاد  ل  اإلب  يلا  

الداج  ُ مما يجعل  ير م السوا  الجا  للريوبا جاذب   اأ لس ف  المخا   ال،هذذا  بأن

  والذذ يعود فيمتص الريوبهها من الاوا  الجههار  في التنفسُ وف   لد الوقذذت إليههه

 الصثراوية الجافة !!ث   يل لي  م   ف  األجوا  

 

 :اليويلا الرقبا

ُ و ل  يع اإلبل  ثريبسا أمتار 3 ن األرض الثار  قرابة  اإلب  بع  رأد ه  ال   و

    لذذذاأ سا  بما ُالمميز مرنالو قو ال عظميال عضهههليال ساب بوي  في ك  اتجاهوللسا 

م  اإلب   أل هامابال  الوصول إل  و المرتفعا الهجر أغصان إل  الوصذول  ل  أيضذا

 حالريا  ه      ما جلم   ل  رأل  بسا يضع أ   بما ُايرض سهيح  ل  والثهذايش

   حوغبار  رام من  ثمل  وما ليتقياا

م  اإلب  ف  والرقبة بل كيا ديناميف   ال سوض     الثيوان موازنا ف   لذذاهم خصذذوصذذا

 ولال :  انلية الرافعة  مل  عملثيث  رايعةُ فيزيائيا

وم  جالس وهو أو م  الثقيلا ايثما   لي   ثمل الان الوثي  الثيوان هو اإلب  فذإن

 !! بساولا بك ي سض بسا 
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 اإلب : مشي ثركا

 لوثم وال رثال لللذذذلر ولذذذيلة أقوىو أشهههار  ه اإلب  بون  أن  عال  الل  ب م لما

 لثيوانا أ سا ف ج  )لوا  ف  الصثارن أو غيرها(ُ وألذلاره بيي   ف  واألم عة األو ال

)الان يجلد في  هذذخص أو  الاود ايمتعا وايثما  وثتى  عليه سههتقرت الان الوثي 

 و  لب مسههتقر شههبه المهذذ  ف  اإلب  جلذذم ألن وال !!  اتزان واقتدارهذذخصذذين( ببل 

 قوايم  لذذذوى   ثر  و  (و لوه ضذذذخام   رغم) الجلف وإل  ايمام إل  ف   ي مايل

 ضاألر  ل  األرجل ضربات اإلب  جلم فيسا بثيث يم ص متوازيا مجصصا بثركا

 !! الب،ل أو الثصان هودجا ف  ح ولال    يمبن موالم  بال مايل إ  الرابم يثد فال

 

 : اإلب  سنام

 ف   مع الما  من مخزو سا  ج ر فإ سا والع ش الهذذذذذ ي   للثرار  اإلب   عرض    

م وخصذذوصذذ) الجلذذم أ لذذجة من فيأ   الجسههم من  ل  ه الان الما  فأما ُبالتعرق الما   ا

 بدبع وال  قليالمح إ  الدم ما  من وليد (انن ل رى بما اللذ ام من الما   ثويل آلية

 لعو ر  الدم تركيز يزداد وبال  الدم ما  من بلذذر ة الما  يل   والانُ موالم  اإلنسههان

 ل ا فيبون ؛الدماغ خاصة الجلم أجسز    ثمل    فجائيا   رتفاعا  ا الجلم ثرار   رجة

م   !! موته ف  لببا

 ق  نودهال من بمية في    جمع أن فيمبن اإلب   ل  ب   عال  الل  زو  الان السنام وأما

م   صل  !! كجم128:  188 من أثيا ا

 ي ثول جاع إاا ثيث ُالثاجة وقت وياقا ما  إل  اج السهههنام ف  الدهن ي ثول ثيث

 !! ما  إل  في ثول عيش وإاا ُياقا إل 

  جي  ولبن اإل لذذان جلذذم ف  موالم  الدهون   ثول ماوالهذذر ال عام قلة مع أ   ومعلوم

 و  ش جوع من اإلنسهههان ي ثمل  ما بين م ار ة   وبال بع حالدم في ثموضههها   سا

 يذذ    بمرضف   لذذ  الثذذالذذة  ف مرض األخرى الثيوا ذذات وث   بذذل حاإلبهه  وبين

 حببور  الدهون  ثلل   يجة ketosis الكيتوزيس

 يعجز ب ري ة في م السنام  هون  ثلل من الم ثرر اييضي الما  من اإلب  ال لا   وأما

 الثيوان م سا يلذذذذ لي  ياقا و ول  الهذذذذثوم  ث رع ثيث !! مضذذذذاها سا  ن اإل لذذذذان

