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 المقدمة

ر داوى يعتب ن باالعشاب الت ة الظواهر م ى العريق بة ف رة ش ة الجزي ذ العربي ديم من ان، ق ان الزم اء وآ  العرب االطب
وع  هذا معرفة تدرجت وقد بالنباتات، عالجه يمكن ال مرض يوجد ال بانه يؤمنون القدماء داو  من  الن  ساللة  من  يالت
داو  تطوير  فى  العرب اشتهر ولقد .العربي العالم فى يالشعب بالطب يسمى ما آونت حتى اخرى الى  باالعشاب  يالت

 االسالمى،  للطب يالذهب العصر إبان قوية قواعد على مبنية ومخطوطات أبحاث وانتشرت الوسطى، صورالع خالل
االخص  االسالم، انتشار مع العالم عبر العرب االطباء شهرة انتشرت حيث ق  عن  وب ذين  الحجاج  طري دون  ال ى  يف  ال
ذالك  جوها، عتدالوا رقعتها باتساع العربية االقطار وتمتاز المنورة والمدينة المكرمة مكة ك  فهى  ل روة  تمل ة  ث  طبيعي

 ويشهد  الزمان، قديم من والعرب المصريين قدماء استخدمها والعطرية، الطبية االعشاب من هائلة اقتصادية واخرى
ا  ذالك على ه  م اتهم،  فى  المصريين  دون ذآراتهم  فى  والعرب  بردي ات  عن  وموسوعاتهم  م ة،  النبات ذالك  الطبي ا  وآ  م
ى  والبذور والثمار االعشاب من ارينالعط اسواق تحويه ه  يستخدمها  الت ا  امراضهم،  عالج  فى  العام زال  وم  تجار  ي

ارة تخدمون العط وعة يس ن موس ينا، اب ذآرة س ات داود وت رازى ومؤلف ن ال ار، واب ا البيط ن وغيره ب م اء آت  العلم
 .المرضى لعالج العرب

د ر وردت وق ال االعشاب عن الشريفة االحاديث من الكثي ك ىعل ومث ول ذال ي ق ه اهللا صلى النب لم علي يكم( وس  عل
 ).السوداء والحبة والثفاء والسنوت السنا ،)الموت( السام اال داء آل من شفاء فيهن فإن بأربع،

ذاخر  اسس  من  اول العرب ويعتبر ة  م داد،  فى  الصيدليات  او االدوي م  بغ ة  الكحول  استخدم  من  اول وه واد  الذاب  الم
ىء  وجوز والكافور السنمكه استخدم من واول لماء،ا فى للذوبان قابلة الغير ل  القب ة  والقرنف ة  وحب داوى،  فى  البرآ  الت
 .والتكنولوجيا العلوم فى حقائق واصبحت الطبية، االعشاب هذه اسرار من آثير عن اللثام اماطوا من واول

 ".الىتع اهللا بإذن برئ الداء دواء أصيب فإذا دواء؛ داء لكل"  وسلم عليه اهللا صلى يقول

 والعلم الفقه هو للدين الذي فالعلم  الدنيا وعلم الدين علم  علمان العلم إنما((   تعالى اهللا رحمه – الشافعي اإلمام يقول
دنيا  الذي ة  وفي ))  الطب  هو  لل ة  رواي ه  ثاني ال   عن م  ال((  ق ـد  أعل ل  والحرام  الحالل  بع  أهل  أّن إالَّ ، الطب  من  أنب

ى  يتلهف  آان أنه عنه ثالثة رواية فيو)) عليه غلبونا قد الكتاب ا  عل ول  الطب  من  المسلمون  ضيع  م  ضيعوا ((  ويق
 )) والنصارى اليهود إلى ووآلوا العلم ثلث

 سيناء ابن قانون من مقتطفات: األعشاب خواص

ل  الزوفا مثل معتدلة بحرارة أرق الخلط قوام يجعل أن شأنه من الذي الدواء هو   الملطف دواء  هو    والمحل ذي  ال  من  ال
ه  بدوام إنه حتى جزء بعد جزءًا فيه اشتبك الذي موضعه عن وإخراجه إياه بتبخيره الخلط يفرق أن شأنه ي  فعل ا  يفن  م
 .  الجندبيدستر فمثل حرارته بقوة منه يفني

ام  فوهات  عن والجامدة اللزجة الرطوبات يحّرك أن شأنه من الذي الدواء هو   والجالي ى  العضو  مسطح  في  المس  حت
 .  جاٍل مر وآل إسهالية قوة فيه يكن لم وإن الطبيعة ويلّين بجالئه فإنه جاٍل دواء وآل   العسل ماء مثل عنه يبعدها

اع  في األجزاء مختلف العضو سطح يجعل الذي الدواء هو   والمخشن ا  واالنخفاض  االرتف ة  مع  تقبيضه  لشدة  إم  آثاف
ا  االستواء  ويبطل  فيقطع  وهرهج لطافة مع حرافته لشّدة وإما سلف ما على جوهره ه  وإم  في  خشن  سطح  عن  لجالئ
ة  األجزاء وضع مختلف خشن سطحه القوام متين عضو عن جال إذا فإذاه بالعرض أملس األصل  سالت  لزجة  رطوب
اً  سطحاً  وأحدثت عليه رزت  األصلية  الخشونة  خرجت  أملس  غريب ذا  وب دواء  وه ل  ال ل  مث ك  أآالي ر  المل  ظهور  وأآث
 . الجلد في وأقله والغضاريف العظام في هو إنما شينالتخ في فعلها

 مفتوحة  المجاري لتبقى خارج إلى المنافذ تجويف داخل في الواقعة المادة يحرك أن شأنه من الذي الدواء هو   والمفّتح 
وى  وهذا ل  الجالي  من  أق اليون  مث ا  فطراس ذا  يفعل  وإنم ه  ه ل  لطيف  ألن ه  أو ومحّل ع  لطيف  ألن تعلم    ومقّط ى م وس  عن
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 سيال لطيف وآل مفتح لطيف مّر وآل مفّتح حريف وآل بعد الغّسال معنى وستعلم وغّسال لطيف ألنه أو بعد المقطع
 .  مفتح حامض لطيف وآل معتدًال أو الحرارة إلى آان إذا مفتح

ه  ألين المسام الكثيفة األعضاء قوام يجعل أن شأنه من الذي الدواء هو   والمرَخي ه  بحرارت ك  من  يعرض ف ورطوبت  ذل
 .  الكتان وبزر الشبث ضّماد مثل أسهل الفضول من فيها ما واندفاع أوسع المسام تصير أن

دال  مسّخن  ألنه نضجًا الخلط يفيد أن شأنه من الذي الدواء هو   والمنضج ه  باعت وة  وفي ط  تحبس  قابضة  ق ى  الخل  أن إل
   .االحتراق وهو يابسه من رطبه فيفترق بعنف يتحّلل وال ينضج

 . سلف فيما عرفته وقد هضمًا الغذاء يفيد أن شأنه من الذي الدواء هو   والهاضم

ريح  قوام يجعل أن شأنه من الذي الدواء هو   الرياح وآاسر  اً  ال اً  رقيق ه  هوائي ه  بحرارت تفض  فيستحيل  وتجفيف ا  وين  عم
 .  السذاب بزر مثل فيه يحتقن

ا  افتهبلط ينفذ أن شأنه من الذي الدواء هو   والمقطع ين  فيم ط  العضو  سطح  ب زج  والخل ذي  الل زق  ال ه  الت ه  ب ه  فيبري  عن
ة  سطوحًا ألجزائه يحدث ولذلك ا  بتقسيمه  بالفعل  متباين دفاعها  فيسهل  إياه ه  المتشتث  الموضع  من  ان ل  ب  الخردل  مث

يظ  بإزاء المحلل أن آما الملتزق اللزج بإزاء والمقّطع والسكنجبين د وب المكّثف  إلزاء والملّطف  الغل ا  آل  ع ذي  منه  ال
ا  اتصاله  في بل شيئًا الخلط قوام في يفعل أن المقطع شرط من وليس الذآر في به قرن ه  فربم  واحد  وآل  أجزاء  فرق
 .  األّول القوام مثل على منها

 .   وحرارته للطافته وذلك يالقيه الذي الموضع إلى الرطوبات يحرك أن شأنه من الذي الدواء هو   والجاذب

افع  العمق من يجنب الذي هو الجذب شديدال والدواء داً  ن ا  لعرق  ج ائرة  المفاصل  وأوجاع  النس د  ضماداً  الغ ة  بع  التنقي
 .  محابسها من والسالء الشوك ينزع وبها

ر  صغيراً  الوضع متقارب العدد آثير تفّرقًا االتصال في تحدث لطيفة جدًا نّفاذة آيفية له الذي الدواء هو   والالذع  متغي
 . نفسه الخّل أو بالخّل الخردل ضماد مثل الواحد آالموضع الجملة وتحّس بانفراده واحد آل يحّس الف المقدار

 يبلغ قويًا جذبًا إليه الدم قوى يجذب حتى قويًا تسخينًا يالقيه الذي العضو يسّخن أن شأنه من الذي الدواء هو   والمحمر 
 . للكي مقاربًا فعًال تفعل المحمرة واألدوية والقردمانا نجوالفود والتين الخردل مثل الدواء وهذا فيحمّر ظاهره

أنه  من الذي الدواء هو   والمحك  ه  - ش ى  يجذب  أن - وتسخينه  بجذب ام  إل اً  المس ة  لذاعة  أخالط غ  وال حاّآ رح  أن يبل  يق
 .  آالكبيكج محسوسة غير األجرام صالب زغبية شوك أعانه وربما

ي  نأ شأنه من الذي الدواء هو   والمقرح ل  يفن ات  ويحّل ين  الواصلة  الرطوب د  أجزاء  ب ادة  ويجذب  الجل ة  الم ه  الرديئ  إلي
 . البالذر مثل قرحة يصير حتى

 .  الفربيون مثل رماديتها وتبقى األخالط لطيف يحلل أن شأنه من الذي الدواء هو   والمحرق 

 .  الزنجار مثل الدم جوهر من ينقص أن وتقريحه تحليله من يبلغ الذي الدواء هو   واألآال

و   والمفتت دواء ه ذي ال ًا صادف إذا ال رًا خلط ل ورضه أجزاءه صغر متحج ت مث ودي حجر من الحصاة مفّت  اليه
 .  وغيره
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ن و   والمعف دواء ه ذي ال ن ال أنه م د أن ش زاج يفس زاج أو العضو م روح م ى الصائر ال زاج العضو إل ه وم  رطوبت
ه  أو يحرقه أن يبلغ وال لعضوا لذلك جزءًا يكون أن يصد ال حتى بالتحليل ل  يأآل ه  ويحف ل  رطوبت ه  يبقى  ب ة  في  رطوب
 .  وغيره والثافسيا الزرنيج مثل وهذا فيعفن الغريزية الحرارة غير فيها يعمل فاسدة

اً  إحراقًا الجلد ويحرق اللحم يأآل الذي الدواء هو   والكاوي ه  ويصلبه  مجفف ة  ويجعل ك  جوهر  فيصير  آالحمم د  ذل  الجل
ا  الشرايين من الدم حبس في ويستعمل خشكريشة ويسمى وجهه في قام لو سائل خلط ىلمجر سدا ل  ونحوه زاج  مث  ال

 .  والقلقطار

 .  معروف   والمبٌرد القسط مثل الفاسدة الجلد أجزاء يجلو أن جالئه لفرط شأنه من الذي الدواء هو   والقاشر

ه  المنصبة الفضول قبول من يمتنع حتى ومزاجه العضو قوام يعدل أن شأنه من الذي الدواء هو   والمقوي ات  إلي  واآلف
ا  فيبرد مزاجه العتدال وإما والترياق المختوم الطين مثل فيه لخاصية إما ا  ويسخن  أسخن  هو  م رد  هو  م ى  أب ا  عل  م
 .  الورد دهن في  "  جالينوس  "  يراه

دواء  وهو  الجاذب مضاد هو   والرادع ذي  ال أنه  من  ال رده  ش رداً  العضو  يف  يحدث  أن لب ه  ب ه  فيكثف  مسامه  ويضيق  ب
ره  أو إليه السائل ويجمد الجاذبة حرارته ويكسر ه  يخث ى  السيالن  عن  فيمنع ع  العضو  إل ه  عن  العضو  ويمن ل  قبول  مث
 .  األورام في الثعلب عنب

ة  قوام يصير أن شأنه من الذي الدواء وهو الملطف مضاد هو   والمغلظ ظ  الرطوب ا  اغل اده  إم ا  بإجم اره بإ وإم ا  خث  وإم
 .  لمخالطته

زي  الحار  فعل لبرده يبطل أن شأنه من الذي الدواء وهو والمنضج الهاضم مضاد هو   والمفحج  أيضاً  والغريب  الغري
 . نضيج وال منهضم غير يبقى حتى والخلط الغذاء في

ل  أن إلى للعضو تبريده من يبلغ الذي البارد الدواء هو   والمخدر  روح  جوهر  يحي ه  ةالحامل  ال وة  إلي ة  ق  والحس  الحرآ
اً  مزاجه في باردًا وى  تستعمله  فال  جوهره  في  غليظ انية  الق ل  النفس زاج  ويحي ذلك  العضو  م ل  فال  آ أثير  يقب وى  ت  الق

 .  والبنج األفيون مثل النفسانية

زي  الحار فيها فعل إذا غليظة غريبة رطوبة جوهره في الذي الدواء هو   والمنفخ م  الغري ل  ل ل  بسرعة  يتحل  استحال  ب
ًا ل ريح ا مث ع   اللوبي ا وجمي ه م خ في و نف ين ضار مصدع فه ن للع ة من ولك ة األدوي ا واألغذي ل م  األول الهضم يحي

ه  التي الفضلية الرطوبة تكون ما ومنه األمعاء وفي فيها نفخه وانحالل المعدة في نفخه فيكون الريح إلى رطوبته  - في
دة  في بكليتها تنفعل ال أو العروق ترد أن إلى شيئًا المعدة في تنفعل ال - النفخ مادة وهي ل  المع ا  ويبقى  بعضها  ب  منه
اً  ويستحيل  المعدة في بكليته ينفعل ما ومنها العروق في ينفعل إنما ما ل  ال ولكن  ريح ه  يتحل دة  في  برمت ل  المع ذ  ب  ينف
ة    فيها باقية وريحيته العروق إلى ه  دواء آل  وبالجمل ة  في ة  فضلية  رطوب ا  غريب ه  لطه يخا عم خ  فمع ل  نف ل  مث  الزنجبي
 .  ُمْنِعظ فإنه العروق في نفخ له دواء وآل الجرجير بزر ومثل

ة    المنفعلة بالقوة أعني الحرآة تعينها منفعلة بقوة بل فيه فاعلة بقوة ال يجلو أن شأنه من دواء آل هو   والغسال  الرطوب
ى  جرى إذا اللطيف السائل فإن السيالن   بالحرآة وأعني ه  أالن العروق  هات فو عل ا  الفضول  برطوبت  بسيالنه  وأزاله
 .  ذلك وغير القراح والماء الشعير ماء مثل

 . واإلدمال التجفيف ويمنع أآثر فيصيرها القروح رطوبات يخالط الذي الرطب الدواء هو   للقروح والموسخ

بس  لمجرى  مالق  جسم  سطح  يبل الذي الدواء هو   والمزلق  ه  محت ى  في ه  حت ه  يبرئ ل  أجزاءه  ويصير  عن  للسيالن  أقب
 .  إسهاله في آاإلجاص الدافعة بالقوة أو الطبيعي بثقلها موضعها عن يتحرك ثم بمخالطته منه المستفاد للينها
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ك  ظاهر  فيصير  السطح أملس انبساطًا جشن عضو سطح على ينبسط أن شأنه من الذي اللزج الدواء هو   والمملس  ذل
 .  االنبساط هذا تنبسط رطوبة إليه تسيل أو الخشونة مستور أملس به الجسم

 .  ولطفه بتحليله الرطوبات يفني الذي الدواء هو   والمجفف

 .  المجاري وتنسد موضعها في لتتكاثف االجتماع إلى أجزاء حرآة فرط العضو في يحدث الذي الدواء هو   والقابض

ى  األجزاء وجمعه تقبيضه من يبلغ الذي الدواء هو   والعاصر ات  تضطر  أن إل ة  الرطوب ة  الرقيق ا  في  المقيم ى  خلله  إل
 .  واإلنفصال اإلنضغاط

 .  السدد فيها فيحدث المنافذ في لتغريته أو ويبوسته لكثافته يحتبس الذي اليابس الدواء هو   والمسدد

زج  فكل  ائلالس  فيحبس  فيسدها  الفوهات على بها يلتصق لزجة يسيرة رطوبة فيه الذي اليابس الدواء هو   والمغري  ل
 .  حابسًا سادًا مغريًا صار - النار فيه فعل إذا - ملزق سيال

ين  الواقعة الرطوبة ويكثف يجفف الذي الدواء هو   والمدمل ى  المتجاورين  الجراحة  سطحي  ب ى  يصير  حت ة  إل  التغري
 .  والصبر األخوين دم مثل باآلخر أحدهما فيلصق واللزوجة

 .  بالتجفيف إياه وعقده مزاجه لتعديله لحمًا الجراحة على الوارد الدم يحيل أن شأنه من الذي الدواء هو   للحم والمنبت

ذي  المجفف الدواء هو   والخاتم ى  الجراحة  سطح  يجقف  ال ه  خشكريشة  يصير  حت ه  علي ات  من  تكن ى  اآلف  ينبت  أن إل
 .  باللذع مجّفف الفاعلين في معتدل دواء آل وهو الطبيعي الجلد

 .  واألفيون آالفربيون مفسد إفراط إلى المزاج يحيل الذي هو   القاتل والدواء

 .  آالبيش فيه بخاصية بل فقط بالمضادة ال المزاج يفسد الذي هو   والسّم

ان  نفسه  عن السّم ضرر بها ليدفع وصحته قوته الروح على يحفظ أن شأنه من دْواء آل فهما   والبادزهر والترياق  وآ
م اق اس نوعات التري ى بالمص م أول ادزهر واس المفردات الب ة ب ن الواقع ة ع به الطبيع ون أن ويش ات تك ن النبات  م

 .  فرق آثير بينهما يكون ال أن أيضًا ويشبه البادزهر باسم والمعدنيات الترياق باسم أحق المصنوعات

ا  القبض  مع  اإلسهال  فيه يجتمع لواء وآل معروفة فإنها   والمعّرق والمدر المسّهل وأما ه  لسورنجان ا في  آم افع  فإن  ن
ا  ترجع فال المادة مجرى فتضّيق تبادر القابضة والقوة المادة فتجذب تبادر المسهلة القّوة ألن المفاصل أوجاع في  إليه

 البلغمية واألورام - وتشنجها المفاصل استرخاء ينمع معتدل فإنه قبض وفيه محلل دواء وآل أخرى تخلفها وال الماّدة
 . اليبس اشتد والتحليل القبض اجتمع وإذا التجفيف في يعين منهما احدو آل والتحليل والقبض

 .  البول يقفل والمسهل الثفل يجفف األمر أآثر في المدّر فإن األفعال متمانعة األمر أآثر في والمدرة المسهلة واألدوية

 تقبض  بما ألنها انتهائها إلي تصعدها في الحارة لألورام نافعة فإنها مبّردة وقّوة مسّخنة قوة فيها يجتمع التي واألدوية
 .  تحلل تسّخن وبما تردع

ة  الدّق من تنفع البرد مع الترياقية فيها تجتمع التي واألدوية دة  منفع ا  تجتمع  والتي  جي ة  فيه ع  الحرارة  مع  الترياقي  تنف
وة  تضع  ال حتى مستحقه بإزاء مزاج آل فتضع تقسم التي القوة وأما   غيرها من أآثر القلب برودة من ة  الق  في  المحلل

ة  فهي  عنه المنصبة المادة جانب في المبردة وال العضو إلى تنصب لتي الماّدة جانب ة  الطبيع اري  بتسخير  الملهم  الب
 .  تعالى
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دلس  في المفردة األدوية في مجدول آتاب أول "بكالرش البن المستعيني آتاب وفي" م  األن دآتور  بقل ادور  ال اث  أم  دي
 إسبانيا غارسيا

تعينيا" ن"  لمس دم"  بكالرش الب ا ق يال وصفا فيه ا وتحل اب" عام تعيني للكت ة حسب"  المس اط مخطوط ديم الرب  بتق
 البربرية باللغة ومترادفاتها المفردة األدوية بعض أسماء

 " المستعيني الكتاب" لمقذمة انجليزئة ترجمة سوريال س وصفوت ليفي مارتين نشر 1968 سنة في أخيرا

راءه  المؤلف  يعد ويلةالط المقدمة في م  ق ذي  الجداول  قسم  لفه ر  يتضمن  ال ذه  صفحة  125 من  أآث ة  ه  مشبعة  المقدم
 أجزاء أربعة إلى وتنقسم جالينوس بأفكار

ا  عرف  التي الوجوه إن المؤلف فيه قال ،"المفردة األدوية قوى تعرف في القول) "ا ل  منه وى  األوائ ة  ق ا  األدوي  ومنه
ة،  الدرج استنبطوا ا،  أحدها  ثالث اني  بطعومه ا،  والث ا  والثالث  بروائحه ى  بإيراده دن  عل دل  الب د  المعت ك،  بع درس  ذل  ي
 .األربع الدرجات في ومبردة مسخنة ألدوية أمثلة يذآر وأخيرا األدوية، امتصاص المؤلف

ك  وإآليل ، والبابونج واإلدخر واألسطوخودوس االفسنتين يذآر األولى الدرجة في المسخنة األدوية من رج واأل المل  ت
نبل ادج والس برم والس نا، ، والشاهش و والس ذه ونح ن ه ة م خنة األدوي ي المس ة ف ة الدرج ذآر الثاني ادروج ي  الب

د  والعسل الطيب وأظفار والبرنجمشك رنج  والزراون اد  واإلب ران  والزرنب ر  والزعف ود  والعنب ذه  ونحو  والمسك  والع  ه
ن ة م خنة األدوي ي المس ة ف ة الدرج ذآر الثالث ون ي ونو األفيثم دان األنيس بائج) 22( والنج ل والبس ل والب  والشل والف

وج  والوشق  صيني  والدار ل  وال ا  والزنجبي ل،  والحرمل  والزوف ذه  ونحو  والقرنف ة  من  ه  الدرجة  في  المسخنة  األدوي
ة ذآر الرابع ون ي بالذر الفربي وع وال ل واليت ران والفلف يطرج والقط ردل والش نفط، والخ و وال ك ونح ن ذل ة م  األدوي
ر ي دةالمب ة ف ى الدرج ذآر األول ا ي نة األقاقي ج واألش ات واألمل وط واإلهليج ي والبل ردي واآلس د والب ورد والبس  وال

ا  يذآر الثانية الدرجة المبردة األدوية من هذه ونحو ، واإلسفاناخ والهندباء والشعير اريس  البزرقطون  ولسان  واألميرب
ا  الثعلب، وعنب والعفص والسفاق الحمل ار  والقث رع  والخي دالع  والق اس  والخس  وال ذه  ونحو  ، والريب ة  من  ه  األدوي
ة  الدرجة في المبردة ذآر  الثالث افور  والفوفك  والطباشير  األخوين  دم ي دي  والتمر  والصندل  والك ة  الهن اء  والبقل  الحمق
ة  الدرجة  في المبردة األدوية من هذه ونحو الراعي، وعصا العالم وحي ذآر  الرابع ل ما وجوز  األسود  الخشخاش  ي  ث

 . هذه ونحو والزئبق واإلثمد والحديد والرامك األسود والبنج واألفيون

ائع  معرفة في القول) " 2 ات  طب ا  ترآب  أن ينبغي  وآيف  المرآب ا  أراد لمن  ينبغي  وم دم  أن ترآيبه ى  والحاجة  يق  إل
ا ي"  ترآيبه ذا ف زء ه رف الج ن يع الرش اب دال" بك و ،" االعت افؤ وه زاء تك تواؤها، األج ا واس دمي آم ف ق  تعري

 أو طبيعية المعتادة أموره من شيئا اإلنسان ينقص وأال االعتدال في وثباتها األخالط واستواء الطباع آتكافؤ" الصحة"
 .طبيعية غير

اد  حسب  يكون  ال الذي"  المرض" يعرف ذلك، بعد ن  اعتق ا  األخالط  تعدي  إال -بكالرش  اب دال  عن  وخروجه  االعت
رد  حر ال وهي ( العناصر  أحد تسلط بسبب ة  واليبوسة  والب ى ) والرطوب ة  عل درجات  وحسب  األخرى  العناصر  بقي  ال
دال  تعريف  يقدم ثم) األربع ة  اعت ة  األدوي م  المرآب ا،  قواعد  ث م  ترآيبه ة  ث  بعض  من  مرآب  دواء درجة  تعرف  آيفي
 .اءالدو ودرجة االعتدال عن العليل بدن انحراف درجة بين المقارنة الطباع، المختلفة المفردة األدوية

ة  لبعض الضار المفعول لتعديل تعليمات يعطي ذلك، بعد ا  إلصالح  أو األدوي ه  طعمه ع  أو الكري يء  لمن ة  أو الق  إلطال
 .تأخيرها أو أفعالها

 خواص  بواسطة  المختلفة األخالط إخراج آيفية فيه يذآر ،" جالينوس رأي على المسهلة األدوية قوى في القول) "3
ة بعض ا، أو األدوي م أثره ي األخالط تحالةاس ث م ف ا الجس القوى وعالقاته ع ب ة" األرب  والهاضمة والحاصرة الجاذب
أثير  الفصول  حسب  وقواعده  المسهالت إعطاء آيفية ثم وأخطاره، الدم فصد مسألة ثم ،)والدافعة ة  العمل  وت  والحرآ

 .إلخ والنوم، بالطعام ذلك وعالقة إلعطائها المناسب والوقت فيه
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ذآر د وي ك بع ة ذل ي األزم ذها يجب الت ا أو أخ ل تجنبه اء قب هالت، إعط ي المس ه وف ده أثنائ الج وبع وادث وع  الح
 .المختلفة

ا  المؤلف يذآر"  ذلك معرفة إلى بلغوا وآيف العقاقير إبدال إلى األواثل دعت التي العلة في القول) "4 رق  هن ين  الف  ب
 .أفعالها حسن األدوية لضعف ذلك بعد اإلبدال قواعد ويضع ما، دواء في الجواهر وخواص الطبائع

ة ل قابضة أدوي ير مث يا المسكترامش قائق والثافس ان وش جرة النعم ريم وش ل م ت والزب ت والزف مكبينج والحلتي  والس
 .الخ األنباط وعلك النرجس وأصل

ة ل قابضة أدوي ون مث ري الزيت الم وحي الب ر الع رى واإلدخ رفس والكمث م والصبر والك ب وعج  والخشخاش الزبي
ر ة انوالزعف نج الخضراء والحن ر والب خ والتم يض وم دم المشوي الب د وال الج والسعدي الجام رم وعس وط الك  والبل
 .الخ ، والعوسج المحرق والقمح األرنب وإنفحة

 .هذه ونحو والحريق األرز وثمر والذراريح والتنكار الزرنيخ مثل معفنة أدوية

اح  وأصل الحنظل أصل مثل اللحم زيادة تنقص أدوية اء  الرطب  اللف ار  وقث اد  ،" الحم زون  ورم  النحاس  وقشور  الحل
 .ذلك ونحو والخنكار والزنجار

دمل  أدوية تم  ت ل  الجراحات  وتخ ان  وقشور  والعفص  المغسول  المحروق  النحاس  مث  الرصاص  وخبث  اليابسة  الرم
فيذاج  المحرق واإلثمد المحرق والرصاص والمرداسنج ار  الرصاص  واس  النحاس  وروقش  المحرق  والقلقطار  والتنك

 .المحرقة والنورة والزنجار الحديد وقشور

دن  لظاهر  مقرحة أدوية ل  الب وم  السلق  أصل  مث ق  والث اء  وحب زرنيخ  والخردل  الم اقر  النحاس  وزهر  وال ا  والع  قرح
 .والتافسيا والشونيز الكبر أصل ولحاء والملمس

 . النرجس وبصل واألقحوان السوسن ودهن البقر ومرارة والثوم والبصل النعمان شقائق مثل لألورام مفتحة أدوية

ورق  الحنظل وأصل والكندر والقسط والخطمي العتيق والزيت البابونج مثل للبدن محللة أدوية ي  والشيح  والب  األرمين
 .الخ الماء وعدس الصنوبر ولحاء قطونا والبزر والملوخية

 .الخ والصبر، لمروا واألسطوخودوس والمصطكى والعفص السليخة مثل األعضاء مقوية أدوية

ة دة منضجة أدوي ل للم اء مث اتر الم اء الممزوج والزيت الف اتر بالم ز الف ا الحنطة وخب ر وشحم والنش  وشحم الخنزي
 .هذه ونحو والكرنب والسمسم الرطب والزفت والكندر والسمن العجل

 والميعة والوشق األيل موشح الجواميس وشحم الثيران وشحم الدجاج وشحم اإلوز وشحم العش شحم مثل ملينة أدوية
ك  والمصطكي  الخطميئ وورق السوسن ودهن الحنظل وأصل الحمار قثاء ودهن والمقل والقتة اط  وعل قاثق  االنب  وش
  .الخ والزوفا، والزبد والسمن والجاوشير النعمان

دن  ووسخ  الجراح لوسخ وغسالة ومفتحة البدن لسطح منقية أدوية ه  الب ل  آل اق  والشعير  الكرسنة  مث رمس  الءوالب  والت
ابس  الحمل  لسان وورق النعمان وشقائق اللوز وشجرة الحلو واللوز المر واللوز اللبن ومائية المحرق المعز وبعر  الي

دين رأس وحب والزراون ا وأصل ال زر األقاقي نتين وعصارة السرمق وب ق االفس يض والخرب ق األب ود والخرب  األس
بائج رم والبس ردل والخص ري والخ ك الب ا وعل طكي طاالنب كبينج والمص ل والس ل وأص لق الحنظ وع والس  واليت

 .البيض وبياض والكثيراء النرجس أصل ودقيق المحرق الماعز وقرن المحرق، األيل وقرن والكمافيطوس
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اه  الجماع شهوة وتهيج المنى تولد أدوية ل  والب اقالء  الحمص  مث ين  والصنوبر  والب ر  والت ون  والجرجي  وخصى  والهلي
 .والزنجبيل والشقاقل العصافير وألسنة والخلنجان والسنقنور الثعلب،

يما  وال والبطيخ  والقرع والسرمق الحمقاء والبقلة اليمانية والبقلة والقثاء الخيار مثل للمنى قطاعة أدوية  الفلسطيني  س
  . والفنجنكشت والفلفل والمذاب والجمار والكبر والتوت

ا  والكرنب القسط ودهن الجبلية والجعدة اآلس وعصارة والمر الالذن مثل الشعر تسود أدوية ة  والزوف  وسحالة  الرطب
ل  في المعفن األخضر الباقالء وقشور النعمان وشقائق الحديد وسحالة النحاس ا  الزب  األخضر  الجوز  وقشور  واألقاقي
 .ونحوها والحلقوص أيضا باألدوية المدبر والعفص الزبل في المعفن

 وورق اآلس وحب  الحناء طبيخ وماء والسماق والعفص واألقاقيا الصمغ مثل له ومسودة الحاجبين لشعر منبتة أدوية
 .هذه ونحو النعمان وشقائق األعلى الجوز وقشر البلوط شجرة ولحاء التين وورق والتوت الكرم

ل  للشعر محمرة أدوية زرنيخ  الكلس  مث ه  وتضمد  وسحق  جفف  إذا البحري  واألرنب  وال بن  ب ة  ول ا  أول الكلب تج  م  تن
 .والقيشور والبورق الكرم وصمغ العتيق والزيت والقطران الباقالء وقشور

ل  مزاجها في لطيفة أدوية ي  الشيح  مث اح  والفنجنكشت  المحرق  األرمن وفي  اإلذخر  وفف ا  وال  السوس  وأصل  والحمام
ودنج  أي التقطاميون  وهو  والمشكطرامشير  واألسارون  واللوف  الحمل  ولسان  والزراوندين ي  الف ة البال وهو  الجبل  ب

اط  وعلك والحلتيت والخمير والفربيون والعفص العتيق والزيت) 3( جربونه ودنج  االنب ري  والف ودنج  الب  النهري  والف
ذريرة وقصب يون ال ليخة والفراس اورس والس ران والج ط والقط مغ والقس تق والص طكي والفس ونيز والمص  والش
 والرماد واألفسنتين المحرق األصفر والزرنيخ البورقو اليابس والتين والثوم والسكبينج بائج وأبى والسذاب والبلسان
ورة  ح  وزهر  والن زاج  والسنبل  والقلقطار  والكبريت  المحرق  والجاوشير  المل ار  النحاس  وزهر  والزنجار  وال  والتنك
 .هذه ونحو والنفط والمرزنجوش بادستر والجند الضبع وشحم الفهد وشحم األسد وشحم األحمر والزرنيخ

 .واللفت والبلوط والخيار والقتاء والراسن الزبيب وعجم والجفنار الحمل لسان أصل مثل زاجهام في غليظة أدوية

ل  والخردل  والحرف  والبصل الثوم مثل مدفئة ملطفة أدوية اقر  والفلف ا  والع ر  والفودنجات  قرح دونس  والجرجي  والمق
 السذاب وبزر والسذاب والكرويا زيانجوالرا والسلق والكرنب والفجل والبادروج البستاني والكرفس الجبلي والكرفس
ة والمصطكي والكمون والشبث دوقو الخضراء والحب ري والخردل واألنيسون وال دار الب ل وال ل فلف  األبيض والفلف
  .أشبهها وما والكبابة والقاقلة

  األعشاب مفردات

ن ( وعند ، صفر أصابع -) عربية( هرد - هندي عقيد -) هندية( آرآب:  الكرآم ا  اب ر  الصنف  هو ) رالبيط  من  الكبي
. الموطن - الصباغين عروق صفر أصابع.  الخطاطيف بقلة االمسمى ونباتها الصفر العروق وهي الصباغين عروق
 . الصين الهند، جاوة، - العربية الجزيرة

 . الملفوف هو:  البستاني والكرنب ، الجمل آرنب وهو ، نبات هو:  البري الكرنب ، الملفوف هو:  الكرنب

 . عنبًا تسمى الكرم وثمرة - الدليه هو:  كرمال

 - الجن شعر األرض شعر - الجبار شعر - الغول شعر:  متداولة أسماء): البرية لبنان أزهار آتاب( في: البئر آزبرة
ات وهو ر نب ي يكث ع ف ة المواق ة، الرطب مائه ومن الظيل ية برّسياوشان.  برشياوشان: أيضأ أس ه:  فارس  دواء وتأويل

 .الصدر
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دون  الدارصيني  هي: آسيال ، آسيلي:  الكسيال ليخة،  والقشر،  ال دان  وهى  والس اق  حمر  عي الفوة  دق ا  آ ة  ولكنه  مغري
 . الفّوة راجع.  آالصمغ

ان  حامول( وهو)  زجمول أو( وَزخموك األرنب حّماض وهو طفيلي نبات ، ُآشوت أو:  آشوث ة  الكت ان  وقريع  الكت
 ).  نبات وهو األقيمون وهو

 .  آشوث آلمة شرح راجع.  األفتميون وهو: آشوثا

 ). المنجد. (ويابسة رطبة:  العشب أآالء،:  الكأل

 . القنة آلمة شرح راجع ، اًالشق هو مصر أهل عند والكلخ قّنة باألندلس عامتنا عند هو) البيطار ابن: ( الكلخ

 ) . لنباتي ا الفي معجم( صانجا - عرموط - آمثري:  الشائع واالسم ، إجاص.  العربي االسم:  الكمثري

 .  نبات وهو األرض بلوط وتعني يونانية:  الكمادريوس

 رعد نبت - ُتزحان - األرض آوآب -) بربرية( ترفاس-)  اليمن( الذئب فسوة - الضبع فسوة - قعبول - قعبل: الكمأة
 .  طرفاس -

ا  - المالظ  سراج  - العطاس عود - عرنة - أسطرونيون - خوندس - قنذر:  س الكند اق  صابون  - أجم  صابون  - الق
 ).  النبات أسماء معجم. (الحالوة عرق - الثياب

 .  وهونبات شوآي أرض:  الشرق عامة تدعوه ما وهو ، الخرشف على رتدل فارسية: الكنكر

 رومي، ال الجوز صمغ وهو التين جاذب أي آهربا.  الروم ومصابيح وقهربا وقاربا آاربا:  ويقال المايل هو: الكهربا
 . الروم بمصباح ويعرف

 . مكة من بها يؤتى حشيشة وهو صالح عرق باسم أيضأ يعرف ، نبات نوع: الال

 . الالمس بيد يدبق رطوبة من شيء هو:  الالذن

 ).  العلوم مفاتيح( خرز منها يتخذ براقة عيون فيه حجر وهو العقاقير، من وهو: الزورد

ال  في  إال تنبت  وال ، ذراعين  من أآئر تسمو ال مشوآة، شجرة وهي عمان شجر بالشجر إال يكون ال:  اللبان  ، الجب
ه ذي وعلك در، يسمى يمضغ ال ر الكن ي ويظه اآن ف ر أم الفؤوس تعف رك ب ر وتت ي فيظه ار ف زوس آث ذا الن ان ه  اللب
 . فيجتنى

 ). النبات أسماء معجم. (ذآر لبان -) فارسية( بستنج -) يونانية( الكندر هو:  الشحري اللبان

 ).  البري الفجل هو( هيضمان - بري فجل) سوريا( َفجيل - وُجبن عيش - صحرائى خردل - َخَفج:  لبسان

 . الميم حرف تحت الميعة آلمة راجع السائلة الميعة وهي:  اللبنى

ه  نبت وهو)  النبات أسماء معجم( مارنة)  اليمن( البادى - الخيل ذنب - الخيل أذناب.  التيس لحية ه  قبض  في  وزهرت
 .ورقته من أقوى
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 .  نبات وهو بوغلصن اليونانية ترجمة الثور لسان والتسمية ، الِحمِحم هو: الثور لسان

رد  - الكلب لسان - اليربوع ذنب - الجدي أذان - الفار ذنب - الثعلب ذنب:  الحمل لسان ر  - وسالم  ب  - األضالع  آثي
 .  صابون ورق - مصاصة) فارسية( خرآوش بزوشه - بزوزة

ه  نبات هو ، للحصاة نافع نبات هو:  السبع لسان ادة  طوال  ورق ل دة  األطراف  ح ل  خشنة  جع ى  خضرتها  في  تمي  ال
ك  عليها ، ذراعين نحو تعلو حوارة مّزواة قضبان وله آالمنشار الجوانب مشرفة والصفرة، البياض ار  فل تديرة  آب  مس
 .المرزجون)  األندلس بعجمية( الناس بعض ويسمه ، الربيع في ونباته فرفيري، زهر فيها

 .  المجانين وتفاح الجن وتفاح ، الشيطان وتفاح ، اليبروح هو:  اللفاح

  .خبز - قنُطون دار - َغرَغنيتيه صراخة - الحية أو التنين شجرة - صارة - السبط اللوف - القسيس اُذن:  الحية لوف

 الحناء

تم  بالحناء بكر أبو اختضب قال عنه اهللا رضي أنس عن تم [ والك ات  الك يمن  من  نب ون  يصبغ  ال ى  أسود  بل رة  إل ] الحم
 ]مسلم رواه[_  صرفًا أي_ بحتًا، بالحناء عمر واختضب

اء  الشيب به غيرتم ما أحسن إّن"  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي ذر أبي عن و تم  الحن "  والك
 ]حسن حديث األرناؤوط وقال السنن ابأصح أيضًا ورواه صحيح، حديث وقال الترمذي رواه[

 وجعًا إليه شكا وال احتجم، إال رأسه في وجعًا أحد إليه شكا ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن رافع أم سلمى وعن
 ]حسن حديث األرناؤوط وقال تاريخه في البخاري أيضًا ورواه داود، أبو رواه[ اختضب، قال إل رجليه في

ا  وضع  إال شوآة وال قرحة وسلم عليه اهللا صلى النبي يصيب ال نآا قالت أيضًا وعنها اء،  عليه  الترمذي  رواه[ الحن
 ]ثقات رجاله الهيثمي وقال ماجة وابن داود أبو ورواه حسن، بإسناد

ي  دخلت قال وهب بن عثمان وعن لمة  أم عل ا  فأخرجت  س ي  شعر  من  شعراً  لن ه  اهللا صلى  النب لم  علي  مخضوبًا،  وس
 ]البخاري رواه[

رة،  أو بصفرة  للرجل الشيب خضاب استحباب ومذهبنا النووي قال ى  بالسواد  خضابه  ويحرم  حم ل  األصح،  عل  وقي
 .فقط للجهاد العلماء بعض فيه ورخص التحريم، والمختار تنزيه آراهة يكره

 لتخضيب  ةمعجون  أوراقها مسحوق من صنعوا إذ شتى، أغراض في الفراعنة استعملها فقد القديم، منذ الحناء عرفت
 من  عطراً  واتخذوا  بالحناء، مخضبة الفرعونية المومياء من آثير وجد آما الجروح، وعالج الشعر وصباغة األيدي
ل  في  يستعملونها  إذ اإلسالمية  الشعوب  من آثير عند القدسية من نوع ولها أزهارها ازة  صفاتها  بفضل  التجمي  الممت
 موتاهم تحت القبور بها يفرشون آما والشعر، واألقدام األيدي بمعجونها فتخضب

ة  الفصيلة  من شجيرة: )Low sania _ Henna(  العلمي اسمها ة  lythracees الحنائي رة  أو حولي  حوالي  تمكث  معم
ا  يصل التفريع، غزيرة الخضرة، مستديمة عشرة، إلى تمتد وقد سنوات ثالث ى  طوله ة  إل ار  ثالث ات  ، أمت اء  ونب  الحن

ون  خضراء وهي جانبية واالفرع الفروع آثيرة وساقه مراءح وتدية جذور وله معمر شجيري ى  وتتحول  الل ى  ال  البن
د اء وأوراق ، النضج عن يطة الحن ة بس كل بيضاوية جلدي ول الش م 4_  3 بط تانية او بيضية س ة عريضة س  متقابل

ار  ، مصفر  أبيض  أو خفيف  أحمر بلون الوضع ا  بيضاء  صغيرة  واألزه ة  رائحة  له ة  عطري زة  قوي  في  وهي  وممي
 الزهر لون في يختلفان صنفان لها الحناء وشجرة ، الشكل هرمية بذورا تحوي صغيرة علبة والثمرة عنقودية نورات

نِف ار ذو Alba آالص اء األزه نف البيض ار ذو Miniata والص جية األزه ن البنفس ناف وم اء أص دي، الحن  البل
 .والشائكة والبغدادي، والشامي،
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ة  تنمو فهي لذا حارة، لبيئة وتحتاج آسيا، غربي بجنو:  للحناء الرئيسي الموطن ات  في  بكثاف توائية  البيئ ارة  االس  لق
ا  انتشرت  آما إفريقيا دان  في  زراعته م  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  بل دان  وأه ا  المنتجة  البل  والسودان  مصر  له
 والصين والهند

ة  الرئيسية المادة أهمها مختلفة جليكوسيدية مواد على تحتوي الحناء أوراق تحتوي: الكيماوي الترآيب  باسم  المعروف
ون ا) الالوس اوي وجزيئه ن الكيم وع م دروآس -2 ن ون -4 ،1-هي ون 4 ،1 أو نفثوآين ذه نفثوآين ادة وه ي الم  ه
ون  الصبغة عن مسئولة وآذلك ،طبيا البيولوجي التأثير عن المسؤولة ي  والل بتها  المسود  البن  حوالي  األوراق في  ونس

راء  البيضاء األزهار ذو بالصنفين بالمقارنة Limermis الحناء لنوع% 88 يد  ونسبة  ،البنفسجية  والحم  في  الجليكوس
ل أوراق ا آ ي منهم ى% 0 ،6%0 ،5 ه ب عل ون الترتي اء ويتك ن الحن ات م ة المرآب باغ التالي ن أص وع م  41 ن

افثوآينون مل ن ون% 1 وتش ي ـ 2( لوس افثوآينون 41 هيدروآس تقات) ن يليتيد مش الينن هيدروآس ل افث  ـ 4 مث
ذلك  هيدروآسي  داي 21 ـ  وآسي  جلوآوسايل  ارين  آ ون  ،آيوم د  ،زانث انين % 10 ـ  5 ،فالفونوي ك حمض  ،ت  ،جالي

ار  و سيتوستيرول مثل الستيرويد من قليلة آمية وي  األزه ى  فتحت ار  زيت  عل ه  طي ة  رائحة  ل ة  زآي ر  وقوي م  ويعتب  أه
 .)A ، B ، Ionone( إيونون الفوبيتا مادة مكوناته

ادة  وخاصة  الفعالة المواد آمية وتزداد اء  أوراق في  الالوسون  م ا  الحن دم  آلم ات  تق ة  واألوراق العمر  في  النب  الحديث
وي  ذلك بجانب ، المسنة مثيلتها عن المواد هذه من قليلة آميات على تحتوي ى  تحت واد  الجاليك  حمض  عل ة  وم  تانيني
 % 1 حوالي نسبتها وراتنجية سكرية ومواد ،10-5 بين نسبتها تصل

  النمو الحديثة والبراعم واألغصان واألوراق االزهار عادة الحناء نبات من المستعمل والجزء: المستعمل الجزء

ا  أوروبا في طبيا يستعمل ال الحناء: الحناء استعماالت دي  الطب  أو الشعبي  الطب  في  ولكن  ،الشمالية  وأمريك  التقلي
ذ  dye آصبغة  يستخدم والحناء ، عروالش الوجه غسوالت خارجيا الحناء يستعمل د  إن حيث  ، السنين  آالف من  التقالي
ادات ب والع ات وأغل ا مجتمع وب افريقي يا وشرق وجن ذلك آس ي وآ دول ف ة ال المية العربي زيين واإلس ور للت  وللظه
 .وظهورها األيدي وراحة واألقدام واألظافر للشعر آصبغة الحناء يوضع والجميل الحسن بالمظهر

تخدام تعمالاس وانتشر اء واس نقش الشعر لصبغ الحن ه وال ى ب دي عل ي واألرجل األي نين ف رة الس ي األخي ا ف  أوروب
ل  مستحضرات  لصناعة واألوروبية األمريكية الشرآات جعل مما الشمالية وأمريكا افس  التجمي اج  تتن د  إلنت  من  العدي
وان  وذات للشعر  الحناء صبغات من يدالعد وجود وآذلك الحناء أوراق صناعتها في يدخل التي التجميل مرآبات  األل
ى  االشقر اللون من المختلفة ون  حت داآن  او االسود  الل اء  ويغلف  ،ال ة  بعلب  الحن اع  جذاب  السعر  اضعاف  باسعار  ويب
 .اآلسيوية او العربية الدول من المنتج السعر به يباع الذي

يمكن  االسود إلى األحمر من الحناء لون لتغيير بالنسبة اما ادة  فةاضا  ف ة  م ى  نباتي اء  إل ا  ليعطي  الحن يال  اسود  لون  جم
 ازمنة من يستخدمان والوسمة الكتم نبات وآان المملكة من الباردة المناطق في يكثران وهما والوسمة الكتم نبات مثل

ك  مثل انتاج المصانع بعض بدأت وقد سوداء صبغة بهما يوجد حيث الشعر لتسويد آصبغة طويلة  وهي  الصبغات  تل
ةطبيع ك ي يرها ويمكن ك تحض ذ بنفس اء باخ حقه الحن م وس حق ث د س اتين اح ذآورين النب اله الم ا اع دا ومزجهم  جي

 سوداء آصبغة واستعمالها

ة  صبغة  والمطحونة المجففة الحناء أوراق الى يضاف وقد ارافينلين  تعرف  آيميائي ين  داي ب ة  بنسب ) PPD( ام  وآمي
داآن  األحمر  للونا الى الذهبي االصفر من األلوان تعطي مختلفة ى  ال ون  ال امق  االسود  الل د   الغ ا  وق  اعداد  في  تكلمن
 .عالية بكمية وجد اذا) PPD( خطورة عن" الرياض" عيادة من سابقة

د ى يضاف وق اء وأوراق ال ة الحن ة المجفف ة أوراق والمطحون ديقو تسمى نباتي ادة وهي Indigo ان ة م تخدام آمن  االس
ذلك  ، المعامل  في تصنع وهي ون  يوتعط  آ د  األزرق الل اء  اضافة  عن ا  الم د  ،عليه ط  وعن اء  أوراق خل ة  الحن  المجفف

ديقو +  الحناء" أي تعطي االنديقو صبغة مع والمطحونة ة  صبغة ) االن د  سوداء  نباتي ا  يضاف  وق  Isatin صبغة  اليهم
ذلك  ، اخرى يةنبات مواد مع) Isatin+  انديقو+  الحناء( تحوي الكتم مثل سوداء صبغة المحلي السوق في ويوجد  وآ
ائج  تعطي وآلها مختلفة اشكال في داآنة بنية او سوداء بريطانيا انتاج من صبغة يوجد دة  نت ة  وهي  جي  االستخدام  آمن
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ة  حساسية  يسبب قد الكم وحنا فقط الخارج من استخدمت اذا االحيان أغلب في ضارة تأثيرات لها وليس بعض  خفيف  ل
 .الناس

اء  تحضير ة  وتحضر : الحن اء ال عجين اء  بوضع  حن دافئ  الم ى  ال اء  مسحوق  عل ط  الحن دا  ويخل ى  جي ة  يكون  حت  عجين
ذه  من  ويحضر  زجاجي اناء في ساعتين الى ساعة لمدة تترك القوام غليظة ة  ه در  العجين ة  بق راد  الكمي  استخدامه  الم
ا  تخضب  او الشعر على العجينة هذه وتوضع االستخدام عند التحضير حديثة تكون أي د  بشرة  به ة  سب ح الجل  الرغب

داآن  االحمر اللون لتعطي ساعتين الى واحدة ساعة من البشرة او الشعر على العجينة هذه وتترك والطلب ا  ، ال  وآلم
  .الداآن او الغامق اللون زاد آلما الجلد او الشعر على ما لحد العجينة ترك وقت زاد

ون عصير اضيف واذا ل او الليم اهي او الخ وائل او الش رى س ة اخ ىا معروف ة ل اء عجين اء الحن ذه اعطت الحن  ه
ة  وجود  مع العجينة الى المضاف الماء وتدفئة جذاب برونزي او داآن لون العجينة اء  يعطي  الرطوب ا  الحن نا  لون  حس
 .جذابا

ون  وتعطي برطوبتها العجينة تحتفظ حتى دافئة وهي بفوطة اللحية او الرأس على وضعت اذا الحناء عجينة وتلف  الل
رأس  على الحناء عجينة وضع عند المكيف او المروحة مثل الباردة الهوائية للتيارات التعرض جبي وال المرغوب  ال

 .الحمى مثل امراض احداث في الصبغة هذه تسبب ال حتى

 ":  فقط خارجي" الطبية الخصائص

دام  األصابع أوراقها بمعجون فيخضب التجميل؛ في الحناء تستعمل ـ ا  للسيدات  والشعر،  واألق ى  لوالرج  السواء،  عل
 الصباغة أعمال في استعمالها إلى باإلضافة

 الجبهة على بوضعها الصداع عالج في الحنة عجينة وتستعمل ـ

 العطور صناعة في الحنة زهور وتستعمل ـ

  المختلفة الفطريات وعالج القدمين تشقق عالج في يفيد بالحناء والتخضب ـ

 األورام بها وُضمَّد عجنت إذا والقروح األورام عالج في الحناء وتستعمل ـ

 واللسان واللثة الفم قروح لعالج غرغرة يستعمل الحناء نبات -

ة  لمدة الرأس في وضعت إذا الحناء أن علميًا ثبت وقد ـ د  طويل ا  بع إن  تخمره واد  ف رة  القابضة  الم  الموجودة  والمطه
دهون،  الزائدة ازاتاإلفر ومن والطفيليات، الميكروبات من الرأس فروة تنقية على تعمل بها ا  لل د  آم اً  تع اً  عالج  نافع

اء  معجون  استعمال  ويفضل  الرأس فروة والتهاب الشعر لقشر ون؛  أو بالخل  الحن ادة  ألن الليم وزون  م ة  الل  ال الملون
 . القلوي الوسط في تصبغ

  مرات 5-3 المصاب المكان على ضعه ثم الحناء الى الماء أضف االآزيما لمرض جيد عالج الحناء أن وقيل -

 عدم  ويجب  ، الحلق وآالم واللسان واللثة الفم قروح لعالج آغرغرة الحناء نبات يستعمل التقليدي الشعبي الطب وفي
أثيره  الحناء نبات من يحضر الذي المحلول او الحناء مسحوق بلع ى  الضار  لت از  عل از  الهضمي  الجه دموي  والجه  ال

ة  االبحاث  ومرآز  التخصصي  فيصل  الملك بمستشفى والسموم االدوية تحليل قسم مختبر الى ورد انه حيث  من  عين
ه  وصفت  مريض  من استخدمت الحناء محلول ق  عن  ل د  سببت  حيث  العطارة  محالت  احد  طري  المشاآل  من  العدي
ة  وانواع طبية تحاليل لعدة وخضع اسابيع لعدة االبيض السرير على ورقد المستشفى بسببها ادخل الصحية  من  مختلف
ذين  الشعبي العالج مـدعي طريق عن طويلة لفترات الحناء محلول تناوله بسبب هذا آل االشعة رت  وال  االمراض  آث
يس  والتي  الشعبية  وصفاتهم بسبب والصحية الجسمية ا  ل م  صحيح  علمي  اساس  له ا  توثق  ول ل  علمي ا  الغالب  ب  عليه
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 الطويل المدى على ولكنها والمروجين المستخدمين بعض يظن آما المرضية الحاالت بعض تفيد وقد والظن التخمين
 والكلى للكبد مستمرا تلفا تسبب وقد التناسلي الجهاز او الدموي للجهاز وتسممات التهابات تحدث قد طويلة فترة وبعد

ه  تقويه الشعر على وضعت اذا الحناء وعجينة اال  نضارة  وتعطي ة  ووضع  ، وجم اء  عجين ى  الحن رأس  عل د  ال  في  يفي
اء  عجينة ووضع التفاح خل من ملعقة للعجينة اضيف اذا وخاصة الصداعو الشمس ضربة حالة ى  الحن رأس  عل د  ال  ق
ة  في يفيد ي  القشرة  حال ا  الت ى  تكون  غالب رأس  شعر  عل ة  وتستعمل  ال اء  عجين ذلك  الحن  االمراض  في  الخارج  من  آ

 المستخلص الزيت ويدخل الفطريات بعض نمو عن الناتج االقدام اصابع بين ما التهاب وخصوصا ،والفطرية الجلدية
ار من ي االزه تخدامات وآل العطور صناعة ف ة االس عبية الطبي ابقة الش اء الس م للحن ا تثبت ل م علمي ق ول  من يتحق

  .الحشرات على للقضاء المالبس بين الحناء زهور تضع المجتمعات وبعض وصحتها جدواها

اء  أن القيم ابن ذآر فقد المسلمين أطبائنا عند المرموقة مكانتها للحناء آان وقد ل  الحن افع  محل ار،  حرق  من  ن  وإذا الن
ع  فيه والضماد القالع من ويبرئ فيه العارض والسالق الفم قروح من نفع مضغ ة  الحارة  األورام من  ينف  وإذا الملتهب
اقين  في  العارضة  والبثور النفاطات من وينفع ويقويه الشعر ينبت وهو ونفعها، حسنها معجونًا األظافر به ألزقت  الس
 .البدن وسائر

اء  لون فيقول البغدادي الموفق أما اري  الحن وب  ن يج  محب وى  يه ة  ق ه  وفي  المحب ة  رائحت د  عطري ان  وق ه  يخضب  آ  ب
اً  ماؤها ألمها ويسكن الحارة األورام وفي والقالع الفم قروح في ينفع الحناء أن البغدادي يؤآد  السلف، معظم  مطبوخ
 عينيه الجدري يقرب لم ابتدائه في المجدور به خضب وإذا األظافر، تعفن في ينفع وخضابها النار حرق من ينفع

 :سينا ابن عنه يقول

بيه  وهو  أغصانها  على ورقها شجرة هي  : ديسقوريدوس قال  : الماهية  : ِحناء ورق  ش ون  ب ر  الزيت ه  غي ين  أوسع  أن  وأل
ذي  النبات ببزر شبيه أسود وبزره  . الرائحة طيب باألشنة شبيه أبيض زهـر ولها  . خضرة وأشد ال  ال ه  يق د  أقطى  ل  وق
   . الحارة البدان من يجلب

   . الثانية في يابس األولى في بارد الحناء  : الطبع

   . العروق ألفواه مفتح مفشش محلل أذى بال وتجفيف وقبض تحليل فيه  : والخواص األفعال

   . جدًا ملّينه مسخنة قّوة ولدهنه

   . األرنبة وأورام لتجفيفه والبلغمية الحارة األورام من نافع طبيخه  : والبثور األورام

 آسر على ويوضع األخوين دم فعل الجراحات في يفعل أنه قيل وقد نطوًال النار لحرق نافع طبيخه  : والقروح الجراح
   . وبقيروطي وحده العظام

راهم  في ويدخل العصب ألوجاع ينفع  : المفاصل آالت الج  م دد والت الف ه  م ل  ودهن اء  يحل ين  االعي ع  األعصاب  ويل  وينف
   . العظام آسر من

   . والقالع الفم قروح من ينفع أيضًا وآذلك للصداع الخل مع الجبهة على به يطلى  : الرأس أعضاء

   . الخناق مراهم في ويدخل للشوصة موافق  : الصدر أعضاء

  . الرحم ألوجاع موافق  : النفض أعضاء

ات  في السير عن الناجمة السحجات معالجة فائدة النسيمي الدآتور أآد يثالحد الطب وفي داء  الطرق ين  الفطري  وال  ب
اء، األصابع ل بالحن ك وعل أن ذل ة الفطور ب ؤدي الخمائري ى ت هولة إل تالع س ة اق ن السطحية الطبق د م اء الجل  والحن
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ذا قابضة، ف وه د يجف يه الجل ع ويقّس ه ويمن ا تعطين ع مم يطرة يمن ائ س ور رالخم ل والفط ى ويعم رعة عل فاء س  ش
 .السطحية والقروح السحجات

ة  منه تصنع ثم تجفيفها بعد الرفيعة األغصان ونهاية األوراق بسحق الحناء مسحوق يحضر و د  عجين دآتورة  وتؤآ  ال
ة  األمراض من العديد لمعالجة الحناء معجونة تطبيق فائدة قاسي سامية ات  وخصوصاً  الجلدي ة  االلتهاب أ ال الفطري  منش
ام  في  تساعد آما األصابع، وبين الثنيات في تتوضع والتي دآتورة  وتفسر  الجروح  التئ امية  ال ك  س  بسبب  الصفات  تل
د  الحناء في القابضة الحناتانين مادة وجود ق  أن وتؤآ ك  تطبي ة  تل ى  العجين روة  عل رأس  ف رة  ال ة،  لفت إن  طويل واد  ف  الم

رزات  ومن  والطفيليات الجراثيم من الفروة تنقية على تعمل فيها الموجودة والقابضة المطهرة ة  المف  الفائضة،  الزهمي
  .التعرق مفرطي عند العرق إفراز من اإلقالل على وتعمل الرأس قشرة معالجة في تفيد آما

تعمالها  فيجب  الشعر  صبغ في الحناء استخدام عند أما ادة  ألن حامضي  وسط  في  اس الوزون  م ون  ال ال  وسط  في  تل
 والليمون بالخل الحناء عجينة بصنع ينصح ولذا أساسي،

 أآبر، نوعي ثقل ذو الرمل ألن آشفه يسهل وهذا الطحن، عند الناعم الرمل بإضافة وزنها الزيادة تغش: الحناء غش
اء  من  الحجم  نفس من وزنًا أقل األصلية الحناء من معينًا حجمًا فإن وهكذا ا  المغشوشة  الحن ا  أن آم اً  نفخه اً  نفخ  خفيف
ى  يؤدي الماء في منها قليلة آمية وضع أن آما الرمل، وبقاء ايرهاتط إلى يؤدي و  الرمل  ترسب  إل اء  وتطف ة  الحن  نقي
  .اخضر بطالء بمزجها اصفرارها لتغطية أيضًا الحناء تغش وقد

 Geranium robertianum الراعي إبرة

 التنين صمغ ،روبرت القديس عشبة ،األحمر روبين ، روبرت القديس ، الساعه دوار ، غرنوق ، جيرانيوم

 Robert Herb:  الشائع االسم

  Geranium robertianum:  الالتيني االسم

  Geraniaceae:  العائله

 Geranium robertianum:  العلمي االسم

  :  االنكليزيه الشائعة األسماء

Erva De Sao Roberto، Fortchete Do Diale، Herb Robert، Herba Ruperti، Herbrobert، Hierba De 
San Roberto، Robert Geranium، Robertskruid، Turnagagasi 

 . قوية رائحة بالكامل النبات لدى ، عامين آل تثمر حوليه عشبه وهي ، الغرنوقيات فصيلة من عشبه

 . أآتوبر إلى يوليو من تنضج البذور و ، أآتوبر إلى مايو:  االزدهار وقت

 . سنتيمتر 50 الى 10 من : الطول

 . بنفسجيه ورديه االزهار ، مفصصه ،فاتحه خضراء االوراق ، العقده عند منتفخه حمراء ، دقيقه اساقه

ة . الصخرية النتوآت على و الشواطىء ،المنحدرات ،الرطبة الغابات و الصخرية الغابات : الموطن  بطول  و ، الجاف
 . السكنية المناطق في و الطريق جوانب
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 . الشجرة جذوع ، الصخور ، الترب من تشكيلة على ينمو حيث أفريقيا شمال و آسيا ،أوروبا خالل ُيوَجد:  التوزيع

 . العالجّية لخواصه المبكرين المستوطنين قبل من رّبما أحِضَر وقد امريكا في يزرع االن

وي ب يحت رت عش ى روب ات عل ن آمي ات م ة الفيتامين ل ، الهام ي مث ي و ب افة س ى باإلض ذه إل ادن ه :  المع
 . الجرمانيوم ،الفوسفور ،الحديد ،المغنيسيوم،البوتاسيوم،الكلسيوم

 . وخارجي داخلي : االستعمال

دواء  أحياًنا ُيسَتخَدم:  العالجية االستخدامات ابض  آ در  ، للتشنج  مضاده  ،النزيف  لوقف  ق ول  م وي  مضاد  ، للب  ، حي
وي كن ، هضمي ، مق راض ، مس دة أم ة ، المع ي للقرح از ف هال ،الهضمي الجه يطال اإلس ف و بس داخلي النزي  ، ال

 . المناعة لجهاز وآمحسن لألنسجة. قابض و مهدئ ، الصفراء ، الكلية إصابات

 ايضا ،المناعة لجهاز آمحسن و ، للتأآسد مقاومه ترسانة و للفيروس مضاد ، نشيط حيوي بمضاد الجرمانيوم يزودنا
 . الجيرانيوم استخدم

 البحث من الكثير هناك يكن لم لكن ، السرطانية األورام تقليل في اعديس أنه معروف الجيرانيوم: السرطان عالج في
  .فقط قصصية. المبلغة النجاح قصص معظم و ، ذلك في العلمي

رت اث أظه ه االبح ن األوراق أن الحديث تويات تخفض أن يمك كر مس دم س ذا و ال ن ل ون أن يمك د يك ي مفي  عالج ف
 . السكر

ة  الصدور  معالجة يف يستعِمَل آمادة أو غسل: خارجيًّا ة  المفاصل  ، المؤلم  التهاب  ، النزيف  ،الجروح  ، الروماتزمي
 .الحلق في اللنفاويه الغدد والتهاب والجروح والحمو والقالع والبلعوم اللوزتين

 . الجلدي االلتهاب و الكدمات ، الجلد طفح لعالج خارجيًّا استخدم غالًبا

دَ  وقد ، للعين آغسول استخدم أيًضا ، الحلق و الفم التهابات في آغرغرة ُتسَتخَدم أو ُتمَضغ قد األوراق الج  أن ُاعِتي  يع
  .األظفار تحت االلتهابات

 الخولنجان

 بيضاء أزهار ذو آبيرة، أوراق له مترين حوالي إلى ارتفاعه يصل معمر عشبي نبات عن عبارة الصغير الخولنجان
 . تابلي عموط العذبة برائحته الصغير الخولنجان يمتاز وحمراء،

ر  والخولنجان  األبيض والخولنجان بالعيني يعرف ما أو الصغير الخولنجان مثل أنواع عدة الخولنجان من يوجد  الكبي
اك  األحمر، أو واع  وهن ة  فقط  تستعمل  أخرى  أن ال  للزين ا  لجم تدامة  أزهاره ذه  من  وبعض  خضرتها  واس واع  ه  األن

 . تطبخ أو سيقانه تؤآل اآلخر والبعض الكتابة ورق منه يصنع

ذي  الصغير  والخولنجان  اً  يعرف  ال  Alpinia باسم  علمي officinarum  ة  الفصيلة  من  هو  zingiberaceae الزنجبيلي
  . الطبي النوع

ات  من المستخدم الجزء ي  Rhizomes جذاميره  النب ى  تشبه  الت ا  حد  إل ات  جذامير  م ون  ذات وهي  السعد  نب  محمر  ل
 . عطرية رائحة وللجذامير سقوطها عند ندبًا الجذامير على تترك آبيرة باهتة باغماد ومغطاة
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يا  شرق وجنوب الصين جنوبي في العشبية المناطق الخولنجان منشأ: للخولنجان األصلي الموطن اً  آس زرع  عموم  وي
يا  أجزاء  من  آثير في ودواء آتابل الحالي الوقت في ة  آس زرع  المداري ادة  وي يم  ع ادة  الجذامير  بتقس  في  غرسها  وإع
 . مجففًا أو طازجًا الخولنجان ويستعمل النبات، زرع تاريخ من سنوات 6 إلى 4 بعد إال تجمع وال عالربي

ى  الصغير  الخولنجان جذامير تحتوي :الكيميائية المحتويات ار  زيت  عل وي ? 5-1 بنسبة  طي ذا  ويحت ى  الزيت  ه  عل
اينين ينيول الفاب انوول وس افور ولين نمات وآ ل، وس ا المثي وي آم ى انالخولنج يحت ات عل ات الآتون ة التربين  االحادي
 . والجالنجين الجالنجول مثل النصفية

  القديم؟ الطب في الصغير الخولنجان عن قيل ماذا

رد  ضد  الحليب مع مغليًا ويشربونه حرارة لتزداد جيادها به تعلف آانت حيث القدم منذ الخولنجان العرب استعمل  الب
 . الباءة ولتقوية والسعال

 ،  . الصين بالد من به يؤتى الوزن خفيف طيبة رائحة له المذاق حاد وسود حمر ملتوية قطاع  : الماهية: يناس ابن يقول
  : الغذاء أعضاء  . النكهة يطيب  : الزينة  . للرياح محلل لطيف  : والخواص األفعال  . بعينه خسرودارو هو  : ماسرجويه قال
د  دة  جي ام  هاضم  للمع نفض  أعضاء  . للطع ع   : ال ولنج من  ينف ي  ووجع  الق ين  الكل ى  ويع اه عل ه  الب ه  وبدل ة من  وزن  قرف
   . قرنفل

ل  سنوات،  سبع إلى قوته تبقى يابس حار« الخولنجان عن األنطاآي داود قال وقد اح  يحل تح  الري ام  ويف  والشهية  المس
ل ويهضم رق المفاصل ويحل اء وع اع النس ين وأوج ر الجن ربه والظه ع وش بن م بن وخاصة الل د لضأنا ل وة يعي  ق
 . الشباب

ى  الخولنجان  ادخل ا  إل رن  في  أوروب ره  عشر  التاسع  الق اني  المتصرف  واعتب دغارد  األلم نغن  من  Hildegard هيل  ب
 . المرض عنهم ليدفع اهللا به حبانا الذي الحياة تابل بمثابة

ات  من  الصيني  الطب  في استخدم لقد نين،  مئ ة  يستخدمونه  حيث  الس بطن  آالم وضد  الجسم  لتدفئ يء  ال واق  والق  والف
ن فضًال هال ع اتج اإلس ن الن رد ع داخلي الب ادة. ال دما وع تخدمه عن ينيون يس واق ضد الص إنهم الف ه ف ع يخلطون  م

 . التنوب وفطر الكردهان

وب  الهند وفي يا  غرب  وجن ر  آس اً  الصغير  الخولنجان  فيعتب دة  مقوي عاً  لاللتهاب  ومضاداً  للمع اً  ومقش  عصبيًا،  ومقوي
 . المتقطعة والحمى المفاصل والتهاب المعدة وآالم والتخمة الفواق عالج في يستخدم

ى  الصغير  الخولنجان  ادخل فقد الغربي األعشاب طب في أما ا  إل ق  عن  أوروب اء  طري ذ  العرب  األطب ا  من د  م  ع يزي
اك  يستخدم  حيث  سنة، 1000 يس  بشكل  هن ريح  آطارد  رئ اء  الهضم  ولعسر  لل م  والقي دة  وأل  روحالق  وآتلطيف  المع
 . البحر دوار لعالج وآذلك اللثة والتهاب المؤلمة الفموية

  الصغير؟ الخولنجان عن الحديث الطب قال وماذا

ه  الصغير  الخولنجان أن فعليًا تبين حيث للجراثيم، مضاد الخولنجان أن الصينية األبحاث أثبتت دد  مضاد  مفعول  ل  لع
ام  نشر  بحث يشير حيث الفطر، ضد فعاليته ثبت آما ،)anthrax( الجمرة ذلك في بما الجراثيم من ى  1988 ع  أن إل

ي  مستحضر  الخولنجان من حضر روسيا وفي Candida albicans ضد جدًا فعال الصغير الخولنجان  اسم  تحت  طب
Nastoika الجسم لتدفئة يستخدم مشروب وهو . 

ه  الصغير  الخولنجان أن تبين وقد أثير  ل وي  ت از  مق دفئ  الهضمي  للجه ازات ل وطارد  وم يء  ومضاد  لغ  والجرعة  للق
 . يوميًا جرام 1،5 إلى 0،5 بين ما تتراوح الصغير الخولنجان من العالجية



 17

ة  ملء بأخذ وذلك الصغير الخولنجان مسحوق يستخدم المعدة غازات من والتخلص الهضم عسر حاالت ولعالج  ملعق
م  دقائق عشر ةلمد وترآها مغلي ماء آوب ملء إلى وإضافتها الجذمور مسحوق من صغيرة ك  ويشرب  يصفى  ث  وذل
اقاً  الخولنجان  مسحوق استخدام يمكن آما. اليوم في واحدة مرة بمعدل ك  استنش اء  بإضافته  وذل م  ساخن  لم  يستنشق  ث
بتمبر  5 - هـ1426 شعبان 1 االثنين جريدة عن نقال. والبرد الزآام حدة لتخفيف وذلك المتصاعد البخار  - م2005 س
 13587 العدد

 :والخمول الوهن وتجنب األمراض ومكافحة والجسم لباءةا لتقوية

 .والخولنجان الفستق مع بالعسل مربى أآل وأما بالعسل، المحلى الزنجبيل مثل للجسم منشطا وجدت ما

ه ): " تذآرته( في األنطاآي داود يقول وي  معجون ".  عظيم  سر  في الج  الجسم،  يق يان،  ويع تح  النس خ،  قريحة  ويف  الم
 . نعشهاوي النفس ويفرح

ة  جرام  50+ مطحون  خولنجان  جرام 50+مطحون  فستق  جرام  100+ مطحون زنجبيل جرام 100: المرآبات  حب
 .نحل عسل+ مطحونة سوداء

 في  وتعبأ آالحلوى، تعقد حتى جيدا وتقلب السابقة األشياء تضاف ثم رغوته، وتنزع هادئة نار على نحل عسل يطبخ
 .عجبا اهللا بإذن وسترى يوميا العشاء بعد وملعقة فطار،اإل بعد ملعقة منه وتؤآل زجاج، برطمان

  السرو

ه  خضراء اوراق ذات مترًا30 إلى ارتفاعها يصل الخضره دائمة شجرة السرو ه  غامق ه  ومخاريط  دقيق ه  ذآري  وأنثوي
 .النمو بطيء وهو

   Cupressus sempervirens بأسم علميًا النبات يعرف

 .العطرى والزيت واالغصان يطالمخار النبات من المستخدمة واالجزاء

رة  شبة في مصر في وخاصة المعتدله االجواء في ويكثر ترآيا االصلي وموطنه:للسرو االصلي الموطن يناء  جزي  س
 .المتوسط االبيض البحر حوض دول جميع في حاليًا يزرع انه آما. الدلتا ومنطقة آافترين سانت دير حول

امفين  الباينين يضم طيار زيت على االغصان تحتوي :الكيمائية المكونات وي  والسيدرول  والك ى  المخاريط  وتحت  عل
 .العفص حمض

 القديم؟ الطب عنه قال ماذا

 .والسعال والربو بالسعال الدم وبصق الزحار لعالج الخمر في والمنقوعه المهروسه المخاريط االغريق استعمل لقد

د  ومن السادسة رةاالس عهد من النبات هذا اخشاب بعض على العلماء عثر ولقد ة  االسرة  عه  مصر  في  عشرة  الثاني
ذا  آان حيث بالكرنك، الثالث رمسيس لمعبد الخارجية الجدران السروعلى اشجار نقشت آما. القديمة ات  ه اً  النب  مقدس
ق  العربية، مصر جمهورية في تنمو السرو اشجار زالت وما ى  المسيحيون  ويطل ذا  عل وع  ه ات  من  الن  الشجرة " النب

وعين  الفراعنة عرف لقد. للقبور وزينة للحزن رآزا" الحزينة اني  c.sempervinens يسمى  االول السرو  من  ن  والث
taxus baccata السرو خشب من مصنوعة آانت السالم عليه نوح سيدنا سفينة بأن ويعتقد. 
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 وآانت  الشعر غلصب قديمة فرعونية وصفه اهمها من أغراض عدة في السرو نبات اوراق يستخدمون الفراعنه وآان
تخدم ذور تس ات ج د النب حقها بع ا س ل وعجنه م بالخ ى توضع ث عر عل رأس ش ى ال كل عل ه ش رض لبخ ه بغ  تقويت
  .وصباغته

 .للشعر مسود البهاق، يذهب" السرو في سينا ابن وقال

ين  مع ناعمًا السرو جوز دق اذا به، ضمد اذا للفتق والجميز الجوز مع الطازج ورقه ه  وجعل  الت ه  من  االنف  في  فتيل
 ونقص التنفس لعسر بالشرب جوزه ضمادًا، العين اورام من نافع االسنان، وجع يسكن بالخل طبخه. الزائد اللحم ابرأ

 ".والمعده االمعاء وقروح البول عسر من ينفع المزمن وللسعال االنتصاب

ل  آانت، اين لقروحا ويجفف مطلقًا الدم ويحبس الجراح يلحم صمغه" فقال تذآرته في االنطاآي داود اما  االورام يحل
و ار ويجل ًا اآلث ربًا طالءًا البرحي خصوص ره. وش ه الغرغ ارًا بطبيخ كن ح اع تس نان اوج روح االس ه وق د اللث  ويش

ا ره. رخاوته ًا ثم د طري ان يش م االجف ق ويلح ًال الفت وام يطرد. وضمادًا اآ ورًا، اله رأ ولعق بالعسل عجن اذا بخ  اب
 ثم يتهرى حتى والخل والماء االملج مع ثمره مع ورقه طبخ اذا. البواسير يقطع صمغه. هالمعد وقوى المزمن السعال
 ".الفراش في البول وتمنع المثانه يصلح المر ومع. تساقطه ومنع وطوله سوده الشعر به وطلي دهن في ذلك طبخ

ة  في  البيطار  ابن أما ول  جامع ذا  ورق" فيق ات  ه ا  وجوزه  وقضبانه  النب ه  دامت  م ذبل  هلين  طري ار  الجراحات  ت  الكب
داواة  في  ايضاً  يستعمل الصلبه، االجسام في الحادثه ره  م ه  الجم ا  فيخلطون اء  الشعير  مع  ام  ممزوج  خل  مع  او والم
ع  المر  من  يسير  وشيء  بطالء  مسحوقاً  ورقه شرب اذا. بالماء مكسورًا مزجًا ه  نف ي  المثان ا  تصب  الت  الفضول  اليه
 ".البول عسر ومن

 الحديث؟ لطبا عنه قال ماذا

ول - ديث الطب يق ه الح دما ان رو يوضع عن ا الس دهون خارجي ت او آ دث عطري زي ًا يح الوردة تقبض ة ل  الدوالي
ا  لالقدام المخاريط من مغطس ويستخدم. الدموية االوعية ويضيق والبواسير رط  ومكافحة  لتنظيفه دما  التعرق،  ف  وعن

اً  للتشنج  مضاداً  يعمل  داخليا السرو يؤخذ دم  وبصق  للشاهوق  ويوصف  ًاعام  ومقوي د  التشنجي  والسعال  ال ذا  ويفي  ه
 .الحلق والتهاب واالنفولنزا الزآام ايضا العالج

ه  يحضر  آما والسعال، الصدر االم لعالج جرامات 4 إلى تصل جرعة ورقة مسحوق من يحضر  يستخدم  صبغه  من
 .نقطة 40 إلى20 بين ما منها

 .الدم نزف ويوقف جيدًا الجراح يلحم السرو وصمغ

 Moringa Paregrina  البان

 التجميل مواد صناعة في ويدخل للعطور مثبتًا يستعمل

 المفاصل ألورام وعالج للجنس ومنشط للبول مدر: البان نبات

ار 6 إلى طولها يصل التفرع قليلة مستقيمة أفرع ذات شجرة هو ؟ألبان هو ما ات . أمت ة  اوراق للنب ا  مرآب ة  ولكنه  قليل
دًا ات ج غيرة، وراقاال ووريق ات ص ار للنب ة ازه ة آث ون ذات جميل ذاب؛ وردي ل دأ ج ي تب ور ف ل الظه ور قب  ظه

د  االزهار تعطى وابريل، مارس شهر مابين الفترة في االوراق يح  بع ار  التلق ة  ثم ة  قرني وي  طويل رة  آل  تحت ى  ثم  عل
 .الفستق ما حد إلى وتشبه آبيرة البذرة واحد، صف في البذور من عدد

ان  يعرف .والشوع اللبان الباب، ويسار الغالية والحبة اليسر فيدعى اسماء بعدة انالب نبات يعرف  Moringa باسم  الب
Paregrina  
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و  حيث الشمالية، المناطق وفي وجنوبه الحجاز شمال في طبيعي بشكل النبات ينمو: للنبات االصلي الموطن ى  ينم  عل
ة  في النبات هذا رعناز وقد الصخرية، التربة ذات الوديان وحواف الجبال سفوح ات  حديق ة  النبات اقير  بقسم  الطبي  العق
ا  الصيدلة  بكلية ه  في  ونجحن ى  تطويع ود  حت ى  تع ة  عل ا  مع  البيئ ة  ليست  انه ذا  بيئ ات  ه دينا  وتوجد  النب ة  في  ل  الحديق

 .امريكا في ويزرع وباآستان الهند في بكثرة ويوجد منه، نباتات عدة المذآورة

ون  زيت  شكله  في  يشبه  ثابت زيت البان نبات بذور من يستخرج :البان لنبات الكيميائية المحتويات  ويستخدم  الزيت
ى  ويفضلونه  لالآل  الشمال  في الزيت هذا ون  زيت  عل ري،  والسمن  الزيت ذا  يتكون  الب ة  احماض  من  الزيت  ه  دهني

رة ن آثي ا م ك: أهمه ك) Oleic( اولي تياريك) Palmitic( بالمتي ك) Stearic( س اآ) behemic( بهيم وي م ى يحت  عل
ائي  المسح  اوضح  آما التشبع، واحادية وثنائية ثالثية جلسريدية مرآبات ذي  الكيم ام  ال ه  ق دآتور  ب ابر  ال  القحطاني  ج
ات  وستيروالت  عفصية  ومواد فالنونيدات، احتوائه على الصيدلة بكلية العقاقير قسم في ورفاقه ة  وتربين واد  ثالثي  وم

 .صابونينية

  البان؟ عن الشعبي الطب وأ القديم الطب قال ماذا

ا  يخلف  مفروش، الملمس، ناعم زهر له الوجود، آثير مشهور شجر انه: "البان في االنطاآي داود يقول ا  قرون  داخله
ى  عطري  حب  عن  ينكسر آالفستق، البياض إلى يميل حب رارة،  صفرة  إل دخل  وم والي  في  ي اب،  الغ  واهل  واالطي
ين  الشجرة هذه زهر من تشرب مصر د ال زاعم ه،  تبري ع  ب ذا  اجزاء  وجمي ات  ه ع  النب وازل،  االورام تمن  وتطيب  والن
اً  االحشاء  وينقي والنمش والكلف والحكة الجرب، من ينفع ودهنه الجراح، وتدمل البدن، وتشد العرق، اء  مع  بالغ  الم
ي  ويصلح  ويدمل البثور يقلع وبالبول طالء، حبه وآذا مطلقًا، الطحال ويذهب والخل، والعسل  في  قطر  وإذا ر،البواس
ان  دهن  ان: "االنطاآي  ويضيف ".سريعًا البول ادر االحليل وي  الب زالت  اصالح  في  الفعل  ق ارد  وآل  الن الج،  ب  آالف
وي دة ويق د، المع ق وان والكب العنبر فت يج الجسد طيب ب اض، وه ل االنع ع االورام، ويحل يان من وينف  سعوطًا، النس
 المستخدمة الوصفات بعض عمل في يدخل البان حب ان آما اليانسون، حهويصل الكلى يضر انه وقيل. دهنًا والشقيقة

 ".األسود البهاق عالج في

ر  حبه ان: "البان في سينا ابن ويقول ل  الحمص،  من  اآب ى  مائ ه  البياض  إل ق  وان ه،  خصوصاً  من تح  لب  الخل  مع  ويف
 ".الجرب بالخل وينفع االحشاء، في السدد والماء

رأة  تتحمل  بان وذلك النساء، عند العقم عالج في يفيد انه: "البان في" السبيل فاآهة" بهآتا في فيقول هاشم ابن اما  الم
 ".البان بدهان الذآر يدهن بان وذلك الذآر استرخاء عالج في ايضًا يفيد آما. والزعفران المصطكى مع بدهنه

ل،  ويطول ينمو شجر انه" البان عن المظفر ويقول دهن ا استخراج  ارادوا وإذا آاالث ى  رد ل ى  الصالبة  عل  ينعزل  حت
ر  وهو . ويعصر  يطحن ثم قشره دهن  آثي ذي  ال وب  العطور  في  يستعمل  ال ة،  والطي ا  المرتفع ه  ام ذي  ثفل د  يبقى  ال  بع

 . والحكة الجرب من الوجه في الذي والبرش والنمش الكلف من فينفع دهنه استخراج

 صالبة  يزيل آما المرهم، في جعل إذا الصلبة االورام فعوين الوجه من الثآليل يزيل وهو العطر الكبير الحب واجوده
 في واسع نطاق على يستعمل: فهي البان لنبات الحديثة االستعماالت أما".أحمر بخل حبة من شرب إذا والطحال الكبد

ا . الشعر  تصفيف وزيوت التجميل مواد صناعة في يدخل آما للعطور، آمثبت يستعمل الذي البان زيت استخراج  آم
 ان آما جيد، آسماد فيستخدم عصرها بعد البذور من المتخلف الكسب اما االضاءة، وفي غذائية اعراض في تعمليس

ات اوراق ة النب اره الغض اره وازه تخدم وثم ذاء تس ان، ودواء آغ يرية لإلنس ل االوراق وعص ا، قات ل للبكتيري  تؤآ
 .. عصير رازاتباف المصحوب التنفسية القناة والتهاب االسقربوط لعالج االوراق

ازات،  المعدة انتفاخ لعالج الملح مع لالطفال يعطى آما جرامات، خمسة حدود في مقيء ايضًا االوراق وعصير  بالغ
در  يستخدم  الجذور قشر.العقرب لدغ ضد تستخدم النبات قشور ول  آم ا  للب  في  آسعوط  القشور  مسحوق  يستخدم  آم
رأس  وجع  حالة ا . ال ة  ان آم الملح  خلوطة م الطازجة  الجذور  عجين ات  لعالج  تستخدم  ب  والمفاصل  واالورام االلتهاب

ار  مغلي ان يقال. بالشلل المصابة واالجزاء بالروماتيزم المصابة بن  مع  االزه ار  وعصارة  للجنس  منشطة  الل  االزه
 .منشطة فهي البذور اما وهاضمة، للديدان وقاتلة الحصى لتكوين مانعة للبول مدرة باللبن
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 Ambergris  العنبر

 .العطور وأجود أغلى تحضير في المادة هذه وتستخدم السنين مئات من آطيب العنبر عرف

 . Bilaenopetra musculus باسم وعلميا Sperm Whale باسم عاميا المعروف الحوت امعاء من يخرج والعنبر

 امعاءه يهيج ما فيه يكونف يبلع ما البحار وأحياء االسماك من طعامه في يبلع الواسعة المحيطات يسكن العنبر وحوت
ذا  فيحيط ينهضم فال ذي  الشيء  ه اءه  هيج  ال ادة  امع ه  م ذفها  شره  من  تحمي ى  األمر  آخر  يق ا  البحر  ال  االنسان  فليقفه

 .الحيوانية القليلة األصول من العطري األصل ذلك العنبر هي المادة هذه ان ،الناس بها وينتفع

ة  الشمع قوام لها مادة والعنبر را  وهي  وسوداء  وصفراء  وبيضاء  رمادي ا  آثي ين  تجمع  م ر  ب ون  من  اآث ا  ل  يجمع  آم
 .فيتجرع الرخام

 من  انتشلت  التي القطع أآبر ومن الثمن غالي فهو ،آبير حظ العنبر من قطعة على البحر في يعثر الذي البحار وحظ
را  استرليني جنيه 13000 ثمنها آان رطال 248 وزنها قطعة البحر ا  وآثي ا قط البحارة  وجد  م ا  ع ان  وزنه  من  المائت

 . صادوه الذي الحوت امعاء في وجدوها وقد االستوائية البحار مياه عل طافية االرطال

يء  ضخم  رأس له ،العنبر حوت هو امعائه في العنبر يوجد الذي والحوت دهن  بالزيت  مل ى  يطول  وهو  وال غ  حت  يبل
 .الذآر حجم نصف تقريبا حجمها فيبلغ األنثى اما الذآر طول هو وهذا قدما 60

 .والشمع بالجص عادة ويغش األسود واردأه األصفر ثم األزرق ثم القوي األشهب العنبر أجود

د  من  أنها قيل ، الحوت بطن من تخرج مادة"  العنبر"  وام  في  مرضي  تجم اء  الشمع  ق وان  بأمع "  يسمى  بحري  حي
 .  والبرازيل وأفريقيا واليابان صينوال الهند شواطئء قرب البحر سطح على سائحا ويوجد"  مكروسيفال قشلوب

ا  الحوت بطن من خروجها أثناء رخوة تكون المادة وهذه ا  ويكون  ، مسود  سنجابي  ولونه ر  حجمه ه  ويصل  آبي  وزن
ى ي.  رطل 100 ال ذآرة وف ي ت ذي العطر األشهب أجوده داود أب م ويمط يمضغ ال و يتقتطع ول الص، فه ه خ  ويلي

 . فالفستقي فاألصفر األزرق

 .الريق على طعام ملعقة ، عسل آيلو لكل" جرام 11.6 حوالي"  أصلي خام عنبر تولة: امهاستخد

ه  خواصه من ريح  شديد  أن وي  التف اه  ويق ع  الب ائر  وينف دماغ  أمراض  س ون  خصوصا  ال قيقة  الجن  في  ويستخدم  ، والش
 . عاتالجر من يقللوا أن العالي الدم ضغط أصحاب على ينبغي. والمشروب المأآول السحر ابطال

ر  يحتوي :الكيميائية العنبر محتويات ى  العنب ادة % 25 حوالي  عل ذا ) ambrein( تسمى  م  تشبه  رائحة  المرآب  وله
واع  وأجود  أرقى  تحضير  في  آبيرة المرآب هذا قيمة وتكون المسك رائحة ا  حيث  العطور  أن  خاصة  رائحة  يعطيه
 :العنبر استعماالت.العنبر بدون الثمن الغالية ورالعط تحضير يمكن وال طويلة مدة العطور هذه رائحة بقاء ويطيل

ا  ،المفاصل  التهاب  آالم من  ويخفف  ،الجنسية  والقدرة الوزن وزيادة الشهية لفتح داخليا العنبر يستعمل ـ  يستعمل  آم
ازات وطارد آمسهل ة للغ ا المعوي اق الخارج من وطالء داخلي دة وتري د وهو سموم لع دة جي اء للمع د واألمع  والكب
 .القلب وضربات التنفس من ويزيد ثانةوالم

 .والكزاز واللقوة للفالج الشم طريق عن يستعمل ـ

 .للدماغ ومقوية الباردة للنزالت دخانه يستعمل ـ
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 .والخدر العصب الوجاع الظهر فقرات على آدهان يستعمل ـ

ا  يستعمل  ـ انوس  الرقاص  ومرض  الوجه  وشلل  النصفي  الشلل  لعالج  داخلي  الصدر  وآالم النصفي  والصداع  والتيت
 .والربو والسعال

 .الجنسي للبرود بكثرة المملكة مناطق بعض في يستعمل ـ

 .اليوم في مرات ثالث العسل مع مخلوطا السابق للغرض يستعمل

 ..والعقارب الثعابين للدغة والعسل بالسمن خلطه بعد جازان منطقة في يستعمل ـ

ه  حيث  الحوت  من عليه نستحصل فواحة ةعطري رائحة ذات مادة فهو العنبرة أو العنبر ى  الحوت  يقذف ة  عل ل  هيئ  آت
 بالتفصيل  عنه آتبنا أن سبق وقد خضر عروق به أشهب أسود ولونه آبيرة بأحجام وأحيانًا صغير بحجم أحيانًا تكون
ادة  يستخدم  وهو  الماضي رمضان في ياً  منشطة  آم ه  جنس د  ال ولكن اج  يزي ا . للتسمين  أىضاً  ويستعمل  المني  إنت  آم

ة  العطور  صناعة في يدخل ادة  الثمين ة  آم ا . مثبت ة  فيؤخذ  استخدامه  عن  أم د  ال صغيرة  آمي ا  عن  تزي ين  م ى 50 ب  إل
 .اليوم في واحدة مرة الماء من قليلة آمية مع وتبلع ملجم100

ذف  البحر  بقعر  عيون أنه الصحيح: عنبر :األنطاآي داود يقول ة  تق إذا  دهني ارت  ف ى  ف اء  وجه  عل ا فيل جمدت  الم  قيه
ع  طل  هو:  وقيل ، الساحل البحرإلى ى  يق م  البحر  عل ل  ، يجتمع  ث ده  مخصوص  لسمك  روث:  وقي ات  وه  ألن خراف
ه السمك وت يبلع و فيم د ويطف ي فيوج ه ف وده ، أجواف ه العطر األشهب وأج تقي فاألصفر األزرق ويلي ذي فالفس  وال
م  ويمط  يمضغ و  يتقطع  ول ره  خالص  فه الجص  ويغش  ، رديء وغي الذ  ب ة  بنسب  والشمع  نوال  ِإال تعرف  ال ترآيبي
ال  ألف منه القطعة وتبلغ بنيسان يقذف ما وآثيرآ المغرب الخليج وساحل والمندب ُعمان بحر وموضعه ، للحذاق  مثق
 أمراض  سائر ينفع ، األولى في يابس الثانية في حار وهو فيجذبها عليه تنزل ألنها الطيور أظفار فيه يوجد وخالصة
ل  واألنف األذن وأمراض والنزالت والشقيقة الجنون من خاصية وغيرهما طبعا ةالبارد الدماغ  والسعال  الصدر  وعل
 والرياح الكلى وأمراض والطحال واليرقان واإلستسقاء والكبد المعدة وضعف الرئة وقروح والخفقان والغشي والربو
ا  آل  في المفردات أجود وفه آان وآيف.  وأآًال شمًا والنسا والمفاصل واللقوة والفالج الغليظة ر،  م ريح  شديد  دآ  التف

 ما ويعيد القوى، وينعش األرواح ويحفظ الحواس ويقوي مفردأ الشراب في أو ، صمغ ونصفه بنفسج بمثله خصوصأ
 .  الغالية مع به ُمزج إن وآذا الياس بعد الشهوة أعاد العسل بماء لوزم وان الشهوتين أ ويهيج والجماع الدواء أذهبه

ذة  من يجدد الفعل عند به الطالء أن : واصهخ ومن ا  الل م  م ده  تمكن  ل ة،  بع ه  وأن المفارق وام  يطرد  دخان  ويصلح  اله
 .دانق وشربته ، الوباء ويمنع الهواء

 األرطه

ة  نباتات أحد األرطة ا  المشهورة  السعودية  البيئ دخل  شعبية  استعماالت  وله  وأثبتت  شعبية  مستحضرات  عدة  في  وت
 . المستوطنة الديدان وبعض البكتيريا ضد تأثيراتها العلمية الدراسات

 . وتيب ورسمة ورمو وارطا وارطي عبلي أو العبل مثل شعبية أسماء عدة لألرطة

 . الحماضيات فصيلة من Calligonum comosum باسم علميا االرسطة وتعرف

ات  شكل  ويبدو قليلة أوراقه. يباتقر أمتار ثالثة إلى متر بين ما ارتفاعه يتراوح شجيري نبات هي األرطة؟ ماهي  النب
ات . أوراقه لقلة نظرا خشبيا ار  للنب ة  ازه ة  زاهي ون  ذات المنظر  جميل رة . وردي أحمر  ل ات  ثم  ومغطاة  مفلطحة  النب
 . متفرعة بزوائد
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وب  وشرق  شمال وفي نجد وشرق الحجاز شمال في وتترآز السعودية العربية المملكة لألرطة األصلي الموطن  وجن
  . السعودية العربية المملكة

ات ة المحتوي ات الكيميائي ه لنب وي :األرط ع تحت زاء جمي ات أج ة نب ى األرط دات عل دات فالفوين تيروالت وقلوي  واس
ات ة وتربين ات ثالثي واد وانثراآينون ات عفصية وم د وآومارين م فصل وق اقير قس ة العق دة الصيدلة بكلي ات ع  مرآب
ل  فالفونيدية امبفيرول،  مث تين،  آ يانيدين،  وآويرسترين، ايز آورس ايو  بروس انثين  ف و  الآس انثين  وني ا  إآس وي  آم  يحت

ايو  شهر خالل العفصية المواد من آبيرة آميات يعطي األرطة ونبات صابونينيه مواد على النبات وبر  م ى  واآت  وأعل
ات  من يسيل الفترة تلك وبين% 8،10 6.9من آانت العفص من آمية وأقل آمية ائل  االرطه  نب زج  س  تحت  عيتجم  ل
 .للكحة آعالج واستعماله بجمعة الناس ويقوم قرمزي إلى بني لون ذي العسل أو الدبس تشبه مادة هيئة على النبات

د: االستعماالت  ة االرطة استعماالت  عرفت لق ذ  الدوائي ة من ة أزمن تعملها حيث  طويل دماء اس ذ المصريين  ق  نحو من
ات  ذآر ورد حيث مراض األ عالج في سنة 4000 ة  وصفة  في  األرطة  ثمارنب  لعالج " هيرست  قرطاس " في  طبي
ا  ليعطي  األعشاب  من غيره مع بطبخه وذلك عضو أي في الرعشة دهن  مرهم ه  ًت ة  وفي . المريضة  األعضاء  ب  دول
رع  بفرم المواطنون يقوم النبات هذا يكثر حيث االمارات ة  األف ات  الغضة  الطرفي ط  أو األرز مع  ويضعونها  للنب  تخل

دة  لعالج ويشرب الماء من قليل مع الغضة األفرع تدق آما. رائحته ليزين واألرز السمك مع تطبخ أو اللبن مع . المع
ول ر ويق ي االنق اب ف اء ان الشعبي الطب آت ي النس ة ف ارات دول ن األم دققن آ روق ي ة الع م اليابس ا ث ة ينخلنه  إلزال
ة  وفي  جميال ولونا فواحة رائحة فيعطيه المرأة شعر على ويوضع يعجن المسحوق من الناعم والجزء األلياف  المملك
ه  نظرا الجلود دباغة في األرطة تستخدم السعودية العربية ى  الحتوائ ات  عل رة  آمي واد  من  آبي ة " العفصية  الم " الدابغ
ى  اليابسة األغصان تسحق حيث واألقمشة المالبس صبغ في األرطة تستخدم آما اء  مع  وتغل ه  وتغسل  الم  المالبس  ب

ون  بهأش لونا فيكسبها ا . الحليب  بل اطق  بعض  في  األرطة  تستعمل  آم ة  من ى  حيث  األسنان  لعالج  المملك  جذور  تغل
 . البروتين على الحصول في األزهار تستعمل آما. آمضمضة ويستعمل النبات

 مستخلص  ان سعود  الملك بجامعة الصيدلة بكلية العقاقير قسم علماء أثبت فقد األرطة لنبات الحديثة االستعماالت أما
دا  فولجاريس، وبروتيس أوريس، استافيلوآوآس: هي البكتريا من أنواع عدة نشاط أوقف األرطة نبات انز  آاندي  البيك

وزا  وبسودمونس ا  اريوجين ة  الدراسات  أثبتت  آم ة  الخالصة  ان المخبري ات  الكحولي ا  األرطة  لنب أثير  له ل  ت ى  قات  عل
ذا  ان وجد  آما واألسكارس جيجانتكا فاشيوال هما الديدان من نوعين ات  له أثيرا  النب ا  ت أثيرا  منبه ا  مقبضا  وت  ثبت  آم
 .البحث قيد الزالت والدراسة السكر يخفض النبات هذا ان مبدئي بشكل

ا  من  الغضة  الطرفية األفرع ان ذآرنا فقد ودهانا وشرابا اآال االرطة نبات يستعمل رم  االرطة  ت نب  مع  وتوضع  تف
ه  ليطيب  رزاال مع  تطبخ  او اللبن مع تخلط او االرز ا . ويؤآل  رائحت دق  آم رع  ت ل  مع  الغضة  االف اء  من  قلي م  الم  ت
ازلين  مع  وخلطه جفافه بعد االرطة نبات سحق يمكن آما. المعدة لعالج يشرب رهم  واستعماله  الف ا . آم ادة  ان آم  الم

 .الكحة ضد مقننة بكميات تؤآل ان يمكن االرطة تفرزها التي االفرازية

 اذخره

 .اتللغاز وطارد منشط 

 األطفال لمغص ويفيد الشهرية الدورة يضبط للتقلصات مضاد األذخر

ة  عطرية رائحة ذو معمر عشبي نبات هو SWEET RUSH: األذخر ورد،  رائحة  الغالب  في  تشبه  ذآي ات  ساق  ال  النب
ز  سم،60 إلى30 من ارتفاعه يبلغ قائم ات  يتمي رة  اغصان  بظهور  النب ات،  قاعدة  من  آثي ات  اوراق النب  يطيةشر  النب

 .االولى الدرجة من الصحراوية النباتات من ويعتبر متجمعة خصالت هيئة على عادة يكون األذخر نبات.خشنة

وطن  في اسماء بعدة األذخر نبات يعرف ي  ال ة  صخبر : وهي  العرب ارات،  بدول ل،  حشيش  االم أموني،  خالل  الجم  م
نبل ي، س بن عرب ة، ت اير، همش ا حلف ة، حلف ب مك رب، طي بن اصخبر، الع ة، ت راد مك ي.. س يمن وف م يعرف ال  باس
 في  ينتشر . االخرى البلدان من آبير عدد في ينمو ولكنه للنبات موطن أهم المملكة للنباتتعتبر االصلي الموطن.محاح
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ع  النفود، نجد، منطقة الحجاز، وشمال جنوب من آل في المملكة الي،  الرب اطق  الخ ة  والشمالية  الشرقية  المن  والجنوبي
 .المملكة من

ات  من  المستخدمة  األجزاء ع  تستخدم : النب ات  اجزاء  جمي ات .النب ة  المحتوي اتيحتوي  الكيميائي ات  للنب ى  النب وت  عل  زي
 في  اولية آمادة يستخدم الذي وسترال الليمون، عشب لزيت المشابهة جيرانيول: هي الزيت هذا مرآبات وأهم طيارة
 .فالفونيدات على يحتوي آما. سترول مرآب لكوآذ. االينون عطر إلى تحويله بجانب" أ" فيتامين صناعة

 األذخر؟ عن القديم الطب قال ماذا :االستعماالت

دأت  عندما انه ذآر لقد ات  ب ة  الحفري ام  مصر  في  االثري دما  م1881 ع ور  فتحت  وعن وك  قب ة  مل ي  الفراعن  يرجع  الت
ه ~  الرسول عن الصحيح في ثبت لقد.المشهورة األذخر رائحة منها ظهرت سنة3000 إلى تاريخها ال  ان ة  في  ق : مك

ال  ولبيوتهم، لقينهم فانه اهللا، رسول يا األذخر إال عنه اهللا رضي العباس له قال" خالها يختلى ال" ه  اهللا رسول  فق  علي
 ".األذخر إال: "والسالم الصالة

ه " األذخر  عن الدمشقي ويقول ف،  ان تح  لطي واه  للسدد  مف در  العروق،  واف ول  ي ل  ،الحصى  ويفتت  والطمث  الب  ويحل
ي الصلبة االورام دة ف د المع ين والكب ربًا والكليت ذره( واصله وضمادًا، ش وي) ج ود يق نان عم دة االس كن والمع  ويس
 ".البطن ويعقل الغثيان

ول اآي داود ويق ن االنط ر ع ه" األذخ كن ان نان آالم يس ت مضمضمة، االس ع الحصى، ويفت ث وينف دم نف ل ال  ويحل
 جرامات5 حوالي وشربته الورد ماء ويصلحه الكلى يفيد وهو والمعدة، الصدر وينقي ،السموم ويقاوم مطلقًا، االورام
 ".جدًا رديء والعراقي مصر من ثم الحجاز ارض من المأخوذ األصفر، النمو، الحديث األذخر واجود

 طبية فوائد له ان: "األذخر في فيقول بوليس اما البهائم، في حتى الحكة من ينفع األذخر دهن ان: "فيقول سينا ابن اما
ا  الحمى،  ضد  آدواء يشرب الزهرية االجزاء مستحلب ان منها عديدة ات  مستحلب  ام ه  النب دراً  فيكون  بكامل ول  م  للب

اردًا اح وط اد لالري اتيزم ومض ادات للروم روح وآم ًا، للج ا ومعرق ي ام الج االوراق مغل راض فع ة الم  الرئ
 ".المعدة واضطرابات

ه  اجامي  ومنه الرائحة طيب اعرابي منه  : الماهية  : وفقاحه اذخر ق  ومن ه  اصلب  وهو  دقي يظ  ومن  وال ارخى  وهو  غل
   . اسود ثمر له واالخر له ثمر ال احدهما نوعان االذخر ان  : ديسقوريدوس قال له رائحة

اً  صار تشقق فاذا الحمرة الى فهو فقاحه واما رائحة االذآى االحمر اعرابيه اجوده  : االختيار ق  وهو  فرفيري بيه  دقي  ش
   . باليد وذلك فتت اذا الورد برائحة رائحته طيب في

   . ويحذيه اللسان ويلذع وقضبانه واصله الفقاح وفي زهره في منفعته واآثر

ردة  قوة االجامي في  : الطبع د  مب ن  وعن ه  جريج  اب ارد  آل يراً  يسخن  وفقاحه  قبضاً  اشد  واصله  ب ل  وقبضة  يس  من  اق
   . الثانية قي حارًا طبعه في االعرابي يكون ان ويكاد اسخان

ك  في اقوى واصله وقبض تحليل دهنه وفي آان حيث الدم نفث من فقاحه ينفع فلذلك قبض فيه  : والخواص االفعال  ذل
ه  الطبيعة ويقبض ين  انضاج  وفي تح  وتلي واه  ويف ة  االوجاع  ويسكن  العروق  اف ام  في  وخصوصاً  الباطن ل  االرح  ويحل
   . الرياح

   . البهائم في حتى الحكة من ينفع دهنه  : والقروح الجراح

ة  الصالبات ومن طبيخه الحارة االورام من ينفع  : والبثور االورام اً  وضماداً  شرباً  الباطن اردة  االورام ومن  وطبخ  الب
   . االحشاء في
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   . عياءاال يذهب ودهنه بفلفل مثقال ربع منه شرب اذا التشتج وينفع العضل ينفع  : المفاصل االت

ل   : الراس اعضاء راس  يثق ه  االجامي  خصوصاً  ال ا  االدق لكن  من ظ  يصدع  منهم وم  واالغل زره  ين ه  يخدر  وب  وجميع
   . الراس ينقي وفقاحه رطوبتها وينشف العمور يقوي

ام  ويشهي  المعدة يقوي اصله  : الغذاء اعضاء ان  يسكن  ايضاً  واصله  الطع ه  الغثي ال  من ه  مع  خصوصاً  مثق ل  وزن  فلف
   . الكبد واورام المعدة اورام من وينفع المعدة اوجاع يسكن فقاحهو

ه  قطر اذا وآذلك الحارة الرحم الورام طبيخه في والقعود خاصة الرحم اوجاع من ينفع  : النفض اعضاء  يحسى  او في
ه  من  ا  مائ ل  الحصاة  يفتت  وبزرهم ة  ويعق ان  خصوصاً  الطبيع ه  االجامي ان  من ع ي وفقاحه  النساء  نزف  ويقطع  من  نق

ع  الفلفل مع مثقال مقدار اصله من شرب واذا منها الدم ونزف الكلي اوجاع قاء  من  نف ع  وفقاحه  االستس  اورام من  ينف
    . المقعدة

   . الهوام لسع من نافعًا يكون اصله يلي الذي الغض بورقه ضمد اذا الغليظ النوع  : السموم

ا وربجي أم ول) 1986( الش ر: "فيق د األذخ ي مفي اال ف ى، تح ات الحم بة والتهاب ة، القص راض الهوائي ب وام  القل
 ترياق عمل في يفيدان معًا والجذور الساق االعصاب، آالم الروماتيزم، امراض األطفال، صرع الحنجرة، والتهابات
 ".والعقارب األفاعي لسم مضاد

 زيوت على تحتوي النبات اءاجز مختلف ان": "الطبية الكويت نباتات: "آتابهما في) 1984( وشرآس الخليفة ويقول
 ".والنعناع العنبر رائحة بين مزيج ورائحته للعشب الجاف الوزن من% 1 بنسبة طيارة،

بطن  امراض  في ومفيد منشط األذخر زيت ان: "السعودية من وزمالئه عقيل ويقول  العضالت  تقلص  من  الناتجة  ال
ة  نقط  الزيت  من  تؤخذ بينما مغلي، شكل في ويعطى للبلغم، طاردًا جذره ويعد االرادية غير  سكر  أو السكر  مع  قليل

 ".الرحم لعالج مفيد ومغلية النبات،

 MEDICINAL بعنوان الجديد آتابهم في ورفاقه القحطاني جابر الدآتور يقول األذخر؟ عن الحديث الطب يقول ماذا* 
PIANTS OF SAUDI ARABIA، VOL.II.2000 ات  ان ازات  وطارد  منشط  األذخر  نب  ومعرق  للتقلصات  ضاد وم للغ

ا  للتبرز، المصاحبة وخاصة المتقطعة التقلصات وفي البطن تطبل في آثيرًا ويفيد ا  ام نفط  فيستعمل  خارجي  مضاد  آم
ول .الصابون  وفي  العطور  اجمل  صناعة  في يستخدم آما القطنية، واآلالم للروماتيزم ه  في  قطب  ويق ات " آتاب  النبات

 لالطفال المغص لحاالت جدًا ومفيد الشهرية، الدورة انضباط دمع في تأثير لألذخر" ليبيا في الطبية

 األصفر البطيخ

بيله،  يعترض  ما متسلقا األرض سطح فوق ينتشر العصارة آثير نبات عن عبارة" الشمام"األصفر البطيخ   واسمه  س
 . Cucumis melo العلمي

زور  من  آتلة وسطه في ،مستدير أو مستطيل وثمره  أو أبيض  أو أصفر  لب  ذو ،أخضره  أو القشر  أصفر  وهو  ،الب
ر . إفريقيا في أو الجنوبية آسيا في زرع ما أول زرع الشمام أن الظن وأغلب. أخضر ه  ويكث  الصيف  فصل  في  تناول
 مناسبة برودة على ليحصل الثالجة في وضعه بعد تناوله مايفضل وغالبا الحر، وأوقات

 - سكر  غرام  6 - دهون  مليغرام 2 - بروتين مليغرام 70- ماء وزنة من% 95 على الشمام من غرام المائة يحتوي
  .األحمر البطيخ في الموجودة تفوق المعدنية األمالح من الكثير و 2ب فيتامين و سي فيتامين و ألياف مليغرم 50

افية  خواصه  في  عنه ويزيد للعطش، ومطفئ مرطب آاألخضر األصفر والبطيخ و  الّش از  عالج  فه  إذا لإلمساك  ممت
د  على شرائحه َوضَع وإن. الريق لىع أخذ د _  المتغضن  الجل ة،  نضارة  يكسبه _  الجع ا  وليون ه  آم د  أن  لمعالجة  مفي
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ول  إلدرار مفيد وهو. والنمش الكلف من الجلد ينقي وماؤه. الجلد التهابات دم  ومنقٍ  الب  أمراض  عالج  في  ويساعد  لل
 .البواسير مرض ويقاوم االمساك ويزيل والنقرس الكلى

هأ ويحذر ات آل رة بكمي ى آبي ن حدوث اليسبب حت اء، تعف  أو السكر بمرض المصابون األشخاص وينصح باألمع
اء  بالتهابات المصابون اد  األمع دم  الهضم  عسر  أو الح ه،  بع ا  تناول ة  أآل  أن آم رة  آمي د  األصفر  البطيخ  من  آبي  يول
 .اإلسهال عنه وينتج والمغص المعدة في بالتثقل الشعور

ا  على يحتوى حيث لمصريينا عند الصيف فاآهة ه  من % 92 من  يقرب  م اء  وزن ل  م دا  وقلي واد  من  ج ة  الم  الزاللي
ك % 8 الى فتصل فيه فنسيتها السكريات أما والدهنية ا  وذل وع  تبع ى  وعالوة  وموسمه  البطيخ  لن ك  عل البطيخ  ذل ه  ف  ب
نعش  ملطف وهو الطبية هبقيمت قورنت ما إذا بسيطة الغذائية البطيخ وقيمة ج و أ فيتامينات من متوسطة نسبة  في  وم