 إلب ا م    خلص  الان الكاربون أوكسههيد ثاني ي ثرر بما ُالثيو  نشههايه لمواصذذلة

 دال  ل من ال اخل ايكسهههههجين مع ي ث  الان الايدروجين   جوي ُالزفير  ري   ن

 !! اإلب  في داجليا   الما  فيتوالد
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 يليم أن إل  االجوعانو االعيشهههان اإلبل ف  ثجم  وي ل ي لذذذ سل  السهههنام فإنولال : 

 !! والع ش الجوع  ال إاا جاويا   متادال   كيسا   ليصبح الجانبين أثد إل 

 

 آليات التغلب على العيش الشديد:

م إل  ج ذذم مع   جاههاز تنظيم درجهها ثرارة اإلبهه وبذذال بع بذذل الذذ  إاا وضذذذذذذذع ذذاه ج بذذا

 يم العليمالثك  ي أ   إ  من ل ن  كليا  لظسر ل ا   بيرام  والتثكم في فقهد المها  والتعرق

م  واإلب لذبثا  ُ بل   ل ب ا أو الثر اهذ   مسما الفم من تنفست وال !! أبدا   لا ت ال أيضذا

 حالفم من الما  تبجر تجنبلوال عم  الع ش ابس

م ف  ملذذذألة  اإلب  ف  الكليا أن بما   ا لذذذ عا لسا ُ وه اليورياا   ايية ج ام وخصذذذوصذذذا

 لدمل بال لذذبة وأما حالع ش لذذ مرا إاا التبو  عن متنعت ق  أو ُالبو   ربيز ف  خاص

 من  ببير بميات  مسا ف   ثبد أن اإلب  ف ل  يعوهو أخ ر ما ف  ملذألة الع ش( )

 لجسهههما جاليا  ل   وز سافال  خرج ف  البول وإ ما  ثولسا لهذذذبل برو ي   و اليوريا

 وجو  وألن !! أجلذذذذامسا لب ا  الكرش بكتريا  لذذذذ عملسا لب  الكرش إل   رلذذذذلسا أو

 !! الدم بالزما ثجم على الثفاظ ف  يلا   فسو الما  يجام الدم ف  اليوريا

 عيشال بلذذذبم  الية ب لذذذبة الدم ف  لوكوزالج سهههكر ثبدبال   اإلب   لذذذ  يع بما

م  ُببير  ب رجة ما  فقدان ي  لم البو  ف   رث  ألن وال  !! الشهههديد  اعار ل أيضذذذا

 اإلنسههههان من غيرها ف يث ث  بما ممي ة بصذذذذ مة اإلب  يصذذذذيم   الدم ف  السههههكر

 مالد بالزما ثجم  ل  يثافظ مما للما  صهههائدة ما   السهههكر ويع بر بل !! الثيواناتو

 !! اليوريا مول بال 

م ا العيش في  يلذذذبم الان الوقت وف   لثديياا الثيوا ات ف  الثليب إنتا  ف   خلاضذذذا

 ما  اوقل العيش بلذذذبم بويرام    أور   الثليب بمية أن اإلب  ف   ج  ؛ امة بصذذذلة

وال  لثبمة  %98 إل  ل صذذذل الثليب ف  الما   لذذذبة  ز ا  بالعكس بل !! الشهههرب

 بال،ة أ  وه :

   !! في هذا الجو والظروف القاسيا وقتاا الجفاف من رضيعاا ثمايا

 لما ا فقدان تقلي  ف  يلاهممما  القولون ف  للما  واسع متصاصا ه ا بل و ج  أ   

 حجافا شبه الفضالت  بون ثيث ُالفضالت مع

م  اإلب  و لذذذذذ  يع  اسهههههتاالك للي  مما Metabolism اييض عمليات جفض  موما

 القتصههههاد أخرى ولذذذذيلة مع اه وهاا !! الداجليا الثرارة إ  اج للي  أن ايوكسههههجين

 !! الثيويا للفعاليات الما  استاالك
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 :اإلب  في الثمرا  الدم كريات

 في سهههههليما البقا   ل  فاي ة ق ر  اات أ سا مول ُجدا   فريدة خصذذذذذايص اات وه 

م ببير   ق ر  ولسا !! تنفجر أو تنكمش أن  ون الملثيا المثالي   امتصههاص  ل  أيضذذا

    مرو  مزع فال  االرتوا    ما   بور من   الية بمع  ت في الثجم نتفاخواال الما 

العجيب أن شهههههك  كريات الدم الثمرا  لإلب  مجتلف قليال  وجصهههههوصههههها  عند ثوافاا )

 أو البهذذر ف  مما أكبر قدرة واات عددا   أكثر إ سا وم !!( ايكبر ثجما  عما في اإلنسههان

  عا تركيز  ل   ث ونبال  ه  و !! ايوكسههجين امتصههاص  ل  األخرى الثيوا ات

م  الايموجلوبين من  ايوكسههجين خروج ف  يلذذسل مما الثمرا  البرية لذذ ح من قريبا

م م سا   ب اإلالثمرا  ف   ال م لبراتفإ    وأخيرام وليد آخرام  !! الجسههم جاليا إل لذذريعا

 حالسوائ  فقد ف  األلبام أخ ر يمول الان النزف إيقاف  ل  اللاي ة ال  ر 

 

 :اإلب  في الدمويا الصفائح

 موجو  هو ما ضههعفي  ن اإلب  دم من مكعب ملليمتر 1 بل ف     ها يزي  وه  ال  

  ل  اإلب  دم اث وا  إل  إضذذافة ُالنزف     مسمة الصذذلايح وهاه !! اإلنسههان دم ف 

 ا أضذذذع لوما ية  هذذا   يصذذل الوامن ال جل    صذذر ثيث) الدم تجلي تمنع مرببات

 ( !!اإل لان ف   ها  

 

 :اإلب  رموش

إاا  بثيث)إثذ اهمذا فوع األخرى ف  بذل  ين(ُ  يهابقين واات يويلها رموش وه 

م  هباللف ايجرىفي  الواثدة تجلاتد  حنالعي إل  الرم  ثبات  خول يم ع واقيا   ن معا

 

 :اإلب  ذي 

ة بصذذور  ملثوظ ناايته في يزيد والان الشههعر جا بي   ل  يثمل قصههير صههغير وهو

م  يجعل  مما  حلرمالا من التناسلياأو  اإلجراجياوأ ضاي   للثيوان الخللية للم   ة ثاميا

 

 :اإلب  ثليب

 لاتبصذذذذ ي ميز ثيث لع م ال  ويل  ليبمُ النبذات السههههريعاوهو آخر ما  خ م ب  هاه 

 وال  مول: ممتازة غذائيا مادة لبو   إضافةج ام  خاصة
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بما  )مما يجعل   وا  بجا م بو   غاا (ُ البكتريا لنشهههههاي مثبيا مواد  ل  اث واي 

 لأليفا  وخاصذذذة لألمراض الم اومة المناعيا ايجسهههام من ببير   لذذذبة  ل  يث ون

 حثديثي الوالدة

م  يث ونوهو  األخرىُ وهو  الثليم بأ واع م ار ة C فيتامين من  الية بمية  ل  أيضا

 حوالفاكاا الجضاريعوض البدو في الصثرا  جصوصا  نقص هذا الفيتامين لقلا ما 

  السههكر مرض  الج ف  اإلب  ثليب ويلذذ خ م ُبال  الثديدو بالكالسههيوموهو غ   

 !! اينسولين هرمون هب ي في  ايمينيا ايثماض بعض  ربيم ألن

 أغلذذذذ د     األمريبية العلوم مجلة)مول  ل  الم هذذذذور  ف   الدراسههههاتوق  أوب ت 

   ميز (العربيةاإلبل  وأضذذخمسا أهذذسرهاال   و) الواث  اللذذ ام اات اإلب  أن (م2115

 نم   ربم مضادة ا  أجسام أنسجتااو دمائاا ف   مل  أ سا ف  الثدييات من غيرها  ن

 م  (باإل جليزية V ثر  صور   ل  وهذبلسا) ايمينيا ايثماض من قصذير  لذاللذل

 خ صذذذذارام ا ولذذذذميت) Nano Antibodies النانويا المضههههادة بايجسههههام  لذذذذمي سا

Nanobodies جا م إل    واج  وه  ُ(الصهههههغر المتناهيا النانويا ايجسهههههام أن 

 لتثاماال على القدرة ُ ويع يسا ثجمسا الصذذذذ،ير ج ام Y نوع من المضههههادة ايجسههههام