 .. فيه الموجودة العالية المياه لنسبة نظرا العطش من ويقلل الحارة األجواء

 ) فوسفور آالسيوم،( أمالح)أ،ج( فيتامينات دهون، ، بروتين نشويات،: المكونات أهم

 : الطبية فوائده من

 . وملين وهاضم صيفا ومرطب منشط -1

 . لىالك لحصوة ومفتت للدم مقوي -2

 . الجلدية لألمراض مخفف -3

 . المرتفع الدمع ضغط تخفيض في بذوره تفيد -4

 . الدموي النزيف وقف في جذوره تستعمل-5

 أستخدمه  آما الرأس وقشر والبهاق للكلف وعالجه الدم تنقية على قدرته وخاصة العديدة فوائده سينا ابن أقر وقد هذا
 . األورام عالج في القدماء العرب أطباء

ون  تؤذي قد مباشرة األآل وبعد آبيرة بكميات تناوله: ملحوظة ك  الهظم  عسر  وتسبب  القول رة  بسبب  وذل واه  آث  محت
ى  ساعات بثالث الغداء وخاصة الرئيسية الوجبات بعد بتناوله ينصح ولذلك به األلياف نسبة وارتفاع المائي ل  عل  األق
 .طازج آعصير استخدامه يمكنهم ءواألمعا المعدة من يشكون الذين لألشخاص بالنسبة أما

ار  الصغار  ،يحبني لذيذ وطعمي جميل ،شكلي اللذيذة البطيخ فاآهة أنا ؤاد  ،أنعش  والكب  فصل  في  العطش  وأطفئ  الف
 .  أخرى غذائية فوائد أّي فّي توجد وال السوائل على أحتوي فقط أنني الناس من الكثير ويعتقد ، الحار الصيف

 : على آذلك أحتوي فأنا وسكر ماء وزني من بالمئة90 أّن إلى فباإلضافة امًا،تم ذلك غير الحقيقة ولكن

 .  والعظام األسنان جدًالتقوية المهم والكالسيوم والدهون البروتين

 ) ج(و) أ( فيتامين من آّل على أحتوي آما

 .  والبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والمغنيسيوم للدم المقّوي الحديد على آذلك وأحتوي

 . بالروماتيزم للمصابين جدًا مفيد وأنا
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 . للبول ممتاز ومدر

 .  األلياف من آبيرة آمّية على أحتوي ألنني لإلمساك، فّعال وعالج

 .  التيفوئيد مرض من آذلك يقي وعصيري

 .  السكريات من عالية نسبة من فّي لما أبدًا مّني اإلآثار بالسكري المصابين الأنصح ولكني

 .  عالية غذائية قيمة لها جدًا لذيذة بذور على بداخلي أحتوي فأنا وأخيرًا

 البقدونس

 . العالم انحاء جميع في زراعته انتشرت ثم للبقدونس الرئيسي الموطن االبيض البحر منطقة تعتبر 

ا  الحجم صغيرة واوراقه سم 30 الى 25 من ارتفاعه يبلغ اتي  اخضر  لونه ات  ثالث  من  تتكون  ف ا  ملساء  ورق  حافته
 .خفيفا تسنينا سننهم

 الشكل آروية والثمار مثير عطر منها يفوح باالخضرار مشوحه اللون صفراء واالزهار

  الدم لفقر مضاد،لالعصاب مقو، عام مقو وهي البقدونس مميزات

 للتسمم مضاد،الجاف للرمد مضاد ،للحفر مضاد ، للكساح مضاد

 البوليه المجاري او الهضمي وللجهاز للدم منق

 للسرطان مضاد، للديدان طارد، لالوعيه ممدد، لطمثل منظم

ر يوصف دم لفق طراب ال ه واض وهن التغذي و لل ر وللنم م لعس ر الهض وي وللتخم ل المع ات، وللتطب ا لالف  للمالري
 الحيض الالم للنقرس للروماتيزم

  المعويه للديدان المراره لضعف االعصاب لتوتر

  من والملفوف حامضال الليمون في ما اضعاف اربعة البقدونس في

 ) ث( فيتامين

 جذوره مع بكامله النبات هو الطبي الجزء

 الرضوض، االبيض السيالن، الحليب احتقان: الخارج من يستعمل

 والنمش الكلف،االعصاب توتر،الرمد،الحشرات لسع،الجروح

 .الدموللمعاقين بفقر المصابين لالوالد خاصه بالسرطان االصابه من واق ، واالمعاء للدم منق البقدونس

 الدمويه الدوره يعيق فالبقدونس االزم من اآثر المقادير تجاوز حال في
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 .)المالريا(غب حميات يشفي غرام 200 الى 100 بمعدل البقدونس عصير

 . الصوت وانقطاع والنزالت الرطب للربو عالج خير آان بالحليب المقطع البقدونس غلي اذا

 .االلم محل والخد اللثه بدلك االسنان االم به تعالج آما

 . الريق علي صباحا ويشرب والبنفسج االطريالل مع البقدونس يغلى الديدان ولطرد

 . جدا مفيد الحولي البقدونس وجذر ومطمث مبول البقدونس جذور مغلي

 .والطحال الكبد واحتقانات واالستسقاء اليرقان شفاء في

 . الدمويه الدوره وتنظيم

 . ويعد عسره عن الناجمه االالم ويمنع ضالحي ينظم البذور مغلي

 .الطمث الضطرابات المفضل العالج بحق البقدونس

 الكمون

غ  حولي  عشبي  الكمون نبات ه  سم  50 حوالي  ارتفاعه  يبل ه  واوراق مجوف  ساق  ول ى  تشبه  خيطي ا  حد  إل  اوراق م
ة  في  تتجمع  االزهار.  السنوت رع  نهاي ى  االف ة  عل ة  هيئ ون  مظل د  أصفر  بل ار  تكون  النضج  وعن  شبه  مستطيلة  الثم
د  تعرف التي الثمار النبات من المستخدم الجزء عطرية رائحه لها. غامق بني لون ذات بخطوط مخططة مسطحه  عن
 ..المشهورة التوابل من وهو نفاذة، برائحة يتميز الخيمية، العائلة من معروف نبات وهو. بالبذور الناس من آثير

اً  الكمون يعرف وشبث سنوت ثلم آخرى اسماء الكمون علي ويطلق  الفصيلة  من  cuminum cyminum بأسم  علمي
 .المظليه

ه  وترآستان مصر للكمون األصلى الموطن:  للكمون األصلي الموطن زرع  ولكن وم  ي اطق  مختلف  في  الي  حوض  من
 . ةاألمريكي المتحدة الواليات جنوب وفي والصين والهند والباآستان ايران وفي المتوسط األبيض البحر

 من  مكون هو الزيت هذا في الرئيسي والمرآب طيار زيت على الكمون ثمار تحتوي: للكمون الكيميائية المحتويات
 . دهنية وزيوت يمين وباراسا بانيين وبيتا تربين وجاما الدهيد

ل الن ضفاف  على بكثره تزرعه آانت التي القديمه مصر في الكمون عرف ؟ الكمون عن القديم الطب قال ماذا د  ي  وق
ه  عرف ل  في  الكمون  خاصية  الفراعن انوا  والتنظيف  والترويق  التحلي ه  فك دايا  يقدمون د  آه  في  الكمون  وجاء . للمعاب

ه  البرديات في الكمون جاء وقد.  عالجيه وصفه60 من أآثر في القديمه البرديات ه  آوصفات  الفرعوني ر  عالجي  ألآث
ة  60 من ى  وجاء  مرضية  حال ة  في  الكمون  فعل رز  بردي دودة  الحمى  حاالت  لعالج  اب  الهضم  وعسر  الشريطية  وال

ا .  الطمث  آثرة وضد لألرياح وطارد المعوي والمغص اً  الكمون  من  المصريون  صنع  آم ده  ألالم مسكناً  دهان  المع
اتزم  واوجاع  زالت  والمفاصل الروم رد ون فاء  الب  من أيضاً  الكمون واستخدموا  الجرب حاالت  وضد  الحروق ولش
ق  لخراج  موضعية  وبخاخات الكريهة الرائحة ذات والجروح قروحال لغيار الخارج د . والحروق  الفت ال  وق  الطبيب  ق

ه  ويحللها الرياح يطرد مسخنه قوة فيه الكمون" ريدس ديكور األغريقي  مع  الزيت  مع  ويستخدم  وتجفيف  قبض  وفي
ذ  األنف  من النزيف قطع فيه واشتم بالخل الكمون سحق وإذا الجروح لشفاء العسل ه  أدخلت  إذا لكوآ ه  من ه  قطع  مبلل
 ". األنف في

 



 28

ل  الحصى  يفتت  الكمون" جالنيوس وقال اخ  المغص  ويزي دة  وانتف ول  المع دموي  والب  الزيت  مع  الكمون  ويستخدم  ال
 ".  المتورمة الخصية آدهان

 : سينا ابن يقول

 من أقوى والفارسي نبطي منهاو شامي ومنها أصفر فارسي ومنها أسود آرماني منها آثيرة أصناف الكمون  : الماهية
ة  أشد والبري  . وبستاني برّي الجميع ومن المواضع سائر في الموجود هو والنبطي الشامي ّري  ومن   ، حراف  يشبه  الب
  . السوسن بزر بزره

ه  قضيب  له آثيرة بالد في ينبت وقد المصري وبعده الكرماني وخاصة الطعم طيب البستاني  : ديسقوريدوس قال  طول
بر ه ش ة وورق ة أو أربع اق خمس قق دق ورق مش اهترج آ ه الش ن صغار رؤوس ول ون وم ا الكّم مى م ون يس  آومين

درون  بمدينة آثيرًا ينبت البري الكمون أي أغريون ات  وهو  خلقي ه  نب ه  ساق  ل ق  شبر  طول ه  دقي ع  علي ات  أرب  أو ورق
ة  أو آالقشر  شيء  لثمر ا وفي  ثمر  فيها ناعمة مستديرة ستة أو خمسة صغار سوس طرفه وعلى مشققة خمسة  النخال
   . بالبزر يحيط

ة  أشد وبزره تاني  من  حراف ى  وينبت  البس ول  عل ّري  الكمون  من  آخر  وجنس  تل بيه  الب تاني  ش ه  ويخرج  بالبس  من  في
   . الهوام نهش من نافعًا آان شرب إذا وبزره بالشونيز شبيه بزر فيها مرتفعة بالقرون شبيه صغار علق الجانبين

   . غيره من أقوى والفارسي الفارسي من أقوى الكرماني  : االختيار

   . الثالثة في يابس الثانية في حار  : الطبع

   . يقال فيما قبض وفيه وتجفيف تقطيع وفيه ويحّلل الرياح يطرد مسّخنة قوة فيه  : الخواص

   . اللون صفر ناولهت من استكثر فإن بقدر واستعماله أخذه وآذلك صفاه بمائة الوجه غسل إذا  : الزينة

   . وعسل زيت مع أو الزيت مع بل األنثيين أورام على باقال ودقيق وزيت بقيروطي يستعمل  : والبثور األورام

   . جدًا الجراحات به حسيت إذا السوسن بزر بزره يشبه الذي البري وخصوصًا الجراحات يدمل  : والقروح الجراح

 يمضع قد  : العين أعضاء فتيلة منه ادخلت إن وآذلك الرعاف قطع منه واشتم خلبال الكمون سحق إذا  : الرأس أعضاء
ح  مع  مضغ وإذا فينفع العين تحت الدم آهوبة وعلى الظفرة على ويقطر بزيت ويخلط ه  وقطر  المل ى  ريق  الجرب  عل
   . اللصق منع والظفرة المكشوطة والسبل

ة  وتجلب البصر تجلو البري وعصارة ة باليو ويسمى  الدمع اييوس  ناني دخان  أي ق ة  ويجلب  ال ا  الدمع دخان  يفعل  آم  ال
   . فالينبت العين لشعر النتف آاويات في أيضًا يقع وهو

   . النفس عسر من نفع بالماء ممزوج بخل سقي إذا  : النفس أعضاء

ى  بالزيت  يستعمل  : النفض أعضاء ا  الخصية  ورم عل ا  بقيروطي  استعمل  وربم ق  بالزيت  استعمل  وربم اقال  ودقي  الب
   . والنفخ المغص ومن الدم بول ومن البول تقطير من وينفع البري خصوصًا الحصاة ويفّتت

   . الطبيعة تطلق العسل بماء المسحوقة البري وعصارة

   . البول في مرارًا يحدر البري وحشيش يعقل بل يطلق فليس الكرماني وأما البطن يسهل النبطي الكّمون  : روفس وقال
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  . السوسن بزر بزره يشه الذي البري وخصوصًا الهوام لنهش بالشراب يسمى  : السموم

 الكرماني وهو أسود إما وهو ، زيرة والفارسية آرمينون وباليونانية السنوت(  ُيسمى:  آمون : األنطاآي عنه ويقول
ه  ؛ األبيض  وهو العادة آمون أو األصفر وهو الفارسي أو ، الملوآي الدواء يعني الباسيلقون وُيسمى ا  وآل تاني  إم  بس
ري  الكل  وأجود  ؛ آالشبت أآاليل في وبزره مستدير وورقه أقصر لكنه آالرازيانج وهو بنفسه ينبت بري أو ُيزرع  ب

ري  ، فبستانيه الكرماني تانيه  الفارسي  فب تاني  وأردؤه ، فبس ا  ويغشّ  ، األبيض  البس ه  بطيب  وُيعرف  بالكراوي  رائحت
ابس  حار وهو ، سنين سبع قوته وتبقى حبه واستطالة د  ي ة  آخر  في  الجي ى  في  واألبيض  الثالث وي  األول  التلطيف  - ق

ه  طالء  ولو مطلقًا الرياح ويحل الغاية، إلى يلطف به المطبوخ اللحم إن حتى وخ  بزيت ه  المطب رد  ويطرد  في  ويحل  الب
نفس  وعسر  والتخم الهضم وسوء السموم ويدفع األورام اء  شربأ  الشديد  والمغص  ال اً  - والخل  بالم  ، بالزيت  واحتقان
 ، ًا ضماد المحبوس الدم - وُيحلل بالزيت فرزجة فيقطعه الطمث عدا ما ويدر الشعير أو الباقالء مع ُيضمد ما وأجود
هوة ين وش وه الط ًال، ونح ر أآ ي ويقط روح ف ين ق وك والجرب الع ع ، المحك اض وم يض بي ع الب د يمن ار الرم  الح
 مع  البشرة ويجلو ، مجرب والنزالت األسنان وجع سكن بطبيخه وتغرغر بالصعتر جمز وإن لصوقًا البارد وصفارة
 .  وحده والطرفة بملح والظفرة والسبل للبصر وعصارته الغسوالت

ون  يصفر  أآله وأن القمل عليه يتولد لم بمطبوخة ُدهن إذا المولود أن : خواصه ومن د  ، الل واتر  وق ه  ت و  – أن  إذا ينم
وع  آل  ويبدل الكثيراء، وتصلحه الرئة يضر وهو ، يزرعه من قال آذا بالماء وعد إذا يروي هوأن النساء فيه مشت  ن
د  ومتى النبطي ُيسمى قد منه واألبيض الكراث وبزر الكراويا آله وبدل باآلخر منه األرمني  فاألسود،  بالحبشي  قي  وب

  .الشونيز وقدُيرادباألسودمنه والحلوفاألنيسون فالكراويا،

ه  الدراسات  أثبتت  الكمون؟  عن  الحديث  طبال قال ماذا د  مضاد  الكمون  ان الحديث ات  جي ا .  للميكروب  أن أتضح  آم
 . لألرياح وطارد للمعدة ممتاز منبه وهو سنوات سبع الفعاله بالمواد احتفاظه على القدرة لديه الكمون

 : يلي آما خارجية وأخرى داخلية استعماالت وهناك

دان  الطمث  وآثرة المعده وانتفاخ الهضم وسوء المغص تلحاال : الداخلية األستعماالت ة  والدي رد  وحاالت  المعوي  الب
اء  آوب ملء مع الكمون مسحوق من صغيرة ملعقة ملء يستخدم ي  م رك  مغل زيج  ويت ع  الم دة  لينق ائق  عشر  لم م  دق  ث
دل ويشرب يصغي وب بمع ي آ ي وأخر الصباح ف اء ف االت. المس نجات لح هية وضعف العصبيه التش ام الش  للطع
دل  الكمون مسحوق يمزج أو ماء لتر في الكمون مسحوق من صغيرة ملعقة من مكونًا مغليًا يستعمل  واحد  جرام  بمع

دل  الكمون زيت يستخدم.  الروماتزمية األالم وتسكين لعالج. نحل عسل آبيره ملعقة مقدار إلى ى  نقط 10 بمع  أي عل
 .  والعشاء األفطار عقب المريض يتناوله ساخن مشروب

ة ت االستعماال تعمل : الخارجي فاء يس روح الجروح لش تخدم والق زيج يس ون م ن مك ع والعسل الزيت م  مسحوق م
اآن  لدهان الكمون فاء .  المصابه  األم اً  يستعمل :  الخصيتين  اورام لش اً  موضعياً  دهان  زيت + الكمون  مسحوق  مكون
 .  موضعيًا دهانًا الملح مع الكمون يستعمل: والحكه الجرب لعالج. دقيق+  زيتون

 .  األنف بداخل وتوضع الزيت مع الكمون بمسحوق مشبعه القطن من فتيله يستعمل:  األنف نزيف اليقاف

 .  يوميًا للوجه مرات ثالث غسوًال الكمون ماء فعلى يستخدم: صافية بشرة على والحصول الوجه بقع إلزالة

ا  في مؤخرًا صنع وقد ل  مسمى  تحت  مشروب  فرنس ى  ديساع  آومي ة  عل اتح  الهضم  عسر  إزال د  للشهيه  وف  في  ويفي
 . والجرب والحروق والروماتيزم التشنج حاالت

ا  األطعمه بعض إلى الكمون يضاف آما اً  ألعطائه اً  طعم ى  الكمون  زيت  ويضاف .  طيب ات  إل ا  الحلوي ا  لتعطيره  آم
ى  ويضاف  لالتوالمخ والكعك الخبز صنع في يستعمل آما ، العطورات صنع في الكمون زيت يستعمل ر  إل  من  آثي
رقية األآالت وبخاصة األآالت ه، الش ي القديم دا وف دخل هولن ي ي بن صنع ف ي الج ا وف ى يضاف الماني ائر إل  الفط
 . لتعطيرها والخبز
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 .  المرضعات عند اللبن وإدرار الهاضمة اإلفرازات في ويزيد للغازات طارد انه الكمون فوائد ومن

 . العطور صناعة في الطيار الزيت في يستخدم واالنتفاخ والمغص الحموضة حاالت عالج في مفيد

 . والغازات الرياح وطرد التشنج لعالج وصفة

ى  ويغلى ماء لتر في الكمون من آبيرة ملعقة توضع - ار،  عل ي  من  يؤخذ  الن ل  فنجان  نصف  المغل  بنصف  األآل  قب
 . يوما عشر خمسة ولمدة يوميا مرات ثالث ساعة

 . للمرضعات ويعطى الكمون مسحوق من واحد جرام في العسل من قليل يمزج المرضعات دىل الحليب إلدرار -

ع  ويمزج  ، بالتساوي الفجل وبزر واليانسون والثوم الكمون من جزء يخلط حيث عندالرجال المني لتوليد -  مع  الجمي
 . المنى توليد في غاية فانة صباح آل بذلك ويفطر ، العسل

دي،  والمغص الطمث ألآلم به العين وغسل غليه بعد باستعماله وذلك تهيجها من ويهدئ نالعيو التهابات يعالج -  المع
اء  آوب  في منه قليل بنقع وذلك السمنة محاربة و ، الرياح لطرد يستعمل ي  م ة  مع  مغل ة  ليمون ات  مقطع رك  حلق  ويت
 . الريق على الصباح في الماء يشرب ثم الليل طوال

 الفقوس

 الثقيلة المعادن من ويحمي والضغط سترولالكولي يخفض الفوقس 

ر  ونصف متر حوالي طولها يبلغ بحرية عشبة وهي الفوقسية الفصيلة من طحلبي نبات الفوقس ذفها  المت واج  وتق  األم
ددة  فروع الى يتفرع مستطيل شريط عن عبارة وهي. الشواطئ الى دائمًا ه  متع اس  وبداخل ى  صغيرة  اآي اد  عل  او ابع

وءة  الشكل زيتونية فقاقيع بمجموعة تنتهي الطحلب فروع وبعض بالهواء لوءةمم متفاوتة مسافات الهواء  ممل . ايضاً  ب
 .السواد الى أويميل اسمر غضروفي جفافه بعد يصبح ثم اللون زيتي لزج الجفاف قبل والطحلب

 .الشمالية وأمريكا وأوروبا اليابان شواطئ األصلي الموطن

 .النبات اجزاء جميع المستعمل والجزء Fucus vesiculosis باسم علميًا الفوقس يعرف

ا  من  السكاآر  ومتعدة العضوي غير اليود امالح على يحتوي :للفوقس الكيميائية المحتويات  االجينيك  حمض  اهمه
ا  متعددة فينوالت ايضًا ويحوي ايودين والفوك وافيوآان انين  واهمه ا . فلوروت وي  آم ى  يحت واد  عل ة  م ادن  هالمي  ومع

 .طيار وزيت المانيتول وآذلك الصوديوم لجيناتوا

 الفوقس؟ عن القديم الطب قال ماذا

ون  الصيادين  اوائل وآان والفرنسية، البريطانية الشواطئ على الفوقس من آثيرًا يصادفون البحارة آان ات  يحرق  النب
تفيدون  آوقود الستخدامه ه  ويس ه  السمك  تغليف  في  من ه،  وقلي ى  وأآل ان اليا من  العكس  وعل ذين  ب انوا  ال  يستهلكون  آ

وقس  الحقيقة في يكن لم الطحالب، من آبيرة آميات ين  يعجب  الف ك  مع . قط  األوروبي د  ذل ان  فق اء  آ رن  في  االطب  الق
 .الدرقية الغدة بتضخم اصيبوا قلما األطلسي المحيط ساحل على يعيشون الذين الناس أن الحظوا قد عشر الثامن

ا  طبيب  ابتكر  م1750 عام وفي دة  تضخم  لعالج  دواء نيبريط ة  الغ اً  الدرقي وقس  من  مكون ربن  الف الفحم  المك  ومن  ب
اًال،  الدواء هذا وآان نباتي، زيت مستحضرات ى  االنتظار  توجب  ولكن  فع ام  حت م  م1812 ع ة  الظاهرة  لفه  الكيميائي

ببه  لدرقيةا الغدة تضخم ان االطباء وتأآد اليود على يحتوي الفوقس بأن الكيمياء علماء بعض فسرها التي  األصلي  س
  .اليود مادة فقرها
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وقس  جمع في واألوربيون األمريكيون استمر قد ى  للحصول  الف ود  عل ه  الي نين،  لعشرات  من انوا  حيث  الس  يقتلعون  آ
اء  الحظ  عشر،  التاسع  القرن من الستينات في. اقصاه الجزر بلغ آلما بالصخور المتعلق الطحلب  البريطانيون  االطب

ذين  اسالن  ان والفرنسيون ود  يستهلكون  ال ة  ألغراض  الي دون  أخرى  عالجي م  يفق ك  بسرعة  وزنه ه  بسبب  وذل  مفعول
ان  حيث الدرقية، للغدة المنشط ود  آ ة  يسرع  الي دى ) األيض ( االستقالب  عملي اس  هؤالء  ل ى  ويساعدهم  الن  حرق  عل

 .السمنة عالج في شهرة الفوقس اآتسب وهكذا أآبر، بسرعة حريراتهم

م ن ل اء يك ائيوناال االطب ان نتق ي االمريك رن ف ع الق ر التاس تخدمون عش وقس يس نهم الف انوا ولك تخدمون آ ود يس  الي
د  ومشاآل  السل  عالج  مثل الحاالت من آثير عالج في منه المستخلص ) الزهري ( السفلس  وأمراض  والطحال  الكب
 .الرحم وتوسع الخصيتين وانتفاخ المبايض وأورام الطمث وآالم المهبلية والسيالنات

 الفوقس؟ عن الحديث الطب قال ماذاو

ة  على يحتوي الفوقس ان المؤآد من رة  آمي ود  من  آبي ل  الي ح  اآتشاف  وقب ود،  المل ان  المي وقس  آ ر  الف  من  دواء يعتب
 .السماء

 وهو  المشع 90 - السترونيتوم  امتصاص  من  تحمي  أنها وجد فقد الصوديوم الجينات على يحتوي الفوقس ان وحيث
 .النووية والمراآز التسليح مصانع وفي النووية التفجيرات في مستخدم فرعي ناتج

ا  ويسبب  لإلنسان  العظمي  النسيج في السام الثقيل الفرعي الناتج هذا ويترآز د  فيم واع  عدة  بع ا  السرطان  من  أن  منه
رطان ام س رطان العظ دم وس ودآين ومرض ال ن) Hodgkin( ه م ونح ارب ان نعل ة التج ي النووي ت الت ى اجري  عل
 ).Strontium‐90( السام الناتج ذلك من آبيرة آمية حررت قد األرض

د ت وق د اثبت ن العدي ات م ي الدراس ت الت ى اجري وان عل افات ان الحي ن االض ات م دل تخفض الصوديوم الجين  مع
ى  ايضاً  للستروتيوم  المضاد  الفوقس مفعول ينطبق ان ويمكن% 80 عن تقل ال بنسبة90 - السترنتيوم امتصاص  عل
 .االشعاع لبولينيجا العالمية الصحيفة نشرته الذي التقرير حسب وذلك البالغينو االطفال

 مكمالت من صغيرتين ملعقتين أو األسبوع في الفوقس من جرامًا87 باستهالك األمريكية الذرية الطاقة لجنة وتنصح
اك  في تمت التي الدراسات أثبتت وقد90 - استرنتيوم من الحماية أجل من وذلك يوميًا الصوديوم الجينات ل  م  في  جي
 .والسيزيوم والبلوتونيوم والكادميوم آالباريوم االخرى الثقيلة المعادن من الجسم يحمي الفوقس بأن بكندا مونتريال

دل  يخفض  الفوقس ان الحيوانات على اجريت دراسات آشفت آما ى  اضافة  الشرياني،  والضغط  الكوليسترول  مع  ال
ا  وهو  بالصوديوم غني الفوقس ان ع  أن يمكن  دةم ذلك  الشرياني  الضغط  ترف ى  ول دم  ضغط  مرضى  عل  الشرياني  ال

 .الفوقس من االآثار عدم المرتفع

د وقس ان آماوج ع الف و يمن ور نم راثيم الفط ن والج تخدام ويمك وقس اس الج الف روح لع ة و الج ي خاص دث الت  تح
 .الشواطئ على أو البحر في لألشخاص

 .التكميلية األغذية حالتم في الفوقس من جاهزة مستحضرات يوجد

 .العبوة على المحددة بالجرعات أخذ اذا الجانب مأمون الفوقس ويعتبر

  Purslane Herb، Portulaca Cleracea  الفرفحينه

ه " باسم  سوريا في تعرف الرجله ان  وفي " بقل ه "  لبن ذان  ،" فرفحين ه  من  اصلهما  االسمان  وه  وفي  ، السريانيه  اللغ
ه "و ، المبارآه والبقله" والفرفحه الفرفح" تسمى بيهالعر اللغه معاجم بعض  واالردن فلسطين  وفي  مصر  في " الرجل
 . الفالحين لدى شعبيه طبخه وهي فرفحينه فاسمها
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 . ويجرفها فيقلعها الماء مجرى في اال تنبت ال النها وذلك الحمقاء بالبقله ايضا تسمى الرجله

 Golden Leaf Purslane:  الشائع االسم

 .Portulaca Aleracea:  العلمي االسم

  Portulaceae:  العائله

  Portulaca oleracea:  الالتيني االسم

 Portulaca oleracea، verdolagas: باالنكليزيه اسمائها

 . العالم أنحاء آل في ويوجد ،إيران و الهند إلى أصله:  الموطن

 . سنة 2000 من ألآثر العصارة آثير طعام ولآمحص ُاستخِدَم ، الصيف و الربيع في بسرعة ينمو حولي نبات

ي  ،إيران و الهند منطقة إلى أصله الرجله نبات ا  الت د  منه ى  انتشر  ق ا  إل ا  ،أوروب ا  و ،أمريك ى  تقريًب  آخر  رآن  آل  ال
 .للعالم

 . لذيذ فهو مناسب بشكل طبخ إذا ثانيا ، منتج نبات النه أوًال سببان العالمي لتوزيعه السبب

 . النزيف ايقاف و ، السامة والمواد الحرارة يزيل أن ُاعِتيَد الرجلة ،التقليدي الصيني الطب في

 . التنفس امراض عالج في باستخدامه ، المتشابهة الفوائد الصينيون العشب موردو وجد وقد

 . للروماتيزم آعالج ُاستخِدَم قد تاريخيا

امين  البوتاسيوم  و للمغنيسيوم العالية مستوياتال إلى باإلضافة ، السبانخ من أآثر آاروتين بيتا الرجلة لدى  و ، ا وفيت
 . االرضيه الكرة سطح على منتشرة نباتات ثمانية من اآثر من واحدًا يعد وهو ،سي

 .الصيف فصل في المرويه الحدائق وفي الخفيفه االراضي في بكثره ينمو

 . االسديه من آبير وعدد صفراء تويج أوراق وخمس آأس ورقتا الزهرة وفي ،)  ملم 5(  حتى صغيره االزهار

 . ايلول شهر وحتى شباط شهر من تتفتح واالزهار ، ذاتيه عامه بصوره التلقيح عملية

 . الرجل بكف تذآر التي االرض على واوراقه بسيقانه يزحف وهو

رت ه اعتب رة الفرفحين ة ولفت ًا طويل ًا نبات تعملت ، طبي ة واس اع لمعالج رأس اوج ة ال فا والمثان روح ءولش رد الق  ولط
 . الديدان

ي دي الصيني الطب ف تعمل والقبرصي الهن ار تس ه واوراق ازه رة امراض لمعالجه الفرفحين ا آثي ات:  ومنه  التهاب
 . الحروق ضد الضمادات ولتحضير والرئتين البوليه المسالك في والتهابات الباسور ، االآزيما ، الجلد

 . والفطريات للجراثيم مضادة مواد تحوي الفرفحينة ان اتالمختبر في اجريت التي الدراسات بينت وقد
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 . الشريرة االرواح لمنع االسرة حول الفرفحينة نثروا الماضي وفي

 . البارود بمسحوق واالصابات البرد ضربة شفاء في قيمة ذات انها وعرفت

 مضغها ريقط عن وذلك اللثه التهابات ولمعالجة الدم لتنقيه االيام هذة في الفرفحينة تستعمل

 الدارسين..  القرفه

ة،  داآنة الشكل قلبية اوراقها الخضرة، دائمة معمرة، شجرة القرفة: القرفــة أنواع ا  عطري رة  وازهاره  وصغيرة  آثي
ى  من تخرج. اللون سمراء عنبية ثمرتها اصفر، لون ذات دة  فسائل  الجذر  عل زع  الجذر  من  تقطع  خضرية  عدي  وين
ة ا االجزاء وتكشط القشور منها ة  لداخلي ربط  وتجفف  والخارجي د  حزم  في  وت ا . للتصدير  وتع ات  ام  فيستخرج  المخلف
 . القرفة زيت منها

ة  من يوجد ا  نوعان  القرف ة  هم ة  السيالنية  القرف اً  والمعروف وع  Cinnamomum Zeylanicum باسم  علمي اني  والن  الث
 Cinnamomum باسم علميًا يعرف cassia ة  تعرف. صيني الدار او ةالصيني القرفة باسم المشهورة وهي دة  القرف  بع
 . قاد باسم الفرعونية باللغة وتعرف صيني والدار الشليخة مثل اسماء

 مائلة او اللون سمراء بالقرفة المعروفة والقشور. الطيار والزيت اللحاء قشور هي القرفة اشجار من المستخدم الجزء
 . ونفاذة عطرية رائحتها المذاق، حلوة الطعم، حريفة الكسر سهلة وهي الفاتح البني اللون الى قليًال

ة  االصلي الموطن:  للقرفة االصلي الموطن ذا  سيريالنكا  هي  للقرف ة  اتخذت  وله ا  من  اسمها  السيالنية  القرف  موطنه
ة االصلي ا الصينية والقرف و االصلي موطنه د الصين ه مها اشتق وق ن اس ا م و. االصلي موطنه ي وتنم ات ف  الغاب
 . المدارية

 . الغربية االنديز وجبال الفلبين من آل في واسع نطاق على عوتزر

وي  حيث  الصينية  والقرفة السيالنية القرفة من آل في الكيميائية المحتويات تتشابه: للقرفة الكيميائية المحتويات  تحت
 والمرآب Cinnamaldehyde باسم المعروفة القرفة الدهيد هو الزيت هذا مرآبات واهم %4 بنسبة طيار زيت على

ول  نمايل  ومرآب  Eugenol يوجين نمايل  Cinnamylacetate آسيت  س  ،methoyycinnamaldehyde الكحول  وس
cinnamylalcoholالقرفة وحمض Cinnamic acid وي  آما ى  تحت ات  عل ة  تربين م  ثنائي ات  واه ذه  مرآب  المجموعة  ه

ي وي Cinnzeylaninو Cinnzelanol ه ًا وتحت ى ايض ة عل رى مجموع رف اخ مبا تع  Oligomeric س
Proanthocyanidins هالمية مواد على القرفة احتواء الى باإلضافة mucilage . 

ار  فصيلة  من  أشجار لحاء سوى ليست القرفة : ترآيبها ة  أوراق ذات الغ ة  أراض في  تنبت  دائم ى  رملي  سواحل  عل
رة  األرض بحذاء  القشور فتقطع سنوات، أربع الشجرة عمر يبلغ عندما وتجمع البحار، نتين  آل  م رة  في  س ي  الفت  الت
 . الشجرة نسغ فيها يصعد

ة  قشور تحتوي ى  القرف وت  عل ارة  زي بتها  تصل  حيث  طي ى  نس م  ومن  ،%4 إل ات  أه ة  المرآب  مرآب  للزيت  المكون
 في  الثاني المرآب اليوجينول مرآب يعتبر آما الدوائية، التأثيرات أآثر إليه يعزى الذي وهو سينمالدهيد باسم يعرف
ت ذي الزي زى وال ه ُيع أثير إلي دئ، الت د المه ات وتوج ل أخرى مرآب ة أق ن أهمي رآبين م ابقين الم ا. الس ـوي آم  تحت
 .ونشا سكرية ومواد هالمية ومواد عفصية مـواد على القشور

 القشور  تجفف بارعة، خاصة بطريقة الخارجي خشبها نزع وبعد الوقت، بعض مكان في جمعت التي القشور توضع
رة  الشمس  في  مرة ل  الظل،  في  وم اع  تصدر  ان قب الم  أسواق  في  لتب وع  الع دة  المشروبات  من  آن  في  خاصة  المفي

 . الشتاء



 34

داخلي  اللحاء  قشور  من  وتتكون :  Cinnamomum Zylanicumالسيالنية القرفة ة  وهي  األشجار  ألغصان  ال  رقيق
 .التوابل أفضل من وتعتبر بسرعة تنكسر وهي حلو وطعم عطرية رائحة ولها. جدًا

ة ينية القرف ذا :الص وع وه ون الن ميكًا يك مر س ل أس ى يمي رار، إل ا االحم م وله ف طع و حري ة حل ة ورائح  عطري
 .المملكة في رواجًا أآثر الصينية القرفة وتعتبر قصف، ومكسرها

الملح  مزجها ثم بطحنها وذلك الصلع لمكافحة الماضي في تستعمل القرفة آانت ة  والبصل  ب ى  توضع  لصقة  لتهيئ  عل
 . المتساقط الشعر مكان في أسالر

 .يظن لما خالفا حرقه او ألم باي الشخص يشعر ان دون الخفيفة الجروح أنزفة قطع في تنفع بأنها وقيل

ام  شيوعا  واألآثر األعم استعمالها أن غير نظم  محرض  فهي : آطع ات  األول الطراز  من  وم ق .. الهضم  لعملي  ويطل
 . الهضمي الجهاز صديق: اسم فرنسا في التغذية علماء عليها

م  القرفة تدق بأن وذلك الباردة األيام في تفيد ممتازة مناقيع منها وتصنع األخرى، التوابل ببعض القرفة تمزج ى  ث  تغل
ى ار عل ة، ن م خفيف ا يضاف ث ذ السكر اليه ا فتأخ ى تضاف هي،أو آم ا، إل ا يضاف أو الكراوي ل اليه  الجوز من قلي

ك  وليس االستحمام، عقب بتناوله وينصح المفيد، المشروب هذا رةقد يغني مما الهند جوز أو المبشور  ضرر  أي هنال
 . المنقوع هذا تناول آثرة من

 . الجبن إلى أضيفت إذا وبخاصة جدا، لذيذا مذاقا يكسبها األطعمة بعض إلى القرفة إضافة أن آما

ى  النحل بعسل المحلى الساخن القرفة مشروب يساعد ة  عل ة المؤل التقلصات  مقاوم ا  م ة  بأنواعه ل  المختلف  تقلصات  مث
 . الذاآرة وتقوية للنسيان نافعة هي وقيل ، الوالدة و الطمث آالم أو العضالت تقلصات أو المعدة

 .للبلغم طارد بالقرفة المغلي الماء بخار استنشاق

وي  مفعولها في الرئيسي العامل هو األساسي القرفة زيت انو :القرفه زيت إستخامات دورة  والمنشط  المق ة  لل  الدموي
اء،  المحرك  و لألوعية والقابض لالفرازات، والمدر ، التنفس و م  و لألمع تعفن،  المضاد  المعق ذا  و لل رى  له ة  ن  القرف

ى  أآثر الصينية القرفة وتعتبر الصيدالنية، المستحضرات و األدوية من الكثير ترآيب في تدخل  العطري  بالزيت  غن
 . األخرى القرفة أنواع من

 .األذن وآالم والزآام والصداع والنمش الكلف لعالج دهانًا القرفة زيت يستعمل -

ور  لعالج دهانًا الخل مع القرفة زيت يستعمل - روح،  البث ديثاً  والق ة  مسحوق  دخل  وح راهم  صناعة  في  القرف  ضد  م
 .والقروح الحروق

 .مطهرة آمادة قطرتين إلى قطرة بمعدل القرفة زيت يستعمل -

ا  للكلى تلفًا يسبب وربما وقيئًا، دوخة يسبب إنه حيث طبية استشارة تحت إال القرفة زيت استعمال عدم يجب -  أن آم
 .تحاشيه فيجب واحمرارًا حرقانا يسبب قد للجلد دهانًا الزيت استعمال

ام  الصومال الى حتشبسوت الملكة رحلة مع مصر القرفة دخلت لقد:  القديم الطب في القرفة ل  1475 - 1495 ع  قب
ة  الوصفات من الكثير ضمن القرفة اسم وجاء الدالمي ات  في  العالجي ة  البردي ة  الطبي ة . الفرعوني اريخ  وللقرف ل  ت  طوي
اً  استخدمت ما واول الهند في االستعمال من ا  من  واجزاء  طبي ذ  اوروب ل  500 سنة  نحو  من يالد  قب ة  وآانت  الم  القرف

 . الطريقة بنفس اليوم حتى تستخدم تزال وال الهضمية توالمشكال واالنفلونزا الزآام لعالج الزمان ذلك في تستخدم
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ه  ومما اني  الطبيب  قال ة  عن  ديسكوريدس  اليون ة  زيت  يستخدم « القرف اً  القرف نمش  الكلف  لعالج  دهان  الخل  ومع  وال
ور، و للبث د وه اء، لعالج مفي روح، القوب ذ والق رابًا يؤخ عال لعالج ش ي الس وي الصدر وينق دة ويق در المع ول وي  الب

 .»العقرب لسع ضد وضمادات لبخات التين مع ويستخدم طمث،وال

 .. والزآام البرد أمراض ضد نافع بالزنجبيل القرفة مغلي« الرازي بكر أبو وقال

ة  تمزج «  البيطار  ابن وقال و  لعالج  المصطكي  مسحوق  مع  القرف واق  الرب ا . »والف ة  وردت آم  وصفات  في  القرف
ة  ا  ورد حيث فرعوني رات 6 ذآره ةبرد في  م ة هيرست  ي ة،  الحروق وضد  موضعي آمسكن  الطبي ر المتعفن  وتعتب
 .الهضمي الجهاز صديق اسم فرنسا في التغذية علماء عليها أطلق حيث المشهورة األباريز من القرفة

 ودهن . فاسدة قوة لكل وتصلح جاذبة اللطافة، في غاية عفونة، آل تصلح مفتحة مسخنة، القرفة قوة«  سينا ابن وقال
 الرعشة،  في  عجيب  القرفة ودهن والقروح، للقوابي صالح والنمش الكلف على يوضع مذيب، جدًا حار محلل القرفة
ع  االذن، وجع  يسكن ما جملة من وهو الدماغ ينقي الزآام، من ينفع ة  الغشاوة  من  وينف ًال،  اآالً  والظلم ذهب  وآح  وي

د  سدد  ويفتح الصدر، في ما وينقي السعال من وينفع العين من الغليظة الرطوبة ا،  الكب وي  ويقويه دة  ويق  ويجفف  المع
 .»البول ويدر واورامها والكلى الرحم اوجاع من وينفع االستسقاء، من وينفع رطوبتها

 المرآب  هذا تأثير وأثبتوا ومسكن آمهدئ القرفة زيت في الرئيسي المرآب تأثير بدراسة 1980 عام اليابانيون قام -
وا  آما. والحمى الدم لضغط تخفيضه إلى باإلضافة ومسكنة مهدئة آمادة ة  خالصة  أن أثبت ا  القرف أثير  له واع  ضد  ت  أن
 .الفطور من البكتيريا من

الغين  يصيب  الذي السكري بمرض اإلصابة من القرفة تقي قد: للسكري عالج القرفة ة  الب ي  فالقرف ادة  تستخدم  الت  ع
 البث أجروا الذين العلماء أحد حث وقد فاعلية أآثر كلبش السكرية المواد مع التعامل على الجسم تساعد قد الطهي في

 . المادة هذه من فائدة أآبر لجني القرفة استخدام من اإلآثار على الناس األخير

ذي  الكبر، عند يظهر الذي السكري مرض أن اونالين سي بي بي أوردته ما حسب يذآر ق  وال ه  يطل  ،2-الطراز  علي
ر ارا أآث ن انتش ذي السكري م ر ال د يظه ذي الصغار عن د وال ى يعتم ون عل ولين هرم ذا ويصيب. األنس  المرض ه
 . آثيرة مبكرة وفيات إلى ويؤدي العالم، أرجاء آل في األشخاص ماليين

ا  تفعيل إعادة اء  لكن  الخالي رات  علم ة  مختب ة  التغذي ة  األبحاث  لمؤسسة  التابع ة  الزراعي ة  في  األميرآي د  والي  ميريالن
 لهرمون  االستجابة  عن توقفت التي الخاليا تفعيل إعادة بإمكانها القرفة نبات من ستخلصةم مادة أن وجدوا األميرآية
د  القرفة أن الباحثون وجد وقد. المذآور للهرمون استجابة أآثر تجعلها بحيث األنسولين  السكر  معالجة  نسبة  من  تزي

 .يوميا القرفة مادة من آاملة آوب ملعقة إلى آوب ملعقة ربع بتناول السكري مرضى وينصح. مرة 20

 أيضاً  واثبتوا والحمى الدم ضغط ويخفض مسكن أنه القرفة الدهيد مرآب على أجريت التي اليابانية األبحاث وآشفت
ات  ومضادة  الجراثيم  ضد مفعول ذات القرفة خالصة أن ة  وتستعمل  للفيروسات،  ومضادة  للفطري ى  القرف  نطاق  عل

ع بة واس ة آعش ن مدفئ ل م رد أج ًا الب زج وغالب ل، تم ه بالزنجبي ة وتنب دم دوران القرف األخص ال ي وب د أصابع ف  الي
 . واالسهال والغثيان القيء ضد فعال عالج أيضًا والقرفة والقدمين،

ة  ة والقرف ة  الضعف عالج في  خاص بوجه  وتستخدم الضعيف، للهضم  مقوي ا.. والنقاه ة أن وجد  آم  مفعوال للقرف
 . للحمل آمانع الوالدة بعد الهند في وتؤخذ الحيضي النزف على وتحث الرحم تنبه فهي للحيض منشطا

 أعطيت  حيث  أنابيب هيئة على والموجودة المقشورة القرفة وهي السيالنية القرفة تأثير على دراسة قامت أمريكا في
اس  وبدأ الحلبة تعادل بدرجة الدم سكر خفضت أنها ووجدوا السكر بمرض مصابين لمرضى  التمتعه  يستخدمونها  الن
 . المستساغ الحريف وطعمها العطرية برائحتها
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 الذين للمرضى وآذلك الشهية فقد من يعانون الذين للمرضى رسمي آعالج القرفة األلماني العشبي الدستور فسح وقد
 . الهضم سوء من يعانون

 : وهي للقرفة وخارجية داخلية استعماالت وهناك

 :الداخلية االستعماالت بعض

ى  توضع  مسحوقها  من صغيرة ملعقة بمعدل لقرفةا مغلي يستخدم - 1 اء  آوب  ملء  عل ي  م زيج  ويحرك  مغل م  الم  ث
ى  آوبين بمعدل يشرب ثم دقائق عشر لمدة يترك ة  إل وم  في  أآواب  ثالث ك  الي رد  لعالج  وذل رحم  وآالم والسعال  الب  ال
 . الشهرية والعادة البول وعسر

ة  بأخذ وذلك والزنجبيل القرفة مسحوق من متساو مزيج يستخدم - 2 ة  من  صغيرة  ملعق ل  من  وأخرى  القرف  الزنجبي
داً  المزيج وتحريك مغلي ماء آوب ملء إلى واضافتها رك  جي ائق  10 ويت م  دق دل  يشرب  ث ى  آوب  بمع وبين  إل  في  آ

وم الج الي االت لع ة ح ان التخم اخ والغثي بطن وانتف ه( ال رد) تطبل ازات وط وي والمغص الغ هية وضعف المع  الش
 . والقدمين اليدين برودة وضد مالهض سوء وتحسين

ى  تضاف  مسحوقها  من صغيرة ملعقة بمعدل السيالنية القرفة تستخدم - 3 اء  آوب  ملء  إل ي  م داً  وتمزج  مغل م  جي  ث
 . السكر مرضى لدى الدم سكر لتخفيض وذلك دقائق بعشر الثالث الوجبات قبل ويشرب دقائق 5 لمدة تترك

ى  تضاف  نقطتين لىإ نقطة بين ما القرفة زيت من يؤخذ - 4 اء  آوب  ملء  إل  وتمزج  حليب  آوب  ملء  أو عادي  م
د  حمى  وحاالت  والتنبيه الهضمي الجهاز لتطهير اليوم في واحدة مرة بمعدل وتشرب جيدًا ة  التوفئي  المفاصل،  ورجف
ة  إن ويقال. ويضعفها البواسير ويسكن الكبد ويقوي الجنوب وضروب والوسواس الخفقان وضد  انلإلنس  تحفظ  القرف
 . حياته طوال قوته

تعمل - ي مشروب يس ة مغل دل القرف ى 2 بمع واب 3 إل ًا أآ االت يومي رد لح عال الب رحم وآالم والس ر ال ول وعس  الب
 .الشهرية والعادة

ل  مع القرفة مسحوق يستعمل - ل  الزنجبي از  ساخن  آمشروب  والهي ة  لحاالت  ممت دة  وانتفاخات  التخم  والمغص  المع
 .الشهية وضعف المعوي

 .المعدة لتقوية السكر مع مغليًا القرفة مسحوق من جرام 2 إلى 8 بين ما ستعملي -

تعمل - وع يس ة منق دل القرف ى 2 بمع ات 8 إل ع جرام ي 500 م اء مل يط م دورة لتنش ة ال اء الدموي  واإلدرار واألمع
 .الشهية وفتح البرد ومكافحة

 .مطهرة آمادة قطرتين إلى قطرة بمعدل القرفة زيت يستعمل -

 .والسباحين الرياضيين وتنشيط القلب لتقوية جرامات 8 إلى 4 بمعدل القرفة صبغة ستعملت -

ى  تضاف فهي التوابل آأشهر تستعمل - ام  إل ابه  الطع ة  إلآس ة  ورائحة  نكه ا . طيب ى  تضاف  آم  المشروبات  بعض  إل
 .والعطور والحلويات

 : الخارجية االستعماالت

 . األذن وآالم والزآام والصداع والنمش الكلف عالجل موضعيًا دهانًا القرفة زيت يستخدم - 1
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 . والبثور القروح لعالج دهانًا الخل مع القرفة زيت يستخدم - 2

 . والجروح الحروق لعالج القرفة مسحوق من مرهمًا حديثًا األودية مصانع أخرجت - 3

 . الشعر طسقو لعالج لبخات هيئة على والبصل الملح مع ممزوجة القرفة مسحوق يستخدم - 4

 . العقارب لسع لعالج ضمادات هيئة على التين مع ممزوجًا القرفة مسحوق يستخدم - 5

 . والعلك األسنان معاجين صناعة في القرفة تدخل - 6

 تضاف  وهي  عطرة ورائحة طيبة نكهة تكسبه فهي للطعام التوابل أعظم من عرفت أن منذ القرفة اعتبرت: مالحظة
 . التجارية القرفة أنواع أجود السيالنية القرفة وتعتبر. والعطور لوياتوالح المشروبات بعض إلى

ة  مع تداخالت يوجد وال عليها المنصوص بالجرعات أخذت إذا جانبية أضرار للقرفة يوجد فال أضرارها أما  أو أدوي
 .رحمال لعضلة المقبضة لخواصها نظرًا الحامل المرأة قبل من استخدامها عدم يجب ولكن. أخرى أمراض

ر  من العسل وينتج ، األمراض من الكثير يعالج القرفة مع العسل خليط أن وجد لقد : القرفة مع العسل فوائد  من  آثي
ون  منهم الحالي العصر علماء أما.  وفعال حيوي آدواء العسل اليوناني الطب أستخدم قد قرون لعدة.  العالم دول  يقبل
ة  أثار أي له ليس العسل أن حيث األمراض من لكثير جدًا.  وفعال حيوي آدواء العسل وع  أي عالج  في  جانبي  من  ن

ؤذي  ال عادية دوائية آجرعة يؤخذ أنه اإل الطعم حلو العسل برغم بأنه الحالي عصرنا في العلم وينادي ، األمراض  ت
دا  في مشهورة مجلة في نشر وقد بالبنكرياس المصابين المرضى حتى ار (  سمي  آن الم  إخب وم  عدد ) األسبوعية  الع  ي
ة  مع العسل بواسطة منها الشفاء يمكن األمراض من قائمة يوجد أنه 1995 يناير 17 ا  القرف ه  آم اء  أبحاث  أثبتت  العلم

 . الغربيين

دارين  مع العسل من مقدار قدر ناولت : المفاصل التهاب أو النقرس مرض اء  من  مق اتر  الم ا  وأضف  الف ة  عليه  ملعق
ألم  الجزء على ببطئ بها ودلك الخلطة هذه من نهعجي أصنع القرفة مسحوق من صغيرة د  ، الجسد  من  المت وحظ  فق  ل

اً  يأخذ أن النقرس لمرضى الممكن من وأيضًا دقيقتين أو دقيقة خالص في يختفي األلم أن اءاً  صباحاً  يومي  آوب  ومس
ة  مع العسل من ملعقتين مع الدافئ الماء من ة  مسحوق  من  صغيرة  ملعق د  ، القرف اول  فعن ك  تن ه  بانتظام  ذل  يشفي  فإن
اء  إعطاء أن وجد ، آوبهجن جامعة في تم حديث بحث ففي.  المزمن النقرس مرض حتى يط  للمرضى  األطب  من  خل
 200 من  شخص  73 أن أسبوع  خالل  من أنه وجد فقد ، اإلفطار قبل القرفة مسحوق من ملعقة مع العسل من ملعقة
 . ألم بدون بالنقرس المصابون المرضى يتحرك ما عانسر فإنه شهر خالل وفي األلم من تمامًا يشفوا شخص

ون  زيت  من عجينه عمل يمكنهم الصلع أو الشعر تساقط من يعانون الذين األشخاص هؤالء إن : الشعر تساقط  الزيت
ة  مع  العسل  من  ملعقة مع الحار ة  مسحوق  من  ملعق ل  القرف اظ  االستحمام  قب ذلك  واالحتف دة  ب ة  15 لم اً  دقيق م  تقريب  ث
 . دقائق خمس لمدة بوضعه أحتفظ إذا أفضل يكون هذا أن وجد وقد الشعر نيغسلو

اء  من  آوب  في وضعها العسل من وملعقة القرفة مسحوق من ملعقتين خذ : المثانة التهابات اتر  الم م  والف  بشربة  وق
 . المثانة التهابات إلى تؤدي التي الجراثيم يحطم وستجده

ى  وضعها  العسل  من  مالعق خمس مع القرفة مسحوق من واحدة قةملع من عجينه بعمل قم : األسنان ألم  الجزء  عل
 . األلم يزول حتى يوميًا مرات ثالث هذا ويتم ، المتألم

اع بة ارتف ريض أعطي إذا : الكوليسترول نس ترول لم ين الكوليس ن ملعقت ع العسل م الث م ن مالعق ث  مسحوق م
ة  ي مخلوطة  القرف ة  16 ف اء  من أوقي ا  ، الشاي م دم في  الكوليسترول مستوى  ستخفض فإنه دل  ال  خالل% 10 بمع
ه  المفاصل  التهاب  لمرض  بالنسبة  ذآر وآما...  فقط ساعتين ذه  أعطيت  إذا فإن اً  مرات  ثالث  الجرعة  ه ا  يومي  فإنه
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ي  المعلومات تقول وآما.  المزمن الكوليسترول مريض شفاء على قادرة تكون ة  في  ذآرت  الت ذآورة  الدوري اً  الم  آنف
 . الكوليسترول األلم من يخفض يوميًا الطعام مع النقي العسل اولتن فإن

ذي  األشخاص  هؤالء أن : البرد نزالت انون  ال رد  زالت من  يع ة  الب ادة  العادي د  والح ة  يأخذوا  أن الب  من  واحدة  ملعق
 . المزمن والبرد الكحة ستعالج فإنها أيام ثالث لمدة يوميًا القرفة مسحوق من ملعقة ربع مع العسل

د  : العقم انيون  استخدم  لق دلو  اليون ر  العسل  وااليرف دواء  في  السنين  من  الكثي ة  ال د  المنى  التقوي إذا  الرجال  عن  أخذ  ف
م  من  سيشفى  فإنه النوم قبل العسل من ملعقتين العقيم الرجل ان  الصين  دول فمن .  العق  األقصى  الشرق  ودول والياب
د  قبضة  قدر تتناول أن الممكن من العقيمة فالمرآة.  القرفة قمسحو يأخذون تلدن ال التي النساء نجد قرون لعدة  من  ي

ة  نصف  في  القرفة مسحوق ين  وتمضغه  العسل  من  ملعق ين  ب ى  اللثت دار  عل وم  م ه  الي  اللعاب  مع  ببطئ  يختلط  وعلي
دخل م وي اك ، الجس ين وهن ن زوج ة م د والي ا ميرالن يس بأمريك ديهم ل ال ل دة أطف ام 14 لم د ع دوا وق ل فق ي األم  ف
زوج  تناول ما فسرعان الوصفة بهذه أخبروا عندما ولكنهم األبناء على الحصول ة  العسل  والزوجة  ال ا  والقرف  هو  آم
 . واحدة مرة في توأم وولدت أشهر خالل في المرآة حملت قد وعليه باألعلى موضح

دة  أالم يشفي القرفة مسحوق مع المأخوذ العسل إن : المعدة توعل ة المع القرحة  ويشفي  المع اً  دي ا  ، ونهائي  بالنسبة  أم
ة  مسحوق  مع العسل أخذ إذا أنة الدراسة آشفت فقد واليابان الهند من تمت التي للدراسات وطبقًا المعدة لغازات  القرف

 . بها التي الغازات من ستتخلص المعدة فإن

 بتناولها وقم المربى وأ الجيلي من بدًال الخبز على وضعها القرفة ومسحوق العسل من عجينه أصبح : القلب أمراض
ا  ، اإلفطار  على بإنتظام ل  فإنه ذ  الشرايين  في  الكوليسترول  نسبة  تقل ة  من  المريض  وتنق ة  األزم  هؤأل  وأيضاً  القلبي

ذه  تناول عند فإنهم قبل من قلبية بأزمة بالفعل المصابين المرضى اً  الجرعة  ه يهم  نجدها  يومي راً  تحم  أزمات  من  آثي
ابقة  للوصفة المستمر ناولالت أن ونجد.  أخرى قلبية نعش  نجده  الس نفس  ي د  الت رة  دور ونجد  القلب  ضربات  ويزي  آثي

د  للعمر  نتيجة  أنه ووجدوا بنجاح الوصفة بهذه مرضاها عاملت قد وآندا أمريكا في لشفاء ومتنوعة  للشرايين  المتزاي
 . فعال نحو على وتجددها تحيها أنها وجد فقد مرونتها تفقد التي واألوردة

ومي  التناول إن : المناعي ازالجه ة  مسحوق  مع  للعسل  الي وي  القرف از  يق اعي  الجه ا  من  الجسم  ويحمي  المن  البكتري
اء  وجد  فقد الخطيرة واألمراض ه  العسل  أن العلم ر  ب ات  من  الكثي د  المتنوعة  الفيتامين ات  في  والحدي رة  آمي  أن.  آبي

 . الخطيرة واألمراض البكتريا تحارب التي البيضاء الدم آرات يقوي للعسل الدائم التناول

 الحموضة من يخفف الطعام قبل المأخوذ العسل من ملعقتين في المرشوش القرفة مسحوق إن: الهضم عسر أو سوء
 .الوجبات أثقل ويهضم

 . منها المريض وتنقذ األنفلونزا جراثيم تقتل طبيعية مادة على يحتوي العسل أن أسبانيا في عالم أثبت قد : األنفلونزا

 أربعة خذ.  السن آبار وعشاء ويمنح يمنع بانتظام القرفة ومسحوق العسل مع المخلوط الشاي تناول إن : العمر طول
ا  الماء من آؤوس وثالث القرفة مسحوق من وملعقة العسل من مالعق ل  وغليهم ي  مث ع  وأشرب  الشاي  غل  آأس  رب

 . السن آبر وعشاء عويمن وناعم نضر الجلد على يحافظ فإنه يوميًا مرات 4 إلى 3 من

 . عمره من العشرينات في وآأنة يبدو عام المأة ذو الرجل أن حيث

ة  مسحوق  من  واحدة  ملعقة مع العسل من مالعق 3 من عجينه أو خليط أعمل : الدمامل م  القرف ذه  ضع  ث ة  ه  العجين
ه  سبوعينأ لمدة يوميًا ذلك تم وإذا دافئ بماء التالي اليوم في وأغسلها النوم قبل الدمل على ى  ستقضى  فإن دمامل  عل  ال
 . نهائيًا

ة  ومسحوق  العسل بوضع تشفى الجلد أمراض وآل السعقة أو القوباء مثل : الجلد أمراض – الجدل عدوى  في  القرف
 . المصابة الجلد أجزاء على متساوية أجزاء
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ة  مسحوق  مع العسل تناول إن ) :التخسيس( الوزن تقليل ة  القرف اء  من  آأس  في  مغلي اً  صباح  لآ  الم  بنصف  يومي
وزن  يقلل بانتظام النوم قبل الليل وفي فارغة والمعدة اإلفطار قبل ساعة ى  ال ر  نحو  عل ى  آبي  ذو األشخاص  هؤأل  حت
 يأآل الشخص آان ولو حتى الجسم في آماالتر من الدهون يمنع فإنه بانتظام الخليط هذا بتناول وأيضًا.  البدين الجسم
 . ةعالي حرارية سعرات بها وجبه

 أشفيت  قد والعظم المعدة سرطان من المتقدمة المراحل أن واستراليا اليابان في الحديثة األبحاث أثبتت قد : السرطان
اً  يتناول أن السرطان من األنواع هذه من يعانون الذين المرضى فعلى.  بنجاح ة  يومي ة  مع  العسل  من  ملعق  من  ملعق

 . يوميًا شهور ثالثة لمدة القرفة مسحوق

ة  الدراسات أوضحت قد :اإلعياء – عبالت ة  أن الحديث ر  مساعدة  تكون  العسل  من  السكر  آمي وة  ضررها  من  أآث  لق
دمين  األشخاص  إن الجسم ذين  العمر  في  المتق اولون  ال ة  مسحوق  مع  العسل  يتن اوية  جرعات  في  القرف م  متس  تجعله

اء  من  آوب  في  العسل من ملعقة نصف خذأ إن البحث بهذا قام الذي ميلتون/ د قول.  والمرونة باليقظة يتميزون  الم
 الجسم حيوية تتناقص وعندما م 3 الساعة حوالي المساء وفي االستحمام بعد يوميًا المتناول القرفة بمسحوق مرشوش
 . أسبوع خالل الجسم حيوية ماتتزايد الجرعة هذه بعد مسرعان

نفس صعوبة  ا أول أن نجد  : الت وم  م ه يق ا شعب  ب ة  أمريك ة الغرغرة  هو الصباح  يف الجنوبي ع العسل من  بملعق  م
 . صحو تنفسهم يظل وعليه ساخن بماء المخلوطة القرفة مسحوق

 . السمع على يحافظ والمساء الصباح في يوميًا القرفة مسحوق مع العسل من ثابتة جرعات تناول إن : السمع فقدان

ان  في القرفة تخزين يجب :التخزين ارد  مك داً  وجاف  ب ا  المباشر،  ءالضو  عن  وبعي ة  وضع  عدم  يجب  آم  في  القرف
ة  سحق عدم يجب آما. القرفة في الفعالة المواد على تقضي والرطوبة الحرارة ألن الحمامات آبائن أو الفريزر  القرف

د إال ا سحقها إن حيث الحاجة عن د وحفظه ون السحق بع د عرضة تك وت لفق ارة الزي ي الطي ا يعزى الت أثير إليه  الت
 .الدوائي

   Colocynth الحنظل

ات  من  والحنظل  ، ، القرعية الفصيلة يتبع معمر زاحف عشبي نبات رارة  الشديدة  النبات ادة  الم ه  يضرب  وع ل  ب  المث
 مخطط  مخضر لون ذات التفاحة او البرتقالة حجمها في تشبه وثمار صفراء ازهار للحنظل).. حنظل من أمر( فيقال
ون  الى تتحول ثم النضج قبل ببياض رة . االصفر  الل وي .. ملساء  والثم ى  تحت ذي  وهو  اسفنجي  لب  عل ه  يعزى  ال  الي
وي  آما االطالق على المسهالت اقوى من الحنظل ويعتبر القوي المسهل التأثير ى  يحت ر  عدد  عل ذور  من  آبي ين  الب  ب
 ".هبيد" الحنظل بذور وتسمى االسفنجي اللب

دم  سكر  تخفيض في المستعملة المادة ان اال اجزائه جميع الحنظل نبات من يستعمل ذور  هي  ال االخص  الب  غالف  وب
 .والملح بالماء مرات عدة بغسلها البذور في الحنظل مرارة من التخلص ويجب" القصرة" المعروف البذرة

 .Citrullus colocynthus ، Citrakus Colocynthis باسم علميًا الحنظل يعرف

  . المر التفاح ـ العلقم - البّري الرقي يسمى:  أسمائه من

 .  والبذور الثمار لب:  المستعملة األجزاء

ذا  ويحتوي الفعالة المادة هو لب على الحنظل ثمرة تحتوي ى  اللب  ه واد  عل ة  م م  ومن  راتنجي ا  أه رين  مرآباته  ايالتي
)A (وايالتيريسين )B (واد  وبكتين قلويدات على يحتوي آما ادة  الحنظل  يستعمل  صابونية  وم ة  مسهلة  آم  ولكن  قوي

م  خضراء  مازالت وهي النضج قبل الثمرة تؤخذ حيث يختلف االستعمال فإن واسيرللب بالنسبة ى  تقسم  ث ع  إل  قطع  أرب
 .وناجحة مجربة الوصفة وهذه البواسير لدهن قطعة آل وتستعمل
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واد  من وهى الطعم، مرة مواد على يحتوى للحنظل الداخلية الثمار لب يدية  الم ة  الجليكوس  آولوسنث،  باسم  والمعروف
 %  20 ـ 15 بنسبة زيوت على البذور وتحتوى وقلويدات، دهني زيت على الحنظل وىيحت آما

ى  بريا وينمو ، المتوسط البحر حوض :األصلي الموطن ة  السواحل  عل ا  لشمال  البحري وب  إفريقي ا  وجن  وغرب  أورب
اره  المصدرة البلدان وأهم. آسيا ا  مصر  لثم بانيا  وترآي اطق  في  وينتشر .وأس األ  الصحراوية  المن ة  في  خصوب  المملك

ا  اهللا حبا فقد السعودية العربية ة  بالدن ة  بكمي ات  من  هائل ات  وهو  ،»الحنظل « نب ري،  زاحف  نب ز  ب الكثير  يتمي  من  ب
ال  سبيل فعلى العالجية، الخصائص ار  لب  المث ذوره  الحنظل  ثم الج  آمسهل،  تستخدم  وب وة « مرض  وتع  أي -» اللق

از ال يصيب  مرض وهو -» الفالج«و - العقل اختالط الج  العصبي،  جه قيقة «و» الشقاق « مرضى  أيضاً  ويع  -» الش
 . والفخذ والظهر، المفاصل وآالم ،)النساء عرق(مرض عالج في نجاحًا أثبت آما - النصفي الصداع

وان  يرد الحنظل ثمار ورماد ين  ال ى  الع ل  السواد  ال رة  ويزي ين  ُحم  يقومون  السودان  اهل  بعض  ان ومعروف ..  الع
 يستخدم  ،)الحنظل  قطران (تسمى  بالكربون ممزوجة خالصة لذلك نتيجة فتخرج بدائية بطريقة ظلالحن بذور بتقطير

ات،  عالج في ل  خاصة  الحيوان راد (و ،)الجرب (من  االب ة  الجروح  معالجة  بجانب  ،)الق د  القديم  ومن !.. االنسان  عن
ة  الحنظل  نبات أسرار ان  والصمم،  الجذام،  مرض  عالج  في  مساعدته  العالجي  بعض  في  النسوة  وبعض  .. واليرق
ى  السواد  الضفاء يستخدمنه القبائل أخير  شعورهن،  عل ات  لألسف  ولكن !! .. الشيب  ظهور  وت  السوداني  الحنظل  نب
 !!والضائعة المهملة النباتية القومية الثروة ارآان احد يعد انه اال بها، يتميز التي العالجية واسراره خصائصه وبكل

ة  ولتنشيط المزمن، اإلمساك حاالت إلزالة شعبي آمشروب الحنظل ولب لثمار المائي المنقوع يستعمل اء  حرآ  األمع
 . الناتجة الغازات وتقليل الهضم سهولة على يساعد مما والمعدة

 طرد  في  ويستخدم الجرب، مرض ومنها الجلدية األمراض بعض عالج في يفيد الحنظل بذور من المستخرج الزيت
 . المنزلية والطيور الزراعية والمواشي الحيوانات بجلد العالق القراد

 اال البطيخ تشبه وثمرته بمصر سيناء صحراء فى ينبت برى نبات وهو الحنظل ثمرات من حبة نحضر:  للروماتيزم
 التنس آرة حجم فى صغيرة انها

 آعب ىعل قسم آل قسمين الى تقسم ان بعد ساخنة وهى الرجل آعب على توضع ثم لينة تصير ان الى الثمرة تشوى

  الزمن من مدة اطول ساخنة تبقى بحيث القماش من بشئ جيدا الثمرة تربط

 بحلقه الحنظل بمرارة يحس حتى جيدا ويغطى المريض ينام

  اهللا باذن الشفاء يتم حتى مرات 3 العملية تكرر

ة  والضابي  الشري هو:  حنظل:  التذآرة في داود أبي قولي ا  وباليوناني د  دوفوفين ه  فسأغريسو  يسمى  وق  يسمى  وحب
ه  إال آالبطيخ األرض على يمد نبت وهو ، الهبيد آ  أصغر  أن  بالخشونة  يعرف  ذآر :  نوعان  وهو  أصآل،  وأدق ورق
اث  من  واألخضر الذآر وجملة ، عكسه واألنثى ، الحب في التخلخل وعدم والصفر والثقل ردة  اإلن  أصلها  في  والمغ
تعماله يفضي ، رديء ى اس وت إل و ، الم ت وه البال ينب بالد رم ارة وال وده ، الح ف وأج يض الخفي ل األب  المتخلخ
ه  أصل  من المأخوذ ر  ثمر  علي أخوذ  آثي ى  آب أول الم ابع  إل د  مسرى  س وع  بع م  سهيل  طل  وقت  إال شحمه  يخرج  ول

ى  تبقى  شحمه  عدا ما وقوة رديء عداه وما ، االستعمال نتين  إل ا  والشحم  ، س ى  يبقى  القشر  في  دام م ع  إل  سنين  أرب
و ار وه ي ح ة ف ة أو الرابع ابس الثالث ي ي ة ف هل ، الثاني بلغم يس ائر ال ه بس ع أنواع ن وينف الج م وة الف  والصداع واللق

ورك  الظهر وأوجاع والنقرس والمفاصل النسا وعرق والشقيقة وام  يطرد  وطبيخه  ، وضمادآ  شربآ  وال اده  ، اله  ورم
ه  نزع فإذا السواد إلى العين ألوان يرد ون  ستة  الواحدة  في  وجعل  حب ا  وثالث  الشبت  وعصارة  الزيت  من  آل  درهم

دهن  طبخ  وأعيد وصفيت تنضج حتى وطبخت ى  ال تمحض  حت ه  وأخذ  ي ة  من م  ثالث م  ثمن  مع  دراه  آل  سقمونيا  دره
ؤة  النار أودعت وإن ، المحترقة واألخالط الجذام من أبرأ ينتهي أن إلى مرة أيام أربعة آ  ممل ة  زيت ع  ليل  من  الزيت  نف
 نزع بعد زنبق دهن ملئت وإن اللون وحسن اليرقان ونقى ، سعوطآ السدد وفتح اآلثار، وجال ، والصمم األذن أوجاع
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ه  خضب  وأخذ يحترق حتى النار وأودعت بالعجين وطينت حبها ة  الشعر  ب ام  ثالث ى  وشرب  أي ام  في  الريق  عل  الحم
وغ  وقبل ، بالشيب وأبطأ ، جدآ الشعر سود ه  البل ات  من  يمنع دي  محرب ه  كت دل وإذا ، الكن دمان  ب ع  الق  أوجاع  من  نف

ر ورآين الظه ل ، وال آ وأمه ا، آيموس ف رديئ ذام وأوق ذا ، الج ىء إن وآ اء مل ل م ي العس رب وأغل ه وش ع ورق  م
 فيه ما نزع وإن العقرب ألم يسكن وأصله ، والجنون والصرع الماليخوليا ويبرىء السوداء يستأمل والقرفة األفتيمون
أر  خرء  مع  واحتماله ، اللثة وأصلح ضمضةم األسنان سكن مكانه الخل وطبخ ام  ينقي  والنطرون  والعسل  الف  األرح

دة ن والمقع راض م ة األم وب الرديئ ذة والحب ه المتخ ن من رون وم هل النط اء تس وس األصفر الم رديء والكيم  ، ال
قاء  من  وتخلص اد  ، االستس رىء  قشره  ورم دة  أمراض  يب يخ  ، زرورآ المقع قاء  أصله  وطب اح  ، لالستس دم  والري  وال
د ل وداء الجام ائر ، الفي ه وس ع أجزائ ن تنف ير م ورآ البواس زالت بخ دء ، أآال والن اء وب ع آحال الم ع العسل م  وتقل
يء  ويغثي الرأس يضر وهو ، البياض دم  ويسهل  ويق ح  األنيسون  ويصلحه  ال دي  والمل را  الهن ا  والكثي  والصمغ  والنش
 في  ويلقى  الظل في يجفف أن بشرط درهمين إلى ورقه منو ، مرآبآ وربعه مفردأ درهم نصف إلى وشربته يضعفه
 . الخروع حب مثل أو حرمل ثلثه وبدله أولى سحقه في فالمبالغة المعاجين مع أما ، ومسحوقأ صحيحا الحقن

ين  البياض  الشديد  األبيض  هو  منه المختار  : االختيار  : حنظل: سيناء ابن ويقول إن  الل ه  األسود  ف  والصلب  رديء من
   . رديء

ه  هو  آما فيه يترك بل جوفه من شحمه جني إذا ينزع ال أن وينبغي ك  فعل  إن يضعف  فإن ى  ال وأن ث ذل ا  يجن م  م  ل
   . رديء ضاّر فهو وإال بتمامها الخضرة عنه تنسلخ ولم الصفرة في يأخذ

ة  فهي  واحدة حنظلة إال الشجرة على يكن لم وإذا وحبه قشره يجتنب أن ويجب  : قالوا ة قّتا رديئ ذآر  ل وى  الليفي  وال  أق
الغ  أن ويجب  الرخو  األنثى من ر  وال سحقه  في  يب ه  يغت د  بأن داً  انسحق  ق إن  جي ه  الصغير  الجزء  ف  إذا الحسّ  في  من

ورم  األمعاء وتعاريج المعدة بنواحي ويتشبث يربو الرطوبة صادف ذلك  وي ل  أن سحق  إذا يجب  فل اء  يب م  العسل  بم  ث
   . الدواء لقوة أقهر الصمغ ألن بالصمغ منه أولى لكثيراءبا غائلته ودفع وإصالحه ويسحق يجفف

   . شديدًا بعدًا الحق عن بعد وقد رطب بارد أنه الكندي زعم يابس الثالثة في حار  : الطبع

   . الدم نزف يقطع الغُض ورقه بعيد من جاذب مقطع محلل  : والخواص األفعال

   . الفيل وداء الجذام على يدلك  : الزينة

   . وُينضجها األورام يحّلل الغض ورقه  : والبثور وراماأل

   . جدًا البارد والنقرس النسا وعرق والمفاصل العصب ألوجاع نافع  : المفاصل آالت

ه  وُيَتمضمض  الخلّ  من  أصله  ويطبخ الدماغ ينّقي  : الرأس أعضاء ّور  أو األسنان  لوجع  ب ا  ويرمى  يق ه  م  ويطبخ  في
   . األسنان قلع ويسهل األذن في الدوي من نافعًا قطورًا الزيت ذلك آان الزيت في طبخ ذاوإ حار رماد في فيه الخل

   . شديدًا النفس انتصاب من به اإلستفراغ ينفع  : والصدر النفس أعضاء

   . للمعدة رديء لالستسقاء نافع أصله  : الغذاء أعضاء

ولنج  من  وينفع المرار أيضًا ويسهل صوصًاخ والعصب المفاصل من الغليظ البلغم يسهل  : النفض أعضاء  الرطب  الق
ة  التأثيرات في يبلغ ال األمعاء من خروجه ولسرعة الجنين فيقتل ويحتمل الدم أسهل وربما جدًا والريحي  من  المتوقع
   . والمثانة الكلى أمراض من وينفع مرارته

 العنب رب من وملىء فوق من جوفها آخرج وربما يسحق أن ويجب قيراطًا عشر اثنا أي آرمتين وزن منه والشربة
   . ويسقى ناعمًا يسحق أن إلى نار رماد على وضع وربما وليلة يومًا وترك عتيق حلو شراب من أو
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ل  ربما حتى ويكرب بإفراط ويقيء بإفراط يسهل أخضر المجتنى  : السموم رد  قت ى  الثابت  والمف ا  وحده  أصله  عل  ربم
   . دانق وحبه قشره ومن دانقان منه قتل

 في العقرب لدغته من سقي أنه العرب من واحد حكى فقد العقرب للدغ األدوية أنفع من وهو األفاعي للذع نافع أصله
 . طالء منه ينفع وآذلك المكان على فبرأ منه درهمًا مواضع أربع

 الهليون

 الكلى على شديد سلبي تأثير له  

 لشهيةل وفاتح للروماتيزم ومفيد للبول مدر.. الهليون

 المقابر من العديد في عيدانه ووجدت المعابد جدران على رسوماته نقشت حيث القديمة المصرية النباتات من الهليون
ون . اليوم حتى فخارية أوان داخل محفوظة بذوره زالت ما وآذلك الفرعونية ة  والهلي رة  نبت ة  معم يقان  رفيع و  الس  تعل
 .. زاهية حمراء عنبية ثمارًا تنتج جرسية وأزهار طويلة ابرية أوراق لها مترين

ه  ويوجد  سنوات  عشر  حوالي  األرض في تمكث التي الورقية الخضروات من والهليون واع  عدة  من ل  ان ون  مث  الهلي
 تجود  التي الرملية االرض سطح فوق قليال إال العلوية اطرافه ترتفع ال الذي النوع وهو األلمان يفضله الذي األبيض
ه  ا زراعت و. فيه ذي  البنفسجي نوالهلي زرع ال ي ي ا ف ز وهو  فرنس ة يتمي راء بقم وع بنفسجية  حم ون الثالث والن  الهلي
ا  ايطاليا في المعروف األخضر ع . وامريك ة  األصناف  وجمي ا  تجود  الثالث  األراضي  في  وخاصة  مصر  في  زراعته
 .والرملية الخصبة الصفراء

اظ  لشك باسم ايضا الهليون يعرف.والفروع الجذور المستعمل الجزء ا  يعرف  وضفيوس  الم  Asparagus باسم  علمي
officinalis دات  على الهليون يحتوي: الكيميائية المحتويات.الزنبقية الفصيلة من يترويدية  جلوآوزي دات  س  وجلوآوزي

ديم؟  الطب  عنه قال ماذا.للبول المدرات اقوى من االسباراجين مرآب ويعتبر وفالفونيدات واسباراجين مرة  زرع الق
  . للبول مدر بأنه عرف ولطالما الفراعنة قبور في وجدت رسوم إلى استنادا الميالد قبل سنة4000 منذ الهليوم

د ه ولق دماء المصريون عرف انوا الق دمون وآ ا يق ه حزم ة من تهم، هدي انيون آلله انوا واليون ه آ ا يأآلون نس مقوي  للج
ان  جالينوس اليوناني والطبيب. النساء عقم هإلي وينسب ذلك ينكر آان ديوشعورتدك العالم ولكن" الشهوة" ويسمونه  آ
 له صارت النهضة عصر وفي آاليونانيين، وقدره الهليون الرومان وعرف. الهليون بتناول آبده في المصاب يوصي
ات  أوروبا ملوك قصور في مرموقة مكانة ة  والطبق وا  الراقي ه  في  وتفنن روا  أآل ه  خاصة  شوآا  وابتك وا  ب ه  واطلق  علي

 ".الكبش قرن"

ة  استخدم لقد ات  الفراعن ون  نب ذاء  الهلي و  آغ ام  مق اتح  وآطع ذلك  للشهية  ف ة  الوصفات  بعض  في  وآ  وخاصة  العالجي
ا  االحشاء  سدد يفتح الهليون" جالينوس اليوناني الطبيب وقال.القلب وضعف البول عسر حاالت لعالج  خصوصا  آله
ان  من  ينفع.. الضرس لوجع جيد بذره.. النسا وعرق الظهر وجع لعالج طبيخه يشرب والكلية، الكبد لوقة .. اليرق  مس
ين  دة يل ون المع ه ويقول ع ان ون من ينف در جذوره وطبخ القول ول ي ع الب ل عسر من وينف ذره احتمل وإذا الحب  ادر بب

دفئ  الرازي أبوبكر وقال.الطمث ى  ي ة  الكل د  والمثان يا  ويفي ائز  جنس ة  ذوي للعج اردة  الطبيع د  الب ة  ألمراض  ومفي  الرئ
 من  البولية للمجاري منقي وهو االدرار قوي... النساء وعرق الظهر لوجع طبيخه يشرب" البيطار ابن وقال".والفخذ

 .األآل بعد أخذ إذا مرتفعة الغذائية وقيمته الحصوات

تح  البول ويدر الحصى يفتت االنطاآي داود وقال ع  الشهية  ويف زول  من  وينف اء  ن ة  وأوجاع  البصر  وضعف  الم  الرئ
در قاءواالست والص د س ال والكب رة والطح اح والخاص ة والري كن الغليظ ع ومس نان وج اذا.االس ال وم ه ق ب عن  الط

ة  األبحاث  أآدت  الحديث؟لقد ون  ان العلمي در  الهلي وي  م ول  ق د  للب ر  في  ويفي ة  المشكالت  من  آثي ا  البولي ك  في  بم  ذل
 المفاصل  في  المتراآمة الفضالت تصريف في يساعد حيث الروماتيزم حاالت عالج في مفيد انه آما المثانة، التهاب
 . البول في الجسم خارج الى
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د  عقار باستخراج االدوية لصناعة العالمية الشرآات بعض قامت وقد ون  مستخلصات  من  جدي  حاالت  لمكافحة  الهلي
 لألعصاب  ومهدئا للجسم ومرطبا للشهية فاتحا شرابا منه األدوية شرآات بعض تصنع آما. الجسم ولتنشيط االرهاق

 .للبول مدراو

ة ة مالحظ دا هام ون ان: ج أثيرات للهلي ديدة ت ى ش ى عل ذلك الكل ى يجب ل ى بضعف المصابين عل ذين الكل ديهم ال  ل
تعدادات وين اس ى حصوات لتك دم الكل ة ع ي المبالغ اول ف ون تن ذا الهلي ى باالضافة ه ه ال م يسبب ان ة له ر رائح  غي
 )methylmencaptan( يرآابتانم ميثايل مرآب لتراآم نظرا والعرق البول مع مستحبة

   Succory or Chicory  البريه الهندباء

 . آتتشوريوم المصريه الكلمة من اصلها آلمة شيكوري

دماء  الرومانيون و لليونانيين معروًفا آان و ، سنًة 5000 منذ مصر في زِرَع الهندباء عشب ذين  الق  في  استخدموه  ال
 . الخضر و السلطات

  القهوة واردات القاري نابليون حصار منع عندما 1806 عام منذ اآلن حتى للقهوة بديلآ استخدم انه ُيعَتقد

 . العالمية الحروب أثناء الغرض لنفس واسع نطاق على ُاستخِدَم وقد

دياء به الهن ن عش ات فصيلة م غ ، مرآب ا يبل و ارتفاعه ى 30 نح م 100 ال اقها ، س اء س ة ،جوف وة االوراق قليل  مكس
ارا  وايلول تموز شهري بين تزهر ، بخشونه ومسننه طويله اوراقها ، خشنه بشعيرات تديرة  ازه اء  بفجوات  مس  زرق

 . غليظ مخروطي جذرها ، بيضاء او حمراء ونادرا اللون

 . المتوسط البحر و أوروبا مناطق ، الجافة الضفاف و الخراب أراضي : األصلي الموطن

 . Chicory:  الشائع االسم

 . Asteraceae/Compositae:  العائلة

 . Cichorium intybus:  البيولوجي االسم

ة  شيكوري ،الحديقة هندباء ،البري الشيكوري ،البرية الهندباء ، البري الكرز ، الشيكوري:  األخرى األسماء  ،الحديق
 . Chicory، Succory، wild chicory، wild succory، garden endive، garden chicory، endive الهندباء

 ،اينوالز ، b ،c، p ،k. فيتامينات ، امينيه احماض ، دهنيات ، سكريات ، غلوآوز ، معدنيه امالح : الفعاله العناصر
  بروتينات ، انتيبين

 . المزهره العشبه ، الجذور : المستخدم الجزء

ة الخواص وي : العالجي ين ،منشط ،مق اتح ،مل هية ف ابض دواء ،للش در ،مهضم ،ق ول م د ،للب د مفي ه ،للكب دم منقي  لل
 . للصفراء مفرغه ، للحمى مقاومه

ارج من استعمالها الج : الخ دليكها الضامرة االطراف تع اء صباحا بت ار االوراق بصبغة ومس  ولمعالجة ، واالزه
 . واالآزما الجلديه االمراض
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 .المعدة اللتهاب أيًضا مفيد الشهية لتحسين و الهضمية المشاآل ولمعالجة ، مقوي عشب:  العالجية الفوائد

 . الكبد االم وتخفيف الطحال مشاآل و الصفراء المراض آثيًرا ُيوَصى الشيكوري

 المخاط  من التخلص و الحصى تحرير ،الصفراء إنتاج يرقي المزهر النبات من يعمل الشاي ومغلي األوراق عصير
 .الزائد الداخلي

  جينسينغ

ينج، جي أو األرض، روح نبات أن العلماء اآتشف اء  ووجد  السكر  لمرض  آعالج  يستخدم  أن يمكن  نس ذا  أن العلم  ه
دم  في  السكر نسبة من سيقلل فإنه الطعام قبل أخذ ما إذا األعشاب من النوع ال  ال ر  وق احثين  آبي دآتور  الب ر  ال  فالديمي

  منه والوقاية السكر داء عالج على آبيرة آثار لها يكون قد البحث هذا نتائج إن فوآسان

ا  معترف  استراتيجية  هو  الطعام وجبات بعد السكر مستوى على السيطرة إن وقال تحكم  به د  السكري،  بمرض  لل  وق
  المرض أعراض عليهم تظهر لم الذين أولئك عند حتى مفيدة تكون

ة  بالسكر المصابين وغير المصابين من الدراسة في المشارآون تناول فقد ي  الجينسينج  أعشاب  من  غرامات  ثالث  الت
 السكر نسبة تقليص تم وقد ، األآل أثناء أو دقيقة بأربعين االختبارية الطعام وجبة تناول قبل بكندا أونتاريو في تزرع
دما  إال يستجيبوا  لم المصابين غير لكن المئة، في بعشرين بالسكر بمرض المصابين وغير المصابين عند الدم في  عن

دو  النتائج نأ ورغم ، دقيقة بأربعين الطعام قبل األعشاب تناولوا يس  مساعد  أن إال مشجعة  تب  شعبة  في  األبحاث  رئ
ى  السيطرة  بهدف  األعشاب هذه باستخدام الناس يبدأ أن الحكمة من ليس إنه يقول تورنتو جامعة في التغذية علوم  عل
 . البحوث من المزيد إجراء قبل الدم في السكر نسبة

ى  إال تشير وال األمد وقصيرة أولية الدراسة هذه إن وقال : األمد الطويلة اآلثار ى  الحاجة  إل د  إل  األبحاث،  من  المزي
يس  األعشاب  يخص  فيما الموحدة المعايير نقص وبسبب الجينسينج الستهالك األمد الطويلة التأثيرات يعلم أحد فال  فل

ائج  هذه آانت إذا معروفا ق  النت ى  تنطب ينج،  منتجات  آل  عل ذلك  الجينس رق  يعرف  أحد  ال آ أثيرا  في  الف واع  تت  األن
 . الصيني أو الياباني الجينسينج مثل األعشاب من المختلفة

ر ينج ويعتب ر الجينس اب أآث تخداما األعش ي اس الم ف اك الع دة وهن واع ع ا أن ي بم ك ف وع ذل اني الن يني الياب  والص
 . والسايبيري واألمريكي

 وآمنشط ووقائية عالجية خصائص ذي آمقو الجينسينج استخدم الصيني األعشاب طب استخدام من عام ألفي وخالل
ذه معظم  أن إال ، جنسي  زاعم  ه ة الم ى  مبني يس  شخصية وتجارب  مالحظات عل ى ول ائق  عل ة حق م  ، علمي  تجر ول

 السكري داء جمعية رحبت وقد. صارمة علمية وتقنيات أساليب باستخدام حديثا إال اإلنسان على للجينسينج اختبارات
 متحدثا أن غير نافعة تأثيرات لها أن يعتقد التي المستحضرات أحد هو الجينسينج مستحضر إن وقالت الدراسة بنتائج
ه  لالهتمام مثيرة الدراسة إن قال الجمعية باسم يس  لكن اك  ل ل  أي هن ى  دلي ة  وجود  عل دة  منفع ة  وإن أآي  تنصح  الجمعي
 . حاليا يتلقونه الذي للعالج آبديل استخدامه بعدم الناس

ينج ات والجينس د عرف نب ون هفوائ انيون والصينيون الكوري ذ والياب دة من رون ع تعمل ق ن ويس ينج عشب م  الجينس
ة  تؤخذ  جذور  شكل  على موجودة فهي اشكال عدة على وتوجد الجذور ى  وتوجد  طازجة  أو جاف  أو شراب  شكل  عل
 تس  آل  المحصول جمع ويتم سنة مائة من أآثر تعيش العشبة وهذه آبسوالت، شكل على أو شاي اوراق شكل على
ع  فهي  االمراض  من العديد العشبة وتعالج سنوات، سبع إلى از  اضطرابات  معالجة  في  تنف  والصداع  الهضمي  الجه

 الجنسي  للعجز  وآعالج  للشهية،  وآفاتح االمتحانات اثناء للطلبة تنفع فهي لذلك عام آمقو واالرهاق والزآام واألرق
 .لاللتهابات الجسم مقاومة ولتحسين انالسرط عالج في ويستعمل للجسم، المناعة زيادة في ويفيد
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ينج د والجينس ائهم الرياضيين يفي وة العط اط الق اوم والنش ارين خالل التعب ويق ابقات التم و الرياضية والمس  ال وه
 حاالت  في  الجينسينج وينفع الدولية، االولمبية اللجنة قبل من الممنوعة المواد قائمة في مذآورة مادة أي على يحتوي
دم  في  السكر نسبة يخفض الجينسينج ان المعملية النتائج بينت وقد الترآيز، وزيادة ذاآرةال تحسين ل  ال ا  مث  يخفض  م

 مع  الجينسينج اخذ عند السكر نسبة ارتفاع من يعانون الذين قبل من ذلك مالحظة يجب ولذلك تمامًا السكر االنسولين
اول .الدم في السكر نسبة ومراقبة االخرى السكر أدوية ة  بصورة  الجينسينج  وتن د  وظائف  يعزز  منتظم  بتنشيطه  الكب
دورة ة ال ي الدموي م، ف ذلك الجس ت آ ارب ثب ة بالتج ينج ان المعملي اعد الجينس ى يس وين عل وبين تك وي الهيموجل  ويق
ل  الوعائي  القلبي النظام ويحسن القلب عضلة ى  القلب  حاجة  من  ويقل ع  االآسجين  إل وين  ويمن ة،  الجلطات  تك  الدموي
ر  من الشفاء على الجسم يساعد ينجوالجينس ام  منشط  وهو  األمراض،  من  آثي ع  ع زة  لجمي  وهو  االخرى  الجسم  أجه
 .للبشرة نضارة ويعطي الوزن يزيد فهو لذلك للشهية فاتح

ات  أخذ  عدم  ويجب ة  الجينسينج  نب ع  في  عام ل  من  اشكاله  جمي رأة  قب ه  عدم  ويجب  المرضع،  أو الحامل  الم  اعطائ
 أو الشاي تناول عدم ويجب الجنسية، الرغبة وينمي يزيد الجينسينج ألن البلوغ قبل سن في مه ومن لالطفال وصرفه
ات  اخذ  عدم وآذلك الكوال مثل عمومًا الكافيين تحوي التي المرآبات أو القهوة ينج،  مع  اللقت  نب ى  ويجب  الجينس  عل

د  في  السكر  نسبة  تخفض  التي االدوية أو االنسولين يأخذون الذين المرضى ذلك  مال ة  وآ ي  االدوي ل  الت ة  تزي  أو الكآب
ق ي القل دعى والت ات ت ارة MAO مثبط ب استش اص الطبي ارض الخ ينج لتع ع الجينس ذه م ة ه ل األدوي  Nardil مث

Marplanانون  الذين أو القلبية األوعية امراض من يعانون الذين األشخاص وعلى اع  أو انخفاض  من  يع  ضغط  ارتف
دم ذين المرضى أو ال ذون ال اتمر يأخ تيرويد آب ارة الس ب استش ل الطبي اول قب ينج تن د.الجينس ينج ويوج ي الجينس  ف

ي ويوجد  ملجرام500 أو200 ،100 آبسوالت  اس  ف وي شاي أآي ينج جذور  من ملجرام 1.500 تحت  ويوجد الجينس
 .طازجة أو جافة اما لالستعمال، جاهزة جذور شكل على

الي  الجينسينج  من  المقترحة والجرعة  في  ويوجد  ملجرام 500 أو200 ،100 آبسوالت  في  نسينج الجي يوجد : آالت
ى  ويوجد  الجينسينج  جذور  من  ملجرام 1.500 تحتوي شاي أآياس ا  لالستعمال،  جاهزة  جذور  شكل  عل ة  ام  أو جاف
الي  الجينسينج من المقترحة والجرعة.طازجة ى 0.5 من : آالت اً  تؤخذ  الجاف  الجذور  من  جرام 2 إل ى 200 أو يومي  إل
ابيع  8- 6 الجينسينج  ويؤخذ متساويتين جرعتين أو جرعة في يوميًا تؤخذ الجينسينج صةخال من ملجرام600  وال اس
ب د ان يج ى يزي هرين عل د ش ماء ويوج دة اس ينج عدي ل للجينس ينج: مث ي، الجينس ينج االمريك يوي، والجينس  اآلس

ة  الجذور  بشراء انصحو. الغربي والجينسينج الكوري والجينسينج الياباني والجينسينج الصيني والجينسينج  إذا الكوري
دار  جرعة  واستخدام  وسحقها  هي  آما وجدتها د  ال بمق ى  يزي وم  في  ملليجرام 200 عل دة  الي د  ال ولم ى  تزي ة  عل  أربع
. الصحة  وزارة تسجيل  رقم عليها المكتوب الجينسنج آبسوالت من أي بشراء فعليك الجذور هذه تجد لم وإذا. أسابيع
 . الجرعة زيادة في التمادي وعدم بالمستحضر المرفقة النشرة على بدقة التعليمات اتباع يجب

ينج د والجينس ائهم الرياضيين يفي وة العط اط الق اوم والنش ارين خالل التعب ويق ابقات التم و الرياضية والمس  ال وه
 حاالت  في  ينسينجالج وينفع الدولية، االولمبية اللجنة قبل من الممنوعة المواد قائمة في مذآورة مادة أي على يحتوي
دم  في  السكر نسبة يخفض الجينسينج ان المعملية النتائج بينت وقد الترآيز، وزيادة الذاآرة تحسين ل  ال ا  مث  يخفض  م

 مع  الجينسينج اخذ عند السكر نسبة ارتفاع من يعانون الذين قبل من ذلك مالحظة يجب ولذلك تمامًا السكر االنسولين
 . الدم في السكر بةنس ومراقبة االخرى السكر أدوية

اول ينج وتن ة بصورة الجينس زز منتظم د وظائف يع دورة بتنشيطه الكب ة ال ي الدموي م، ف ذلك الجس  بالتجارب ثبت آ
ل  الوعائي القلبي النظام ويحسن القلب عضلة ويقوي الهيموجلوبين تكوين على يساعد الجينسينج ان المعملية  من  ويقل
ة ب حاج ى القل ع االآسجين إل وي ويمن ة، الجلطات نتك ينج الدموي اعد والجينس م يس ى الجس فاء عل ن الش ر م ن آثي  م

ع  عام منشط وهو األمراض، زة  لجمي اتح  وهو  االخرى  الجسم  أجه ذلك  للشهية  ف و  ل د  فه وزن  يزي  نضارة  ويعطي  ال
دم ويجب.للبشرة ذ ع ات أخ ينج نب ة الجينس ي عام ع ف كاله جمي ل من اش رأة قب دم ويجب المرضع، أو الحامل الم  ع

ة  وينمي يزيد الجينسينج ألن البلوغ قبل سن في هم ومن لالطفال وصرفه عطائها ية،  الرغب اول  عدم  ويجب  الجنس  تن
ات  أو القهوة أو الشاي ي  المرآب افيين  تحوي  الت اً  الك ل  عموم ذلك  الكوال  مث ات  اخذ  عدم  وآ ينج،  مع  اللقت  نب  الجينس
ة  وآذلك الدم في السكر نسبة تخفض تيال االدوية أو االنسولين يأخذون الذين المرضى على ويجب ي  االدوي ل  الت  تزي
 Nardil مثل األدوية هذه مع الجينسينج لتعارض الخاص الطبيب استشارة MAO مثبطات تدعى والتي القلق أو الكآبة
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Marplan اع  أو انخفاض من يعانون الذين أو القلبية األوعية امراض من يعانون الذين األشخاص وعلى  ضغط  ارتف
 . الجينسينج تناول قبل الطبيب استشارة الستيرويد مرآبات يأخذون الذين المرضى أو الدم

 daucus carota  الجزر

 . الميالد قبل سنة 230 نحو منذ آتاباتهم في  ذلك جاء فقد ، الجزر فوائد عن أخبروا من أول هم والرومان اإلغريق

 .العالم انحاء جميع في االن زرعي انه مع اوروبا جنوب موطنه ،الخيميات فصيلة من الجزر

 .الخارج ومن الداخل من ويستعمل ، اجزائه جميع هو المستعمله االجزاء

د  وهو ،للسكري مفيد الجزر وجذر عام بشكل منشط الداخلي استعماله رة  في  مفي ه  فت دم  وفقر،النقاه د  واالسهال  ال  عن
  .االطفال

 .البرد عن الناجم الجلد شققوت والحكه الجروح لمداواة اوراقه تستعمل الخارج من

ا  للنظر  الضروري  للكاروتين غنيًا مصدرًا الجزر يشكل د  آم ادة  في  يفي اء  إع ا  بن  ويتحول . الجسم  في  البروتوبالزم
 السهل  الكالسيوم  من  آبيرة آميات على الجزر ويحتوي. هناك يخزن حيث"  أ" فيتامين إلى الكبد بواسطة الكاروتين
 " دي"  والفيتامين" سي"  والفيتامين ،" آي"  والفيتامين الهضم،

 مدر أنه إلى باإلضافة. المعدة قرحة شفاء في يساعد أنه بل. المعوية اإللتهابات من التخلص في الجزر عصير يساعد
 . للبول

دم،  من البولي الحامض يطرد الجزر، عصير ايضا ذا  ال و  ول ذلك . النقرص  مرضى  يساعد  فه و  آ  ألوجاع  عالج  فه
د،  وأمراض  المرارة حصى د . والسل  الكب دة  حاالت  ظهرت  وق ات  إمتصاص  أن ثبت  عدي  الجزر،  عصير  من  آمي
 )آي(فيتامين من جدًا عالية نسبة على يحتوي ألنه وذلك السرطان معالجة أو مقاومة في أحيانًا تساعد

  Pryone   القسط

النوع  ويعرف  الرائحة  طيب  خفيف  أبيض  ، أصناف  ثالثة وهو الكست ويسمى د  ب  وهو  أيضا  خفيف  وأسود  يالهن
واحي  من  تجلب  خشبية قطع عن عبارة وحميعها رزين وأحمر الصيني د  ن  أشجار  تشبه  أشجار  من  يؤخذ  وهو  الهن
وي  الحديث  في ) األبيض وهو( البحري القسط ذآر وقد عريضة أوراق وله العود ي  الشريف  النب  من  الصحيحين  فف
 ". البحري والقسط الحجامة به تداويتم ما خير" وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنه اهللا رضي أنس حديث

البحري  والمعروف  األبيض  أحدهما  نوعان القسط دي  واآلخر  ب يظ  وهو  بالهن ا  أسود  غل  إلخراج  يستعمالن  وآالهم
ه  تدخن إذا الحيض يدر األبيض والقسط. والمعدة الكبد ضعف في ويفيدان الزآام ويقطعان البلغم ه  تبخر  وإذا ب ع  ب  نف
ع  بالعسل وخلط سحق وإذا. البرد التنز من دة  أوجاع  من  نف ى  المع ة  حصاة  وفتت  ،والكل ى  وإذا. المثان ا  طل  مخلوط

 . الثعلبة لداء يفيد أنه آما. والكلف للنمش مفيد فإنه بالعسل

ود  بهذا عليكم: "وسلم عليه اهللا صلى النبي عن قيس أم حديث من المسند وفي دي  الع ان  الهن ه  ف فية،  سبعة  في ا من أش  ه
ا  وسعوطا  شرابا  المزمن  الصداع  وقف  في القسط يستعمل" الجنب ذات الج  بالسمن  ودهان نفس  ضيق  ويع و  ال  والرب

 في  القسط  ويستعمل  ، آدهان واستخدامه بالعسل بمزجه والحروق الجروح آثار يزيل. المعدة وآالم المزمن والسعال
 . والطمث للبول ومدر ومقو آمنبه بكثرة والصين الهند

و: طالُقْس روف، حبشي دواء ه ع مع ن ينف ترخاء م وي األعصاب، اس د ويق ب، الكب ع والقل ن وينف الج م اع الف  وأوج
 . الصبر بماء وطالء شربا النسا وعرق واألوراك المفاصل
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 خفيف  وأسود  ، الهندي وهو راثحة طيب مع اللسان يحذو خفيف أبيض أصناف ثالثة القسط:  التذآرة في دواد يقول
بية  قطع  وآله رزين وأخر ، ينيالص وهو أيضا واحي  من  تجلب  خش د  ن ل  ، الهن العود  شجر :  قي ل  ، آ  ال نجم :  وقي
ا  اخذ إذا النفيسة العقاقير من والقسط منه الشامي هو والراسن األظهر، ولعله عريض ورق وله يرتفع م  بالغ  يتآآل  ول
ة  في  يابس الثانية في حار وهو ء سنين أربع قوته تبقى ق  الصداع  يقطع  ، آيبسه  حره  أو الثالث  وسعوطأ  شربأ  العتي
ام  وقطر  الزيت في طبخ إذا آلها األذن وأوجاع بالمن ودهنأ نفس  وضيق  ، بخورأ  والزآ و  ال  المزمن  والسعال  والرب

اع در وأوج دة الص د والمع ال والكب ى والطح ان والكل قاء واليرق وع واإلستس اح وأن موم الري ة والس نج القتال  والتش
يج  ، استعمل  وآيف والخدر والرعشة والكزاز والمفاصل النسا عرق ويزيل حصال ويفتت والنافض اه  ويه اء  ألب  بالم
 ذآر ما فمن وهي الداء من أنواع سبعة هن ينفع أنه الشريف الحديث وفي ، بالغأ تنقي وفرازجه ، السدد ويفتح البارد
دان  ويسقط الفضالت ويدر ة  الدي ذهب  واألجن دم  ويجذب  السموم  وي ى  ال ا  إل ل  ، رجخ ار  ويزي ح  العسل  مع  اآلث  والمل
ذلك  العصب  ويشد  ، طالء ة  يضر  وهو  آ ين  ويصلحه  المثان ة  العسلي  الجلجب  وشربته  ، األنيسون  ويصلحه  ، والرئ
 . قرحا عاقر وزنه نصف وبدله ، درهم

 الكرفس

يما  ال سنة  3000 على يزيد ما منذ زرع أنه ثبت التي القديمة األعشاب من الكرفس يعتبر د  مصر،  في  س  عرف  وق
 . الميالد قبل الخامس القرن في الصين في

 .افريقيا وشمال الصغرى اسيا في شاسعه بمساحات بريا وجوده من بالرغم اوروبا وجنوب وسط االصلي موطنه

ة  نباتات أحد ة،  العائل ات  من  وهو  الخيمي ة،  النبات ري  الكرفس  ساللة  من  وهو  الحولي دما  ache الب  تأصيله  جرى  بع
ا ه، زراعي ن ارتفاع م، 100 ـ 30 م ه واالوراق س مه مرآب ى مقس ات ال ه وريق كل قلبي ات بيضاويه او الش  والوريق
  صغيره بيضاء واالزهار فاتح اخضر الورقه ولون عريضه باسنان مسننه حافتها فصوص عدة الى مفصصه

 . حيميه نورات على محموله

 .اتحف بني ولونها مستدير بيضاوي شكلها مزدوجه صغيره والثمار

ز  والحديد والنحاس والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم الكالسيوم منها مهمة عناصر على الكرفس يحتوي  والمنجني
   . مهدئة ومرآبات وعناصر للبول مدرة مواد ، وآربوهيدراتية هالمية مواد على يحتوي آذلك ، واليود

 . والسوق واألوراق والجذور البذور هو منه يستفاد وما ، الخارج ومن الداخل من يستعمل

 المطبوخه الوجبات والى السالطات الى الكرفس اوراق تضاف

 .المعويه واالنتفاخات الغازات من للتخلص الشعبي العالج في يفيد الكرفس وثمار اوراق تناول

 وينصح قويتهات على ويعمل المعده الفرازات ومنشط الشهريه والدوره البول ادرار في ومفيد الجنسيه للرغبه ومنشط
 .الحليب ادرار من يقلل النه للمرضعات الكرفس تعاطي بعدم

ا د آم رفس يفي ي الك فاء ف اس المتضخم الطحال امراض ش ول واحتب اعد الب ى ويس زول عل ل الحصى ن ى ورم  الكل
 . الخارج الى الحالب عبر اخراجه على والعمل

 االطراف  وعضالت  الخصيه االم ويزيل الكبد خموتض التنفس وضيق الشعبي الربو امراض شفاء في الكرفس وبفيد
 . االعصاب وتهدئة نسيجال والضعف النقرس االم شفاء في ويساعد
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 صناعات في يدخل آما ، للغازات وطارده ومقويه مسكنه آماده يستعمل الكرفس وثمار اوراق من المستخرج الزيت
 والصابون التجميل

 شنبر خيار

ة  الفصلية من Cassia fistula باسم علميًا عرفي معمر شجري نبات وهو شمبر خيار  ويصل  Leguminosae البقولي
ة  وطول قدمًا 30 حوالي إلى الشجرة طول ى  يصل  الورق دم  حوالي  إل ة  الشكل  ريشية  وهي  ق  عدد  من  تتكون  مرآب
ة  ازهار وللنبات الوريقات من آبير ون  ذات آث ة  أصفر  ل ة  رائحة  ذات المنظر  جميل رة  ذآي ات  وثم رة  ةقرني  النب  آبي
 .بذور عدة على الثمرة وتحتوي قدمين حوالي إلى طولها يصل حيث اطول انها اال تقريبًا الخزنوب ثمار تشبه

 .فقط الثمار لب النبات من المستخدم الجزء

  الثمار؟ للب الكيميائية المحتويات هي ما

 .المعقدة نيةالكيتو المرآبات وبعض السكر من عالية نسبة على شمبر خيار ثمار لب يحتوي -

 ..القديم؟ الطب الشنمبر عن قال ماذا

ة  وصفات  في  جاء  فقد جدًا قديم شمبر خيار ان - واد  ضمن  فرعوني يط  في  المستعملة  الم وتى  تحن ذلك  الم  ضمن  وآ
ة الوصفات م أمراض وبعض االمساك حاالت لعالج الطبي ذلك الف ه مرطب آشراب وآ ع ومزج ة بعض م  االدوي
 .حلوًا مذاقًا الآسابها

ق  في  خصوصاً  االحشاء في الحارة االورام من ينفع شمبر الخيار: "فيه سينا ابن قال وقد ه،  تغرغر  إذا الحل ى  ب  يطل
ة،  والمفاصل والنقرس الصلبة االورام على ي  المؤلم د،  يق افع  الكب ان  من  ن د،  واوجاع  اليرق ين  الكب بطن،  مل  يخرج  لل

اء  في  مرس إذ الحوامل النساء يؤذي ال اسهاله البلغم، رة  م ة  الكزب ذر  بلعاب  الرطب ا،  ب م  قطون ه  تغرغر  ث ع  ب  من  نف
 ".والبلغم المحرقة المرة يخرج للبطن ملين الخوانيق،

ه   : الماهية ابلي  من ه  آ د  من  يحمل  إذ البصرة  في  ينبت  ال أن ويمكن  بصري  ومن ى  الهن ى  البصرة  إل ا  وإل  من  غيره
   . البالد

   . األملس البراق أيضًا قصبه وأجود وأدسم أبرق وه وما القصب عن يؤخذ ما أجوده  : االختيار

   . رطب وهو والبرد الحر في معتدل  : الطبع

   . ملين محلِّل  : الخواص

   . به فينتفع الصلبة األورام على ويطلى الثعلب عنب بماء به

   . الوجعة والمفاصل النقرس به يطلى  : المفاصل آالت

   . الخوانيق من نفع به تغرغر ثم قطونا بزر بلعاب الرطبة لكزبرةا ماء في مرس إذا  : الصدر أعضاء

   . الكبد ووجع اليرقان من نافع للكبد منّق  : الغذاء أعضاء

   . ويسهلهن للحبالى يصلح إنه حتى أذى بال إسهال وإسهاله والبلغم المحرقة المرة يخرج للبطن ملين  : النفض أعضاء



 49

ه  ودهن الزبيب لحم أوزانه وثالثة جبينترن وزنه نصف بدله  : األبدال د  وزن د  ترب دل  يجعل  وق  السوس  رّب الزبيب  ب
   . قوم زعم فيما

ه  في  البيطار  ابن اما ول  جامع رة  يسهل : "فيق ة  الصفراء  الم دم  حدة  ويسكن  المحترق ل  ال  ايضاً  الحارة  االورام ويحل
ع  وتشرب،  الحار  بالماء تحل ةعشر إلى دراهم ثالثة منه الجرعة ومقدار العصب وينقي الصدر ويلين  اورام من  ينف
ه  يطلي الثعلب عنب ومع الزبيب طبيخ مع به تغرغر إذا والجوف، الحلق ى  ب ة،  والمفاصل  النقرس  عل  شرب  الوجع
ار مبر الخي ع ش ات ينف ارة، الحمي ع إذا الح اء نق دباء بم اء أو الهن ب بم ب عن ع الثعل ن نف ان م ن اليرق د اورام وم  الكب
 ".الحادة

وب  حجم  في شجر ؛ الهندي البكتر يسمى:  شنبر خيار: فيقول االنطاآي اودد اما آ  الشامي  الخرن آ  لون  ويرآب  وورق
بهج  بياض  إلى أصفر زهر له الحارة البالد في إال ينجب ال لكنه ، فيه زداد  م د  بياضه  ي آ  ويخلف  ، سقوطه  عن  قرون

وب  آحب وحب سوداء رطوبة داخلها ذرع نصف نحو تطول خضراء ين  الخرن ة  فلوس  ب ك  من  والمستعمل  رقيق  ذل
ا  والمستعمل  ، االستعمال عند إال قشره من ينزع وال سنة بعد يستعمل وأن ببابه المقطوب وأجوده ء الرطوبة آله  آم

 الصفراء يخرج فيها بارد أو األولى في رطب حار أو معتدل وهو ، والزحير الثفل في ويوقع الدم يبول رديء قطف
اب  بماء الدم ضرر ويطفىء ، البسفايج أو الهندبا مع والسوداء التربد مع والبلغم هندي التمر مع المحترقة دم  العن  ولع
دماغ  وينقي الخام ويخرج الحبالى به تسهل غائلته تح  والصدر  ، ال ل  السدد  ويف ان  ويزي  تستعمله  مصر  وأهل  ، اليرق
يس  الفارسي والحب واإلحتراقات الحكة في الجبن بماء د  ول ه  دويضم  ، ببعي اء  ومع  النقرس  ب ل  الثعلب  عنب  م  يحل
ازير  يفجر الزعفران ومع ، الورم دبيالت  الخن الزعفران  وقشره  ء وال اء  والسكر  ب ورد  بم والدة  يسهل  ال  ء بحرب  ال
ين  إلى وشربته العناب ويصلحه السفل يضر وهو األآل خيار في:  قيل وآذا المشيمة ويسقط ا  ثالث ه  درهم ة  وبدل  ثالث
 . سوس رب مثله أو ترنجبين نصفه مع زبيب شحم أمثاله