   !! الصناعيا ايضداد قدرة بنفس وتدميرهامن الليرولات واألمراض  بأهدافاا

م  و  ميز بل  ُالايدروجيني ايس و ،ير الثرارة درجا م اومة ف  ثباتا   أكثر بأ سا أيضذذا

 ال   االعادي المضادة ايجسام بعبد وايمعا  بالمعدة مرورها أثنا  بلا لي ساو ث لظ 

 حمعرو  هو بما السضم  للجساز نزيمياواإل الثراريا بالتغيرات تتلف

 :ولال 

م  أوج  اإلب  ثليب فإن  لمرضذذذ  نانويامضهههادة  أجسهههاما    ث ون أدويا لصذذذ ا ة آفاقا

 حوغيرها الزهايمر ومرض القولون سريانو اإللتاابي ايمعا 

 

  ب ل  بساا ال  رححح

م هاا البثث الان  رجو أ   بو وا ق  ملل م م    وا  أبف   بالثكم الشهههههههرعيول خ م معذا

 ؟ ياارتااأو  نجاستاابين  اإلب 
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 الثكم الشرعي في نجاسا أو ياارة أبوا  اإلب  ؟(( 9

 

 و  ي باح بإجماع نجاسههتهأل   معرو   اإلنسههانأو  اآلدمي بو بال بع لن   ث ث  ن 

(ُ 16)مول ال عرض للع ش الملضذذ  إل  الموت بما مر ب ا ف  صذذـذذذذذذذذ  لضههرورةإ  

)مع إمبا ية الذذ خالص م   ما يلي   ايثادي والسههنا و الفقهوال  م وا ر ف  بل ب م 

 آرا  3فلم يخرج بالم العلما  فيسا  ن  أبوا  اإلبه ف  العالج من موا  و ثوه(ُ وأمذا 

م ف  ضو    :العرنيينصل  الل   لي  وللم مع  ثدي  النبيوخصوصا

 

 فمنام:

ن قال بأ سا  جلة مولسا مول أن بول:   ف   لضرور  العالجح وأ سا أجيزتم 

 

 :ومنام

م غير مثبوم ب جال   وهو ظاهر ث يث العر يينح ن قال بأن بول اإلبل خصوصا  م 

 

 :ومنام

م  ل  أبوال اإلبلح ن قال بأن أبوال ما  أبل لثم  غير  جلة وال  قيالا  م 

 

أ  عدم نجاسهها بو  )للصذذوام بإان الل  وهو أقربسا  أوسههياافجير ايمور و ل  هاا 

 : ل  ال  األ لة( وأما اإلب  جصوصا  

ز ُ و  يجوأبوا  اإلب بع  هذذذرم أو الوضذذذو   بالتيارأن ال ب  لم يأمر العر يين  -1

  أخير الثبم الهر    ن الثاجة إلي  ف  وق   بما هو معلوم ف  الل  ح

 

 بما قال ال ب  صل  الل   لي  وللم: بالتداو ف  ثين أمر اإللالم  -2

ع إال دا  يضهههع لم وج  عز الله فإن تداووا"   ح" اْلَاَرم واثد دا  غير دوا  له َوضهههَ

 ال  اونُ فإن ال  مهذذرو  بأ  يبون ماج  وابن وال رمان  او  وأبو أثم  اإلمام رواه

 :بالجمر)وال جد مثرم(ُ ي ول صل  الل   لي  وللم  ن ال  اون  بمثرم
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م: حف  صثيث  مللم رواه ح" دا  ولكنه بدوا  ليس إنه"   وقال أيضا

 حف  ل     او  أبو رواهح " علياا ثرم فيما أمتي شفا  يجع  لم الله إن "

 

أبوا  اإلب  جصهوصها  ليسهت بنجسا على الصثيح وإال ما  لذ   ج أن  2و  1ومن  -3

 حكان أمر باا النبي ولم يذكر التيار مناا أو الوضو 

 

بال  و ُرثمسم الل  البجار  واإلمام أثمد واإلمام مالك اإلمامقول  وهاا الرأن هو

 ثبان ابنو المنذر ابنو جزيما ابن الهذذذذذذذافعية من وواف سم ُالسهههههههلف من  ذايلة

 حثنيفا أبي صاثم الثسن بن مثمد الث لية ومن ُالرويانيو االصيجرىو

 رثم الل  الجميعح

 

* * * 

 ا  س  بثم  الل 

 

 

 

 

 