 الحديث؟ الطب عنه يقول وماذا

ة  الدراسات تقول - ار  لب  ان الحديث ين  يستخدم  شمبر  خي ه  االمساك  لحاالت  خفيف  آمل راً  ولكن ا  آثي دخل  م  ضمن  ي
ة  الترآيبات بعض ة  الدوائي ين  مشترك  آعامل  العالجي واع  بعض  ب ة  والعطارات  االعشاب  ان د  المختلف  استطاعت  وق
ة  على مشروب عمل االيطالية الشرآات بعض از  لعالج  شاي  هيئ دخل  السمنة  وحاالت  الهضمي  الجه ة  في  ي  ترآيب

ة  على يوجد آما الناس من شديد باقبال وتحظى شمبر خيار ثمار لب مسحوق ة  هيئ ة  ترآيب نامكي  ورق من  مكون  الس
ا  صباحًا، الريق على صغير آوب بمعدل يؤخذ حيث الهضم وعسر االمساك لعالج شمبر خيار لب مع ه  آم  يسهل  ان

ا  الحامل المرأة ان آما مجرب، وهو الورد وماء والزعفران الثمرة قشر اخذ إذا الوالدة ادة  استخدامه  يمكنه  سهلة  آم
 .يأذيها ان دون

  Sage القصعين..  الميرميه

 .السالم عليها مريم عن النصارى يرويها أسطورة من اخذ) القصعين(  الميرمية آلمة

ريم  العذراء إلى والدته تضرعت.  شفائه عن الطب وعجز بالحمى أصيب صبيا آن يحكى(  األسطورة نص ة  م  طالب
ام  في  لها فظهرت الوالدة لطلب فاستجابت..  لولدها الشفاء منها ا  المن ا  تسقي  أن وآمرته ذت  ، القصعين  شاي  ابنه  نف
ر  هذا من باهللا عياذا.  الصبي فاشفي به أمرت ما آالم فاء  صفة  سبت ون الكف وق  الش  ومن .  الشافي  صفة  وهي  للمخل
 )  مرمريه(  إلى وصحفت نجد في إلينا وصلت ثم مريمية ثم) مريم حشيشة( سميت الوقت ذلك

رع  المتوسط  في  سم30 بحدود األرض عن قليًال يرتفع عرق لها صغير معمر عشبي نبات عن عبارة وهي ا  تتف  منه
 نصف  حدود  في  وعرضها ) سم 4-2( سم أربعة إلى اثنين بين الورقة طول عرضه، من أآثر طوله ورقها أغصان،

اً  أحمر يصبح الذي الغصن يلون الملمس ناعم اخضر سم، ا  غامق دم  آلم ة  العمر  تق  الشفوية  الفصيلة  من  وهي . بالنبت
ي ان تضم الت اع الريح ق والنعن ر والحب ة والزعت ن والمرامي هر م دم أش ات وأق ي النبات تخدم الت ي تس ديمال الطب ف  ق

ور  األراضي  في  الجبلية األماآن في وتكثر. المتوسط األبيض البحر حوض بلدان بها وتشتهر. والحديث ذات  الب  وبال
ين  المحصورة  المناطق في ة  األرض ب ة  والسناسل  الجبلي اآن  في  الحجري اً  المسماة  األم ان ( محلي  في  وتسمى ) الرمي
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ع  في وتزدهر السنة مدار على توجد و. الشجيرة أخرى أماآن ل  الربي ون  الصيف،  وأوائ  ويتحول  زهري  الزهرة  ول
 .الجفاف حالة في أبيض لونه ويصبح الكرز، حبة بحجم ثمر إلى ذلك بعد

د  قصير،  وقت  في  وتعيدها الضعيفة الذاآرة تقوي المرمية ان عشر السابع القرن في جيرارد العالم عنها قال وقد  وق
ة  أن توااثب حيث المقولة هذه االنجليزي الباحث اآد بط  المرمي زيم  ته تيايل  تحطيم  عن  المسئول  األن ولين  اس دماغ  آ  ال

ة  في  المهمة المرآبات أهم ومن لألآسدة مضادة مواد على المرمية تحتوي آما. الزهيمر يسبب والذي  الزيت  المرمي
ة  استخدام من الحذر يجب ولكن) Thujone( الثيوجون مرآب على يحتوي الذي الطيار رة  آمي ذ  من  آبي  المرآب  اه
 عفصية ومواد فينولية وأحماض وفالفونيدات طيارة زيوت على المرامية وتحتوي ، التشنجات بعض يسبب انه حيث

 . الطيار الزيت مرآبات إلى تعود الفعالة والمادة

 . عيزقان ، األيل لسان ،الفاقس، اسفاقس ،شيالة ،ناعمة ،قويسية:  اآلخر أسمائها

  Salvia officnalis:  العلمي اإلسم

 . المزهرة والرؤوس األوراق: منها مستعمل األجزاء

ازات  وطاردة ومعطرة ومطهرة مقبضة آمادة المرامية تستعمل : الميرامية فوائد ة  للعرق  مخفضة  للغ دة  ومقوي  مول
 أنواع لعدة ومضادة العضالت تقلصات وضد االلتهابات ضد تستخدم آما. الثديين حليب النتاج الخافض لالستروجين

 . الشهرية للعادة آمنظمة تستخدم آما. لألعصاب آمقوية تستخدم آما. البكتيريا من

دمتها  وفي  المستعصية  األمراض  بعض  معالجة  في العشبية الميرمية نبتة أهمية أردني علمي باحث وأآد  مرض  مق
د  األردنية كنولوجياوالت العلوم جامعة في الطبيعية والنباتات العقاقير علم استاذ وقال. السرطان الي  الدآتوراحم  ان آم
دة  نتائج اعطى الميرمية نبات مستخلص على اجريت وعلمية عملية تجارب بح  في  جي ل  آ ا  وتعطي  السرطانية  الخالي
 حد الى اهللا بمشيئة ساعد الميرمية مستخلص تناول ان الموضوع هذا حول له دراسة في يقول واضاف. االنسان لدى
 ان آما والثدي والرئة القولون وخاصة الجسم اجزاء بعض تصيب التي السرطان مرض خاليا انتشار وقف في آبير
ة  امراض  معالجة  في  آبير حد الى يسهم الميرمية مستخلص تناول وزتين  اللث ق  والل  والسكري  الهضم  وعسر  والحل
 .هـ.أ الجسم في العفونة وقف على تعمل الميرمية عشبة آون

 :أبرزها الصحية االضطرابات من الكثير عالج في اليوم الميرامية تستخدم

 .  المعدة في اإلفرازات وزيادة الشهية ،وفقدان الهضمية االضطرابات-

دورة اضطرابات- هرية ال راض الش اع وأع ث انقط اعد الطم ة وتس ى الميرمي ياب عل دم افضل انس الل لل ادة خ  الع
ي  الساخنة الهبات ومن التعرق من تخفف فإنها آذلك. هرمونية مزايا من به تتمتع ما ،بفضل الشهرية اني  الت ا  تع  منه
 .  اليأس سن في النساء

 .اليدين ورجفة الذاآرة، وضعف الدم بفقر وللمصابين االمتحانات أيام بها ينصح الدموية، للدورة منشطة -

 . والسيالن النسوي، والنزف واإلسهال االستفراغ ضد وتفيد واألمعاء، المعدة لعمل مقوية -

  والحساسية الصدرية والنزالت بالرشح المتكررة واإلصابات الرئتين ضعف من نفعت -

 .  الربو لعالج المستخدمة األخرى األعشاب إلى تضاف الجافة أوراقها تزال وال. الربو لعالج مفيده -

 . والحساسية الصدرية والنزالت بالرشح المتكررة واإلصابات الرئتين ضعف -
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 . والحنجرة والحلق ثةالل لاللتهاب مفيدة -

 . العضالت وتشنجات الروماتيزم ويخفف لاللتهابات قوي مضاد ،وهو الروزمارينيك حامض على الميرمية تحتوي -

 .الدم في السكر مستوى تخفف -

 .  العصبي واإلرهاق االآتئاب لعالج تنفع -

 . المسنين لدى خصوصا واإلرهاق والقلق األرق يخفف النوم قبيل شربه -

اح  طارد ، الحليب إلدرار موقفه ، للعرق مانعة ، مقويه ، منشط:  يفه  السكر  لنسبة  خافض  ، لإلسهال  مضاد  ، ري
در  ، هاضم ، للحرارة خافض ، لتشنجات مضاد ، للعفونة مضاد ، مطهر ، لربو مضاد ، مطمث ، الدم في ول،  م  للب

ال  يوصف  ، قابض تيريا  يوصف  ، سهال  ل د  ، العصبي  ولالنحطاط  ، للهس ة  لتبدي ألرق  ، الكأب آلالم  ، ل اتزم  ل  الروم
 . والجسد الفكر وللتعب ، لنقاهة للوهن ، الذاآرة لتقوية ، الجنسي للقصور التنفس، وضيق لربو والمفاصل،

 .اليوم في مرتين غليه سبق آوب ملء على صغيرة ملعقة المرمية أوراق من:  بها ينصح التي الجرعة

 :  استخدامـه طريقة

ر  في  ترمى  القصعين  من  قبضة:  الساخن بالماء نقيع - 1 اء  من  لت ان  بدرجة  الساخن  الم م  الغلي ..  الوعاء  يغطى  ث
 : التالية الحاالت به يعالج يوميا مرات 4 – 3 بياله ء مل ويشرب يصفى.  دقيقة 15 – 10 عليه ويصبر

ل ، النفخة ، الصعب الهضم دة ثق دوار ، اإلسهال ، المع يء ، ال زالت ، الق ة الن ازات ، المعوي اء غ  متاعب ، األمع
ان  ، الكليتين مغص الكبد، اع  الخفق ام . ، الضغط  ارتف زالت  الزآ ة  ، األرق ، الصدرية  الن تيريا  ، الكاب اع  ، الهس  ارتف

رارة وهن ، الح اط ال وى وانحط ب ، الق ري ، التع دي الفك كري ، والجس ترول الس اتزم ، والكروس رودة ، الروم  الب
ات  اليأس شن اضطرابات ، الالرج لدى ، الجنسية ة  واآلالم ، الحيض  أتتضام  عدم ..  النسوية  ،االلتهاب ه  المرافق  ، ل

 . للطمث المنتصر الموعد من أسبوع قبل القصعين المستحلب لتناول يبدأ هذه األخيرة الحالة في

ائق  خمس تغلي الخضراء القصعين أوراق من قبضة:  مغلي – 2 ر  في  دق اء  من  لت ار  تطفئ  الم م  الن رك  ث  خمس  تت
 . تصفى ثم أخرى دقائق

ين  إسقاط  حصول  عند أو أطفالهن فطام بعيد المرضعات الحليب لوقف اليوم في مرات 4 بيالة ملء:  الجرعة  ، الجن
 . العصبي االنحطاط ، الجنسي القصور ، الوهن الضعف:  حاالت في يوصف فعال مقوي منشط اليوم في بياالت 3

 عشر  عليها يصبر.  النار تطفئ.  دقائق خمس مدة الماء من لتر في تغليان القصعين اقأور من قبضتان:  مغلي - 3
ع ( لالستحالب  دقائق ة  اللتهاب :  ومضمضة  غرغرة  ويستعمل  يصفى )  نقي وزتين،  ، الحنجرة  ، األسنان  ، اللث  والل

ا  لتطييب  ، الصوت  لبحت ، الكبد وتعب المعدة حرارة بسبب الفم داخل قروح) لنفر( ى  وللقضاء  ، ساألنف  البخر  عل
 .. النتن

 ، األبيض السيالن ، آالن آال ، االلتهابات على للقضاء ، وتطهيرهما المهبل وإنعاش الرحم لتوقيت:  مهبلية حقنا -4
  وشدها البشرة لتغذية الوجه به يغسل ، التناسلية األعضاء في العارضة والحكة الشرجية للحكة:  مقعدي حمام

ة األوراق مسحوق - 5 ي المجفف ا تسحق:  الظل ف تعمل:  ناعم دل تس ون ب نان معج وي األس ة تق ع ، اللث ل تمن  وتقت
  اللثة تشد ، األنفاس تطيب ، السوس

 . حذاء آل دخل صغيره ملعقة قدر المسحوق هذا من يرمى:  ألطفال لدى وخاضه القديمين رائحة من للتخلص -6
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ه  يعمل والمختلطة والجافة العادية للبشرة وبالزيت ، الدهنية شرةللب بالعسل المسحوق هذا يمرهم:  جمالي قناع -7  من
 .  تعالى اهللا بآذن البشرة ويشد المفقودة النضارة يعيد.  دقيقة 20 مدة عليه يبقى قناع

 : القصعين محظورات

ى  القصعين  تناول حظر - ه  المرضعات  عل انع  ألن ذا .  الحليب  إلدرار م ثالث  األشهر  في  الحامل  وآ ى األ ال ه  ول  ألن
 . مطمث

ه  يحفظ أو يحضر فال)  الثانين(  على الحتوائه الحديد مع جمعه يصح ال - د  من  مصنوعة  باني  اخذ  يجوز  وال الحدي
 .  تناوله أثناء الحديد على تحتوى منشطات

 . المقررة والجرعات بالمقادير التقيد على يشدد لذلك القوية األدوية من القصعين -

ى  جرعتين  أو جرعة على الفنجان يؤخذ)  بياله( مقدار الماء لكم) ملي 100( لكل صغيرة ملعقة - ين  يفصل  أن عل  ب
 . اليوم في) بيالتين( من اآثر اخذ يجوز ال.  ساعة والجرعة الجرعة

 .فاترا بال ساخن القصعين يشرب ال -

ة  وأهل الضعاف مع أآثر تنفع الميرمية :مهمة مالحظة ا . المغص  أصابهم  ومن  الكآب زاج  ذوي أم  والوجه  الحار  الم
دورة  وتنظيم المبايض عمل في آبيرة فائدة وللمرمية. لهم أفضل) واليانسون آالبابونج(  المهدئة فاألعشاب الدموي  ال
ة  أي لها يكون ال اليأس سن في الدورة انقطاع بعد ولكن. األسترجين هرمون إفراز في تساعد فهي الدموية  ألن أهمي
يض ل عن توقف المب ة أن إال.العم ة أهمي ل ال الميرمي ي تق واحي ف ن األخرى الن يط م ذاآرة تنش ى ال ديل والكل  وتع
 .السكر مستوى

  Mustarda  المسترده

تردة وتعرف الخردل المس و ب ات وه ولي نب بي ح ه يصل عش ى ارتفاع والي ال ر ح و مت ر وه رع غزي  وخاصة التف
 .النبات قمة في الموجودة االغصان

ة  اسطوانية  فهي  الثمار اما عناقيد هيئة على توجد اللون صفراء األزهار مفصصة هيو متبادلة بسيطة أوراقه  وقرني
 .الحجم صغيرة الشكل آروية بذورًا تحتوي بني، اصفر لون ذات رفيعة قرون هيئة على توجد حيث الشكل

 :يلي ما وأهمها أنواع

ة  البيضاء  المستردة  - اً  والمعروف ا  يصل  Brasica alba باسم  علمي ذا  عارتف وع  ه ى  الن ذور  سم 90 حوالي  ال ذا  وب  ه
 .األسود بالخردل والمعروف Brasica nigna باسم علميًا المعروف االساسي النوع بذور من اآبر النوع

اً  أآبر وهذا Brasica nigha األسود الخردل او السوداء المستردة - ون  األبيض  الخردل  من  حجم ذور  ول ذا  في  الب  ه
 .األسود دلالخر سمي وعليه اسود النوع

 Brasica بأسم علميًا والمعروفة العينية المستردة - jumcae وع  تشبه  وهي ا  ان إال األسود  الن ة  صفراء  ازهاره  باهت
  .فاتح بني بذورها ولون

 .أوراقها وآذلك بذورها المستردة من: المستخدم الجزء
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 للمستردة؟ الكيميائية المحتويات هي ما

وي ذور تحت تردة ب ى المس داتجلوآوز عل يانية ي ف ثيوس ذه وتختل ادة ه اختالف الم وع ب تردة ن ثًال المس تردة فم  المس
اء وي البيض ى تحت ب عل ينالبين مرآ ا) Sinalbin( الس تردة بينم وداء المس وي الس ى تحت ب عل نجرين المرآ  س

)Sinigrin (م  وذا مًاسا يكون الثاني النوع بينما سام غير األول النوع بذور من المستخلص الثابت الزيت حين في  طع
 .البشرة على يوضع عندما حادة آالمًا ويعطي حريف الذع

 الخردل؟ عن القديم الطب قال ماذا

 الصدرية  للذبحة  واخر مسهل مشروع ضمن القديمة الطبية البرديات جاءت حيث الخردل بذور الفراعنة استخدم لقد
 .والمفاصل العضالت ألوجاع ودهانًا

ول ن يق ار اب ي البيط بلغم يقطع" الخردل ف ي ال ه وينق ل الوج ع االورام ويحل ع وينف وابي ويحل الجرب م  ووجع الق
رق المفاصل اء، وع تعمل النس ي ويس ال ف اوه اآح ع الغش ون م ل العي ال ويزي ردل والعطش، الطح وة وللخ ل ق  تحل
اء  وضرب  دق واذا وضع  اذا البلغم وتقلع وتجذب وتلطف وتسخن ط  بالم الي  او السملي  بالشراب  وخل  غرغر وت نوم
ي  في  العارضة األورام وافق ة  والخشونة  اللسان  اصل  جنبت ة  قصبة  في  العارضة  المزمن  من  وقرب  دق واذا. الرئ

ع  به تضمد واذا األرحام وجع من االختناق لهن يعرض اللواتي والنساء المصدوعين ونبه العطاس جذب المنخرين  نف
 ينقي الطحال، وورم النسا عرق وافق يحمر ان الى الجلد على ووضع بالتين خلط واذا الثعلبة داء وإبراء النقرس من

 الوحشة والقوابي المقرح الجرب به ويلطخ بالخل يخلط قد. بالزيت المذاب بالموم او الشحم او بالعسل خلط اذا الوجه
ه  واذا السعال، من نفع بعسل اآل اذا لها العارض والدوي السمع ثقل من نفع األذن على ووضع بالتين خلط اذا  بدخان

 .فيها ماؤه قطر اذا واألذن الضرس وجع يسكن شديدًا طردًا الحيات طرد

ل  الثعلبة داء من وينفع الوجه وينقي البلغم يقطع" فيقول قانونه في سينا ابن اما ع  الحارة،  األورام يحل  الجرب  من  ينف
 ".الهم اختناق من ينفعو الباه يشهي الرأس رطوبات ينقي النسا، وعرق المفاصل وجع من ينفع ، والقوابي

افع " فيقول االنطاآي داود اما ارد  مرض  لكل  ن الج  ال ب زار  والحذر  والنقرس  تع ات  والك اردة  والحمي اء  الب ورد  بم  ال
 .وضمادًا شربًا

ه  ويغرغر  يطبخ  والصق، بالزفت مزج اذا الدم ويحذب األلوان ويحمر الضعيفة االعضاء به تسمن  اوجاع  فيسكن  ب
م نان، الف ل ليحل واالس ع اللسان ثق زالت ويمن اردة االعضاء يسكن ضمادًا الن ل الب اح ويحل ان الغليظة األري  واليرق

 وقطر  بالزيت  غلى إذا والبياض، الظلمة جال به اآتحل اذا الفضالت ويدر الحصى ويفتت لليد ال والصالبات والسدد
تح  األذن في ردي  وأزال الصمم  ف دان  وأخرج  ال ذاب  مع  طبخ  اذا الدي  ضماداً  والرعشة  المفاصل  ضربان  فيسكن  ال

ة  وآذلك شربًا االختناق ويزيل الباه يهيج ودهانًا ه  واستعمل  بالعسل  مزج  اذا التخم ل  فإن و  المزمن  السعال  يزي  والرب
 .الغليظ والبلغم الصدر وأوجاع

ذ  البشر عرفه ديم  من راً  وذآر  الق ات  في  آثي ة  الكتاب ل  وفي  القديم رآن  وفي  االنجي ار  وفي  الق ق االغ آث ان،  ري  والروم
 وزيت  خل مرقة( الخلية بأن: فقالوا المؤلفين من بعده جاء من وتبعه الكثيرة مزاياه وعدد آتبه في عنه بليني وتحدث
دة  بالنسبة الخردل ان فيه وقالوا فيثارته من شعره حرارة الشاعر يجذب آما الخردل، من حرارتها تجذب) وملح  للمع
ا  يستعملوه،  ان طعامهم في المتأنقين على بيج السباق لحصان السوط بمثابة هو ارس  يستعمل  آم اتزان  السوط  الف  ب

 .واعتدال

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

ى  بالمستردة  يسمى ما او الخردل يستخدم و  واسع  نطاق  عل ه  فه دة  ينب ة  مع  يضاف  حيث  المع ل  آأحد  األطعم  التواب
هورة و المش ن وه واد أفضل م تح الم هية لف زق الش ه ومع ب ومنب دخل للقل ردل وي ي الخ ل ف ة اللصقات عم  الجلدي
عية الج الوض اتزم لع ا الروم تخدم آم ي يس ل ف مامات عم دام ص ة لألق اق إلزال ديد اإلره االت الش اتيزم وح  الروم
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م  او مطهر  الخرد  ان الدراسات  اآدت لقد.المفصلي د  معق ر  في  الخردل  من  نقطة  40 تكفي  حيث  جي اء  لت  ليكون  م
رًا دًا مطه د جي ه ان ندو للجل ر والخردل يؤذي اب يثي د المضغ ويسهل اللع ن ويزي رازات م  الهاضمة العصارات إف
 .األمعاء حرآات وينشط

دماغ  شرايين  وانفجار  المخي  للشلل الوقائية الناحية من الخردل ويفيد دم  وضغط  المخ  شرايين  وتصلب  ال ا  ال  ان آم
د  واألمعاء المعدة ازاتغ طرد في تساعد الطعام قبل الخردل بذور من فقط حبتين تناول  القلب  مرضى  الخردل  ويفي

 .الشرايين وتصلب

ى  ويضاف الخردل مسحوق من ملجرام200 يؤخذ حيث والنقرس الرئة والتهابات القلب لضعف يؤخذ اء  ال ام  م  الحم
 .االستحمام قبل

ا  ملء  ىال  وتضاف الخردل بذور مسحوق من صغيرة مالعق ثالث فيؤخذ والحنجرة واللوز الفم التهاب اما  من  آوب
 .غرغرة هيئة على ويستعمل المغلي الماء

ا ة وآالم الصداع أم دة قرح دورة وضعف المع ة ال ات الدموي ة واحتقان تخدم الرئ ى الخردل فيس ة عل ن لبخات هيئ  م
رد  يتم الدافىء بالماء المسحوق يعجن حيث الدافي، الماء مع الخردل مسحوق ى  تف ة  عل م  سميك  قماش  قطع  توضع  ث

دة  مباشرة  الجلد فوق ع  لم ى  رب وق  الصداع  حاالت  في  توضع  بحيث  ساعة  نصف  ال رأس  مؤخرة  ف  قرحة  وآالم ال
ات  الظهر، فوق الدموية الدورة وضعف التنفس وعسر الرئة واحتقان البطن، اعلى فوق المعدة وق  الحنجرة  والتهاب  ف
 .الرقبة

 LENTISQUE" مستيك ، المستكه  َمْصِطــكى

 : األنطاآي داود يقول

:  نوعان  وهو  ، الصمغ اإلطالق عند االسم بهذا والمراد ، الرومي والعلك الكنة ُيسس اليوناني مصطيخا عن بمعر
يض اعم أب ب ن ة طي ه الراثح ة في ود لدون ى حلوأس رارة إل حق الم مى ُيس ق ويس ل ، المعل ه:  قي ذ إن رط يؤخ  ، بالش

و األول أن والصحيح دفوع ه ة الم ة بحرآ ى الطبيع اهر إل ود ظ ن رهآغي الع اني ، الصموغ م ذ والث ن يؤخ ود م  الع
ي  مما رودس أعمال من بصاقس إال يوجد وال بالطبخ والورق الغض رك  يل ل  ، الت بيلية  يوجد :  وقي دلس  من  باش  األن
ا  األراك آشجر  والورق العود ولطف البساطة في وشجرها جيد غير ولكنه ى  يقضم  ثمر  وله رارة  ال ذا  ويؤخذ  الم  ه
ة  في  حارة  وهي .  سنة عشرين نحو قوته وتبقى الجوزاء شمس في الصمغ ة  في  يابسة  ، الثاني ذهب  الثالث  الصداع  ت

نفس  وحديث  والوسواس  والسوداء  الصبر  مع  بالصفراء تشبث وما الغاريقون مع البلغم وتسهل والنزالت ادي  ال  ومب
 مع الفهم وتحد ، مجرب كهرباال مع والنزف النفث وتقطع القصبة وتنقي.  النوازل وتوقف اإلهليلجات مع الماليخوليا
در ذهب الكن ر وت دة قراق وء المع اح الهضم وس ة والري د وضعف الغليظ ال الكب م والطح ر وأل ع الكس وثي والخل  وال
 الشعر  وتلصق  ، مجرب  الصمم  وأزالت  السدد  فتحت األذن في وُقطرت الشيرج فيء طبخت وإن ، مطلقَا والقروح
د  سكنت العين على وُجعل ورد بماء في بل تطن بها ُبخر وإن المنقلب دل  ، مجرب  والوجع  الرم ة  األسنان  وتع  واللث
  .مجرب واإلعيا والضربان والرعشة والكزاز النافض أزالت الزيت مع طبخت وإن ، استعملت آيف

 مرة آل في الفخار وجدد ثلثه يذهب حتى جديد فخار في وُطبخ ماء رطل في درهم منها ُجعل إذا أنه:  خواصها ومن
 طبخت إذا شجرتها وأجزاء.  الشيخ عن مجرب الهضم وقوى والزحير والغنثيان والقيء اإلستسقاء من الماء هذا نفع

 . الجوز وبدلها اإلذخر وقيل الورد ويصلحها المثانة وتضر البدن أصحاء في ذلك فعلت

 : سينا ابن يقول

 . شرب إذا مزمنال والسعال الدم نفث في ينفع المصطكى، شجرة من يستخرج: المصطكى دهن

   . السواد إلى َنَبطي ومنه أبيض رومي منه  : الماهية
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   . الكندر من وأنفع ألطف وهو آثيرة وأرضية قليلة مائية من مرآبة وشجرته

   . يجفف ثم أيامًا الخل في وترآه تحليله وإصالحه النقي الجالء األبيض أجوده  : االختيار

د  شجرته في وليس الكندر من وتجفيفًا تسخينًا أقل وهو الثانية في يابَس حار  : الطبع ه  شديد  وتسخين  تبري  تسخين  وفي
   . شجرته في مما أآثر

ال واص األفع ابض  : والخ ل ق ع محل زاء وجمي جرته أج ابض ش ه ق ن وترآيب وهر م ائي ج ر م وهر مفت  أرضي وج
وم أصوله وقشور وأصوله ام يق ا مق ه وهيوفسطيداس أقاقي ذلك وبدل ه عصارة وآ ا من يتخذ ورق ديد دهن ثمرته  ش
ى  يضرب الذي والنبطي أدهانه وآذلك تليينًا القبض مع أجزائها جميع في أن يرى أن فيشبه جالينوس وأما  . القبض  إل
   . قوي تحليل إلى يحتاج بما أوفق فهو أآثر وتجفيفه أقل قبضه السواد

   . أذى بال فهو وتجفيف وتليين قبض من فيه ما وآل

   . البلغم الرقيقة وحرارته وتليينه للطافته ويذيب دًاج لطيف دهنه

   . حسنًا فيورث والغمر السنونات في يقع  : الزينة وآثافة حدة أقل ذلك مع وهو

   . األحشاء أورام من والتليين القبض من فيه لما ينفع  : والبثور األورام

   . النملية لألورام نافع واألسود الباطنة للصالبات أوفق النبطي واألسود

روح  الجراح  ع   : والق يخ  عصارته يمن ه  وطب اعية من  ورق ع  شجرته  ودهن  الس ى  الجرب  من ينف  المواشي جرب  حت
   . فيجبر المكسورة العظام على وآذلك اللحم فينبت القروح على وعصارته ورقه طبيخ ويصب والكالب

   . اللّثة تشد به ضةالمضم وآذلك وينقيه الرأس من البلغم يحلب ومضغه  : الرأس أعضاء

   . المتقلب الهدب به يلصق  : العين أعضاء

   . وقشره أصله طبيخ وخصوصًا الدم ونفث السعال من ينفع  : النفس أعضاء

   . وقتها في والكبد المعدة ويطيب الشهوة ويفّتق والكبد المعدة يقوي  : الغذاء أعضاء

   . أورامها من وينفع واإلمعاء الكبد يقوي  : النفض أعضاء

ذلك  والسحج  ودوسنطاريا  االختالف  من ينفع وقشره أصله وطبيخ ه  نفس  وآ دم  نزف  من  ورق رحم  من  ال ع  ال  وجمي
 . بزره و شجرته دهن وآذلك والمقعدة الرحم نتّو ومن الرديئة رطوباتها وسيالن األرحام أوجاع

 Molmol  المره

 . مرة مر،:  العشب أسماء

 .  افريقي ارخبط مر ، حجازي مر:  أنواعه

 . افريقيا وشمال ، الصومال ، عمان ، اليمن في ينبت:  وجودة اماآن
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ر:  اوصافه ارة الم يط عن عب انس خل ن متج واد م ة م ار وزيت وصموغ راتنجي ا طي يقان تفرزه ات س ان نب  البيلس
 الجيد النوع. بالمر المعروفة العصارة هذه منه فتخرج الشجرة ساق تجريح هو السيقان من المر الستخراج والطريقة

وع  اما فاتح بني لون ذا نظيفا شفافا شكله يبدو الذي هو رديء  الن و  ال ذي  فه دخل  ال ه  ي وان  في ة  ال دو  سوداء  او بني  ويب
 .رمال فيه آأن

يقان  في  توجد  وهي وراتنج والصمغ الطيار الزيت هي مواد ثالث من متجانس خليط عن عبارة المرة ات  س ى  نب  عل
 . COMMEFORA MOLMOL باسم ًاعلمي تسمى شجرة هيئة

ادة  والمر MYRRHال فهو بالدنا غير في عليه والمتعارف التجاري اسمها وأما ه  يستحصل  ع  أشجار  جذوع  من  علي
د  الشجرة  جذع من وتجمع المر مادة فتخرج بفئسان الجذوع بجرح أو بخدش وذلك المر د  أن بع ه  يتجم ذا  علي  هو  وه
ة  تكون  احيانًا واألرض األرض يصل حتى المر يسيل أحيانًا لكن. رصاصال معدن على يحتوي وال النقي النوع  غني
إذا  الرصاص  بمعدن ذي  األرض أو الرمل  ان حصل  ف و  ال ه  ينم ه  المر  شجر  في إن  رصاص  في ى  سال  إذا المر  ف  إل
 فقط  ويجمع المر شجرة تحت الرمل فوق يوجد الذي المر جمع عدم يجب وعليه الرصاص بمادة يتلوث فإنه األرض
 ويستخدم معدي ومقوي البكتريا أنواع من لكثير وقاتل قوي مطهر فهو المر فوائد أما الشجرة، جذع على الذي النوع
 .القولون في المشاآل بعض يسبب ألنه منه االآثار عدم ويجب بحذر ولكن داخليًا ويؤخذ المتعفنة الجروح عالج في

 : استعماله طرق

زالت لحاالت*  عبيه الن عا ، الش زمن لوالس نفس وضيق ، الم ه ، الت يه وتنبي ه االغش اب ، المخاطي ه والته  و ، المثان
 .يوميا أآواب 3-2 بمعدل المر مغلي يستخدم:  واالمعاء ، المعدة وقروح ، الطمث عسر

 . المص طريق عن اخذه يمكن ، البحة وازالة الصوت، لصفاء* 

ر*  د وتقرحات ، الجروح لتطهي و ، السجحات و ، الجل تخدم:  روالبث ر مسحوق يس ا الم ع مخلوط دهان العسل م  آ
 . المصابه االماآن به تغسل) منقوع( مستحلب على او ، موضعي

 . للفم غرغره عمل في المر يستخدم:  الحنجرة والتهاب وتقرحها، اللثة ادماء حاالت* 

 . موضعي آدهان الخل مع مخلوطا المر يستخدم: القوباء لعالج* 

 ).المنقوع( المستحلب أو المسحوق يستخدم:  الطمث انفطاع االنوح ، المعدة تقوية* 

اع*  اتيزم الوج واء ، الروم ل والت روح ، المفاص روق ، والق ات ، والح ه وااللتهاب تخدم: الجلدي حوق يس ر مس  الم
 .موضعي آدهان الزيتون زيت مع مخلوطا

 . االبط حتت ويوضع االبيض الشب مسحوق مع المر مسحوق يخلط:  العرق رائحة منع* 

ا*  ن آم ذ يمك ر أخ ة الم ر لمعالج دم فق اب ، ال ة والته رد ، المثان ازات وط تح ، الغ هية وف كين ، الش  ، المغص وتس
 . عموما االالم وتسكين

 . للبواسير مدهونا أو ، المزمنة والتقرحات الجروح على خارجيا المر زيت ويستعمل* 

 . الجلد وتقرحات الجروح تطهير في يستخدم ولذا لميكروباتا و للجراثيم قاتل آونه في هامة خاصيه وللمر* 
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 : المناسبه والجرعات األعداد

 منه ويؤخذ المنقوع هذا يصفى ثم ، دقائق لبضع الماء من لتر لكل ملعقتين بمعدل المغلي الماء المرفي ينقع :المنقوع
 . اليوم في مرات ست أو خمس ملعقه

ه  ملء  مع المر مسحوق من ملعقه ملء يمزج : الغرغره م  ، البوريك  حمض  من  ملعق زيج  يضاف  ث ى  الم  حوالي  ال
 . يوميًا مرات ثالث لإلستعمال جاهزا ليكون يصفى بعدها ، ساعه نصف يترك ثم ، المغلي الماء من لترين

و  نصف  يوضع : الزيت ان  في  المر  من  آيل م  برطم وز  زيت  أو الشمس  دوار بزيت  يغمر  ث م  الل ق  ث ان  يغل  البرطم
 . اليوم في مرتين دهانًا ويستعمل ، الزيت يصفى ثم ، اسابيع ثالثة أو اسبوعين مدة الشمس في ويترك ، بإحكام

 . يوميًا حبات ثالث تؤخذ ثو ، المر مسحوق وتمأل ، ملغ 200 حجم فارغه برشامات تؤخذ : البرشامات

 :  واألضرار المحاذير

 . للرحم طمنش ألنه الحمل فترة اثناء المر استعمال عدم يجب* 

 . فيه خير وال ضار فهو منه األسود أما ، والبني األمر بين ولونه ، خفيفًا حديثا آان ما المر من يؤخذ* 

ه  حتى التعفن ويمنع ، منافعه لكثرة الكبار األدويه في ويقع ، للريح محلل مفتح"  : سينا ابن عنه قال  الميت  يمسك  أن
  ".والنتن التغير عن ويحفظه

ديم  السعال به من يشربها التي األدوية في يخلط"  : يطارالب ابن وقال و  الق ديم  والرب ه  قصبة  في  يحدث  وال ، الق  الرئ
 " خاصه الرئه قصبة لخشونه تشرب أدويه مع يخلطه الناس بعض وصار ، أخرى أشيء تفعل آما خشونه

 من وينفع ، ،والمفاصل األرحام جعوو ، والمغص ، المعده نفخ ويذهب والمثانه الكلى ألوجاع ينفع"  : الرازي وقال
 " األورام ويحلل ، الطحال ورم ويذهب ، الديدان ويخرج السموم

المغرب  شجرة  من  يسيل  مشهور،  وهومعروت  المقاالت في السمري هو.  مر : األنطاآي داود وقال ا  ب رظ  آانه  الق
رة  إلى قطعا فيجمد الشعرى طلوع في عليه تسيل شيء فرش بعد تشرط  شكل  ي بيض  نكت  عن  نكسر ت صافية  حم
د  هو  وهذا هشة خفيفة األظفار وب  الجي رجم  المطل المر  وُيت ه  ، الصافي  ب ا  ومن ى  يوجد  م د  الشجرة  ساق  عل د  وت  جم

اجم ذا ، آالجم و وه روف ه ر المع ارخ بم ه البط ي ألن يض يحك مك ب ي الس ومته ف فرته دس هوآته وص يس وس  ول
 دون وهو الحبشي المر ويسمى السائلة الميعة ويحكي السواد، إلى مائال يجمد ثم ماء فيسيل يعصر ما ومنه بالرديء،
وفي  والتجفيف بالطبخ يؤخذ صنف ومنه ، الثاني ة  ق ال  وهو  والسواد  والصالبة  والحدة ) الرئحه (الزهوم  فليجتنب  قت
د  عنصر الثانية في يابس الثالثة في حار وهو ، سنة عشرين أجزائه بسائر قوته وتبقى ، الداخل من  عظيم  ورآن  جي
:  الصقلي قال.  والصداع النزالت سائر ينفع بخصوصه وهو ، ومنافعها أنواعها اختالف على واألآحال المراهم في
 وغلظ المدة فيحل به ويكتحل ، للطف الرأس في ما وينظف فُينقي ويستنشق أنواعه يزيل أنه ومعناه أسبابه جعلت ان

اء  والدمعة والجرب والبياض الجفن د  بالعسل  قوالسال  األس بم بن  والرم اء  والقرحة  ، النساء  بل ورد  بم ة  ال  ، والحلب
دمل  ، المشريف عن مجرب الفلفل مع شيف إذا البصر وضعف ائر  وي روح  س ر  إذا الق ا  ُنث د  فيه ه  ُغسلت  وق اء  قبل  بم
ا  ويزيل اللثة ويشد الحمل، لسان  وخشونة  الظهر  وأوجاع  والسعال  ، مضمضة  والزيت ..  األسنان  وأوجاع  قروحه

 . الفم في استحالبًا القصبة

ار  زيت من متجانس خليط عن عبارة المر*  نج  طي وي  وهو  وصمغ  ورات ازات  وطارد  ومطهر  معدي  مق  ولكن  للغ
 .أسابيع أربعة عن االستعمال فترة تزيد وال يوميا الذرة حبة عن تزيد ال وبكمية بحذر استعماله يجب
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 menya trifoliata  الماء نفل

  الماء اطريفل ، الماء ةفص ، الماء برسيم

  Menyanthaceae:  العائله

 Menyanthes trifoliata Menyanthaceae:  البيولوجي االسم

 : االنكليزيه االخرى اسماءه

Buckbean، Marsh Trefoil، water shamrock، bogbean، bitter trefoil، marsh clover، bog myrtle 
bitterworm، brook bean، bean trefoil، moonflower 

 . الجنطيانيات فصيلة من وهو ، النفل اوراق تشبه اوراقه ، معمر طبي نبات

 . واالقنيه والبحيرات االنهار وضفاف الرطبه واالدغال المستنقعات في المائيه النبته هذه تنبت

ا  ، سم  40 الى 30 نحو ارتفاعها يبلغ ه  ازهاره ا  ، الساق  راس في  عنقودي االحمر  مشرب  او يضاب  لونه اتح  ب  ، الف
 . طويل زاحف جذرها ، الساق راس في العدد مثلثة اوراقها

 ). وحزيران ، ايار(  االزهار وقت في االوراق و واالزهار الجذمور: الطبي الجزء

 saponin السابونين ومادة دابغه واخرى مرة مواد:  الفعاله المواد

 . ومقويه الغدد الفرازات مثيره وهي

داء  مضاد  ، للحمى مقاوم : العالجيه صهاخصائ ر  ل اتح  ،)  االسقربوط (  الحف ق  ، للشهيه  ف دم  من نعم  ، لل  ، للبشره  م
 . للهضم مسهل ، للروماتيزم مضاد

 : الداخل من االستعمال

 ولمعالجة  ، الهضم  سوء  عن الناتج والصداع ، حموضتها وضعف المعدة ضعف لمعالجة االوراق مستحلب يستعمل
اء  او تقرحات  من عنه ينتج ماو النقرس د  في  قوب ر  ، الجل دم  وفق انيه  واالضطرابات  ، ال دورة  واضطراب  ، النفس  ال
 . اليأس سن في الدمويه

ان  بدرجة  الساخن  الماء من فنجان مقدار اضافة من المستحلب يعمل ى  الغلي دار  ال ه  مق ه  او معلق ه  ونصف  ملعق  ملعق
 . صغيره بجرعات اليوم في فنجانين الى واحد فنجان مقدار منه ويشرب ، االوراق من صغيره

 . والحمو الجلد اللتهاب : الخارجي االستعمال

  الالفندر زهرة زيت

احثون  نصح  وقد ، االسترخاء أحداث على بقدرته معروف الزيت هذا ة  في  الملكي  برآشير  المستشفي  في  الب  المدين
زة  العناية وحدات في ستخدامه با ، بإنجلترا ريدنج ى  المرضى  لمساعدة  المرآ تخلص  عل ق  من  ال وتر  القل ا  ، والت  آم
تخدم ي تس داواة ف روح بعض م ا بوضعه الج رة عليه ذا.  مباش ي باإلضافة ه تخدامه آل ي اس باب حب عالج ف  الش
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اه  عن الناتجة والحروق الحارقة الشمس ولفحات والصدفية ق .  الساخنة  المي ك  ولتحقي در  زيت  إضافة  يمكن  ذل  الالفن
 . ذلك بعد البشرة على يوضع ثم حلبية قاعدة ذات مادة آو جيل آو آريم أي آلي

  ألبان حصى زيت

ون  القدماء والمصريون واإلغريق السنين آالف منذ ذا  آن يعرف ات  من  المستخرج  الزيت  ه ان  حصى  نب ل  آو ألب  إآلي
 )) .  التذآر عشب((  اإلغريق عليه أطلق وقد.  الذاآرة ضعف مقاومة في يفيد الجبل

  ؟ المهمة الخاصية هذه يملك جعلته والتي يحتويها التي المواد هي ما ولكن

ايمر ((  باسم  المعروف الذاآرة بفقدان المرضى آن أخيرا العلماء اآتشف انون ))  الزه ادة  في  نقص  من  يع  تعرف  م
 زيت آن اآتشفوا ثم. األشياء آلي والتعرف التذآر عملية في رئيسيا دورا تلعب المادة وهذه))  آولين آسيتايل((  باسم

ان حصى ل آو ألب ل إآلي وي الجب ى يحت والي عل تة ح ات س اعد مرآب ا تس ي آله ى المحافظة ف ادة عل يتايل((  م  االس
 . الذاآرة فقدان بمرض اإلصابة تمنع وبذلك)) آولين

انوا  األبحاث لثناء يستنشقونه آانوا الذين والباحثين العلماء آن تبين آما ادة  يشعرون  آ زهم  بزي ذهني  ترآي درتهم  ال  وق
 . المعلومات استيعاب على

  المر زيت

ده  السنين آالف منذ بالدنا في معروف الزيت هذا ة  بفوائ د .  الطبي ذه  اآلن تأآدت  وق د  ه ي  باإلضافة  الفوائ  اآتشاف  آل
 . الميكروبات ضد تطهيرية خاصية يملك فهو.  له اخرى فوائد

اك ي أالن وهن واق ف دد األس ن ع ي المستحضرات م وي الت ه تحت تخدم علي ي وتس الج ف باب حب ع ا الش  واالآزيم
 . المستعصية والجروح الرياضية القدم والتهاب والكدمات

ات  عن  الناتجة  التورمات  مقاومة خاصية يملك انه ايضا ثبت وقد ذلك  االلتهاب الجون  يستخدمها  ل ون  المع  في  الطبيعي
ة  االلتهابات جانب آلي نينالمس عند البشرة تصيب التي والتشققات الدوالي مرض معالجة ا  عن  الناتجة  الحلقي  البكتري
 . القوباء ودمامل الكانديدا

ا  يستخدم  آما واع  الغرغرة  سوائل  في  أيضا  حالي م  غسول  وأن اجين  الف د  ، األسنان  ومع الجون  ويعتق  باألعشاب  المع
ة ذا آن العطري از ينشط الزيت ه ذلك المناعة جه ان ل وب ف  Loz(( السعال حب –  enges  ((واع آو ي الشراب أن  الت
 . والزآام البرد عالج في ومفيدة ، عليه تحتوي

  البخور زيت

ان  البخور  زيت ذا  اللب ى  من  ه وت  أغل الم  في  األساسية  الزي ك  الع ه  وذل دة  لفائدت ذ  المؤآ  معالجة  في  السنين  آالف من
 . الغالية التجميل تمستحضرا في واسع بشكل يستخدم وهو ، ويجددها ينشطها انه حيث آالبشرة الجسم أنسجة

دوب  تخفيف  في  يسهم  انه األخرى الطيبة فوائدة ومن ة  الجروح  ن ات  وتخفيف  القديم ة  االلتهاب د  الجلدي  استخدامه  عن
د  على مباشرة د  الجل ه  بع ي  بإضافته  تخفيف وت  آل ا  ، أخرى  زي ة  خواصه  آن آم ه  التطهيري ة  من  تمكن ا  مقاوم  البكتري

 . باتبااللتها الجلد تصيب التي والفطريات

 . لهم العمليات إجراء بعد مرضاهم لمداواة عليه تحتوي آريمات يستخدمون التجميل جراحي وبعض
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  الشاي زيت

ا  تخطر  على القضاء على القدرة وله الطبيعة في الموجودة المطهرات أهم من واحدا يعتبر الشاي شجرة زيت  بكتيري
ة  المستشفيات في لاللتهابات آبيرا رامصد تشكل التي))  Mrsa((  بكتيريا وهي اإلنسان عرفها د .  البريطاني  ثبت  وق

  البكتيريا العدوى من المستشفي في الراقدين يحمي استخدامه آن

  الكالبتوس زيت

ذ دة من ة م اء طويل ي واألطب تراليا ف ون أس ذا استنشاق آن يعرف د الزيت ه ي يفي رد السعال عالج ف رازات والب  واإلف
ادر  انه أخيرا اثبتوا سيدني جامعة في العلماء ولكن.  المخاطية ى  أيضا  ق ى  القضاء  عل  المعروف  السل  ميكروب  عل
ذا  يكون  آن يتوقعون انهم آما ، العدوى على الكبيرة بقدرته ى  الزيت  ه ة  رأس عل واد  قائم ة  الم ي  الطبي  ستستخدم  الت
 . المرض هذا من الوقاية في مستقبال

  أقحــوان

ات،  يلةفص من نبات: أراولـة ـ الغريب زهرة غ  عشبة  وهي  المرآب ا  يبل ا ) سم  120 ـ  50( ارتفاعه  مضلعة  ساق  له
افور  رائحة  تشبه رائحة منها وتفوح ومسننة مجنحة واألوراق الفروع، وقليلة عارية د  الك ا  هرسها،  عن ار  وأم  األزه

  اللون أصفر آروي نصف رأس وسطها في فمستديرة

  مرة مواد طيار، زيت من يتكون

  المزهرة األجزاء ةالمستعمل األجزاء

تعمل - تحلب يس ار مس ا األزه الج داخلي زالت لع ة الن ة المعوي رد الخفيف دان وط ة الدي ة المعوي دم وتقوي ادة( ال  زي
 ) الهيموجلوبين

  والنقرس الروماتيزم لعالج خارجيا ويستعمل -

 Viola Spp  األلوان مثلث بنفسج ـ عطر بنفسج البنفسـج

ات ر نب ن معم جي فصيلة م و ات،البنفس ا ينم ين بري ياج ب ي واألعشاب الس اآن ف ة األم ة الظليل ية الرطب ة، آلس  الترب
زرع دائق وي ات بالح ات من آنب ـة، نبات ر الزين ي الجزء الجذور وتعتب ال الطب ي الفع ات، ف ع حيث النب  وتغسل تجم
د  ال حرارة  في اصطناعيا تجفف أو التهوية جيد بمكان الظل في وتجفف ا  ، 45ْ عن  تزي  األجزاء  أيضـا  ملتستع  آم
ة ن الهوائي اق م ار وأوراق س ا وأزه ة أو غضة ، طبي د. مجفف واع وتوج رة أن ن آثي ج م ن البنفس ا ولك ان أهمه  نوع
  األلوان مثلث وبنفسج عطر، بنفسج: وهما طبيا يستهلكان

 قلوانيات ساليسالنات، ، فالفونيات طيار، زيت صابونيات، من يتكون

  لألطفال وخاصة السعال عالج في المغلي أو المحلول يستخدم

ة  التهاب  لعالج  مفيد وعصيره عام، ومنشط للبول ومدر للبلغم طارد األلوان مثلث البنفسج تاتا،  المثان د  والبروس  ومفي
ة لألمراض  ة األجزاء  والنقرس الروماتيزمي د  للبنفسج الهوائي ي تفي  سرطان وخاصة السرطانية األمراض  عالج ف

  والرئة الثـدى

  الصابونين على الحتوائه نظرا الغثيان يسبب أن يمكن ألنه النبات من آبيرة جرعات تناول بعدم يوصي
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 Ocimum Basilicum سليمان ريحان ـ السليمانى ـ حبق الريحان

ات ولي نب ن ح يلة م فوية، الفص ه الش ة ل ة رائح ذاق عطري ف وم ن ، حري ه وم ة. أنواع ق المزروع غير الحب  الص
  الورق عريض أي"  راقاألو الَخّسىِّ"ب والمعروف

رة  مرتين، الكريم القرآن في الريحان ذآر رحمن  سورة  في  م ة  ال ال  حيث ) 12( اآلي الى  ق  العصف  ذو والحب : [ تع
ا : [ وعال  جل  قال حيث) 89( اآلية في الواقعة سورة في ومرة]  تكذبان ربكما آالء فبأي والريحان، ان  إن فأم  من  آ
لم  صحيح في وجاء ،]  نعيم وجنة وريحان فروح المقربين، ي  عن  مس ه  اهللا صلى  النب لم  علي ه  عرض  من : "وس  علي
 ". الرائحة طيب المحمل خفيف فإنه يرده، فال ريحان

  الحبق وآافور التنِّيك حمض على الريحان ويحتوى الغضة، األغصان بتقطير ويستخرج 1/1000 بنسبة طيار زيت

  آثيرة قرون منذ وآسيا بأفريقيا الحارة المناطق فى راعتهز ُعرفت وقد األوسط، والشرق الهند األصلي موطنه

  الظل فى وتجفف تقطع المزهرة األغصان المستعملة األجزاء

  المعدة إلفراز ومنشط للشهية فاتح أنه آما الهضم، اضطرابات فى المستحلب ويستخدم للتشنج، مضاد

زل  أرجاء تطييب فى تستخدم عطرية رائحة ذو والريحان م  رائحة  يب وتطي المن دما  الف ه،  تالك  عن  واستخدامه  أوراق
  العطور صناعة فى األساسي

  الرحم في المشيمة احتجاز دون للحيلولة مباشرة الوالدة بعد ويشرب الحيض، آالم عالج في مفيد المغـلي

  الجروح التئام على للمساعدة آمادات منه ويصنع الحمام، ماء إلى بإضافته الخارج من يستعمل

  السعال لحاالت ويستعمل العسل مع الريحان صيرع يمزج

وز  زيت مل 10 مع) نقاط 10 ـ 5( من الريحان زيت يمزج اد  زيت  أو ل رك  الشمس  عب ا  ويف  حاالت  في  الصدر  به
  الهوائية القصبة والتهاب الربو

  البلـدي العطر

 السذبي العطر ـ الكافوري العطر ـ الليموني العطر ـ العطرشان

ة،  الفصيلة  من  معمر  عشبي نبات ه  الجيراني ة  مفصصة  بسيطة  أوراق ة  زغبي ة  معنق اك  الرائحة،  وعطري واع  وهن  أن
ا  ومن  والرائحة،  والملمس  والتفصيص  الشكل  في  أوراقها تختلف العطر من أخرى وني،  العطر : بينه  والعطر  الليم

  السذبي والعطر الكافوري،

  ولينالول جيرانيول منها عديدة آحولية مرآبات طيارة، عطرية زيوت

  أفريقيا بجنوب الكاب ومنطقة مصر في البحيرة محافظة في واسعة بمساحات يزرع

  السيقان إزالة بعد الطازج العشب المستخدمة األجزاء

 . التجميل ومستحضرات والروائح العطور صناعة في العطر زيت يستخدم
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   القرنفـــل

ة،  الفصيلة  من معروف نبات م  جم الح صغير  شجر  وهو  القرنفلي رة  مجموعة  يعطي  الخضرة،  دائ ار  من  آبي  األزه
 . اللون القرمزية

  التخمر وضد ومطهر ومنشط عام آمسكن ويستعمل اآلالم لتخفيف األسنان طب في يستخدم:  الزهريــة البراعــم

 الالونـدة الالفنــدر

ع  معمر  شجيري  نبات ه  الشفوية،  الفصيلة  يتب ة  أوراق ة  بيضية  قليل ة  أو مقلوب ة م رمحي ة،  شريطية  أو تقابل ا  رمادي  له
  باهتة زرقاء طرفية سنبلية نورية مجموعات في األزهار عطرية، رائحة

  راتنجات تانينات، األسترات، من العديد على يحتوي طيار زيت من يترآب

  مصر في ويزرع أوروبا جنوب األصلي الموطن

  واألزهار األوراق المستعملة األجزاء

  المعدية لألرياح آطارد طبيا الالفندر زيت يستخدم -

  وغيرها والصابون والكريمات آالمساحيق التجميل ومستحضرات العطور صناعة في له الرئيسي واالستعمال -

  اللوتـس

 سالى ـ غنم عشب

ية،  الفصيلة  من  معمر  عشبي  نبات ات  من  وهو  الفراش ة  نبات ى  الزين ا  توجد  الت وادي  في  بري  المراعى  وأطراف  الب
  زراعيةال والحقول

  سيانهيدرات ،مرآب ملونة مواد ، عفصية مواد ، فالفونيات من يترآب

  المستعملة األجزاء األزهار العربية الجزيرة ، الخليج دول ، آسيا في يتواجد

  الجلدية الحروق لحاالت آكمادات خارجيا يستعمل -

  القلب وألمراض ، ومقو ومسكن للتشنج آمضاد داخليا ويستعمل -

  سالنرجــ

 جبلي نرجس

ية،  الفصيلة من معمر عشبي نبات اقه  النرجس  الشكل  بيضاوية  صلبة  وهى  باألبصال،  وتعرف  للتخزين  متحورة  س
أوراق  مغطاة فية،  ب اره  الشكل  شريطية  خوصية  واألوراق حرش ة،  صفراء  وأزه ا  باهت ار  أم  بيضاوية  فصغيرة  الثم
  آثيرة أنواع النرجس من وجدوت السوداء، الصغيرة البذور من العديد بداخلها آبسولية

  قلويدات ، شحمي ،زيت شمعية ،مواد دهني زيت من يترآب
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 . األزهار المستعملة األجزاء

  .العطور صناعة فى يستخدم عطري زيت منه ويستخرج - للحرارة وخافض ، للتشنج ومضاد لألعصاب، مقو -

 .العارية باليد لمسها أو البصلة أآل يمنع

 الرمث

 الرمث نبات 

 .لإلبل ومرعى ، والصابون للحطب مصدر

 . السكري مرض ضد الرمث لنبات جيدة نتائج تعطي علمية تجارب

راوح  الحمض  من معمرة أشجار الرمث ا  يت ا  ارتفاعه ين  م دأ  سم 100 - 50 ب ا  يب د  من  تفرعه ون  ذات القاعدة،  عن  ل
 أحمر  الرمث بعض هدب يكون الربيع أيام وفي. البياض إلى لونها يميل وعيدانه مبروم طويل هدب له مغبر أخضر
ات  من  السفلي  الجزء  يكون األحيان أغلب وفي الحمرة إلى يميل أو اللون دفونا  النب  تتعمق  الجذور . الرمل  بسافي  م
ة  اباط ذات مثلثة، حراشف شكل في واألوراق. التربة في آثيرا ار . وبري ى  االزه نابل  شكل  عل راوح  س ا  يت ا  طوله  م
وبر  شهر في االزهار موسم. بعضها عن قليال تباعدةم واألزهار سم7 - 5 بين وفمبر  اآت ا . ون دأ  آم ات  يب افراز  النب  ب
 .مباشرة االزهار فترة قبل وذلك االفرع اطراف في تتجمع" المن تسمى" سكرية لزجة مادة

 وادي في  ثالرم نبات وينتشر. والخروم المرتفعات في احيانا ينبت وقد والسهول الرملية الكثبان هي الرمث ومنابت
اطن رب الب ر غ ا الحف ي وجنوبيه اه وادي وف رب المي اع وغ ي نط هباء وادي وف وب الس رق وجن ي حرض وش  وف
 . الشرقية المنطقة

ا الرمث يعرف م علمي  Hammad باس Elegans أو Halexylon  Salicornicum اره ل وانتش ى دلي ود عل  رعي وج
ائر ن ج ل م ات قب ة، الحيوان اب إذ الرعوي ات بغي ذا يعطى للرعي لصالحةا النبات ات ه اثر الفرصة النب و للتك  والنم

ل  حمض فهو العرب، عند النباتات أشهر من والرمث.واالنتشار ا  ورعي  لالب . ايضا  وللصابون  للحطب  ومصدر  له
 األرض من  وطأة  في  آانت  إذا الرمث  مجموعة  يسمون  فهم. لهم ألهميته ذآره من وأآثروا العرب عنه تحدث وقد

ه  الرمث  منبت ونويسم العبيبة، تداره  ومجتمع ه  وحسن  الرمث  طال  وإذا الحاجر،  ومس  وإذا الخضاري،  سموه  نبات
إذا  سليخًا، سموه عيدانه وبقيت الرمث هدب الماشية رعت تد  ف ه  اش م  الرعي  علي ق  ول . الضرس  سموه  جذوره  إال يب

ه  تخرج بيضاء مادة وهو ثالرم عسل ايضا وهو آالمغافير حلو صمغ منه سال إذا واغفر، الرمث اغثر ويقولون  من
 . الحالوة شديد آالجمان

دن  وال لسابلة اضيع وال لجبل أعلم شجرة ما تقول والعرب: "التهذيب في االزهري قال ع  وال أب ة  من  ارت ال . الرمث  ق
إن  الحمض اشتهت الخلة، ملت إذا االبل ان وذلك منصور أبو ل  المرعى  طيب  اصابت  ف  مشقت  والرمث  الرغل  مث
ا،  فحسن  الخلة، إلى عادت ثم هاحاجت منها ا  واستمرأت  رتعه إن  رعيه دت  ف ا  ساء  الحمض،  فق ال ". وهزلت  رعيه  ق

   :الشاعر

  معشر واذآر أرماثا تذآر ربها واشتاق المرقال حنت أال

  بأذخر حمضا تبتاع ان بمكة لسرها البيوع صرف علمت يولو

 :فقال العميد، ابن القصيدة هذه يف يمدح وآان اإلبل تأآله آنبات الطيب ألبي الرمث ذآر ولقد

 



 64

  العنبرا يوقدون لقوم طلبا أوطانها في الرمث دخان ترآت

ات ة المحتوي وي :الكميائي ات يحت ث نب ى الرم دات عل ن قلوي ا م ين أهمه الين الهالوآس ازين والهالوس  واالناب
ا . وبيتين وبيربريدين واالوآسيدرين وي  آم ى  يحت ات  عل واد  آومارني دات  والتوستير  صابونية  وم ة  وجلوآوزي  قلبي
 .طيار وزيت وفالفونويدات

اد  يؤخذ حيث والجروح، الزآام لعالج الرمث يستخدم:الدوائية االستعماالت ذر  الرمث  رم وق  وي ا  الجروح  ف . فيبريه
اتج  الجسم  عظام ووجع والحمى الوهن لعالج يستخدم آما الزآام، لعالج آسعوط النبات مسحوق يستخدم آما  عن  الن

 ثم الماء في وغليه الشمس غروب عند النبات من قدر بأخذ ذلك ويتم أخرى إلى بيئة من االنتقال نتيجة أو جوال تغيير
اء  أخذ  ذلك يلي. المتصاعد الماء بخار واستنشاق المغلي الماء هذا إلى جدا ساخن اسود حجر اضافة د  الم  تصفيته  بع

ات  فحم  ميستخد  آما. متتالية أيام سبعة ذلك ويكرر به، واالستحمام روح  الحروق  معالجة  في  النب ا . المتقيحة  والق  آم
ى  الخضراء االغصان تؤخذ ان والطريقة الروماتزم لعالج الرمث ماء بخار يستخدم اء  في  وتغل  اجزاء  وتعرض  الم
ذا  لبخار المصابة الجسم ي  ه د . المغل ى  تجارب  اجريت  وق ات  عل ة  الرمث  نب ك  بجامع ي  جرب  حيث  سعود  المل  مغل
ل  وهذا جيدة نتائج واعطى التجارب حيوانات في السكر لمرض النبات نفس  الشعبي  الطب  في  الرمث  استخدام  يعل  ل
ات  من  الخضراء  العيدان ان منها أخرى استعماالت وهناك. السكر مرضى قبل من الغرض  ورم لعالج  تستخدم  النب
 الرمث  يستخدمون  فإنهم الشجر وبل المطر اصابهم إذا الصحراء في المسافرين ان اسراره من ان آما. الناقة ضرع
 .بالماء مبلال آان مهما لالشتعال قابل انه إذ آوقود،

 السندروس

  والنقرس الروماتيزم يخفف ودخانه للبكتيريا مضاد السندروس

ا  والتي آبير حد الى الصمغ تشبه التي الراتنجية المادة هو السندروس ات  اغصان  تفرزه زة  النب  قشور  في  والمتمرآ
ار  االسفل الى قمتها عند منحنية متقابلة اوراق ذات شجيرة عن عبارة السندروس نباتو. االغصان ى  وازه ة  عل  نهاي
 .الذآر من اصغر االنثى وازهار ذآر وآخر انثى نبات السندروس لنبات وتوجد االغصان

وطن لي الم ات األص مال للبن ا ش االخص افريقي ي وب رب ف ر المغ رف. والجزائ ات يع ندروس نب ًا الس م علمي  باس
Tetraclinis Articulata. 

ة  محتوياته وي : الكيميائي ى  السندروس  صمغ  يحت ة  احماض % 95 حوالي  عل ربين  ثنائي ا  الت  البايمريك  حمض  اهمه
ض ك وحم ض الكاليترولي ينيك وحم ض ساندراس ينوليك وحم ض الساندراس انداراآوليك وحم ض الس  وحم

ك ا. الكاليتريزين وي آم ى يحت واد عل رة م ت م ار وزي بةبن طي م% 13، س ه واه ا مرآبات اينين الغاوبيت ونين ب  وليم
 .وتايموآوينون

  القديم؟ الطب عنه قال ماذا* 

اء  يشبه  صمغ" عمران بن اسحاق عنه قال ه  اال الكهرب ه  ارضي  ان ه  من رارة  من  شيء  وفي اء ( الم  صمغ  هو  الكهرب
 ).الرومي الجوز

 واالعصاب  والطحال الصدر واوجاع والنفس الربو ومذهب الدماغ نزالت مجفف السندروس" االنطاآي داود ويقول
روح  االسنان اوجاع ويسكن واالسهال، الدم وحبس والحيض ة  وق ا  ويحفظ  اللث ى  آل م ي  إذا. السقوط  ال  زيت  في  غل
ل  االآحال،  في  ينفع. الصمم وخفف الوجع سكن األذن في وقطر ة  عن  والسالق  والقرحة  البياض  فيزي ل . تجرب  يزي

ه  تبخر اذا الحمها، الجروح على نثر اذا والنافض، والربو لديدانوا البلغمية الفضول ام  قطع  السكر  مع  ب ة  الزآ  النزل
ى  وطلي يغلظ حتى اللوز بدهن غلي ان البواسير، يزيل. وقته في ان  موضع  اي في  التشققات  عل ه  آ  سحق  ان. اذهب

كر ت بالس ن والكبري القطران وعج ي ب ه وطل ى ب وابي عل ا، الق رب ازاله ربه. مج ارعون يش ظ المص وامهم لحف  ق
 .آثيرًا هزلوا السكنجبين مع اخذوه اذا البدناء. واعصابهم
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ا  اآلثار يجلو وهو ذلك، وامثال والسقوف االخشاب دهن في المستعمل وهو الصوابي دهن يسمى دهنه  ويلصق  جميع
ائرة  والنواصير المقعدة اورام ويصلح الجراح ق  والجرب  الغ ا ناع السندروس  سحق  اذا. العتي ى  بالزيت  وغمر  م  عل

 .االجنة يسقط فإنه الحامل رائحته تشم ال موضع في اسبوعين قدر لينه نار

 يوم آل منه شرب اذا ويقووا، ليخفوا المصارعون ويستعمله الدم يحبس انه خاصيته: "فيقول القانون في سينا ابن أما
 في ومنفعته النوازل دخانه يمنع. به دخن اذا النواصير بجفف الجسم، يخف فانه وسكنجبين ماء في درهم ارباع ثالثة
ا  العين في التي اآلثار يجلو. اللثة ويصلح شيء، فيها يعدله ال جدا عظيمة االسنان وجع تسكين رأ  سريعاً  جلي  من  ويب
ه  واآتحل  بشراب  ديف اذا البصر ضعف ع . ب ان،  من  ينف ع  الخفق دم،  نزف  من  ويمن ع  ال و  من  ويمن ه  يسقى . الرب  من

 ". البواسير من ينفع ودخانه المزمن، لالسهال جيد ينفعهم،ف المطحولون

ام  من  دخنته تنفع جففها، النواصير به دخن إذا: "فيقول البيطار ابن اما ع  الزآ دم  نفث  من  ينف  ان. شربا  والبواسير  ال
 المزمن قاقالش من نفع يغلظ حتى الورد بدهن خلط اذا الدم، ونزف النزالت من النفع جففها،خاصته القروح على نثر

رجلين،  اليدين في الكائن اللحم في الواغل ا  وال افقي  ام ول  الغ ى  وذر سحق  اذا: "فيق د  عل ز  آب ى  وشويت  عن ار  عل  الن
ار  جال  العين في قطر اذا والبول، الطمت ادر العسل بماء شرب إذا الغشاء، نفع منه يسيل الذي بالصديد واآتحل  اآلث
 ".شربًا آان موضع اي من لدما ويحبس النوازل دخانه يمنع. مجرب وهو

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

اتزم  آالم من  يخفف ودخانه للبكتريا مضاد السندروس صمغ ان وجد - ا  والنقرس  الرم ر  واالستعمال  واالوديم  االخي
 .والحمى االسهال لعالج يستخدم آما عشر التاسع القرن منذ عرف

 السفرجل

د  والفراعنه، االغريق وآذالك آبيرا، تقديرا يقدرونه الرومان وآان ا،اسي غربى االصلى موطنه مثمر شجر وهو   وق
ي  احاديث  فى  ذآره وورد القديمة، آتاباتهم عنه وتحدثت السفرجل العرب عرف ه  اهللا صلى  للنب لم،  علي ا  وس ا  منه  م
 :قال عنه اهللا رضى اهللا عبيد بن طلحة عن سننه فى ماجه ابن رواه

 )الفؤاد ُتجم فإنها طلحة، يا دونكها: ( فقال سفرجله، وبيده وسلم يهعل اهللا صلى النبي على دخلت

ي  اتيت: وقال اخر طريق من النسائى ورواه ه  اهللا صلى  النب لم  علي ده  اصحابه  من  جماعة  فى  وهو  وس  سفرجلة  وبي
ا ا يقلبه ه جلست فلم ا الي ي دحابه م ال ال ث ا: ( ق ا دونكم ا ي ا ذر، اب د فإنه ب تش ب القل نفس  وتطي ذ ال اء هبوت  بطخ
 )......الصدر

ا : الطبية واستعماالته ـدهفوائــ ره  آم دماء  العرب  ذآ وا  الق ى  واثن دها  عل ا  الحديث  الطب  فى  جاء  ، فوائ ين  م  من  تب
را  يحوى  انه السفرجل تحليل يه،  االمالح  من  آثي واد  الكلس اح،  وحامض  الهاضمة،  والم ه  التف اء،  من % 71 وفي  الم

ن 0و5 روتين، م ن 12،8 الب ا م ن 7،5 ف،االلي كر، م ن 3،0 الس واد م دار الم ر الدهنية،ومق ن وفي ات م ) أ( فيتامين
ه) ب ب(و) ج(و) ب(و كين وخصائص تح التس هية وف الج الش دة وع د المع و .....والكب فى وه هال يش زمن االس  الم

د  القلب ويقوى اء  بسل  المصابين  ويفي ارات  والمعوي،  المعدي  والنزيف  والصدر  االمع ة،  وانهي وي  الرئ  لهضم ا ويق
د  ومن الشديد، الزآام ومن اللعاب سيالن من ويشفي القيىء ويمنع واالمعاء، دى  والعجز  الشهية  فق  ومنقوعه  ....الكب

 من  غراما 250 فى المسلوق االرز من آمية الى السفرجل مسحوق من ملعقة مقدار اضيف واذا تناوله من اآثر يفيد
 ...والمسلولين لنحيلينوا الهضم باضرابات المصابين االطفال افاد الماء

د  تشقق فى غسوال ومغليه ملطفا يستعمل السفرجل وبذر ى  ومضافا  والحروق  والبواسير  والجروح  الجل  غسوالت  ال
وط  حاالت  فى  الخارج  من  ويستعمل  والتهاباتها هيجانها حال فى العين يظ  المعي  هب رحم  الغل  الشرجى  والتشقق  وال
داخل  من  ويعطى  ...وآمادات غسوالت بشكل والهيجانات البرد، من واالرجل االيدى وتشقق والثدى ى  بشكل  ال  مرب
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د  وايضا  الصدر،  االم يخفف  بحيث  مسلوق  او عصير او ى  عن ه  او زهوره  غل ة  يشرب  اوراق ديكي  السعال  لتهدئ  ال
 .االرق لمقاومة البرتقال زهور مغلى من اليه ويضاف

 Astemisia Herba Alba  العرب شيح - رومى شيح  الشيح

ه  عطرية، رائحة ألوراقه معمر نبات وهو المرآبة، الفصيلة من معروف اتنب واع  ول رة  أن ا  آثي ة،  أغلبه  ويمكن  بري
 . الرملية التربة فى الخفيفة الحدائق فى زراعته

 . الجذور عدا آامًال النبات منه المستعمل الجزء

 . السانتونين ومادة أساسي زيت: الفعالة المواد

  : الطبية الخصائص

 . المغص ويعالج البلغم يقطع أنه آما المعدة، من الديدان طرد في الفعالة السانتوين مادة على الشيح حتويي ـ

 . الهوام ولطرد الكريهة الروائح من لتطهيرها المنازل في ويحرق بخورًا يستعمل والشيح ـ

ول  تخفيف في ومنقوعه الحميات لعالج مغليه يستعمل :الشيح فوائد ت  السكري  الب دان  لطرد  ايضا  عملويس ا . الدي  آم
وام  لطرد  القرى في واالبواب النوافذ على اآياس في ويعلق المنازل لتطهير بخورا الشيح يستعمل ا  اله ابين  ومنه  الثع

ه  حيث مستمرة بصفة او بكثرة استخدامه عدم فيجب الشيح اضرار اما الطيور مزارع في وباالخص وي  ان ى  يحت  عل
 .جرعاته زادت او بكثرة اخذت اذا سامة ثارH لها التي السانتونين مادة

در  شرب،  إذا الدود يخرج البياض، إلى آان ما أفضله يابس، حار والشيح ول  وي ه  تبخرت  وإذا والطمث  الب رأة  ب  الم
ه  ضمد  وإذا الهوام، يطرد ودخانه الجنين، أخرج ى  ب ع،  والعقرب  الحنش  لسعة  عل ع  وإذا نف دهن  في  نق ه  وطيب  ال  ب
 .نباتها أسرع نبتت لم التي اللحية

 Safflower العصفر

ار  تشبه  والتي  االزهار هو منه المستعمل والجزء حولي عشبي نبات هو العصفر ران  ازه  العصفر  ويعرف  ، الزعف
رطم  منها اسماء بعدة ان  الق زرد  والبهرم ق  وال ه  ويطل بعض  علي ران  ال ه  مع  الزعف يس  ان ران  ل ادة  بزعف ه  يغش  وع  ب

 . الزعفران

ات  في تذوب حمراء إحداهما صبغتان العصفر من يستخرج ذوب  صفراء  واألخرى  القلوي اء  في  ت  من  ويصنع .  الم
اق  عالج  في  العصفر يستعمل ، الخدود وحمرة الشفايف أحمر الحمراء ة  والكلف  البه ة  والحك  رائحة  ويطيب  والقوب
ا  الشهرية العادة آالم وتخفيف العادة لتنبيه األزهار تستخدم الفم،  ، واالنتفاخات  الجروح  وعالج  لتنظيف  تستخدم  آم

دة  الصينية  االبحاث أثبتت آما الحصبة لعالج وآذلك ا  الكوليسترول  تخفيض  في  العصفر  فائ ه  آم از  ينب  المناعة  جه
اء  العصفر  استخدام  عدم الحامل المرأة على ويجب الكوليسترول تخفيض في العصفر ازهار زيت ويستخدم رة  اثن  فت
 .الحمل

 Tamarindus indica  الهندي التمر

دي  التمر  ار  لب  هو  الهن ة ثم ات  قرني م  شجري  لنب و سريع  الخضرة  دائ ى  ارتفاعه  يصل  النم ة  حوالي  ال ار ثالث  امت
ار  مرآبة واوراقه ة،  األزه ون  صفراء  عنقودي ه  صلب  والخشب  الل ل  لون ى  مائ رة،  ال ار  الحم ارة  الثم رون  عن  عب  ق
تخدم ب ويس ي الل ذي حمضي لحمي البن ذور فيغل المذاقال ين الب ع وح ار تجم زال الثم ورها ت م الصلبة قش  تعجن ث
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ا  اسماء بعدة الهندي التمر يعرف فسادها، وعدم حفظها على ليساعد بسكر تخلط وربما اللون سمراء آتل فتتكون  منه
 .والصبار والعرديب والحومر الحمر

  Tamarindus indica: العلمي اإلسم

د  مصر  في  القدم منذ وعرف االستوائية افريقيا االصلي موطنه ان يقال:  هندي للتمر االصلي الموطن  وانتشر  والهن
 .القديم الطب.العالم بقاع اغلب والى الكاريبي جزر الى

 وحمض الطرطير وحمض الليمون حمض منها احماضا% 18-16 بين ما على الهندي التمر يحتوي :الفعالة المواد
ك واد المالي ترات قابضة عفصية وم ي وس الح ومالبوتاس ة وام ل معدني فور مث يوم الفوس د والمغنس ز والحدي  والمنجني

وت  وآذلك3 ب فيتامين على الهندي التمر يحتوي وغيرها، والكلور والصوديوم والكالسيوم ارة  زي م  طي ه  وأه  مرآبات
ال ونين جيراني ذلك وليم ين وآ واد ودهون بكت كرية، وم ا س ة الدراسات اثبتت آم واء الحديث ر احت دي التم ى الهن  عل
ة المضادات ادرة الحيوي ى الق ادة عل ر إب ن الكثي ة السالالت م ة، البكتيري ذا المختلف ب ه ده بجان ين فوائ  ومضاد آمل
 .المعدة لحموضة

 القديم؟ الطب عنه قال ماذا

ى  الوسطى العصور خالل هندي التمر زراعة إدخال في االول الفضل لهم الفراعنة ان قيل اطق  ال  االبيض  البحر  من
 هندي التمر اوروبا عرفت وقد. الفراعنة مقابر في هندي التمر من اجزاء بعض على اآلثار علماء عثر وقد المتوسط
د . الوسطى  العصور  خالل العرب طريق عن مرة الول دي  التمر  جاء  وق ة  وصفة  في  هن ة  في  فرعوني رز  بردي  ايب
 .البطن في الديدان وقتل لطرد عالجية وصفة ضمن الطبية

دة  امراض  بعض  لعالج  شرابا هندي التمر منقوع القدامى رسالف أطباء وصف وقد ات  المع ا  الناشئة  والحمي م  عنه  ث
 .االسالمية الفتوحات اثناء هندي التمر معهم حملوا الذين العرب طريق عن العالجية الفوائد هذه اوروبا عرفت

 ".طرية دةبار النها العطش تقطع هندي التمر عصارة: "هندي التمر عن الرازي بكر ابو وقال

دة  ويقبض  الحميات في والعطش القيء مع ينفع هندي التمر" سينا ابن وقال رة  من  المسترخية  المع يء  آث  يسهل . الق
 ".الحميات ينفع رطل نصف من قريب طبيخه من والشراب الصفراء

ذي  الطري  اجوده  هندي التمر" البيطار ابن وقال ذبل  ال دم  وهيج  يكسر  وهو  ي ع  مسهل  ،ال  والعطش  ءالقي  من  وينف
 ".رطل ربع وشربته الحميات من ينفع الصفراء ويسيل الصفراء ويسهل

ال اآي داود وق ر االنط دي التم و:  هن ر الصبار ه و والحومر والحم ان شجر وه ه آالرم ورق وورق  ال الصنوبر آ
وب آورق  ذآور وللتمر الشامي الخرن ا نحوشبر غلف  الم اقالء حب داخله ا شكآل  آالب آ ودونه دب يكون ، حجم  الهن
 من  النقي  الحمض  الصادق  ، العفوصة  عن  الخالي اللين األحر وأجوده ، الربيع أواخر ويدرك الثاني اإلقليم وغالب
رارة  اللهيب  يسكن  ، الثانية أول في يابس الثالثة أو الثانية في بارد وهو الليف دم  وهيجان  الصفراوية  والم يء  ال  والق

ه  ء الحارة األمراض في النفع عظيم وهو غيره سهلي حامض لنا وليس الحار، والصدع والغثيان  سكن  طبخ  إذا وحب
د  الطحال ويضر السعال يحدث وهو ، الحارة واألوجاع طالء األورام  السكنجبين  أو الخشخاش  ويصلحه  السدد  ويول
 . الرمان شراب وفيه الزرشك اإلسهال غير في وبدله عشرة إلى وشربته والعناب األجاص نحو مع يمرس وأن

 هندي؟ التمر عن الحديث الطب يقول ذاما

د ت لق ات اثبت ة الدراس ر ان العلمي دي التم وي هن ى يحت ة مضادات عل ادرة حيوي ى ق ادة عل ر إب ن الكثي  السالالت م
ة  البكتيرية ذا  باإلنسان  الضارة  المختلف ده  بجانب  ه ين  فوائ ذلك  للحرارة  وخافض  وملطف  للحموضة  ومضاد  آمل  ول
ار  المائية لخالصةا االدوية شرآات بعض تضيف دي  التمر  لثم ى  هن ة  ال ال  ادوي ال . األطف دي  التمر  عن  ويق ه  هن  بان
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ات  وتلطف  االرياح وتطرد الهضم تحسن منظفة صحية ثمرة ق  التهاب ين  وتعمل  الحل دل،  آمل  الطب  في  ويعطي  معت
. والسكر الكمون معه مزج اذا وباألخص للزحار ويعطى اإلمساك لتفريج يستعمل انه آما. المعدة وتقوية الشهية لفتح
ام  ضد  هندي التمر صلصة المواطنون يستعمل الهند وفي ل  الزآ ي  االخرى  والعل تج  الت ه  تن ر  مفرطة،  نزل  في  ويعتب
ردة  عشبة  الصيني الطب ة  مب د  التمر  ويعطى  الصيف  حرارة  لعالج  مالئم ان  الشهية  لفق اء  والغثي اء  والقي  الحمل  اثن

وع  يستخدم  حيث  مالد حموضة زيادة ضد ويستعمل. واإلمساك دي  التمر  منق دم  لتخليص  هن دة  حموضته  من  ال  الزائ
 .سموم من يحتويه ما طرد وفي

 .والكسل المعوية واالضطرابات اإلمساك لحاالت ويفيد منعش ومبرد لطيف آملين الهندي التمر عصير يستخدم -

دم  تخليص في يفيد فإنه الهندي التمر مشروب في والمعادن االحماض لوجود نظرًا - دة  حموضته  من  ال  وطرد  الزائ
 .سموم من يحتويه ما

 ولذا البكتيرية السالالت من بعدد يفتك فإنه الحيوية المضادات من عدد على يحتوي الهندي التمر مشروب ان حيث -
 .الجراثيم من الجسم يطهر فإنه

 .للحرارة آخافض االطفال أدوية الى األدوية شرآات قبل من الهندي التمر يضاف -

 .والصداع والغثيان والقيء الدم ضغط ارتفاع حاالت في الهندي التمر مشروب يستخدم -

دي  التمر  يستعمل د  في  الهن دة  غازات  إلزاحة  الهن ق  ولترطيب  المع ين  الحل ف،  ومل  التمر  يستخدم  الصين  وفي  لطي
 .الشهية ولنقص البرد وعالج الدسنتاريا لعالج الهندي

 .واألطفال للحوامل بالنسبة حتى الهندي للتمر محاذير أي توجد ال

ة  دي  التمر  مشروب  تحضير  طريق دي  التمر  يحضر : هن ه  الهن اء  في  بنقع ارد  الم دة  الب اء في  او ساعات  عدة  لم  الم
ه  ثم الشمر وبذور الكرآديه أوراق من بضع إضافة مع بسيطة لمدة المغلي ى  ترآ م  يستقر  حت ه  ويضاف  يصفى  ث  إلي
ل  من وقت أي في رمضان في ديالهن التمر يشرب السكر، من قليل ر  اللي دى  المفضلة  المشروبات  من  ويعتب ر  ل  آثي
ى  يضاف حيث المأآوالت بعض في يدخل الهندي التمر أن آما الناس من ذلك  المحاشي  إل ى  وآ ة  إل ي  الحلب  تعمل  الت
 .الجيدة المشهيات آأحد المملكة مناطق بعض في رمضان في

 التمر

 والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم الفسفور(  المعدنية العناصر من يحتويه ما لكثرة ؟؟ لماذا أتدري بالمنجا التمر يسمى
ى  أيضاً  التمر يحتوي آما)  الكلور و والكبريت والصوديوم ات  عل  السكريات  عن  فضالً )  د - 2ب - 1ب -أ(  فتمين

ه  اهللا صلى  اهللا رسول وصدق ترآيبها في البسيطة السهلة لم  علي ول  إذ وس ه  تمر  ال بيت ((  يق اع  في ه  جي  ذآر ))  أهل
 ))سحر وال سم يضره لم تمرات بسبع تصبح من((  وسلم عليه اهللا صلى قال الكريم القرآن من آية عشرين في التمر

اً  غضاً  يكون  حين  بسراً  ويسمى  النخيل شجرة ثمر وهو اً  ويسمى  طري ا  بلح اً  ويسمى  أخضر  دام م ين  حين  رطب  يل
 . سًاياب آان إذا تمرًا ويسمى وينضج

الج  ،الصنوبر  حب مع سيما وال))  الجنسية القوة((  الباه في يزيد للطبع ملين للكبد مقوي : فوائده ق  خشونة  يع  ،الحل
دود  يقتل الريق على أآله للبدن تغذية النباتات أآثر من وي  ال إذن  للشيخوخة  مؤخر  األعصاب  و للعضالت  مق  ،اهللا ب

ارب ق يح بي القل ط العص دة وينش ة الغ ين الدرقي ة ويل ة األوعي ب ، الدموي اء يرط ا األمع ن ويحفظه عف م  الض
ات وي وااللتهاب رات يق دماغ حجي افح ال ة ويك ان الدوخ در والكسل والتراخي البصر وزوغ ول وي د وينظف الب  الكب

  .الكلى ويغسل
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ه  الهوائية القصبات والتهاب السعال ضد يفيد منقوعه  افح  ألياف دل  وأمالحه  اإلمساك  تك دم  حموضة  تع ي  ال  تسبب  الت
 بالسكري والمصابين البدينين عن إال التمر يمنع وال.  الدم ضغط وارتفاع والبواسير والنقرس والمرارة الكلى حصى

 الزعتر

ات  وهو  الصعتر  ويسمى السعتر هو: الزعتر  ر  الشفوية  الفصيلة  من  مشهور  نب ة  بصفة  ويكث  حوض  دول في  عام
 طعمه و قوية عطرية رائحة وله. الذآية برائحته الجبال يعطر ألنه لالجبا مفرح صفة عليه ويطلق المتوسط األبيض
 .  يزرع آخر نوع و بري:  نوعان للسعتر و.  قليًال مر حار

 .  األوراق و ، المزهرة الفروع:  منه المستعمل الطبي الجزء Thymus Vulgaris:  العلمي االسم

ك  و ،)  آالشاي (  تشرب  و ءالما مع أوراقه و المزهرة عروقه تغلى : تناوله طريقة اول  ذل ي  بتن  بنسبة  العشبة  مغل
ان  بدرجة الساخن الماء من آاس لكل ملعقة نصف ة  مع  الغلي اول  و ، عسل  ملعق ى  واحد  آاس  المريض  يتن ة  ال  ثالث
ام  لعدة الواحد اليوم في آاسات ين  مع  وطبيخه ..  أي د  الت و  يفي نفس  وعسر  الرب  ازداد الخل  مع  أخذ  وإذا ،والسعال  ال
 .اللون وتحسين ،والصدر والكبد المعدة وتنقية ،والحيض البول وإدرار ،الرياح طرد في مفعوله

 :  لعالج الزعتر فوائد العلمية األبحاث أآدت

فاء  في  الطبية وفوائده الزعتر نبات أهمية:  التنفسي الجهاز ر  ش يما  االمراض  من  آثي ايتعلق  الس از  م  التنفسى  بالجه
ذه  وفي والربو الشعبية لتهاباتواال الديكى السعال مثل ة  ه ر  يعمل  الحال ى  الزعت ين  عل ا  الشعبي  المخاط  تل  يسهل  مم
ائج  يعطي  بالعسل  الممزوج الزعتر مغلي وإن. ويلطفها الهوائية الشعب يهدئ آما للخارج طرده ازة  نت ة  في  ممت  حال

 .  التنفسية الشعب التهابات

ر  نبات احتواء وأن:  المناعي الجهاز تقوية ى  الزعت واد  عل ى  تعمل  شديدة  م ة  عل از  تقوي اعى  الجه دى  المن  االنسان  ل
 استخدم  اذا وآذلك والزنجبيل البرآة وحبة الملكات غذاء مثل االخرى المكونات بعض باضافة استخدامه على يساعد
ة  شديدة المواد بعض على ويحتوى... والعسل البرآة وحبة الثوم مع أنها  من  الفاعلي  ثحي  االمراض  بعض  عالج  ش

واد  على يحتوى ا  م م  مسكنة  خاصية  له رة  لألل دورة  ومنشطة  ومطه ة  لل ر  وينشط . الدموي ة  الزعت  الوظائف  آل  عام
راز  ويسهل ،للتسمم المضادة در  ،العرق  إف ول  وي ر  و. الب وى  الزعت ى  يحت واد  عل ة  م ة  راتنجي ع  للعضالت  مقوي  وتمن
 ويشفي  والمثانة البولية المسالك التهابات يعالجو القلب عضالت وتقوية الشرايين توسيع على ويعمل الشرايين تصلب
 . الكوليسترول ويخفض الكلوي المغص مرض من

اتح هية ف ر:  للش ل الزعت ى يعم ه عل دة تنبي ازات وطرد المع ع الغ رات ويمن اعد التخم ى ويس  وامتصاص الهضم عل
اول  الشهية يزيد أنه جانب الى واألمعاء المعدة من الفطريات وطرد الغذائية المواد ام  لتن و  الطع وى  فه ى  يحت ادة  عل  م
ى  الثيمول ى  تعمل  الت ل  عل ات  قت ات  وتطرد  الميكروب دة  من  الطفيلي ى  اضافة  المع ادة  ال ارفكرول  م  مسكنة  وهى  الك
 لطف الخل مع وضع واذا لألغذية ملطف الزعتر أن الى اضف ، واالسهال للنزيف ومضادة للبلغم وطاردة ومطهرة
بها اللحوم ا وأآس دا طعم دان طارد وهو ،لذي د للدي ة التجارب أثبتت فق ر زيت ان العلمي ل الزعت ا يقت ببة االميب  المس

د  وهو . القولون جراثيم ويبيد قصيرة فترة في للدوسنتاريا ه  الجسم  وزن في  يزي ى  يساعد  ألن  وامتصاص  الهضم  عل
 . الزيتون زيت مع ذهأخ فيفضل أحيانا) القبض( اإلمساك يسبب قد الزعتر أن نضيف أن ونحب. الدهنية المواد

ر  أن مطر  وذآر:  لألآسدة مضاد وى  الزعت ى  أيضا  يحت واد  عل ا  لالآسدة  مضادة  م تفادة  يمكن  مم ه  االس  باضافة  من
ة  الغذائية المواد الى الزعتر زيت ل  المعلب ع ) السمن  علب ( مث دال  االآسدة  ليمن واد  اضافة  من  ب د  صناعية  م  تضر  ق
  .االنسان بصحة

ون  زيت مع آسندويش الزعتر تناول أهمية على السابق لسلفا ويؤآد:  للذاآرة منبه ل  صباحا  الزيت ذهاب  وقب ى  ال  ال
ة اد المدرس ان لالعتق ر ب ه الزعت ذاآرة منب اعد لل ب ويس ى الطال رعة عل ترجاع س ات اس ة المعلوم هولة المختزن  وس
 .االستيعاب
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 ومضغه  ،وينشطه ويكثفه الشعر تساقط منعوي الرأس لجلد ممتازا منشطا الزعتر ويعتبر:  األسنان ووجع اللثة لعالج
اء  في  القرنفل مع طبخ اذا خاصة اللثة والتهابات األسنان وجع في ينفع م  ،الم ه  بالتمضمض  ينصح  ث د  ب رد  أن بع . يب
 .غض اخضر وهو مضغ اذا وخاصة التسوس من األسنان يقي انه آما

ة  األغشية  تنبيه على ويعمل الهوائية قصبةوال والحنجرة الحلق التهابات معالجة في مهم عامل الزعتر فنبات  المخاطي
  االسنان آالم يسكن مضغه و الفم يطهر فهو األسنان معاجين في السعتر يدخل و. ويقويها الفم في الموجودة

 :الخارجي االستعمال

تعمال يوصى ا الصعتر باس ى الحاجة دعت آلم ر تنظيف إل روح ،الجروح وتطهي ل ،والق ي والمهب ور حال ف  الظه
 . األبيض السيالن

ريح  فهو ،خارجي آدواء أيضا الزعتر ويستعمل ة  األعصاب  ي ا  وإذا ،المرهق ا  المرء  أخذ  م ي  من  معطرا  حمام  مغل
ا  فيه يجدون بالكساح المصابين األطفال أن آما ،آبيرة فائدة له آانت ،للزعتر قوي ا  مقوي ة  شديد  وهو . ناجح  ،الفاعلي

يح  وهو . المفاصل  والتهاب  ،والنقرس ،الروماتزمية لآلالم مهدئا باعتباره ة  مغاطس  تحضير  يت ر  مقوي  التوصية  تكث
ا  واالغتسال  الماء من ليترات أربعة إلى السعتر من غراما) 50(وإضافة. الهزلى لألطفال باستعمالها ل  به  التعب  يزي

 .النسا وعرق ،والمفاصل ،الروماتيزم آالم ويخفف ،العام

 .نموه وينشط ويكثفه ،الشعر تساقط ويوقف يمنع ،الرأس لجلد ممتاز طمنش فهو: الصعتر من نصيبه وللجمال

 الزيزفون

ه  الزيزفونات، فصيلة من طريه الخشب ابيض حرجى شجر هو  ره  اوراق ننه  آبي ل،  قالب  وبشكل  مس  فى  يزهر  مائ
ران شهري  وز حزي د وتم ار  من عناقي قراء ازه ا ش ود وتغطى ،العسل آحالوة  عطرة رائحه له ة العنق ةطو ورق  يل
 .به وتلتصق

  :الطبية واستعمـاالته دهوائــف

ة االجزاء ن الطبي ون شجرة م ود هى الزيزف ه، الزهر عنق رتها االغصان وخشب وورقت  البيضاء، المتوسطه وقش
 او واحده  مره فوقها المسحوق بذر الجلد فى النتنه والقروح الجروح لمعالجة االغصان خشب فحم مسحوق ويستعمل

 ..بشفائها ويسرع الكريهة رائحتها فتزول عفونتها يمتص ثحي اليوم، فى اآثر

ا تعمل آم حوق يس ا مس ا فحمه ع ممزوج ا م ه م ن يعادل حوق م ة اوراق مس ف الجريم نان لتنظي ة االس ة واللث  وإزال
 .الفم من الكريهة الروائح

د  البيضاء  المتوسطة  االغصان قشرة تستعمل آما ات  البسيط  للرم ك ذو والحروق،  االخرى  وااللتهاب ة  ببرش  ل  الطبق
ى  الغضة االغصان عن اوال السمراء الخارجية زول  ان ال ا  ت ا  وتظهر  تمام ة  تحته  فتبرش  البيضاء  لمتوسطه ء الطبق

زيج  يخفق  ثم الماء من لتر ربع نحو منها حفنة مقدار الى ويضاف وتجمع هذه ة  الم ى  الخشب  من  بقطع  يظهر  ان ال
ذا  من  فيؤخذ  قالمخفو البيض زالل او الصابون آزبد زبد فوقه د  ه وق  الزب د  القماش  او الشاش  من  قطع  ف ه  وتكم  ب

 .االلتهاب مواضع

 التعرض عن الناتجه الحميات وجميع الشعبية، والنزالت المحتقن الزآام لمعالجة الزيزفون ازهار مستحلب ويستعمل
ر  التقشع  ويسهل  السعال  فيسكن  للبرد، راز  ويثي نخفض  العرق،  اف نفس ال ويسهل  الحرارة  درجة  فت زول  ت  صداع  وي
 ..واحتقانه الزآام
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ة  بمقدار وذالك منها، والسموم الغازات وامتصاص االمعاء عفونة لمعالجة الفحم مسحوق ويستعمل  فى  صغيرة  ملعق
ين  استعمال  مع  المساء، فى واخرى الصباح ا  الفحم  الخراج  مسهل  مل ه  وتشبع  امتصه  ةم ازات  من  ب  والسموم،  الغ
ة  الصدرية  االمراض فى اضرابات من الهضم به يصاب ما لمعالجة غالبال فى الطريقة هذه وتستعمل  آالسل  المزمن

ة  امراض  او ا  جراء  من معوي غ م ا  او القشع من  الصدر  امراض فى  يبل اء امراض  فى  يحدث م ة من  االمع  عفون
 .وسموم

  النبوي الطب في الزنجبيل

 : مايأتي لعالج الزنجبيل يستعمل 

ان  ومن  جرام، 55 قدر المطحون الزنجبيل من يؤخذ: النسيان دموع وللحفظ الذاآرة لتقوية - دآر  اللب در ( ال  50) الكن
 يوميا الريق على صغيرة ملعقة منه وتؤخذ نحل عسل آيلو في وتعجن معا تخلط جرام 50السوداء الحبة ومن جرام،
 . وزبيب صنوبر مع

در  المطحون الزنجبيل يعجن: والشقيقة الصداع لعالج  - ة  ق ون  زيت  فنجان  في  يرةصغ  ملعق دلك  زيت ه  وي ان  من  مك
 . آالشاي صغيرة ملعقة آل من البرآة وحبة النعناع، مع الزنجبيل مغلي شرب مع األلم

ي العشى لعالج - ه جزر عصير آوب يشرب: الليل ة نصف علي ل ملعق ع مطحون زنجبي رار م رود إم  معجون م
 . النوم قبل العينين على نحل بعسل زنجبيل

 في  وتجفف 3:  1:1 بنسب ونشا مطحون نبات سكر من مطحون زنجبيل من أقراص تصنع: البحر ارودو للدوخة -
 ). الكرزة حجم في يكون القرص( السفر قبل أو بالدوخة الشعور عند قرص ويستحلب الظل

 . صباحا الشمر بمغلي العينين غسل مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة ربع عليه عصيرجزر يشرب: النظر لتقوية -

ل  بمعجون الحنجرة تدهن: التكلم وصعوبة الصوت بحة لعالج - اع  الزنجبي ون  وزيت  والنعن  مع  3: 1:1 بنسبة  الزيت
 . نبات سكر مص أو نبات بسكر محلى الينسون مغلي شرب

 . والعسل الدآر اللبان نقيع وشرب البقدونس مضغ مع السابقة الطريقة نفس: الهوائية والقصبة الحنجرة لتطهير -

 ويحلى يصفى ثم للصباح، المساء مات ماء آوب نصف في صغيرة ملعقة قدر الخزامى زهر ينقع: العصبي للتوتر -
 . اللزوم عند ويشرب مطحون زنجبيل منا ملعقة ربع إليه ويضاف نحل بعسل

ه  ساخن  حليب  آوب  يضرب: والقلق لألرق - ع  علي ة  رب ل  من  صغيرة  ملعق  بزيت  الجسم  دهن  مع  مطحون  زنجبي
 . }القلوب تطمئن اهللا بذآر أال...{:اهللا وذآر القران قراءة تنسى وال تونزي

ده  ويؤآل  مطحون  زنجبيل ملعقة ربع فيه مغلي حليب آوب يشرب: الذهني للتبلد - ا  الصنوبر  حب  مع  زبيب  بع  بم
 . تيسر

رح - نعش مف رب: وم ي يش ل مغل ع الزنجبي ة م وداء الحب اع الس در والنعن وب ق ل آ اق آ ج استنش مين أزي  أو الياس
 غض وهو الريحان
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  األوزة حشيشة

 Silverweed:  الشائع االسم  

  Potentilla anserina:  البيولوجي االسم

ه  األخرى  األسماء   ،Cinquefoil، Silverweed:  االنكليزي crampweed، goosegrass، goose  tansy، moor 
grass، silver cinquefoil  

 . العاليه الجبال في ولبنان ياسور في ويوجد معمر بري نبات

ه  مكان ه  االراضي  في :  النبت ه  الطرق  واطراف  والمروج  الرطب ال  في  واالقني ه  الجب ه  والمصارف  ، العالي  ، المبتل
 . الطين وشقق ، الشواطىء ، المبتله المراعي

ا  تظهر زاحفه عشبه : اوصافها ا  يحمل  بعضها  واحده  بمجموعه  فروعه ة  اوراق ننه  الشكل  لوزي ا  مس  االسفل  ووجه
ون  فضية دقيقه بشعيرات مكسو روع  وبعض  ، الل ار  شهر  من  تحمل  الف ى  اي ارا  تموز  شهر  حت ه  صفراء  ازه  جميل

 . ورقات 5 من ومكونه مستديره

 .تموز الى ايار مزهرة وهي العشبه : الطبي الجزء

 . النزيف توقف ومادة انواعها بجميع للتشنجات مضاده مادة : الفعاله المواد

 : الهااستعم

ن داخل م تعمل:  ال تحلب يس ة المس ع لمعالج واع جمي نجات ان زاز ، الصرع( التش دي المغص ، الك  ومغص ، المع
رحم  المبيض  وأالم ، الكلى وحصاة المرارة حصاة اء  وال دوزنطاريا  ، الزحار  واالم ، الحيض  اثن  الذبحه  واالم ، وال

 ). النقرس داء عن الناتجه التشنجات او الساق في العضليه والتشنجات ، الربو ونوبات ، الصدريه

ذه  من  المغلي مكدمات تستعمل:  الخارج من بطن  في  التشنجيه  االالم لمعالجة  العشبه  ه ده  مغص (  ال اء  المع  واالمع
 ).والمراره

  Chrysanthemum morifolium  االقحوان

 Asteraceae:  العائله

  Chrysanthemum morifolium:  العلمي االسم

ين  و للحمى الملطف النبات ،آاألزرارية أيضا معروف ناألقحوا ري  الكين ابونج  الب ري  والب  زهرة  ايضا  وتعرف  الب
 . الروسي بالبنسلين االقحوان

وبيتين  واسيا اوروبا موطنه معمر عشب و  الشرقيتين  الجن ى  ينم اآن  ،األسوار  ،الصخرية  المنحدرات  عل ة  األم  البالي
ا  بعد المزهرة الرؤوس منه المستخدم الجزء األرض، بقاع أغلب في حاليًا ويزرع ى  ارتفاعه  يصل  بالكامل  تفتحه  إل
ى  يشبه  وهو المتر ونصف متر حوالي ا  حد  إل ات  م ابونج  نب ه  الب ه  يختلف  ولكن ات  في  عن ة  المحتوي ذلك  الكيميائي  وآ
  .التأثير
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وي وان يحت ى االقح دات عل ن قلوي ا وم تاآيدرون أهمه ت الس ار وزي ات طي ة والآتون ةا تربيني فية الحادي  النص
 . ب وفيتامين وفالفونيدات

 .عالجي و لألآل صالح األقحوان ،منعش عطري عبير األوراق لدى

ا  األقحوان  آان انيون  و للمصريين  معروف دماء  اليون ذين  الق روه  ال ا  اعتب ا  عالج م  ،الصداع  لتسكين  ثمين  ،المفاصل  أل
 . الحمى و بالطمث الخاص اآلالم دوار ،المعدة أوجاع

 . بالطمث الخاص التدفق لترقية أيضا للطمث مدر آدواء ُاستخدم قد و

د احثون يؤآ ديثون الب وان أن الح الج األقح اب ع ين أعش ؤثر ثم ي بخاصة وم الج ف اعد الع  النصفي للصداع المس
 . والروماتيزم

ذين  الباحثون اآتشف قد ة  الدراسات  يجرون  ال ار  المحكوم ة  األقحوان  مكمالت  أخذ  أن بالعق ل  في  ببتس  اليومي  تقلي
 .النصفي للّصداع الكلي العدد في%  24 بمقدار

 . المؤلمة للحيض مفيد األقحوان ،الرحم في الملساء العضالت إرخاء في مفيد أيًضا األقحوان

 . يتجلط الذي الزائد الدم و الدم صفيحة تجميع وإعاقة بالطمث الخاص التدفق ترقية

 . الكبد يفةوظ تحسن و الهضم في يساعد أيًضا األقحوان

ا  مضادة  لألقحوان  الرئيسية الفوائد اوم  ،للبكتيري ات  مق ريح  طارد  ، ،للتشنج  مضاد  ،لاللتهاب در  ،معرق  ،لل ول  م  ،للب
 . الدموية لألوعية موسع ، مقوي و ،للحمى ملطف ،مدرللطمث دواء

 . نصفي حمام به يعمل ان يمكن االقحوان

 . دالجل على تدلك أن يمكن الطازجة األقحوان زهور

 . الدوار و للصداع الرأس إلى آضمادة يستعمل ان يمكن األقحوان

 . الرحم على المنشط عمله بسبب الحمل أثناء يستخدم أن يجب ال األقحوان

ذين  االشخاص يوِصي لذا المعدي اإلزعاج أو الفم تقرح الطازجة األوراق تسبب أن يمكن ة  يأخذون  ال دة  الورق  الجدي
  .الخبز من ببعض يأخذوه أن ينبغي فيالّنص الصداع من للوقاية

 الخله

ة  او البلدي الخلة ة  Ammi visnaga الطبي ا  Ammi majus باسم  تعرف  الشيطانية  والخل . واحدة  فصيلة  من  وآالهم
ة  وتشتهر  حوليان عشبيان نباتان انهما آما ة  مصر  جمهوري ذين  العربي اتين  به زرع  النب اً  وت ا  تجاري ة  فيه دي  الخل  البل

ة  توسع أنها آما. الُكلى حصاة فتخرج للحالب موسعة تأثيرات لها الطبية لخلةبا تسمى والتي ة  االوعي  والشعب  الدموي
 .وللربو الصدرية الذبحة ضد وتستخدم الهوائية

د ا ويوج ي مستحضر منه واق ف رف األس م يع ين باس تخدم خل ذا يس ا. الغرض له ة أم يطانية الخل وي الش ى فتحت  عل
ا  البرص  لعالج  واسع نطاق على وتستخدم الطبية للخلة مغايرة مرآبات رة  أبحاث  وعليه ذا  في  آثي اع  المجال  ه  ويب

  .العطار محالت لدى النوعين آال
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ة  ة الخل ارة  الطبي ات  عن عب د  ال حولي عشبي نب م50 عن  ارتفاعه يزي ه س ار  ل ة، ثم ه  مرآب  شمال االصلي وموطن
ا  وجنوب استراليا في ويزرع المتوسط األبيض البحر حوض وبالد االوسط الشرق وبالد افريقيا وي  امريك ات  يحت  نب
ار  وزيت  جلوآوزيدي وخلول وفزناجين% 1 بنسبة خلين البلدي الخلة دات % 2،0 بنسبة  طي تيروالت،  وفالفوني  وس
وي  المغص آالم لتقليص وذلك قرون عدة من الخلة نبات استعمل لقد ة  حصوة  والخراج  الكل ق  عن  الكلي أثيره  طري  ت
ذا  يعتبرو الحالب، توسيع في ات  ه ات  من  النب اتير  اغلب  في  الدستورية  النبات ة  دس ة  األدوي م  العالمي ه  واه ه  تأثيرات  ان

 .ومهدئ للربو ومضاد للتقلص مضاد

ى  ابحاث  بعمل األدوية علم قسم في المصريون البحاث قام لقد ي  عل ين  مرآب اجين  الخل ى  والفيزن ة  الشعب  عل  الهوائي
رآبين  لهذين ان فوجدوا البولية المجاري وعلى القلب في التاجية األوعية وعلى أثيرا  الم زا  ت  الشعب  توسيع  في  متمي
و  ادوية من الخلين ويعتبر الحالب وتوسيع التاجية األوعية وآذلك الهوائية ة  الرب ر  المعروف ة  وتعتب ا  الخل  شعبيا  عالج

ردي  أوراق على وسجل االستعمال هذا ذآر وقد الكلى حصوة ضد مصر في دة  من  الب ل  نةس 1500 م يالد  قب  وال الم
ر  اسبانيا وفي الكلى، حصاة الخراج الوصفات أنجح من ويعتبر اليوم هذا الى الوقت ذلك من يستعمل زال ة  تعتب  الخل
ر  من واد  اآث ر  استخداما  الم ا  االسنان  لتطهي ة  استخدام  عدم  يجب . وتنظيفه ل  من  الخل ذين  المرضى  قب  يستعملون  ال

 .المختص الطبيب استشارة بعد اال مويةالد األوردة موسعات او الدم مرققات

ى  عالج  في الخلة فائدة عن يسأل سائل الخلة ة،  والمجاري  الكل ا  وهل  البولي ار  أو مضار  له ة  آث ى  جانبي  امراض  عل
ذا  عن الكلى حصوات واخراج الحالب توسيع على تقوم الطبية الخلة ثمار.. وخالفه؟ والضغط السكري مثل اخرى  ه
م  أال يجب  ولكن الطريق ة  ان يفه ى  المراض  عالج  الخل ة  يوجد  وال الحصوات،  تخرج  فقط  فهي  الكل  اضرار  للخل
ة  استخدام  عدم  الصدرية  الذبحة  مضادات  يستخدمون  الذين المرضى على ولكن جانبية ا  الخل ا  ام ق  فيم  بالسكر  يتعل

 .تعارض هناك فليس والضغط

 Ammi Visnaga - الخلة بذر - األخلة:  أسمائه من

ة،  العائلة إلي الِخلة نبات ينتمي و  وهو  الخيمي اً  ينم ة  األرض فى  بري اقه  والضعيفة،  المهمل ة  وس ة  تستطيل  قائم  مكون
 .التجميع خيمية وأزهارها واضحة، خطوط عليها خضراء ملساء مصمتة وهى آثيرة، وفروعا متباعدة عقداََ

 Ammi visnaga الطبية او البلدي الخلة

ة  ة الخل ارة  الطبي ات  عن عب د  ال حولي عشبي نب م50 عن  ارتفاعه يزي ه س ار  ل ة، ثم ه  مرآب  شمال االصلي وموطن
ا  وجنوب استراليا في ويزرع المتوسط األبيض البحر حوض وبالد االوسط الشرق وبالد افريقيا وي  امريك ات  يحت  نب
ار  وزيت  جلوآوزيدي وخلول وفزناجين% 1 بنسبة خلين البلدي الخلة دات % 2،0 بنسبة  طي  ت،وستيروال  وفالفوني
وي  المغص آالم لتقليص وذلك قرون عدة من الخلة نبات استعمل لقد ة  حصوة  والخراج  الكل ق  عن  الكلي أثيره  طري  ت
ذا  ويعتبر الحالب، توسيع في ات  ه ات  من  النب اتير  اغلب  في  الدستورية  النبات ة  دس ة  األدوي م  العالمي ه  واه ه  تأثيرات  ان

 .ومهدئ للربو ومضاد للتقلص مضاد

ة  نبات اك ) Visnage( الخل ة  هن دي  الخل ة ) Ammi Visnaga( البل ـة  ،)Ammi Majus( الشيطاني  والخل ـدي  فالخل  البل
ا  على وتساعد الحالب عضالت انقباضات من تقلل التي) Khellin( الخــلـــين مــادة علـى يحـتـــوي  فتوسعه  ارتخائه
اك  تمنع وبذلك ه  احتك ي  بالحصوة  جدران ه  الت ؤدي  بداخل ى  بالحال  اتساع  في ى  الحجم  الصغيرة  الحصوة  مرور  إل  إل
ـا ) Diuretic( للبول آمدر يستخدم البلدي الخلة مغلى أن إلى باإلضافة المثانة، ـة  أمـ ى  بالنسبـ ـة  إل ـاني  الخلـ :  الشيطـ

ا  عالج  في تستخدم التي) Ammoidin( أمـويـــديــن مــادة عــلـى تحــتــوي بل الخلــين مــادة على تحتوي فال  قالبه
)Leucodermia.( 

رق  أن العادي المواطن على الصعب ومن واحد لجنس مختلفان نوعان الحقيقة في هما النباتان فهذان ا  يف نجم  بينهم  في
 .بالصحة تضر أخطاء التشابه هذا عن

 . خلُّول و فيزناجين مادتي على يحتوى آما" الخلين" مادة هي ترآيبه فى الفعالة المادة*
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 . ولبنان ومراآش الجزائر فى ويزرع النيل، اديو حوض األصلي موطنه*

 .والكبدية القلوية اآلالم وتخفيف القلبية والنوبات الصدر خناق لمعالجة الخلة بذور وتستعمل* 

ع  خالصات حديثًا الخلة من وصنع* ول  إدرار في  تنف ى  الصيدليات  فى  موجودة  وهى  الحصى،  وتفتيت  الب ة  عل  هيئ
 . مرآبات

 . منقوعها بشرب ويكتفى غليها عن االبتعاد فيجب طيارة؛ زيوت على تحتوى الخلة بذور* 

ة،  الخلة تشبه التى" الشيطاني الخلة" وهناك ة  األبحاث  أثبتت  العادي ا  الطبي اق  عالج  فى  فعاليته اول  البه  مسحوق  بتن
 .اليوم فى ساعتين أو ساعة للشمس التعرض مع البذور

 : البلدي الخلة

 : منها نذآر االستخدامات من العديد ولها الحارة قالمناط في الخلة ثمار تنمو

ع  في  الملساء  العضالت  أنواع جميع ارتخاء على يساعد - ا  الجسم  أجزاء  جمي ة  القلب  عضالت  ومنه ى  والرئ  والكل
اء ب واألمع رارة والحال رايين والم ذلك ، والش ه ل تخدم فإن ي يس د ف ن الح ات م و أزم  للمغص وآمضاد الشعبي الرب
 . األمعاء اضطرابات لتهدئة يستخدم آما الحالب والتهاب اريوالمر الكلوي

 . البولية للمسالك قوي مطهر أنه آما الكلوية الحصيات من التخلص على يساعد الخلة منقوع -

 . القلب وجلطة الصدرية الذبحة أمراض من يقي لذلك التاجي للشريان قوي موسع -

ة  مغلي يستخدم - ى  موضوًعا  الخل ة  وزيت  العسل  عل ة  حب د،  سرطان ( أمراض  عالج  في  البرآ  الشعر  سقوط  الجل
  ).الجلدية الصدفية البهاق، الفطري،

 اآلس

رة  أفرع وللنبات. والظليلة الرطبة األماآن في غالبًا تنمو الخضرة دائمة صغيرة شجيرات عن عبارة اآلس نبات   آثي
ى  بيضاء  بألوان أزهارا األغصان تحمل. فواحة عطرية رائحة ذات القوام جلدية متقاربة أوراقًا تحمل ة  إل ه  زهري  ول
ات  وهو . التوابل من فتكون وتجفف النضج عند تؤآل اللون سوداء لبية ثمار م  شجري  نب اثر  الخضرة  دائ ل  يتك  بالعق

 .لدينا المعروف بالريحان ليس ولكن وريحان ومرسين حمبالس مثل أخرى باسماء يعرف والبذور

آلس دة ل ماء ع عبية أس رف ش ةبا فيع م لفرعوني ذه آس خت باس ي وه ان" تعن ور ريح رف" القب ة ويع م باليوناني  باس
ة  ،"هوسن "والسريانية " مرزباج" والفارسية" مؤنس" والالتينية" أموسير" ام " والعبري ة " اخم  وفي " ريحان " والعربي

وع  ،" وانظر  قف" ،وآذلك" البستاني" الشام وفي" مرسين" مصر ري  والن ة  الب يمن  وفي " اأغرب  مرسي " باليوناني  ال
 . واحمام ومرد وحلموش" هدس"

  Myrtus Communis باسم علميا ويعرف

 . العطري الزيت وآذلك النبات آامل اي والجذور واألزهار والبذور األوراق المستخدممنه الجزء

ات ة المحتوي ات الكيميائي وي: اآلس لنب ى اآلس يحت وت عل ارة زي ا طي ينيول، وأهمه اينين، الس ارتينو الغاب  لم
 .عفصية مواد يحتوي وآذلك ومايرتول وجيرانيول والفاثربينول وليمونين،
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ا ده ام تعمل فوائ ل فيس ابض ومشهي مقب وي وق اطع ومق ر للنزيف وق اري ومطه يه للمج ة، والقصبات لتنفس  الهوائي
 .اضرار له فليس اضراره اما ومسحوق، ومنقوع مغلي هيئة على ويستعمل

 اآلس؟ عن األقدمون قال ماذا

رف دلق ة ع ث اآلس الفراعن ر حي ن يعتب ات م رية النبات ة المص ي القديم مت الت ه رس ى فروع دران عل ابر ج  المق
 وقد ، وهواره بالفيوم الفرعونية المقابر بعض في النبات فروع على العلماء عثر آما الراقصات، أيدي في الفرعونية
ان عرف ق الروم ان اآلس واإلغري ق وآ زون اإلغري ه يرم ى ب التعظيم وحظي. واالنتصارات اداألمج إل ان. ب  وآ
ة  والمجامع  الحفالت  في  يستعمل دان  بعض  في  اآلس أغصان  يستعملون  المسلمون  زال وال الديني زيين  البل ور  لت  قب
 .القبر في الكافور مع اليابسة أوراقه ويضعون والمواسم األعياد في وباألخص الموتى

ات  جاء  وقد د  ضمن  اآلس نب ة الع الوصفات  من  العدي ات  في  الجي ة  البردي ة  والتهاب  الصرع  لعالج  الفرعوني  المثان
 .الفم طريق عن جرعات شكل على البطن أسفل آالم وإزالة البول وتنظيم

ادة  والسعال  والصداع  البطن حمرة وضد الظهر أسفل آالم لعالج آدهان وآذلك و  ولزي ات  الشعر  نم رحم  والتهاب  ، ال
 .الشلل لحاالت التدليك عمليات يف النبات من المستخرج الزيت واستخدام

ال  و وق رازي بكر  أب ة  اآلس عن ال ارة األورام إلزال دهن الح اآن  آ االحمرار المصابة األم م اآلس بزيت  ب  يوضع ث
 .وتربط الصوف من قطعة فوقها

 : سينا ابن وقال

رودة  وحالوة  عفوصة مع مرارة وفيه معروف االس  : الماهية  : اس ه  لعفوصته  وب وى  وبنك ه  فرض وي اق  بشراب  بنك
ه  يسير  لطيف  وجوهر  ارضّي جوهر وفيه عفص ى  شيء  هو  وبنك اقه  عل ار  في  س واه   : االختي ذي  اف ى  يضرب  ال  ال
   . جميعه من الجبلي سيما ال الورق المستدير الخسرواني سيما ال السواد

   . الورق وعصارة االبيض زهره واجود

   . تقرص ان ويجب توتكرج ضعفت عصارته عتقت واذا اجود الثمر وعصاره

ى  في برده يكون ان ويشبه برده من اآثر وقبضه البرد عليه والغالب لطيفة حرارة فيه  : الطبع  حدود  في  ويبسه  االول
   . الثانية

ى  سيالن  وآل  نزف  وآل والعرق االسهال يحبس  : والخواص االفعال دلك  واذا عضو  ال ه  ت ام  في  ب ّوى  الحم دن  ق  الب
ه  جبرها يسرع العظام على طبيخه ونطول الجلد تحت التي الرطوبات ونّشف دل  وحراقت ا  ب  رائحة  تطييب  في  التوتي
    . ثمرته وُرّب ربه وآذلك ومشروبًا وضمادًا لطوخًا نزف آل من ينفع وهو البدن

   . شرابه غير والسعال الرئة اوجاع من وينفع يعقل ما االشربة في وليس قليلة وتغذيته تبريده من اقوى وقبضه

ه  وخصوصًا ويسوده ويطيله التساقط ويمنع الشعر اصول يقوي وطبيخه وعصارته دهنه  : الَزينة يخ  حّب ه  وطب  في  حب
   . العرق سحج ويصدلح العرق يمنع الزبد

   . البهق ويجلو والنمش الكلف وينّقي التوتيا بدل ورماده والمغابن االباط صنان يمنع اليابس وورقة
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ان  وما والقروح والبثور والنملة والحمرة الحارة االورام يسكن  : والبثور االورام ى  آ ين  عل ار  وحرق  الكف  بالزيت  الن
ع  دهنه من المتخذة والمراهم دهنه وآذلك وخمر بزيت تخبيصه بعد به يضمد وورقه شرابه وآذلك  ذر اذا يابسه  وينف
   . منه المّتخذ القيروطي وآذلك الداحس على

ين  في التي القروح ابرات ضمادًا واتخذت اببالشر ثمرته ايضًا طبخت واذا دمين  الكف ار  وحرق  والق ه  الن  عن  ويمنع
   . بالقيروطي رماده وآذلك التنفط

   . المفاصل استرخاء من بالشراب مطبوخة بثمرته التضميد يوافق  : المفاصل االت

روح  ويجفف الحزاز ويجلو الرعاف يحبس  : الراس اعضاء راس  ق روح  ال ا وقيح االذن وق ه  من  قطر  اذا ه ع  مائ  وينف
   . اللثة استرخاء من شرابه

   . الشديد الصداع سكن به وضّمد بالشراب طبخ اذا وورقه

   . الخمار منع النبيذ قبل شرب اذا وشرابه

   . الظفرة ادوية في يدخل ورماده اورامها ابرا الشعير سويق مع طبخ واذا والجحوظ الرمد يسكن  : العين اعضاء

ل  بحالوته السعال من ثمرته وتمنع الخفقان ويذهب القلب يقوي  : والصدر لنفسا اعضاء  آانت  ان صاحبه  بطن  ويعق
   . آذلك في ربه وايضًا الدم نفث من ثمرته وتنفع بقبضه مسّهلة

   . المعدة الى الفضول سيالن يمنع وحبه ربه خصوصًا المعدة يقوي  : الغذاء اعضاء

   . الحيض مرور منع في جيد وهو المثانة وحرقة البول حرقة يمنع نفسه وهو مدرة هثمرت عصارة  : النفض اعضاء

   . فيسهله البلغم يعصر الحّل دهن ومع والسوداوي طالء المراري االسهال ويحبس الطبيعة يعقل وماؤه

ع  البواسير  بتضميده وينفع الرحم رطوباته سيالن من ثمرته وطبيخ ع ين وطبيخه  الخصية  ورم من  وينف  خروج  من  ف
   . والرحم المقعدة

   . العقرب لسع من وآذلك بشراب شربت اذا ثمرته وآذلك الرتيالء عضلة من ينفع  : السموم

ع  الشعر يقوي وعصارته اآلس زيت" اقطه  ويمن ه  تس ه .. ويسوده  ويطيل ع  الجاف  ورق ع  يمن ين  اإلبطين  تحت  البق  وب
 ".والسعال الخفقان ويذهب للقلب مقو مشروبه. والقروح والبثور األورام ويسكن والنمش الكلف ينقي ورماده الفخذين

اً  مجفف حار اآلس حب: "فقال البيطار ابن أما اً  تجفيف ل  أصوله  ولحاء  قوي ه  حده  أق رارة  وأشد  وحراف ه  م  قبض  وفي
 .األسنان وجع من نفع بالخل طبخ وإذا المغص ويسكن الكبد أمراض من وينفع الحصى يفتت وهو

دم  االسهال  ويحبس.. مطلقًا والنزالت الصداع من ينفع اآلس" نطاآياال داود وقال ا  وال ل  استعمل  آيفم  األورام ويحل
 ".بخورًا الهواء ويزيل البواسير ويضعف شرابًا الحصى ويفتت والعرق

ى  الدراسات أثبتت لقد الحديث؟ الطب عنه قال وماذا ات  عل أثيرا  اآلس ألوراق ان التجارب  حيوان ا للبكتير مضادا  ت  ي
رد  أعراض من يخفف أنه ثبت آما. النوم فترة يزيد حيث النوم دورة في تأثيرا له أن ثبت آما. الغدد التهاب وضد  الب

 . التنفسي الجهاز مشاآل لعالج واسع نطاق على اآلس زيت ويستعمل. واالنفلونزا
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 الثمار أما البولية، المجاري هابوالت البرد ونزالت البول وعسر الهضم سوء لحاالت األوراق استعمال إلى باإلضافة
ازات  االسهال  لحاالت  فتفيد ة،  والغ ة  أو خضراء  تؤآل  حيث  المعوي ا . جاف ر  اآلس زيت  يستخدم  آم  الجروح  لتطهي

  .لألنف مطهرا ويستعمل" المالئكة ماء" يسمى مقطرا ماء وزهرة اآلس أوراق من ويستخرج السطحية

 الكراويا

رة  ورقته متفرعه قائمة وساق جذر له الخيمية الفصيلة من الحول ثنائى عشب :للنبته الخارجي الشكل  التقصص  آثي
 الطرق جوانب وعلى واألحراج الحقول فى ينمو،الشكل مجنحة

 . معروفة ورائحة حريف حاد طعم لها التي الثمرة هو المستعمل منه الطبي والجزء

ا  مالقدي الطب فى الكراويا وصفت: الطبيـــة واستعماالته هفوائــد روائح  تطرد  بانه ه  ال الج  الكريه دة  مغص  وتع  المع
 مع طبخت واذا وبلعت، ومضغت تلين حتى الفم فى امسكت اذا عظيمة منفعة التنفس ضيق من وتنفع الطعام وتهضم
ع  من اقوى فعلها آان عتيق دقيق ا  من  الوجوه  جمي اء،  طبخه ع  وهى  بالم دة  انف ة  الكمون  من  للمع  بفعل  الشبة  وقريب

 .االنيسون

د  وخصوصا  المعوى  المغص  لمعالجة  ساخنة الناضجة بذورها الكراويا من يستعمل الحديث الطب وفى ال  عن  االطف
انى  قماش  من  صغير  آيس يمأل بأن وذالك ذور  آت م  ويسخن  بالب وق  يوضع  ث بطن  ف اط،  ويثبت  ال دلك  برب  جداار  وي
بطن ت ال ذور بزي كين الب وى المغص لتس رد المع ازات، وط كين الغ فل االم ولتس بطن، اس ا ال تعمل آم دليك يس  الت

ذور  آمية من الزيت ويعمل والمفاصل، العضالت فى الروماتيزم االم لتسكين بالزيت الموضعى  زيت  اضافة  مع  الب
 .دافىء بضماد ويغطى الزيت بهذا االلم موضع ويدلك المزيج يغلى ثم الزيتون

ه  يتسبب ماوم الغازى البطن انتفاخ لمعالجة آحساء الكراويا بذور وتعطى ا  القلب  فى  اضطرابات  من  عن  يعطى  آم
رة  آمية بطبخ الحساء ويعمل الحليب، الدرار النفاس من االولى االيام فى للنساء ايضا ذور  من  واف ل  مع  الب  من  القلي
 .الشاش من قطعه او منخل بواسطة النضج بعد وتصفيتها بالماء المحروق الدقيق

اجم  صالمغ  لمنع االدوية الى الكراويا وتضاف اول  عن  الن ذه  تن ة  ه ة  وبخاصة  مباشر  بشكل  االدوي  الهاضمة  االدوي
 .الصدرية النزالت فى عطرها ويفيد والملينات

ى  لتساعد الخبز الى يضيفونها النمسا وفى الكراويا جذور يأآلون باواور شمال وفى را  وفى  هضمه  عل  تضاف  انجلت
 ..رائحتها لتعطير والمربيات الفطائر الى

 . ومنغوليا وإيران المتوسط األبيض البحر حوض ناطقم في يتواجد

 . والليمونين الكارفون مثل هاضمة ومواد%  8 ـ 3 بنسبة طيار زيت : الفعالة المواد

 : الطبية الخصائص

 . الغازات طرد على والمساعدة األطفال، عند خصوصًا المعوي المغص ومعالجة الهضمي الجهاز تنشيط ـ

 . الوالدة بعد الرحم آالم وتسكين المرضعات عند ناللب إدرار على يساعد ـ

 . والعضالت المفاصل في الروماتيزم آالم تخفيف في يستخدم الكراويا زيت ـ

  .والجبن الفطائر أنواع بعض مثل الغذائية الصناعات بعض في تستعمل ـ
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 AMMI VISNAGA   البلدي الخله

 . الدود وحشيشة وخشيزك

 .  الخيميه العائله من شتوي حولي نبات

 . المهمله االراضي في بريا وينمو الشتويه المحاصيل اغلب في تنتشر

 . طبيه الغراض تقليديه زراعه زراعته يمكن آما

 . العرف عطرية بيض ازهاره ، الزناد طويله متعاقبه اوراقها

 .بذورها هو منها يستعمل ما

ا  بذورها مغلي يستخدم االن الى زالت وما منزلي آدواء القدماء المصريين ايام منذ الخله استعملت درة  طبي ول  آم  للب
 . والمثانه الحالب تشنجات وضد الحالب وحصوات البولي االحتباس وفي البول مع الكلوي المغص حاالت وفي

 العرعر

ى  ذآر  منها ويوجد الباردة المناطق في تنمو الخضرة دائمة معمرة شجرة أو شجيرة   الغطاء  اغلب  تشكل  وهي  وانث
ات  تعمر العرعر اشجار ان ويقال جنوباًَ، السروات جبال سلسلة نهاية وحتى الطائف من ابتداًء ريالخض نين،  مئ  الس
ي ن وه جار م ة األش ة الجذاب ة وذات الظليل ة رائح ا منعش ه لم ن تحوي ة م رة آمي ن وفي وت م ارة، الزي ا الطي  ان آم

ات  من العرعر نبات يعتبر حرقه، عند جميلة رائحة للعرعر ة  النبات ذور،  عاري د  الب  هي  العرعر  اشجار  ان ثبت  ولق
غ  االشجار  هذه بعض ان يكتشف ان المستغرب من ليس إذ المملكة في تعيش التي العرعر اشجار اقدم  العمر  من  تبل
 .السنين آالف

ر  هو االول والنوع Juniperus Proceraو J.phoenicea: اهمها العرعر من انواع عدة يوجد دى  والمعروف  األآث  ل
ادة  واصغر  بني لون له الثاني النوع بينما بنفسجي إلى أزرق لون ذات عنبية ثمار وله الناس امةع  من  الحجم  في  ع

رز . يسير  قبض  مع مرارة تتلوه حلو طعم لها العرعر وثمار االول، النوع ادة  العرعر  اشجار  وجذوع  اغصان  تف  م
 .أغمق لونها ان إال المصطكي شكلها في تشبه صغيرة دموع هيئة على راتنجية

واد  وانيولين طيار زيت على العرعر يحتوي :للعرعر الكيميائية المحتويات ة  سكرية  وم  وشمعية  وصمغية  وراتنجي
اقير  بقسم  وزمالؤه القحطاني سالم جابر الدآتور قام وقد مر طعمها ة  العق ك  بجامع ار  الزيت  بدراسة  سعود  المل  الطي
امفين،  أسد،  بايونيك باينين، أهمها وآان مرآبًا80 إلى تصل آثيرة مرآبات على يحتوي انه فوجدوا العرعر لنبات  آ

 من  امالح إلى باالضافة عضوية واحماض قلبية وجلوآوزيدات قلويدات وجدوا آما وسيسكوتربين سيدرين، سدرال،
ا  مضادًا تأثيرًا اعطت والتي المفصولة المرآبات أهم ومن الكالسيوم، اهمها ا  وخاصة  للبكتري  بالسل  لخاصة ا البكتري

وي ل الرئ ان فص ت مرآب ادات قورن ي بالمض ى الت الج تعط ل لع د الس ذين ان ووج رآبين ه وى الم ن اق ك م  تل
  .المستحضرات

تعمل : االستعماالت ى العرعر يس تخدم واسع نطاق عل ي فيس اطق ف ي المن و الت ا ينم  األسود القطران لتحضير فيه
ت وتحضير ران زي ذي القط مى وال تعمل" صفوة" يس ران ويس ه القط راض الصافي وزيت رة الغ تخدم آثي ي فيس  ف
واب  لطالء  الجنوب ذ  األب ار  والنواف اء  وازي ة  الم ذلك  الفخاري ان  وآ ة  الحمامات  جدران  من  األسفل  الجزء  ده  القديم
 األبيض  النمل  من  نوع لالرضة آمضاد الخشبية المنازل سقوف بعض به تدهن آما للبكتيريا، وقاتل آمطهر وآذلك
 االغنام في والبراغيث القردان لقتل واسع نطاق على فيستخدم بالصفوة والمعروف القطران زيت اما ، بللخش اآلآل
 اوراق تستخدم المجال، هذا في األدوية افضل ومن الرأس شعر في يتكون الذي والصيبان القمل وقتل الجرب وآذلك
وي  السل  لعالج منقوع هيئة على شعبيًا الطازجة العرعر ذي  اطقالمن  في  الرئ و  ال ه  ينم ذا  في ات،  ه ا  النب  تستخدم  آم
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ة  العرعر اوراق منقوع ان إلى باالضافة الربو، حاالت لبعض ان،  من  تخفف  الجاف ا  اليرق ار  تستعمل  آم  العرعر  ثم
د  الجلدية لالوعية آربوب ا  بع ك  وخاصة  دباغته ي  تل ة  والعسل،  السمن  تحفظ  الت ار  تؤخذ  ان والطريق د  الثم ام  عن  تم
اء  من  قليلة آمية مع تطبخ ثم نضجها ى  الم ل  وتصبح  تنصهر  حت م  السميك  العسل  مث رد  ث  الوعاء  داخل  ويوضع  يب
ة  لمدة الوعاء في السائل هذا ويترك صغيرة قرب هيئة على يوجد الذي الجلدي م  طويل ه  يخرج  ث د  من ك  وبع  يمكن  ذل

 أو رائحته تتغير وال تأثير أي أو تلف أي له يحصل ال طويلة سنين العسل أو السمن فيمكث العسل أو بالسمن تعبأ ان
 .طعمه

 العرعر؟ عن القديم الطب قال ماذا

 وامراض اآلالم لتسكين عالجية آوصفات" ايبرز"و" هيرست" بردية في فرعونية وصفات في العرعر ذآر ورد لقد
ب الج والصرع القل ات ولع الك التهاب ة المس ول والدرار البولي كين الب وي المغص ولتس د الكل االت وض ى ح  الحم

ة الطمث والدرار اتيزم المفاصل آالم والزال ة وصنع الحروق، لعالج موضعيًا. والروم ن الفراعن ار م  العرعر ثم
ذآر  جدير هو ومما والربو، السعال ولعالج المعوية النزالت ولعالج الشريطية الدودة ضد شرابًا  جاء  العرعر  ان بال
ا  وصفة عشرين في ول  الدرار معظمه ع  الب رأس،  في  الشيب  ولمن ال  ال ن  وق ينا  اب  مسخن  العرعر : "العرعر  عن  س

ا،  السدد ويفتح ينقي والسعال، الصدر واوجاع العضل لشدخ جيد وملطف دة  وهو  فيه د  شرابًا،  للمع رحم  لضيق  جي  ال
وام  لسع  ضرر  لرفع ملطف مسخن العرعر: "البيطار ابن وقال ،"واوجاعه وام  وطرد  اله ذباب  اله دخيناً  وال ال " ت  وق

اآياال داود ار العرعر: "نط ي ح وده االول ف ارد وع ره ب ار وثم ي ح ة ف ه الثاني ابس وآل ي ي ة ف م الثالث راح يلح  الج
دم  ويحبس ًا،  ال روح  ويخفف  ملطف ل  آانت  حيث  الق و  االورام ويحل . وشرباً  طالءً  البرص  وخصوصاً  االبخار  ويجل
ق  ويلحم  يشد  طريًا وثمره رخاوتها، ويشد اللثة وقروح االسنان اوجاع يسكن بطبخه الغرغرة  وان وضماداً  أآال  الفت
ذا  سقوطه،  ويمنع يسوده الشعر لدهان بالدهن وطبخه والخل بالماء ثمره. المزمن السعال ابرأ ولعق بالعسل عجن  وآ
 .العصب وضعف المفصل ورض الكسر يجبر

رحم،  وضيق والسعال المعوية والغازات الصدر الوجاع جيد: العرعر عن فيقول الحديث الطب اما ي  يستعمل  ال  مغل
 . يوميًا اآواب ثالث المناسبة والجرعة ماء آوب لكل حبة25 بنسبة العرعر ثمار

ي  عسل  جم 15+  البوتاسيوم  نترات جم5+  مغلي ماء ملي180+  جم25 بنسبة العرعر اوراق مشروب يستعمل  نق
 . واالستسقاء يةالبول المجاري وحصوات البول عسر لعالج وذلك يوميًا أآواب3 إلى2 من والجرعة

ا  اآواب4 3 من والجرعة ماء آوب لكل جم20 العرعر مغلي يستعمل ك  يومي ة  االمراض  لعالج  وذل ة  الجلدي  المزمن
 . والدمامل والبثور

أآوالت،  في يستعمل مما أآثر الطبية المستحضرات في العرعر حب يستعمل ذا  ولكن  الم ع  ال ه د  أن من  يمن  من  نفي
ا  تصبح  درجة إلى شديد بنهم عليه تقبل رالطيو بعض تجعل التي خواصه ا  معه ة  رائحة  ذات لحومه  واضحة  عطري
 . القهوة بدل يشرب والشعير العرعر حب من مسحوقا أوروبا بالد بعض في وُيصنع. اآلآلين لدى ومنفرة

م  ساعة، لمدة وغليها الماء في غمرها بعد تماما الناضجة العرعر حبيبات من العرعر ُرب وُيصنع  وتصفى  تسحق  ث
دينا  يصبح  حتى النار إلى ُتعاد ثم السكر، إليها ويضاف بالمصفاة ا  سائال  ل ة  في  يوضع  لزج ا  ويحفظ  أوعي  يحفظ  آم
 . المربى

م  رائحة  عالج  في العرعر حب ويستعمل ة  الف ل  الكريه دة،  وثق ك  المع أن  وذل اول  ب ى  ست  من  المصاب  يتن  عشر  إل
ه  الكلوي بالمغص المصابون يستعمله الذي الهارلم زيت وأما حبات، ربنتين  من  ُيستخلص  فان د . العرعر  ت  حب  ويفي
ة  وعشرين  خمس  بمعدل الماء في ومذابا مسحوقا يؤخذ حيث الشهقة عالج في العرعر ر  في  حب  ويمكن  الواحد،  اللت
  .بالسكر تحليته
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 العربي الكحل..  اإلثمد

ه  اهللا صلى  اهللا رسول أن عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا عبد عن  لم  علي ال  وس نْ  إّن: " ق رِ  ِم اِلُكمُ  َخْي دَ  َأْآَح هُ  اِالْثِم  إّن
ى  في  يكتحل اآتحل إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وآان: قال"  الّشَعَر َوُيْنِبُت اْلَبَصَر َيُجُلو ة  اليمن دئ  ثالث ا  يبت  به
ام  ماجة  وابن والنسائي الترمذي رواه[ ثنتين اليسرى وفي بها ويختم د  واإلم ا  أحم  عن ]. حسن  حديث : الترمذي  لوق
د  اآتحلوا: " قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال أيضًا عباس ابن ه  باإلثم و  فإن  رواه" [ الشعر  وينبت  البصر  يجل

 ].حيان ابن وصححه ماجة، وابن وحسنه الترمذي

. أصفهان  من يؤتى ما وأجوده الحجاز بالد في يكون الحمرة إلى يضرب أسود معروف حجر واإلثمد: حجر ابن قال
رئيس  قال وللنساء للرجال باإلثمد الكحل استحباب األحاديث هذه وفي ن  ال ينا  اب د  عن  س ه  اإلثم ين  صحة  يحفظ  أن  الع

ا  وسخ ويذهب ال . قروحه ة  وق دادي  العالم د : البغ ون  ويحسن  الهدب  ينبت  اإلثم ا  العي ى  ويحببه وب  إل  يوافق  وال القل
 فيه جعل إذا أبصارهم ضعفت والذين للمشايخ سيما ال العين أآحال أجود هو: طرخان ابن الكحال وقال الحاّر، الرمد
 .المسك من شيء

ل  لالآتحال المعروف الحجر هو: قيل مكسورة وميم مثلثة وسكون همزة بكسر» اإلثمد«: قوله: السندي قال  هو : وقي
  .العين أهداب شعر العين بفتح» الشعر« االنبات من» وينبت« نورا يزيده أي االجالء من» يجلو« أصفهاني آحل

 : النبوي الطب وفي

ؤتى  ، األسود  الكحل حجر هو:  إثمد ه  ي ؤتى  أفضله  وهو  ، أصبهان  من  ب ه  وي ة  من  ب  وأجوده  ، أيضاً  المغرب  جه
 . األوساخ من شئ فيه ليس أملس وداخله ، بصيص لفتاته الذي التفتيت السريع

 ، ويدملها القروح في الزائد اللحم ويذهب ، صحتها ويحفظ ، أعصابها ويشد ، ويقويها العين ينفع يابس بارد ومزاجه
ق  المائي العسل مع به اآتحل إذا الصداع ويذهب ، ويجلوها ، أوساخها وينقي ط  دق وإذا ، الرقي بعض  وخل  الشحوم  ب
ار  حرق على ولطخ ، الطرية م  ، الن ه  تعرض  ل ع  ، خشكريشة  في نفط  من  ونف ببه  الحادث  الت  أآحال  أجود  وهو  ، بس
 . المسك من شئ معه جعل إذا أبصارهم ضعفت قد والذين ، للمشايخ سيما ال العين

ـب و :الترآيــ ي المسحوق ه د لحجر النق ون الطبيعي االثم ات من المك وان مرآب  Sb \ االنتم Antimony \ ، ثالث 
 ) .األحمر االثمد( االنتموان سلفور خامس و) األسمر االثمد(  االنتموان سلفور

ادن  أشباه من ثمدفاإل زه  المع دعى  Sb ورم األنتموان  وي ة  في  ويوجد . Antimony ب  األغلب  ولكن  حر  بشكل  الطبيع
 هشّ  معدن  وهو . للمعدن  الرئيسي المصدر هو سولفيد بحالة وشكله سولفيد أوآسي أو أآسيد أو سولفيد بحالة وجوده
ريع ت، س ع التفت ب ذو الم ائقي ترآي ون رق يض بل دما فضي أب ون عن ًا يك ون نقّي نجابي وبل دما س ون عن ًا يك  مرتبط
  Rewington آتاب عن منقول اإلثمد عن التعريف هذا[ واضحة رائحة ينشر األصابع بين يفرك وعندما

د د ويوج ات لإلثم وية مرآب الين عض ؤادين آاألنتوم انتيم، والف رى والغلوآ ة وأخ ل معدني رات مث د طرط  اإلثم
ة  خصائص وله وم،والصودي اإلثمد طرطرات والبوتاسيوم، دة  دوائي ة،  مقشعة  من  عدي ا  ومقيئ ا  تصنع  آم  بعض  منه

يا  آالاليشمانيا الطفيليات من العديد ويبيد آثيرة جرثومية زمر على ويؤثر آما. الجلدية المراهم ات  والبلهارس  والمثقبي
 .البلهارسيا لمعالجة بريطانيا في ويستعمل. والخيطيات

دي  حسن الدآتور ويؤآد د  البصر  جالء  أن هوي ا  باإلثم أثيره  إنم ى  بت ة  زمر  عل ددة،  جرثومي ذلك  متع ين  يحفظ  وب  الع
ات أن إذ وصحتها، ين آف ة الع ة، التهابي دما جرثومي لم وعن ة تس ن الملتحم ان م ن االحتق ون أن يمك دًا البصر يك . جي

ه  ألدمةوا البشرة على تأثيره الدوائية اإلثمد خصائص من أن إذ علميًا، ثابت للشعر إنباته أن ويقول  الشعرة  جذر  فينب
ذا  نموها، في عامًال ويكون ه  يستعملون  ل د  طرطرات ( مرآبات  والصلع،  السعفات  بعض  لمعالجة ) والبوتاسيوم  اإلثم
ق ى تطب رهم شكل عل بة م ذه%.  3_  2 بنس دة وه ي الفائ ات ف ع الشعر إنب ين تنف ا أيضًا الع اعد ألنه ى تس و عل  نم

 .اجماله وتزيد العين تحفظ التي األهداب
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ى  استخدامه  يعود حيث قديمًا مثبت العين تكحيل في االثمد ترآيب إن :الفوائـــد ات  إل د  و. الماضية  السنين  مئ ى  ق  أت
 . استخدامه فوائد ليؤآد الحديث العلم

 .فوائده عن تتكلم التي النبوية األحاديث من لعدد إضافة) . الفرعونيه العيون وصفات معظم في يدخل أنه تبين وقد(

 "الشعر ينبت و البصر يجلو.  االثمد أآحالكم خير:"  السالم و الصالة عليه قال

ذلك  ، متعددة جرثومية زمر قتل على قدرته ثبتت حيث : للجراثيم القاتل تأثيره: أوًال د  آ ات  ثبتت  فق وان  لمرآب  االنتم
 .اللشمانيا معالجة في حقنًا مرآباته تستعمل و ، الطفيليات بعض قتل على قدرتها

 مستمر بشكل العين لها تتعّرض التي الممرضة الجراثيم قتل و جالئها و العين سالمة على المحافظة على يساعد فهو
 .جيدًا البصر يبقى و المرضية االحتقانات حدوث من يخفف مما

ا  شعرال بصلة تنشط و فتنبه األدمة و البشرة على تؤثر دوائية خصائص االثمد في توجد إذ ،الرموش إنبات: ثانيـًا  مم
اً  ثابت  التأثير هذا إن و ، ثباتها و نموها في عامًال يكون د  ، عملي ات  بعض  أصبحت  فق وان  مرآب  في  تستخدم  االنتم
 .الصلع حاالت بعض معالجة آذلك و الجلدية السعفات بعض معالجة

ين  عن  األوساخ  و الغبار إبعاد هو و صحية ناحية من يفيد العين رموش إنبات وإن ه  و الع ة  ةناحي  ل  يعطي  إذ جمالي
 .خاصًا جماًال العين

اك و ات هن ائعة أخرى مرآب تخدم ش ل تس ين لتكحي ر الع د آحل غي ل..  االثم اب مث اتج الهب م حرق عن الن  او الفح
ى  سواء  ضارة  أو له جانبية آثار أية التجارب تثبت لم الذي الوحيد هو االثمد لكن و.. غيرها و.. الزيت ين  عل  أو الع
 ..العرب أسالفنا اعتاد آما النساء و للرجال الكحل ستخدمي و.. الجسم على

و  األسود  الكحل  أما.. دآانته درجات تختلف و اللون رمادي األصلي االثمد أن.. بالذآر الجدير و  ال إذ ..مصبوغ  فه
 .للسواد غماقيته و االثمد دآانة تصل

ن  محمد جعفر أبى االمام ذآرها مةاليما لها يقال امرأة اآتل من أول أن قيل : باإلثمـد اآتل من أول ر  ب ري  جري  الطب
 وان الطوائف ملوك أيام في آان أيضا أمرهم آان إذ:  وجديس طسم الطبري جعفر أبو قال :والملوك االمم تاريخ في
وك  عهد على آانوا الذين حمير تبابعة ذآر مضى فيما قدمنا آنا إذ تبع بن حسان يد على آان جديس فناء ارس  مل  - ف

ا  اسحاق  ابن عن سلمة حدثنا قال حميد ابن وحدثنا محمد بن هشام عن وحدثت اء  من  وغيرهم  طسما  أن العرب  علم
ة  ساآنى  من آانوا وجديسا بالد  أخصب  من  ذاك إذ وهى  اليمام ا  ال ا  وأعمره را  وأآثره م  خي ا  له ار  صنوف  فيه  الثم

واه  عن  شئ ينهاه ال غشوم ظلوم طسم من ملك عليهم وآان الشامخة والقصور الحدائق ومعجبات ال  ه ه  يق وق  ل  عمل
ى  جديس  من  بكر  تهدى  ال بأن أمر أنه واستذالله ظلمه من لقوا مما وآان لهم مستذال بجديس مضر ا  إل ى  زوجه  حت
 . فيفترعها عليه تدخل

 للكالب ينبغى الذى والذل العار من فيه نحن ما ترون قد قومه لرؤساء غفار بن االسود له يقال جديس من رجل فقال
ى  قال ذاك وما قالوا الذل ونفى الدهر عز إلى أدعوآم فانى فأطيعونى منه وتمتعض تعافه أن ك  صانع  إن ه  للمل  ولقوم

نكم  رجل  آل وأجهز فقتله به وانفردت بأسيافنا اليهم نهضنا جاؤا فاذا طعاما ى  م ابوه  جليسه  عل ى  فأج ك  إل  وأجمع  ذل
ون  القوم أتاآم إذا وقال الرمل في دفنوهاو سيوفهم فانتضوا قومه وأمر طعاما فأعد عليه رأيهم م  في  يرفل  فخذوا  حلله
ك  وحضر شيئا السفلة تكن لم قتلتموهم إذا فإنكم الرؤساء اقتلوا ثم مجالسهم يأخذوا أن قبل عليهم شدوا ثم سيوفهم  المل
ن  حسان  أتى ىحت مرة بن رياح له يقال طسم من رجل فهرب فأفنوهم، منهم العامة على فشدوا الرؤساء وقتل فقتل  ب
 .حمير في حسان فخرج به فاستغاث تبع

ي  إن اللعن أبيت رياح له قال ثالث على اليمامة من آان فلما ا  ل ال  جديس  في  متزوجة  أخت ا  يق ة  له يس  اليمام ى  ل  عل
ى  ثالث مسيرة من الراآب لتبصر انها منها أبصر االرض وجه ذر  أن أخاف  وإن وم  تن  فليقطع  أصحابك  فمر  بك  الق
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ل ل آ جرة نهمم رج ا ش ه فليجعله ير أمام ى ويس ي وه ده ف أمرهم ي ان ف ذلك حس وا ب م ففعل ار ث ة فنظرت س  اليمام
 نعل أو يتعرقها آتف معه شجرة في رجال أرى قالت ترين الذى وما فقالوا حمير سارت لقد لجديس فقالت فأبصرتهم
ا  ذلك وآان فكذبوها يخصفها ادهم  حسان  وصبحهم  قالت  آم م  وأخرب  فأب د  بالده  وآانت  وحصونهم  قصورهم  موه
اذا  عيناها ففقئت بها فأمر مرة ابنة باليمامة حسان وأتى ، والقرية جوا ذاك إذ تسمى اليمامة ا  ف ال  سود  عروق  فيه  فق

ر  قالت  عينيك  عروق  في  السواد هذا ما لها ال  أسود  حجي ه  يق د  ل ه  أآتحل  آنت  االثم ا  وآانت  ب روا  فيم  من  أول ذآ
 : االعشى قول ذلك فمن هذا ومسيره حسان في العرب من لشعراءا قالت وقد - باالثمد اآتحل

  جذعا نظرة بعيد من له أهدت - وافدها غاب إذ الذى آمثل آونى

  سجعا إذ الذثبى صدق آما حقا - آنظرتها أشفار ذات نظرت ما

  فارتفعا الكلب رأس اآلل يرفع إذ - بمقرفة ليست مقلة قلبت إذ

  صنعا أية لهفى النعل يخصف أو - آتف آفه في رجال أرى قالت

  والشرعا الموت يزجى حسان آل ذو - فصبحهم قالت بما فكذبوها

  فاتضعا البنيان شاخص وهدموا - مساآنهم من جو أهل فاستنزلوا

   . المحرق الرصاص بقوة شبيهة وقوته المّيت األسرب جوهر هو  : الماهية ، إثمد:  سينا ابن عنه يقول

   . جدًا التفتت سريع ويكون ووسخ غريب شيء يخالطه وال بريق لفتاته الذي الصفاتحي جيده  : االختيار

   . السوري وهو األحمر الزاج من تجفيفًا أشد وهو الثانية في يابس األولى في بارد  : الطبع

   . النزوف ويقطع لذع بال ويجفف يقبض  : والخواص االفعال

دة  باللحوم ويذهب القروح ينفع  : والقروح الجراح دمل  الزائ ى  طري  شحم  مع  ويوضع  وي رح  فال  الحرق  عل  وإن يتق
   . وأسفيداج بشمع خلط إذا أدمله تقرح

   . الدماغ حجب من يكون الذي الدماغي الرعاف يمنع  : الرأس أعضاء

   . قروحها وسخ ويذهب العين صحة يحفظ  : العين أعضاء

   . الرحم نزف من نفع احتمل إذا  : النفض أعضاء

  . المحرق اآلنك بدله  : األبدال

 البابونج

رب  ن مع ية م ك الفارس ابونق او بابون و ب ة وه تمن باليوناني ال اوتي اآى داوود وق ى االنط ه ف مى ،تذآرت دنا يس  عن
 ..بالبيسون

اطق  الطرق  جوانب  وعلى الحقول في يوجد المرآبات، فصيلة من حولي نبات ات  الحارة،  بالمن راوح  عشبة  والنب  يت
ة  أوراقها متفرعة، ساقها سم، 50 ـ 15 بين ما فاعهاارت ا  ومجنحة،  طويل ابونج  ولزهرة  بيضاء،  وأزهاره  رائحة  الب

 . لها رائحة ال تشبهها أعشاب عن العشبة تميز عطرية
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 . وغيره األزرق الكامازولين على يحتوي أساسي زيت%  1 على تحتوى :الفعالة المواد

 .لها رائحه ال تشبهها باعشا من العشبة تميز عطرية رائحه

روا  مصنفاتهم فى والعرب المسلمون االطباء اورده وقد القديم الطب فى النبات هذا استخدم: واستعماالته فوائدة  وذآ
 خصوصا بخاره على انكبابا او شربا واالرماد والحمى الصداع ويزيل السدد، يفتح انه: فيه قالوا ومما الطبية، منافعه
ل، وى بالخ د، ويق ت الكب ى الحصى ويفت ى، ف در الكل ى الفضالت، وي ن الصدر وينق و م و، نح ل الرب ور، ويزي  البث
ذهب اء وي زالت، والتعب االعي ع والن ى وينف ة ف موم، مقاوم ه الس رد ودخان وام، يط ه اله تح ودهن ل الصمم يف  ويزي
 .......والجرب والنقرس والمفاصل الظهر ووجع الشقوق

ى  شربا، جالبابون زهر يوصف الحديث الطب وفى ان  فيغل ة  فى  الزهر  من  غرام اء  من  غرام  مئ  الهضم  لتنشيط  الم
اء  من غرام مئة فى غرامات اربع وبنسبة النوم، وجلب دة  ومغص  الحرارة،  وحفظ  التشنج  لعالج  الم اء  المع  واالمع

ة،  المجارى  والتهاب  االطفال واسهال الهستيريا وعوارض والمراره دورة  االم وتخفيف  والصداع  البولي  الشهرية،  ال
 .المتعبة العيون به وتغسل الفم تجاويف التهاب إلزالة المغلى ويستنشق بسرعه، المعدة قروح وشفاء

ادات  توضع آما الحمام ماء فى بوضعه وذالك الجلد، التهابات لتسكين خارجيا البابونج ويستعمل ه  آم ى  من اآن  عل  ام
تم  وايضا والنقرس، الروماتيزم االالم ه  ي اء اث للغرغره  غلي ات  ن ق،  التهاب رأس  وغسل  الحل ه  ال ع  ب  الشعر،  سقوط  يمن

ذه  جانب الى اشقر، بلون ويصبغه د  ه اء  ينصح  الفوائ دم  االطب ار  بع ى  شرب  من  االآث ابونج  مغل ه  الب  حدة  يسبب  الن
د  فال التقيؤ، الى والميل والصداع واالرق الرأس وثقل والدوخه المزاج، زام  من  ب ه  االلت اء  ب  والعوارض  المرض  اثن

 .قطف

 . القط عين بزهرة أو بالكاموميل تعرف التفاح برائحة شبيهة و زآية البابونج رائحة

وي  و الحميات و الصداع تزيل د  تق ع  و الصدر  تنقي  و الحصى  تفتت  و الكب ور  تقل ذهب  و البث اء  ت  و التعب  و اإلعي
اتيزم  آالم أماآن على هامن آمادات توضع و الظهر ووجع الشقوق تزيل آما البطن من الهواء تطرد و النزالت  الروم

 .النقرس و

 .  ومقيئة للهضم ومساعدة لالعصاب مقوية ، للريح طاردة ، منشطات ، االسنان لتقيحات آمادات:  االزهار روؤس

 .الطبية التجميل مستحضرات في البابونج ويستخدم

 البنفسج

ه  ستنشاقوال للزينه، يزرع البنفسجية، الفصيلة من) فيوال( جنس من زهرى نبات  ة  رائحت  عطره  والستخراج  الزآي
 .وزيتها زهوره من ولالستفادة الثمين

 انه سينا ابن بينهم ومن القدماء قاله ومما وفوائده، البنفسج عن وحديثا قديما الحديث آثر: الطبية واستعماالته ـدهفوائ
د  طالء البنفسج ودهن ورقه، وآذالك الشعير دقيق مع ضمادا الحاده االورام ويسكن معتدال دما يولد  وهو  للجرب  جي
افع  وشرابه  السكر  مع  خصوصا  الصدر ويلين والسعال، الحار الرمد من وينفع وطالءا، شما الصداع يسكن ة  ن  للرئ

 .الكلى ووجع المعدة والتهاب

 وينوم الحاد السعال معالجة فى وينفع العين فى الحاره واالورام المعدة التهاب من يبرد البنفسج ان البيطار ابن ويرى
رأس  به ضمد اذا الرطب والبنفسج واالمعاء، المعدة فى المتيبسة الصفراء المره ويسهل معتدال نوما ين  ال  سكن  والجب

 ..المعده يسهل السكر مع وشربه والحراره، الصداع
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رأس  مؤخر  بغسل  الصداع يعالج الحديث الطب وفى ارد،  البنفسج  اوراق بمستحلب  ال  اتراف  المستحلب  ويستعمل  الب
ل ان لغس ون اجف ابه العي د، المص اخنا بالرم ات وس ه للحمام الج القديم تعمل االرق، لمع ج اوراق وتس  الغضه البنفس

ه  واما الثدى، آسرطان الظاهرة السرطانات فى االالم لتسكين والمهروسه ا  الداخل رحم  آسرطان  منه  االالم فتسكن  ال
ه  السرطان  يشفى ال آله وهذا المغلى، او بالمستحلب بالمضمضه اللسان سرطان االم تسكن آذالك ه  يخفف  ولكن  االم

 .به المصابين اعصاب ويريح المبرحه

از  اصابات  فى التقشع وتسهيل الشعبية النزالت لمعالجه البنفسج وجذور اوراق ويستعمل د  التنفسى  الجه  المسنين  عن
م  فيفضل  واالحداث  االطفال اما فقط، ار  مع  المستحلب  استعمال  له ه  ويمكن  ،فقط  االزه ذالك  بالعسل،  تحليت ع  آ  ينف

 ..فيها الحراره درجه وتخفيض الحصبة طفح ظهور فى واالسراع الديكى السعال نوبات لتسكين

 .عندهن العصبيه االعراض من وغيره النساء لدى العصبى القلب خفقان تسكين فى يفيد آذالك

 األخوين دم

ان  ودم الغزال دم باسم أيضًا ويعرف  ين  ودم بالطال  وصمغ  الثعب راء  وعروق  التن يس  ودم حم دع  والشيان  الت . واألي
ل  أحمر  صبغ " األيدع" العرب لسان في وجاء بقم  خشب  هو  وقي ل  ال ل  األخوين  دم هو  وقي ران  هو  وقي ال  الزعف  وق

 .االخوين دم العندم: الصمعي

 .DRACAENA OINNABARI: العلمي االسم

غ  البوص يشبه رهيف اتنب من يستخرج راتنجي صمغ عن عبارة األخوين ودم ار 8 حوالي  ارتفاعه  يبل ه  أمت  وأوراق
ه  عمودي والعنق ريشي بشكل مرآبة طويلة ه  علي ة  أشواك  ل ار . سوداء  طويل ار  الحجم  صغيرة  األزه  صغيرة  والثم
 .اللون سمراء الشكل بيضاوية واحدة بذرة على الثمرة تحتوي. المعة سمراء بحراشف مغطاة

ات  قشر من المستخرجة الراتنجية الصمغية ةالماد هو:  المستخدم والجزء ار  وحراشيف  النب ون  ذو وهو  الثم  أحمر  ل
 .خاص طعم وال مميزة رائحة له وليس داآن

 في  نسبتها تصل دراآو باسم تعرف ودابغة صابغة مادة األخوين دم محتويات أهم: األخوين لدم الكيميائية المحتويات
 .عفصية مواد وآذلك% 55 إلى النبات

رة  بها تتميز. مبارآة شجرة هي :مادتها استخراج وآيفية األخوين دم شجرة الم  أشجار  دون سقطرى  جزي و  الع  تنم
) مومي( في أآثر تواجدها البحر سطح من قدم 5000-2000 ارتفاع على الصخرية األرض في بكثافة االشجار هذه

د  سعيد  مع  آان واللقاء للزينة ومادة العالجية الفوائد من لها) عيهفت( ووادي حديبو وشمال حجر جبال وأرجاء  محم
ة  في ) دحفف( منطقة في إلتقيناه فيها خبرته له الشجرية يحترفون الذين من وهو العمر من عامًا 54 سالم  دآسم  عزل

د  األخوين  دم أشجار فيها تكثر التي المناطق من وهي) حديبو( العاصمة من آم34 الجبلية ام  فق إخراج  بنفسه  ق ك  ب  تل
 .حاد حجر أو سكين بواسطة وذلك الشجرة جوانب احد من يسيلها التي اللزجة حمراءال المادة

ادة  يقطر  وهو شاهدنا ى  الم اء  ال م  خاص  إن ى  للطبخ  يأخذها  ث اء  عل ادةوهي  يحرك  يظل  الفتحة  واسع  فخاري  ان  الم
ذا  ويقطع البخور آقرص قرص الى المادة تلك تتحول حتى الخاص بالعود النار تثورعلى د  القرص  ه ده  بع ى  تبري  ال
رة  آميات منه وتصدر للشراء مغرية صغيرة فصوص ق  عن  وفي د  سرعان  ولكن  وعدن  حضرموت  طري  من  ماتنف
 " منقولة مقالة."الخليج دول إلى آميات منها تصدر ولهذا عليها الطلب لكثرة العطارين دآاآين

 القديم؟ الطب عنه قال ماذا

را  عصارة  هو األخوين دم" البيطار ابن قال ة،  ءحم ع  يحبس  معروف زق  النزيف  ويمن روح  الجروح  ويل ة  والق  الطري
 ".المعدة ويقوي
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ع  ويدمل واالسهال الدم يحبس الثالثة، في يابس بارد األخوين دم" األنطاآي داود وقال  وحرارة  الفضول  سيالن  ويمن
 .درهم نصف إلى هوشربت الكثيراء تصلحه ولكن الكلى ويضر البيض بصفار والدسنتاريا والزحير والثقل الكبد

 ".القطري الصبر جزيرة" سقطري من به يؤتي أحمر صمغ هو" أبوصنيفة وقال

 : سينا ابن عنه يقول

   . معروفة حمراء عصارة هو  : الماهية  : االخوين دم

   . الثانية ففي يبسه واما بارد هو بعضهم وقال بكثير حّره ليس  : الطبع

   . لنزفا ويمنع يحبس هو  : والخواص االفعال

   . الطرية والجراحات القروح يلزق  : والقروح الجراح

   . المعدة يقوي  : الغذاء اعضاء

   . المقعدة شقاق ومن السحج من وينفع يعقل  : النفض اعضاء

  افعاله جميع في الخس بعضهم زعم فيما بدله  : االبدال

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

وي  يناألخو دم ان إلى الدراسات تشير دة  يق بطن  ويقبض  المع ه  نظراً  ال ى  الحتوائ رة  نسبة  عل  وإذا. العفص  من  آبي
دة  تشقق لعالج ويفيد الشرج يقوي فإنه بمنقوعه احتقن ي  ويستعمل . المع ى  األخوين  دم مغل ة  عل  ثالث  مضمضة  هيئ
ا  القروح أو الجروح على مسحوقه ذر وإذا. وترهلها اللثة قروح لعالج اليوم في مرات ا وأ أدمله د  وهو  برأه ذا  جي  له

 .الجسم أعضاء من عضو أي من النزيف يوقف انه آما. الغرض

اك  هل دم  أخرى  استعماالت  هن م  األخوين؟  ل اك  نع دم  استعماالت  عدة  هن دخل  حيث  األخوين  ل اجين  في  ي ادة  مع  آم
واد  من الكثير إلى يضاف آما. األحمر للون ملونة آمادة الورنيش صناعة في ويدخل للثة وقابضة مطهرة ل  م  التجمي
ه  آما األحمر اللون الآتساب وين  يستعمل  ان ل  لتل رأس  شعر  وتجمي ا  استخدام  يمكن  حيث . ال ات  مسحوق  إم  في  النب
وان  مع  اضافته أو األحمر باللون الشعر تلوين عملية ون  لعمل  األخرى  األل ار  مناسب  ل ل  الزده ا . الشعر  وتجمي  آم
 `.الغرض لذات نفسه االخوين دم استعمال يمكن

رة  الخالص  أجود ، اإلسفنج أو المرجان مثل آلسي حجر شكله ، الشيان شجر صمغ أنه قيلو  الجسم  اإلسفنجي  الحم
ف ن ؛ الخفي ه م زعج أن منافع ن ي ًال الج ربًا أو أآ و ، ش ن وه ة م ة األدوي ة الدابغ روح النافع انع للج ف وم  للنزي

 . صغيرة ملعقة الجرعة ؛ شربًا للمعدة ومقوي الطبيعة يحبس األخوين ودم ، واإلستحاضة

 الصليب عود

 وهو  وزراعي بري متخشب الى متخشب شبه معمر او حولي عشبي نبات وهو Fawania": صليب عود"  الفاوانيا 
اثر ذور يتك ل بالب ه والعق ة أوراق ل كل خنجري ار الش راء وأزه ة حم به جميل ار تش ورد، ازه رف ال ا ويع م علمي  باس

Paeonia officinalis ه  ويوجد  الحميد وورد وبوني الصليب عود باسم ويعرف ى  ذآر  من  من  المستخدم  الجزء .وأنث
ات اره النب ذوره ازه ذوره، وج وي وب ات يحت ى النب ت عل ار زي دات طي واد وجلوآوزي ة وم واد راتنجي ية وم  عفص

 ىعل  ويستعمل  التشنج  وضد مهدي المهمة االستعماالت لكن آثيرة استعماالت وللفاوانيا. وسكاآر عضوية وحموض
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 تحت اال استعماله يجب وال شديدا تسمما يسبب آبيرة بجرعات اخذ اذا فهو اضراره اما وصبغة وعصير مغلي هيئة
 .المختصين اشراف

ّميه  الصليب  عود  أن ديسقوريدوس  زعم :سينا ابن يقول اس  بعض  يس ّميه  األصابع  ذا الن وم  ويس  علعيسى  آخرون  ق
ه  يتشعب شبرين من نحو ساق له نبات هو الريح حلوة بالعربية ومعناه رة  شعب  من ذآر  وورق آثي ه  ال  ورق يشبه  من
ك  انفتحت  وإذا اللوز بغلف شبيهة غلف الساق طرف وعلى مشّرف سمرنيون ورق يشبه األنثى وورق بلوط الشاه  تل

ة  إلى أسود الحب ذلك بين وما الرمان حّب تشبه صغار آثيرة الدم مثل أحمر حب منها ظهر الغالف  خمسة  الفرفيري
 سبعة  وهو بالبلوط شبيه شعب له األنثى أصل ِ قابضة مذاقته أبيض شبر وطوله إصبع غلظ في الذآر وأصل ستة أو
   . الخنثى أصول مثل ثمانية أو

ابوس  من نفع القراطن ماء مع حبة عشرة خمس منه شرب إذا  : الرأس أعضاء ذاء  أعضاء  الك ه   : الغ ا  آل ع  هو  آم  ينف
   . المعدة لذع من

وزة  مقدار أصله من يسمى وقد  : النفض أعضاء واتي  النساء  ل م  الل دانهن  تستنظف  ل د  الطمث  ْفضل  من  أب اس  بع  النف
نفعن إدراره في ع بالشراب شرب وإذا ب ن نف ع م ام وج بطن األرح ى وال ة والكل ان والمثان بخ وإذا واليرق راب ط  بالش
ابض  أسود  بشراب  حبة ةعشر اثنتا أو حّبات عشر األحمر حبه من شرب وإذا البطن عقل وشرب دم  نزف  قطع  ق  ال

ه  من  حّبات وعشر عنهم الحصى بابتداء ذهب شربوه أو الصبيان أآله وإذا الرحم من ع  العسلي  بالشراب  حب  من  تنف
   . َعْرن االختناق

ر؟ ال ورد المغرب وفي ، الصليب وعود والكهينا وفايوثا:  ويقال:  فاوانيا: التدآره في األنطاآي دواد عنه ويقول  حمي
اللوز،  ُغلت  يخلت  وأسود  فرفيري زهر وله آالكرفس واألنثى آالجزر، منه الذآر ورق ذراع دون نبت تح  آ  عن  يف
 فان بحديد يقطع وال ، الميزان الشمس نزول يوم إال يؤخذ أن ينبغي ال القرطم حجم في ومرارة قبض إلى أحمر حب
ة  في  يابس حار مشين سبع قرته بقىت مما وهو ، منافعه دون خواصه بطلت هذين من شرط اختل ة  أو الثالث  إذا الثاني
ه  بالمتصلب  ظفر وم  من ه  من  المخت ى  المشتمل  جهتي اطعين  خطين  عل و  ، متق ر  فه رد  من  خي ود  الزم ه  والع ل  آل  يحل

اح  ري  الغليظة،  الري د  ويق ى الكب ه  والكل ع ، اللزجة  األخالط  يخرج  وحب الج  من  وبنف ا  الف ابوس والرعشة  والنس  والك
ذآور  أمراض في أدخل الواحد األصل وهو منه والذآر ، طالء السود االثار ويجلو ، ضربا الطمث وبمنع فوالنز  ال

اث  المشعب  وهو  ، واألنثى ذه  لالن ا  الشجرة  وه ع  بجملته ون  الصرع  من  تنف و  استعملت  آيف  الوسواس  و والجن  ول
 .  وبخورأ تعليقا

ق  أو بخر  وان ، فيه وضع بيتَا تدخل ال المسمومة والهوام الجن أن:  خواصه فمن المذآورة للشروط الجامع وأما  عل
م  صفراء  خرقة في د  تمسه  ول والدة  سهل  حائض  ي ع  ال ع  اإلسقاط  ومن ة  وأورث والسحر  والتواب  وإن ، مجرب  الهيب
و  الصرع  منع في أبلغ آان وُحمل داخلها وجعل صفيحة حبات وأربع مثقاالن والفضة الذهب من سبك د  ول  خمس  بع

ا  وقعت تثليث من بالزهرة متصل والقمر متباغضين وسادة تحت ُجعل وان سنة، وعشرين ة  بينهم زول  ال ألف دأ  ت .  أب
ه :  بعضهم  وقال. عشر خمسة حبه ومن مثقال وشربته ، الكثيرا وتصلحه المعدة يضر وهو ان  قشر  بدل  أوعظم  الرم
 .الزمرد الصرع في بدله أن والصحيح جدأ وهوبعيد الغزال ساق

 القرنفل

 المعدة فم حرقان مثل ذلك تصاحب قد التى األعراض و الهضم عسر أو الضعف حاالت لعالج ممتاز بمفعول يمتاز 
 : آاألتى يحضر شاى صورة في القرنفل يؤخذ و....  القىء و اإلنتفاخ و والغثيان

ع  يترك و مغلى ماء فنجان إلى المجروش القرنفل حبات من صغيرة ملعقة ملء يضاف ا  لينق ائق  10 حوالى  ءبالم  دق
 . الشاي مثل ويشرب

 . والقهوة الشاي الى القرنفل يضاف ان ويمكن
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 . المعدة من الغازات طرد في القرنفل زيت ويستعمل البلغم، وإجالء الدماغ لتقوية القرنفل ويستعمل

د  المعدة يقويو رائحته وذآاء بعطريته القلب يشجع أنه اإلسرائيلي قال فقد العرب أطباء عند معروف والقرنفل  والكب
اح  ويطرد  الهضم  على ويعين فيها العارضة المعدة ويقوي الباطنة األعضاء وسائر دة  الري ذاء  فضول  عن  المتول  الغ
 .النكهة ويطيب اللثة ويقوي البطن سائر وفي المعدة في

ا  صبتن باردة رطوبات عن األمعاء زلق من وينفع والكبد المعدة يسخن أنه التجريبين آتاب في وجاء ع  إليه  من  وينف
قاء ة االستس ة منفع خينه بالغ د بتس اردة الكب ا الب وي وتقويته دماغ ويق خنه ال رد إذا ويس ع ب ن وينف والي م زالت ت  الن
 .آلها الرئيسية األعضاء أدوية من هو وبالجملة

 .والسبل الغشاوة وتذهب البصر تحد التي األآحال في يدخل أنه حنين بن حكيم وقال

ول  سلس يقطع أنه رانعم بن إسحق وقال ره  الب ان  إذا وتقطي رودة  عن  آ ام  ويسخن  ب رأة  أرادت وإذا النساء  أرح  الم
 .درهم وزن الحيض من الطهر عند منه استعملت الحبل

نفس  ويطيب  السوداء  أصحاب ينفع أنه أيضًا وقالوا ا  ال ل  ويفرحه ع  والوسواس  الوحشة  ويزي الج  من  وينف وة  الف  واللق
ورد  مع  جعل  وإذا. والغيثان القيء من الفواق ويمنع ان  وقطر  ال اؤه  آ ة  م ريح  التطييب  في  غاي رى  وإصالح  والتف  ق
 .البدن

ادة  وإنتاج استخالص الى عراقيات باحثات ثالث توصلت وقد ول ( م ات  من  األسنان  طب  في  المستخدمة ) اليوجن  نب
 .القرنفل

ان  الباحثات وتمكنت اس  حسين  إيم امرة  عب د  قاسم  وث ريم  وسندس  محم ر  آ اج  من  زائ ادة  إنت  المخدر  الفعل  ذات الم
 .والمعقم

تخدمت ات واس ت الباحث ار الزي ر الطي ة المقط ار بطريق راعم البخ ور لب ات زه ل نب ن القرنف ية الفصيلة م ي اآلس  ف
اج  استخالص ادة  وإنت ول  م ة  األسنان  طب  في  واسع  بشكل  المستخدمة  اليوجن ة  تشمل  بطريق ة  استرجاع  عملي  وتنقي
ى للحصول ة عل او درج ى 79 ةنق ي 99 ال ة ف بة المائ ى 81.1 بلغت استخالص ونس ي 88.2 ال ة ف ن المائ  أصل م
ى  أجريت التي السمية والدراسة التحاليل نتائج وأظهرت الزيت، في الموجود اليوجنول ار  عل د  االبتك ة ( الجدي  المطابق
 .لالستعمال صالحة دوائية مادة المخدر اليوجنول باعتبار) التامة

ادة  نفسه  االسم  تحت  تستخدم فهي األسنان طب في وخاصة والمعقم المخدر بفعلها غنية وجنولالي مادة ان ويذآر  آم
ة  الحشوات في مضافة وآمادة الجذر حشوات في المفتوح للعصب حارقة وآمادة األسنان آلالم ومسكنة معقمة  المؤقت
ذ  األمر  وهو بالفم الخاصة الغسول مستحضرات وفي األسنان قوالب صناعة وفي د  يال ة  يؤآ د  االآتشاف  أهمي  الجدي
 .المادة هذه استخالص في

ى  القرنفل يحتوي ار  زيت  عل د % 20 بنسبة  طي ره  وق ه  في  داوود ذآ ه ( آتاب راعم ) : " تذآرت ل  ب  يابسة  حارة  القرنف
ع  والمعدة والطحال والكلى الصدر وتقوي النكهة وتطيب البلغم وتجلو الدماغ تقوي ان  وتمن يء  الغثي وي  والق اه  وتق  الب
اء  استعمل وقد"  المزاج ويعدل اإلعياء ويبدد والبدن الحواس يقوي ماءه أن آما باللبن شرب إذا راعم  العرب  األطب  ب

 المضمضة  تحضير  في يدخل موضعي آمسكن األسنان طب في بكثرة اآلن ويستعمل الهضمي الجهاز لتنبيه القرنفل
 . األسنان وينظف اللثة وقروح جروح عالج في المستعملة

ى  يساعد  ، الكبد و القلب و المعدة يقوي:  فوائده: قرنفلال وي  ، الهضم  عل ة  يق دماغ  و اللث ة  يطيب  ، ال ذهب  ، النكه  ي
ل  ، البول سلس يقطع ، البصر غشاوة ان  يزي ى  يوضع  ، الخل  و العسل  مع  استعمل  إذا الخفق  المتسوسة  األسنان  عل
آلالم  مخدر  و مطهر يعتبر و ، العصبية الحساسية ألتالف به مبتلة قطعه روح  و ل در  و ، الق وط  ضد  و الطمث  ي  هب
 . بالعسل حلي إذا ملطف و آمهدئ يستعمل ، القوي هبوط و السمع و البصر ضعف و ضعفها و المعدة
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 الرياض  في  األبحاث  ومرآز  التخصصي  فيصل  الملك مستشفى في أجريت التي المخبرية التجارب من عدد آشف
ادة  وجود عن ل  في  م ا  أو القرنف اطق  بعض  في  يسمى  م دي " أو بالمسمار  السعودية  المن  إتالف " في  تتسبب " العوي

ل  الشعبية  األغذية بعض مع استخدامه يتم بينما الكبد في سمية وحدوث األنسجة رز  مث ى  وإضافته  ال وة  إل ديل  القه  آب
 .األخرى داماتاالستخ بعض إلى باإلضافة ، عليها يضفيها التي المتميزة والنكهة سعره النخفاض نظرا للهيل

د اري وأآ موم استش ل الس ة وتحلي اب األدوي دير واألعش ر م ي المختب موم المرجع ة للس ة واألدوي ا المعدل ي وراثي  ف
د  الدآتور الرياض في التخصصي فيصل الملك مستشفى ل  محم ل  أن الطفي ي  التحالي ا  الت ى  المستشفى  أجراه ادة  عل  م
ادة  وجود  أثبتت  القرنفل ول "  م ي "  يجن يج  في  تتسبب  الت ا  األنسجة  ته ا  وتليفه م  إذا وإتالفه ه  ت ات  تعاطي رة  بكمي  آبي
د  سمية  في  ويتسبب ،طويلة فترات وعلى ول "  زيت  بفعل  لإلنسان  الكب  في %  85 -%  70 بنسبة  الموجود "  يجن
 مشكالت  أصال  يعاني شخص قبل من تعاطيه حال في خطورة يزداد األمر أن إلى مشيرا ،القرنفل من الواحدة الحبة

رات  وفي  قليلة بنسب تعاطيه نتيجة سلبية تأثيرات وجود نفى حين في ، الكبد وظائف يف ة  فت ارات  ضمن  متفرق  البه
 .القهوة في أو

 من الرغم على المتهيج السن على وضعه إلى الناس من آثير يعمد عندما خاصة ، بكثرة استخدامه من الطفيل وحذر
ه ى قدرت دير عل م تخ ه إال األل د أن ؤدي ق ى ي ف إل جة تل ة أنس رك إذا اللث رات ت ة لفت عر أن دون طويل ذلك يش ن ب  م

 .يستخدمه

ة  فائدة فيه) قرنفل( مسمار ه  حيث  عظيم در  الضغط  يخفض  ان ول  وي ل  الب ات  ويزي ى  التهاب ة  الكل وي  وال والمثان  يحت
 .المنبه اثرها لها والتي القهوة تحتويه الذي الكافيين على

 القثاء

ة  وثماره صغيرة صفراء وأزهاره مفصصة أوراقه زراعي فزاح حولي عشبي نبات القثاء  ى  تشبه  طويل ا  حد  إل  م
 ،"والقتي المقتي" باسم الشام بالد في وتعرف" الُقشءُعرء" العربية اللغة في فيعرف أسماء بعدة القثاء تعرف. الخيار
د .ةالقرعي  الفصيلة  من  Cucumis sativus باسم  علميًا القثاء يعرف.القث باسم تعرف ولذلك اء  ذآر  ورد ولق  في  القث
ا  األحاديث  بعض  في  ذآر  آما. البقرة سورة في" 61" رقم اآلية في الكريم القرآن ا  منه ي  عن  ورد م  اهللا صلى  النب
ان  أنه وسلم عليه اء  الرطب  يأآل  آ ا  اهللا رضي  عائشة  عن  وروي بالقث ا  عنه م  شيء  بكل  سمنوني " قوله  أسمن،  فل

 ".فسمنت والرطب بالقثاء فسمنوني

ا  خضراً  الزمرد من منضدة أنابيبًا إليه أنظر:المعتز ابن الشاعر قاله ما ذلك من بوصفه العرب الشعراء تغنىو ا  م  له
ال " أثق" بكم أني مقلوبه وصار مالحته بانت اسمه قلبت إذا ورق ه  وق اء  السري  الشاعر  في اء : الرف ل  وعقف  هالل  مث
ردت  آافورة ًاو منظر حسنت زبرجدة جسا فيما تجس ولم اًالهز جسمها يذب لم عراقية سندسًا لبست ولكنها السماء  ب
ا ى ملمس ها عل رة رأس نجم غضة زه تعمل االجزء عسعس إذا الظالم آ ن المس اء م و القث ار ه ات الثم اء محتوي  القث

 .مبرد قلوي وهو. ومنجنيز والكبريت والحديد وفسفور وآالسيوم) ج ب، أ،( فيتامينات على القثاء تحتوي: الكيميائية

اء  في البيطار ابن قال:القثاء عن القديم الطب قال ماذا ه  القث ار  من  أخف  أن رد  وهو  هضماً  وأسرع  الخي  ويرطب،  يب
ة  ابن وقال.منه يكثروا اال وينبغي المبرددين ويضر المحرورين أغذية من والقرع والخيار والقثاء اء " جزل  يسكن  القث
ة  ويوافق  والصفراء الحرارة در  المثان ول  وي نعش  وشمه  العطش  سكن وي الب ه  المغمى  ي ه  من  علي ة  حرارت  مع  وورق
 ".الكلب عضة من ينفع وأآله البلغمي، الشرى على العسل

 ".للمثانة موافق وهو المذاآير أوجاع من وينفع وتليين إدرار فيه ، النضيج الطفة القثاء: "سينا ابن وقال

دن  يسخن  وال نزوًال وأسرع الخيار من أخف القثاء" الرازي وقال ا ".الب ا  أم ه  م اء  عن  الحديث  الطب  قال  وصف :القث
ار  خواص مثل خواصه إن فقال القثاء خواص الحديث الطب و  الخي دم  منظف  مرطب  فه ذيب  لل ة  لألحماض  م  البولي

 وضد وتهيجها، اإلمعاء ولمغص التسمم وضد الحرارة درجة لخفض الداخل من القثاء وتستعمل. للبول مدر وأمالحه
 .القولونية والعصيات المفاصل ولداء الدم زفون الصفراء زيادة
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د  ببشرة والعناية والقوبا الشديدة الحكة ضد خارجيًا القثاء ويستعمل اء  ويستعمل .الجل نمش  لعالج  القث  حيث  والكلف  ال
ه  ويغسل  طازج  حليب  مع القثاء عصير يمزج ان  ب نمش  مك ا .والكلف  ال د  يستعمل  آم دهني  للجل األخص  ال  الوجه  وب
اء  يستعمل آما. الوجه به ويغسل ملح بال ماء في ثاءالق يطبخ حيث ك  الوجه  لغضون  القث ة  من  شرائح  بعمل  وذل  القث

اء  جانبية أضرار توجد للقثاء؟ال أضرار هناك هل.يوميًا دقائق بضع الوجه على وتوضع دا  للقث دة  أصحاب  أن ع  المع
انهم  ،ولكن  نيئة القثاء تناول عند يتعبون الضعيفة رة  ساعة 24 آل  اءالقث  استعمال  بامك د  واحدة  م ا  يضيفوا  أن بع  له

 ).بلدي ملح( بحريا ملحا

 الخيار

ت دد أثب ن ع ات م اث الدراس ار أن واألبح وي الخي ى يحت الح عل ة األم ة المعدني ة الهام اء والالزم م لبن ل الجس  مث
امين ف من قليلة نسبة وبه) أ( بالفيتامين غني وأنه المغنيسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، الصوديوم، ر  وتترآز ) ب( يت  أآب

 . بقشره بتناوله ينصح لذلك القشرة في الفيتامينات هذه من نسبة

رى  اء  وي ار  أن الحديث  الطب  علم در الخي ول  ي دم  وينقي  الب د  الصداع، ويسكن  ال  والمغص التسمم  حاالت  في  ويفي
ة  السعال  تفيد مشروبات بذرة من يستخرج آما. والمفاصل والنقرس األمعاء وتهيج ول  وحرق  و الصدر  وأمراض  الب

بن  أو الحليب  مع  المفروم والخيار. االلتهابات ذين  األشخاص  عطش  يسكن  الل ات  يتبعون  ال ة،  الحمي ا  الغذائي ه  آم  أن
ادات  لعمل  قشره  ويستعمل  العصبية،  االضطربات  يخفف وق  آم ة  ف اً  ويستعمل  الصداع  لعالج  الجبه  لعالج  خارجي
ان،  وانتفاخ الجلد خشونة الشديدة، حكةال الجرب، القوباء،: منها آثيرة حاالت ان  األجف ر  ، الوجه  احتق  عصيره  ويعتب
اول  ويمكن. عام بشكل والجلد الوجه لبشرة ومنقيًا مغذيًا ات  تن رة  آمي ه  آبي اء  من ذائي  التنظيم  أثن و  الغ دة  يمأل  فه  المع
 بعسر  المصابين  وآذلك سنينوالم األطفال تناوله من الدراسات وتحذر.  مرتفعة حرارية سعرات بدون الجوع ويبعد
 . هضمه لصعوبة الهضمي الجهاز وضعف الكبد وأمراض الهضم

 الدراسات  أثبتت  اإلطار  هذا وفي.. ومكوناتها الطبيعة إلى باللجوء وصحته الجلد جمال على للحفاظ الباحثون ينصح
 . المتعددة الغذائية فوائده إلى إضافة وتجميلية صحية فوائد للخيار أن

ل  راءخب  وأوضح ار  أن التجمي وي  الخي ى  يحت ة  عناصر  عدة  عل ة  مهم د  لوظيف ا  الجل ذي  الكبريت  منه ى  يحافظ  ال  عل
د نضارة ه، الجل ات وطراوت ايدس ومرآب كرية آلوس ي الس ذي الت ه عضالت تغ دين الوج ه مؤآ ع أن  بخصائص يتمت
 . البشرة أنواع جميع تناسب التي المواد من ويعتبر وملينة، وملطفة ومطهرة مرطبة

ي هؤالء واستعرض ر ف ة نشرته تقري ز( مجل د وومن ة الوصفات من بعضا) وورل ي الطبيعي دخل الت ا ي ار فيه  الخي
تخلص ن لل ع م ة البق والدة عن الناتجة الجلدي ا للشمس التعرض أو ال ه مسح ومنه رش الوج ارة بب ع ممزوجة خي  م
 آانت  إذا وباردًا ساخنا به الوجه ومسح بالماء الخيار غلي ويمكن متتالية أيام لعدة يوميا مرتين قطنة بواسطة الحليب
 . الدهني النوع من الوجه بشرة

ار  بذور مزج خالل من الواسعة الجلد مساحات شد في فعاليته أثبت فقد الخيار قناع امأ ة  الخي ة  وآمي ذور  من  مماثل  ب
ة  نصف  لمدة الوجه على المزيج هذا وضع ثم الدسم خالي بالحليب المطحونة الشمام ى  دقيق م  يجف  أن إل تم  ث  نزعه  ي

طة اء بواس ادي الم اء أو الع ورد م تخدم ال س وتس ة نف ابقة الطريق د الس اف للجل ع الج تبدال م ب اس ة الحلي  بالكريم
 . الطازجة

ار وينصح ًا بالخي ة أيض باب حب لمعالج رؤوس الش وداء وال ك الس ذ وذل ل بأخ ن القلي ار عصير م ة الخي ن وملعق  م
 عصير  استخدام يمكن آما مخفوقة واحدة بيضة وبياض الزهر ماء أو الورد ماء من ىأخر وملعقة الطازجة الكريمة
 . العملية هذه تكرار مع اللون أشقر الوجه يجعل حيث الليل طيلة مفعوله ليستمر المساء في الخيار

ار  أآل  أن المعروف  ومن رد  العطش  يسكن  الخي اد  الجسم  ويب ى  ويس  نع  فضالً  العصبية  االضطرابات  تخفيف  عل
 . األمعاء وتنظف السموم وتطرد الهضم عملية تسهل التي الغذائية السيليلوز ألياف على احتوائه
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ي  الخضار  من  يعتبر الخيار فان عام وبشكل ر  الت ا  يكث ار  تناوله ذي  الخي ر  ال ة  الخضار  من  يعتب  األجواء  في  الملطف
 . بدونه أو بقشره خطب دون يؤآل أن يمكن معروف هو آما والخيار للبشرة، والمنعشة الحارة

ى  ونظرا  الهضمية،  االضطرابات لمعالجة يستخدم بأنه المختصة الكتب تذآر العالجية الخيار فوائد من ار  أن إل  الخي
ر ديا يعتب ذا قاع و له ل فه ى يعم ق عل وازن تحقي ي القاعدي الحامضي الت م، ف ا الجس ه آم تخدم أن الج يس ال لع  الرم

ذا  للبول جيدا امدر الخيار يعتبر أو البولية والحصى ع  وله ة  باالضطرابات  المصابين  األشخاص  ينف ات  البولي  والتهاب
 . البولية المسالك

ى الدراسات وتشير  ه إل وي ان ى  يحت زيم عل ذي االيريبسين أن ى يساعد ال واد هضم  عل ة، الم ا البروتيني ه آم ي أن  غن
دم  ضغط  لتنظيم  ضروريا  يعد الذي آالبوتاسيوم المعدنية بالعناصر ر  اني،الشري  ال ار  ويعتب ة  الخضار  من  الخي  الغني
 من  االستفادة أجل من بقشره الخيار بتناول ينصح لهذا الغذائية المواد بعض على قشره الحتواء ونظرا سي، بفيتامين
 . والعالجية الغذائية خصائصه آامل

ة  من  البشرة ولتلطيف جهة من االسترخاء على آمساعد الخيار ويستعمل ة  جه ه  شرائح  ستخدام ا يمكن  حيث  ثاني  من
 .حيويتها واستمرار البشرة نقاء على يحافظ إذ الوجه وبشرة العينين فوق ووضعها

 "stinkweed" الخييس الحرمل

ي  وهو  ابيض  ، نوعان  وهو  معروف  نبت:  حرمل : تذآرته في داود يقول امي  وهو  واحمر  ، العرب  المعروف  الع
ه  ، آثيرا ويفرع ذرع ثلث يرتفع نبات وهو ، حرمل او ديبال غلقة تدعوه والعامة.  إسفند بالفارسية ويسمى  ورق ول
ه  ، الصفصاف  آورق تدير  ومن ره  مس آ  يخلف  أبيض  وزه تديرة  ظروف ة  مس ا  مثلث زر  داخله الخردل  أسود  ب  سريع  آ
ران  أواثل يدرك ، الراثحة ثقيل التفرك ه  وتبقى  حزي ع  قوت ة  آخر  في  حار  وهو  ، سنين  أرب ابس  الثاني ة  في  ي  ، الثالث

ون  النسا وعرق والكزاز والخدر واللقوة والفالج آالصداع وأمراضهما الباردين ذهبي  ووجع  والصرع  ونحوه  والجن
قاء  والسدد  واليرقان والقولنج واإلعياء والمغص الورآين وان  ويحسن  والنسيان  واإلستس ل  األل يج  الترهل  ويزي  والته
 . وطالء شربا

رأس  والصدر  المعدة نقى وشرب والعسل والشيرج الحار بالماء وضرب سحق ثم العذب بالماء الحرمل غسل إذا  وال
 وشرب  الشراب  أو بالعصير  طبخ  وإن ، غيره فيها يعدله ال تنقية بالقيء الخبيثة واللزوجات البلغم من البدن وأعالي
اد  المزمن والصرع العتيق الصداع من أبرأ يومآ ثالثين د  الحمل  وأع ه  بع ة  ، منع يء  صالحه  وعالم  وإذا ، راآخ  الق
ين  حمرة نقى فيه طبخ أوما بعصارته تسعط وإذا ، النسا عرق قطع متوالية يومآ عشر أثني شرب وازل  وقطع  الع  الن

د  آحآل  البياض  ويجلو السمع وقوى األذن ودوى الصمم أزال وقطر والزيت الفجل ماء في غلي وإذا ،  ووجع  والرم
تعماله  ولوزم بالعسل وعجن البزر مع خلط وإذا ، بخورآ األسنان نفس  ضيق  أذهب  اس إن  ، ال ه  أضيف  ف  الزجاج  إلي
انج  ماء ومع ، اللبن وغزر والبول الطمث وأدر الحصى فتت المحرق ران  الرازي رارة  والشراب  والعسل  والزعف  وم
ه  ونطلت  بالخل  طبخ  وإذا ، وطالء  شربآ البخار ويحبس االمتالء عن الكاثن ضعف يزيل الدجاج ا  األعضاء  ب  قواه
 . الكبد وأمراض السل أزال شربه على وتمودي بالغا والدهن بالماء أو الخدر، وأزال لشعرا وسود

ل  ، أوقية إلى وشربه مثقال إلى وشربته السكنجبين أو والتفاح المز الرمان ويصلحه والصداع الغثيان يورث وهو : قي
ه ا وبدل ل القردمان ه شرط إن:  وقي اء ثرب ر للنس حوق غي دعك وأن ، مس اء ي ار بالم د الح ه بع ه غل  ويصفى وتجفيف

  . أوقيتان يوم آل والمأخوذ العصير أو الشراب من جزءا عثرين في جزء للصرع منه المعمول وأن للقيء ويشرب

 .التقليدي العربي الطّب في اإلستعماالت من طويل تأريخ وله القدم منذ الحرمل يستخدم

ه  يفطر  ، تقريبا ماء لتر يبقى حتى جيدا ويطبخ ، الماء من ونصف لتر في آيلو ربع مقدار الحرمل يطبخ  المصاب  ب
رة  عسل  ، ملعقة في آبيرتين ملعقتين مقدار يوما ثالثين مدة بالصرع ان  ، آبي زول  الصرع  ف ة  ي و  عن ان  ول ا  آ  مزمن

 . اهللا باذن
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ين  مقدار المريض يطبخ ر  في  الحرمل  من  اوقيت اء  من  لت م  ، الم اول  ث اؤه  المصاب  يتن دار  م ة  بمق  الصباح  يف  ملعق
 .تعالى اهللا باذن يزول المزمن الراس صداع فان ، اسبوع لمدة العشاء في وثالثه الغداء في وثانية

 . السكري لعالج واسع نطاق على الحرمل ورق مغلي ويستخدم

دار  المصاب يفطر ثم الزيت في ويطبخ الحرمل يدق:  الحرمل معجون دة  الجوز  بمق ام  سبعة  م ى  أي  يشفى  الريق  عل
 : التالية مراضاأل من

 . البطن نفخ - البواسير وجع - والرجلين اليدين وجع ـ والساقين الرآبة وجع

 : سينا ابن يقول

   . معروف هو  : الماهية  : حرمل

   . ملطف مقطع  : والخواص األفعال

   . به وتطلى المفاصل لوجع جيد  : المفاصل آالت

ين أعضاء ال  : الع قوريدوس ق ه  : ديس رارة والشراب بالعسل قسح إن إن ّبج وم دجاج أو الق اء ال انج وم ق الرازي  واف
   . البصر ضعف

   . بقوة يغثي  : الغذاء أعضاء

 . وطالًء شربًا القولنج من أيضًا وينفع وطالء شربًا بقوة والطمث البول يدّر  : النفض أعضاء

 terminalia chebula هليلج

زة  تحذف  وقد:  أهليلج ة أ وهو  ، معروف  الهم ل  أصناف  ربع ا :  قي م  وأن واحدة  شجرة  إنه ا  حك ة  ثمرته  وأن آالنخل
دي الثمر بالشعيري بمصر المعروف الهن دهم المعروف آ روايح عن  آالبسر بالصيني المعروف واألسود ، اآلس ب
ابلي البلح والك التمر، واألصفر آ ل آ ل:  وقي جرة آ رده ش ي بمف ذا ل وحك ن ه لك م ار س ة األقط ة ، الهندي  وبالجمل

ا  وأنضج أجود األصفر:  وقيل ء فالهندي فالصيني فاألصفر الكابلي نفعآ آثوهافأ ة  في  يابسة  وآله  في  واختلف  الثاني
ا ل أبرده ا األصفر:  فقي ي والصحيح منه ق الصفراء يسهل األول ف بلغم ورقي تح ، ال دد ويف د الس دة ويش ه المع  ولكن
يظ  عن لقصورها األنواع باقي وآذلك القولنج يحدث وع  ا وهل  ، طالخل  غل ة  من  أفضل  الن  يقطع  األآحال  في  الثالث
 . العجين في احرق إذا خصوصآ البصر ويحد ، الرطوبات ويجفف ، الدمعة

ة  خواصه  ومن ة :  المجرب ادن  إذاب د  خصوصآ  بسرعة  المع اب  ويصلحه  بالسفل  وهويضر  ، الحدي ى  وشربته  العن  إل
ة ن ، ثالث ه وم ى طبيخ رة إل ل عش بخ:  وقي اتاألهل يضعف الط تعمالها وأن يلج ذور إس ع وال مح ي تق ن ف دآ الحق  أب

 .  والكابلي العسل ويصلحه الكبد يضر وأنه خمسة إلى ثالثة من جرمه شربة وأن بحرارته قيل لكن مثله والصيني

وده ارب أج ى الض رة إل فرة الحم ل والص دل:  وقي ي معت رد ف و ؟ الب وي وه واس يق دماغ الح ظ وال ذهب والحف  وي
الرأس  ضرره  من  اشتهر وما البنفسج وبدله والحميات والقولنج:  قيل ، البول وعسر اإلستسقاء  بالعسـل  واصالحه  ب
روه  لما مخالف ه  ذآ ابقآ  عن ع  وهو  ، س ه  أخذ  إذا الشيب  يمن وم  آل  من ى  واحدة  ي ل  أضعفها  والشعيري  ستة  إل :  وقي
 .  خطأ وهو صحيحآ يبلعونه مصر وأهل إسهاأل أآثرها

ا  وتخرج  البواسير، تضعف آلها واإلهليلجات ع  ، رياحه ا  البخار،  وتمن ا  أجود  ومربياته ى  ذآر  فيم ا  قليت  ومت  عقله
ر  أوسمن اللوز، دهن بدون إستعمالها ينبغي وال الظاهر القبض من فيها لما بالعصر إسهالها أن على  أو والسكر،  البق
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ا  وفي  البصر  بإضعافها القول آذاو خبط بدلها البكتر إن:  قيل وما.  هندي والتمر واألجاص العناب بنحو تطبخ  ال م
 . تجتنب تخاليط هنا يسع

 االسود ومنه الفج االصفر منه آثيرة اصناف وهو معروف الهليلج  : ديسقوريدوس قال  : الماهية  : هليلج : القانـون وفي
   . خفيف دقيق وهو صيني ومنه الجميع اآبر وهو  "  آابلي ومنه اسمن وهو النضج البالغ وهو الهندي

 اسمن  هو  ما الكابلي واجود الصلب الممتلىء الرزين الخضرة الى الضارب الصفرة الشديد االصفر اجوده  : االختيار
   . المنقار ذو الصيني واجود الحمرة والى الماء في يرسب واثقل

ار  وجميعه الكابلي من برودة اقل الهندي ان  : وقيل االسود من اسخن االصفر ان قيل  : الطبع ى  في  دب ابس  االول  في  ي
   . الثانية

   . منها وتنفع المرة تطفىء آلها اصنافه  : والخواص االفعال

   . اللون يصفر االسود  : الزينة

   . الجذام من نافعة آلها الهليلجات  : والبثور االوررام

   . الصداع من ايضًا وينفع والعقل والحفظ الحواس ينفع الكابلي  : الراس اعضاء

   . آحًال تسيل التي المواد ويمنع المسترخية للعين نافع االصفر  : العين ءاعضا

   . شربًا والتوحش الخفقان ينفع  : الصدر اعضاء

ذاء اعضاء افع  : الغ ع ن ال لوج ع الطح ذاء االت وينف ا الغ ًا آله ودان خصوص ا األس ان فانهم دة يقوي ًا المع  وخصوص
ان ام ويهضم المرّبي وي الطع ل ويق دبغ دةالمع خم ة بال اغ واألصفر والتنشيف والتنقي د دب دة جي ذلك للمع ود وآ  االس
   . االستسقاء من ينفع والكابلي تغثية الكابلي وفي الكابلي ذلك من يفعل فيما ضعيف والصيني

 السوداء  يسهل  واألسود  بلغم وقليل الصفراء يسهل واألصفر يعقالن بالزيت مقلوين والهندي الكابلي  : النفض أعضاء
   . والبلغم السوداء يسهل والكابلي البواسير من وينفع

ر  درهمًا عشر احد الى خمسة من منقوعًا لالسهال الكابلي من والشربة القولنج من ينفع الكابلي ان  : وقيل وع  وغي  منق
   . درهمين الى

   . الماء في مذابًا مدقوقًا واآثر عشرة الى يسمى قد  : اقول واالصفر اآثر والى  : اقول

 . العتيقة الحميات من الكابلي ينفع  : الحميات

 . العالية والدهون الكوليسترول وارتفاع عشر اإلثني في والقرحة والحموضة اإلمساك عالج: الشعبي االستخدام

 )Hypericum  )Saint John's Wort  الهيوفاريقون

  القلب وحشيشة ثقب الف وام قلب وعصبة والمنسيه الشيطان وخمر رومي داذي

 . هيفاريقونيات:  الفصيله
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 . Hypericacea:  العائله

 .Hypericum perforatum:  الالتيني االسم

ة رة نبت و معم ا تنم ة بري ى بحري ول إل ى 1 ط دم 3 إل ى 30(  ق م 70 ال ي)  س راج ف ه االح ر المشمس ه غي  الكثيف
 . الطرق حافات وفي الجافه والمنحدرات

 . االعلى الى تمتد متقابله فروع متباعده مسافات على منها وتتفرع عموديا ترتفع ساقها

اأ ه بيضوية وراقه اهد ، طوالني ا يش ام وضعت اذا فيه ين ام ر الع فافه صغيره دوائ ر ش ين وتزه ران شهري ب  حزي
 . زرقه مشرب احمر سائل منها سال باالصابع هرست اذا آالذهب صفراء ازهارا وايلول

   قليلة بدرجة مر قمذا و عطرّية رائحة النبات هذا لدى

  واب تموز شهري في المزهرة االغصان رؤوس و االوراق:  الطبي الجزء

واد  ، عطري  زيت :  الفعاله المواد ه  م ادة  دابغ امين  لاللتهاب  المضاد  hyperricin هوبريسين  وم  واحماض  سي  فيت
 . وصمغ

اجع  دواء ومرهما االزهار زيت:  الخارج من استعمالها ع ب الجروح  معالجة  في  ن ا  حمي روح  والتسلخات  انواعه  والق
  المفاصل والتواء والكدمات

ي االالم ولتسكين ده مرض ف ه الغ ه واالالم النكفي رس الروماتزمي ر واالم والنق يا وعرق الظه لل النس  االطراف وش
 . الشمس وضربة ، المخ ارتجاج عن الناتج

ر (  االلم موضع بتدليك وذلك التناسلي هازالج في االضطرابات عن الناتج والصداع االطفال عند االمعاء ومغص  غي
 . بالزيت المشربه الشاش من بقطعة والقروح الجروح تكميد او المرهم او بالزيت) والقروح الجروح

 المغص ( الحيض  واضطرابات والنفسيه العضويه المراهقه سن اضطرابات لمعالجة المستحلب يستعمل:  الداخل من
 . نويراستينيا و والمالنخوليا الهستيريا مثل النفسيه راباتاالضط ولتسكين) االنتظام وعدم

لب رايين وتص دماغ ش رف(  ال يخوخي الخ وم)  الش ول المضطرب والن ي والتب ي الليل راش ف هيل الف راج وتس  اخ
رازات ه االف ل المخاطي م الرشح مث عال وبلغ ول سلس و الس روده الب يه والب اب الجنسي والعجز الجنس ه والته  المثان

 . الكبدي واالحتقان القوى وانحطاط الشرايين وتصلب الشرايين بوالتها

 . أعشاب آعالج الوسطى العصور منذ ُاسُتخِدَم الهيوفارقون

ذا ر العشب ه د العطري المعم ا خالل ُيوَج ات و أوروب دة الوالي ر ،المتح ور يثم ة الصفراء الزه ي الذهبي ون الت  تك
  .يونيو 24 في وفيرة خصوًصا
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  الهند جوز

 .الجلدية والعدوى للجروح عالجًا ويستخدم الباءة في يزيد الهند جوز  

وع 1500 وحوالي  جنس 200 حوالي تضم والتي النخيل فصيلة من شجرة عن عبارة الهند جوز نبات رة  ن  جوز  وثم
ة  من  اسمها اشتق الهند ة  آوآو  آلم ا  البرتغالي رد  ومعناه رأس  الجوزة  لشبه  ق رد  ب د  جوز  ويعرف  الق ا تر في  الهن  آي

 ".األطواق" باسم ثمرته لبن وعرف الهندي الجوز سينا ابن وسماه البارنج باسم ايران وفي بالنارجيل

ر  أمتار5 إلى الورقة طول ويصل مترًا،35 حوالي إلى الشجرة ارتفاع يصل الخضرة دائم الهند جوز ونبات ى  ومت  إل
 .العرض في المتر ونصف متر

 Cocos nucifera باسم علميًا النبات يعرف

 .الثابت والزيت الثمار: النبات من المستعمل الجزء

 .وجاوة والمكسيك وموزمبيق الماليو، وسيالن، اندونيسيا،: للنبات األصلي الموطن

ة  ويعرف  طويالً  ويعمر  الرطبة شبه الدافئة أو الرطبة الحارة الغابات في عادة وينمو ات  بملك  الشجرة  وتعطي  النبات
  .جوزة 35

اتالمك ة ون ار الكيميائي وز لثم د ج وي :الهن ار تحت وز ثم د ج ى الهن وت عل ة زي م دهني ات وأه ذا محتوي ت ه  الزي
اض ة األحم ي الدهني ض وه  Lauric حم acid بة ض% 50 -45 بنس  Myristic وحم acid بة ى13 بنس % 20 إل
ض  Palmilic وحم acid بة ى7 بنس ض% 10 إل  Caprylic وحم acid بة ى5 بنس اض ،% 10 إل  تياريكالس أحم
ى 3 بنسبة  حرة  دهنية أحماض على الثمار تحتوي آما. والكابروك واللينوليك ا  ،%5 إل وي  آم ى  تحت ادن  عل ل  مع  مث
 .الثمار وسكر العنب سكر من جرامًا80 وسكريات بروتين وآذلك والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم الفوسفور

 القديم؟ الطب في الهند جوز عن قيل ماذا

 .شعراؤهم ووصفه آتبهم في وذآروه القدم منذ لهندا جوز العرب عرف -

ديم  في واسع نطاق على الهند جوز أو النارجيل استعمل وقد ان  ق م  ومن  والزال الزم ديم  الطب  في  استعماالته  أه  الق
بلغم  من الهند جوز ينفع" التذآرة في االنطاآي داود :قال فقد ون  والسوداء  ال د  وضعف  والوسواس  والجن ى  الكب  والكل
اءة  يهيج الدم، ويدر والبواسير والديدان واللقوة والفالج والورك الظهر أوجاع يزيل البطن، وقروح مثانةوال ع  الب  ويمن

ون  في النفع قوي شرابه الغريزة، وقوى الدم ولد بالسكر، شرب إذا منه الطري. البول تقطير ا  الجن ه  والماليخولي  وخل
وان  ويحسن  والجرب، والحكة والنمش الكلف من ينفع ًا،جد األسنان يجلو قشره رماد اللحم، ويهري يهضم  ويشد  األل
 .الحناء مع جعل إذا الشعر

ل  ودهن العتيق، الظهر ووجع الكلى، ويسخن والمني الباءة في يزيد: "فيقول البيطار ابن اما وى  هو  النارجي ان  اق  ده
 ".والمفاصل البواسير ودهان الريح لتحليل

رآبتين،  الظهر  أوجاع  من  ينفع النارجيل من العتيق دهن رطوبة، فيه يلالنارج: "فيقول سيناء ابن اما ل  وال ى  ثقي  عل
  ".المعدة

ات  هذا ثمار على اآلثار علماء عثر وقد" خامنن" يسمونه وآانوا النارجيل الفراعنة عرف وقد رة  في  النب اهون  مقب  آ
ر  آما النجا، ابو ذراع ومقبرة ى  عث ل  شجرة  عل ة  في  نارجي ا  حديق اء  معظم  واتفق  بأسوان  أن ى  العلم  الموطن  ان عل
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ل  ثمرة حاليًا وتوجد النوبة، بالد هو الشجرة لهذه االصلي ا  متحف  في  النارجي ا ) A‐catechu( اسم  تحت  فلورنس  آم
 .القديمة المصرية المملكة في النبات هذا وجود على ودهشور حسن بني آثار تدل

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

و  ماء فيه اللون أبيض طريًا حديثًا نآا ما الجوز وجود إن - ذا  حل اء  وه ه  وجد  الم د  ان اءة  في  يزي  الجسم  ويسخن  الب
د  جوز وزيت. البول تقطير ضد وينفع ى  يستخدم  الهن ة  والعدوى  الجروح  عالج  في  واسع  نطاق  عل ا . الجلدي  أن آم
 األسنان  نخر  لعالج  يستعمل آما. الملح مع خلطه عند وباألخص الحنجرة والتهابات البرد ضد داخليًا يستخدم الزيت

د  وفي . أمريكا وسط في وباألخص د  جوز  زيت  يستخدم  الهن ة  الشعب  والتهاب  الكحة  لعالج  الهن  من  وللحد  الهوائي
 .األشيب الشعر إلى األسود الشعر تحول

 الهند؟ لجوز جانبية آثار هناك هل

 درجة وعند االغالق محكم وعاء وفي وءالض عن الزيت وباألخص حفظه يجب ولكن الهند لجوز اضرار يوجد ال -
 .م 25 على تزيد ال حرارة

 Rose of Jericho  مريم آف

 .بأمان ويستخدم الوالدة ويعجل يسهل مريم آف نبات

 الخريف  في األمطار سقوط بعد ينمو قصير حولي عشب مريم آف الطلق نبات العذراء، آف مريم، بشجرة ويعرف
تقبل  التي الحصوية الطميية التربة ذات األماآن في الشتاء بداية مع اه  بعض  تس ة  وفي . السيول  مي اذ  حال ة  نف  الرطوب
ام  المغلقة اليد قبضة تشبه آرة شكل على لتكون أعلى إلى االفرع وتلتف النباتات، تموت التربة في ى  بأحك ار  عل  الثم

رع  إنف  بالماء الغمر أو األمطار من الرطوبة على النبات يحصل وعندما الجافة، الناضجة ة  االف تح  الميت  منبسطة  تتف
د  الثمار، في الموجودة البذور بعض لتحرر الخارج إلى اف  حدوث  وعن إن  الجف رع  ف رة  تلتف  االف  منقبضة  اخرى  م
ذا  اخرى،  مرة أعلى إلى انيكي  النظام  وه د  الميك ى  ويساعد  يؤآ اة  استمرار  عل ذا  حي وع  ه ة  في  الن  الصحراوية  البيئ

 .القاسية

 Anastatica hierochuntica: باسم لميًاع مريم آف نبات يعرف

ع : النبات من المستعمل الجزء ه  جمي ات .اجزائ ة  المحتوي اتيحتوي  الكيميائي ات  للنب ريم  آف  نب ى  م وني  مرآب  عل  فالف
امفيرول : هي فالفونولية مرآبات واربعة) isovitexin( ايزوفيتكيسين هو واحد د، ) Campferol( آ  ورامنوجلوآوزاي

تين ين) quercetn( آوريس ا). Rutin( وروت وي آم ى يحت تيرول عل ترول بيتاسيتوس ترول وآامبيس  وآوليس
ا  وستجماسترول، وي  آم ى  تحت وز  جلوآوز  عل وز  وجالآت ور  وسكروز  وفرآت تاآوز  ورافين  حمضاً  عشر  وستة  وس

رولين  وارجنين واالنين امينيًا ل  وب ين  وفيناي ون  االن ولين  وميثين دات  وآ ات  وقلوي  Glucoi( يكيوليتوسيلس  وآومارين
berin.( 

  القديم؟ الطب عنها قال ماذا

ا  الوالدة، لتعجيل منقوعها يشرب حيث الوالدة عسر لحاالت الشعبي الطب في تستخدم ا  يشرب  آم  أجل  من  منقوعه
ي ايضًا تستخدم.االنجاب زالت عالج ف رد ن د الب ال عن ك األطف ا وذل دخان واستنشاق بحرقه ا المتصاعد ال ا.منه  آم
ا  الشريرة،  النفس وطرد المعدة مشاآل لعالج تستخدم ول  آم اء  يق د  مسحوقها  ان الشعبيون،  األطب ين  يفي  المصابة  الع
  . بالرمد

ولو ة خواصه من ان: "االنطاآي داود يق ع الطيب ون من البياض قل ات عي ه ال اإلنسان ان إال الحيوان ل. يطيق  ويزي
ه  طلي وان. السدد ويفتح. شربًا والبلغم والبرص، والبهق طالًء البواسير ره  الوجه  ب ه،  وحسن  حم  خواصه  ومن  لون
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اء  هذا من شربت فان وطال امتد الماء في نقع إذا انه ايضًا ا  من  الم اذن  سريعاً  وضعت  المخاض  جاءه  والقت  اهللا ب
ذور  مغلي يستخدم.وادملها نفعها الجروح على وذر دق وان المشيمة، ات  ب ذور  مع  النب د  نزيف  لوقف  الكمون  ب  مابع

 بعض لعالج الطازجة الخضراء مريم آف اوراق تستخدم آما الدسنتاريا، عالج في يفيد النبات مغلي ان آما والدة،ال
 وفي الطمث لزيادة النبات منقوع يستخدم آما ويسهله، الوضع آالم تحمل على يساعد النبات ومنقوع المعدة، أمراض
ات  نيستعملو  الصحراء  في والبدو.والصداع والبرد الصرع عالج زالت  ولعالج  الطمث  إلدرار النب رد  ن  وبشكل .الب
ه  ثم الماء مع النبات بغلي وذلك الوالدة لتسهيل واسع نطاق على مريم آف نبات النساء تستخدم عام اً  ترآ ة  منقوع  ليل
 . الطلق يحدث ألنه الطلق نبات سمي وقد الوالدة، قبل النساء منه تشرب ثم آاملة

  الحديث؟ الطب عنه قال ماذا

د  ام لق ة طه الصيدلي ق الة بعمل خليف وراه رس ي دآت ات ف ريم آف نب ات ان واثبت السعودي م ريم آف نب  يسهل م
 . بأمان الغرض لهذا استخدامه ويمكن الوالدة ويعجل

رًا ا ونظ ات لم ف لنب ريم آ ن م ة م دى مكان دان ل يوية البل ن اآلس ة وم ة أهمي إن طبي اج ف ادمين الحج ن الق ران م  اي
  .بكثرة المكرمة مكة في تراه ولذلك الحج أيام لبيعه النبات هذا معهم يحملون رهاوغي وافغانستان

 الخروع

ة،  العائلة يتبع شجري نبات  ه  الفربيوني د،  راحة  شكل  في  فصوص  خمسة  ذات أوراق اره  الي وى  وثم ى  تحت وزة  عل  ل
ى  الخروع بذرة وتحتوى مشهور، زيت منها ويخرج تعتصر زيتية ا  من %  50 حوالي  عل ا،  وزنه ذا  زيت  الزيت  وه
 . طبيا المستخدم هو

 . سامة مواد على تحتوى البذور أن ويالحظ وبلمتين، وريسيواليين ستيارين على يحتوى أساسي زيت

ة  األمراض  عالج  في  آبير تأثير وله معروف، مسهل الخروع زيت:  داود أبو يقول د  وتقرحات  الجلدي  وإدرار الجل
 . اللبن

ه  عريض  أملس وورقه ، فارغ قصب وأصله ، ذراعين أآثومن ويطول اهالمي قرب يعظم نبت:  خروع القراد  وحب  آ
ة  في  وهوحار ، سنة أآثرمن يقيم وال وآب بتموز يدرك آئيرالدهن مرقش ابس  الئالئ ا  ي ة  في  أو فيه  رطب  أو ، الئاني
ارد،  واألخالط  الرياح يحلل ، األولى في ا  الصدع  أزال يتهرى  حق  زيت  في  طبخ  واذا الب وة  لجوالف  والنقرس  واللق

بلغم  أخرج اآل واذا ، وسعوطأ دهنأ النسا وعرق ه  االمشيمة،  وأخرج  الحيض  وأدر برفق  اللزجة  واألخالط  ال  ودهن
 .فينقيه الجسد أوماخ الخردل مع به ويغسل الفجل ماء مع خصوصأ ، تجربة عن اليابسة المعادن جتى صلب آل يلين

راء  مع  ويستعمل  يقشر أن ويصلحه ، الشهوة ويسقط يكرب وهو:  خواصه ومن ى  وشربته  ، الكئي ات  عشر  إل  ، حب
 . ودهنأ شربأ البواسير يقلع الكراث بماء ودهنه ، تقتل وخمسون مسكر وضعفها

 :  سينا ابن يقول

ا  يسميه  من الناس من  : ديسقوريدوس قال  : الماهية راد  وهو  قراوطي ا  الق ّموه  وإنم ذا  س ه  ألن به بيه  حب القراد  ش  وهو  ب
 وساقها سوادًا وأشّد وأملس آبر أنه إال الدلب بورق شبيه ورق ولها التين من صغيرة شجرة مقدار في صغيرة جرةش

د  في  ثمرة ولها القصب مثل مجوفة وأغصانها رُ  قشر  وإذا خشنة  عناقي دا  الَثَم راد  شكل  في  الحب  ب ه  الق  يعصر  ومن
راهم  بعض  وأخالط  للسراج  يصلح  وإنما مللطعا يصلح ال وهذا الخروع دهن وهو أقنقس المسّمى الدهن  وبعض  الم
   . األدوية

    . بلغمًا أسهلت وشربت وسحقت ودّقت عددًا حبة ثالثون حبه من لقي وإن
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   . الساذج الزيت من ألطف ملطف ودهنه ملين محلل الخروع إن  : الدمشقي قال  : والخواص األفعال

   . لفوالك الثآليل قلع به وتضّمد دق إذا  : الزينة

   . البلغمية األورام سكن الشعير بدقيق دق إذا ورقه  : األورام

   . الرطبة والقروح للجرب يصلح دهنه  : القروح

   . ويغثي جدًا المعدة يرخي ألنه القيء هيجت وشربت حبة ثالثون سحقت إذا  : الغذاء أعضاء

   . الثدي أورام َسَكن الخل ومع وحده به تضمد إذا  : الصدر أعضاء

   . البطن من الدود ويخرج ومّرة بلغمًا يسهل مشروبًا مسحوقًا حبه  : النفض أعضاء

 . داخلها الزيت ليدخل جيدا دلكا الخروع بزيت المساء في ومثلها الصبح في مرة 20 تدلك الثآليل؛ إلزالة ويستخدم

د  يدلك األطفال؛ عند الشعر نمو زيادة أجل ومن روة  جل رأس  ف رتين  ال  الزيت  ويبقى  الخروع،  بزيت  سبوع األ في  م
ذه  بإجراء يكتفي المطلوبة للنتيجة الوصول وبعد الصباح، في عنها ويزال يغسل ثم الليل، طيلة فيها ة  ه رتين  العملي  م
 . الفروة وجلد الشعر لصيانة فقط الشهر في

زالت ولعالج دلك الصدرية؛ الن زيج الصدر ي ون بم ن مك ين م ن ملعقت ة الخروع زيت م ربنتين من وملعق ن( الت  م
ائى  حمام في أوال الخروع زيت بتسخين المزيج هذا ويحضر) الصيدليات م  م ه  يضاف  ث ربنتين  إلي د  ال ك،  بع  وفي  ذل
ة  هذه وتكرر المساء، في فقط واحدة مرة المزيج بهذا الصدر يدلك الخفيفة الحاالت  ثالث  الشديدة  الحاالت  في  العملي
 . النهار أثناء مرات

 الخروع،  بزيت النوم قبل المساء في يدلكها أن عليه آالم من يشكو أو شديدة أعباء قدميه ُيحٌمل من آل القدمين؛ آلالم
 .اهللا شاء إن القدمين آالم تزول الطريقة وبهذه األسبوع، في مرتين وذلك الصباح، حتى بها وينام الجوارب يلبس ثم

 CURCUMA  الكرآم

ة  الصباغين  وعروق والزرنب والجدوار يالهند والزعفران الهند وعقيد وآرآب آرآم ا . الخطاطيف  وبقل  تسميته  ام
 . والهرد الورس فهي الفارسيه

 . Curcuma longa لونجا آرآوما بإسم علميًا يعرف واندونسيا الهند فى ينتشر ياستوائ نبات الكرآم

الد  فى الطويل التاريخ ذات الكارى بإسم المعروفة الخلطة تحضر المسحوق هذا ومن ل  آأشهر  الشرق  ب  حيث  التواب
 .Curcumins oil الطيار الكرآومين زيت وجود نتيجة المميزة والرائحة نسبيًا والمر الحاد الطعم يعطيها

 . العالم من مختلفة أماآن في تنمو أنواع عدة منه يوجد والكرآم

 بين طولها يتراوح والتي ضاألر سطح قرب للنبات آجذامير تنمو التي الصغيرة الدرنات هي : المستخدمة األجزاء
 .محبب أصفر لون ذات سم1.5 حوالي وسمكها سم8 -5

د  من رآم  فوائ ى  يعمل  حيث  الهضم  سوء  مشاآل  حل  فى  المساعدة  : الك ة  العصارة  إنسياب  عل ى  المراري وم  الت  تق
  ، الدهون بتكسير
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تامين  لمستوى  فض خ طريق عن لإللتهابات مضاد انة أيضًا الكرآومين ويشتهر للغازات طارد انة آما  ويخفف  الهس
 . المفاصل التهاب خاصة لها المصاحبة اآلالم من

ى إضافة ك إل و ذل دى عالج فه ان تقلي تالل) الصفراء( لليرق زمن الجسدى واالع ر ،الم دة ومطه اء للمع ن واألمع  م
 .عام ومقوى الشعبى واإللتهاب والزآام واإلنتفاخ والصداع والحمى لإلسهال وعالج، الطفيليات

لت وت عم ارة الزي ودة الطي ى الموج ومين ف ى الكرآ ع عل ة اإلصابات من ى البكتيري ى ويحل الجروح ف ك ف  محل ذل
 . الحيوية المضادات

د  السابقة للفوائد ونظرًا تم  فق احثين  إه اآن  فى  الب دة  ام الم  من  عدي ذا  الع ات  به رة  السنوات  وفى  ،النب  استطاعوا  األخي
 آالم من  والتخفيف  المفاصل فى الرموماتويد آالم تخفيف منها النبات لهذا خرىاأل الصحية الفوائد من العديد إآتشاف
دورة  المصابة  الطمث ة  السيدات  فى  الشهرية  لل ل  آماان ات  قات ة  للميكروب وزوا  المعوي دان  واليروت د  وعالج  والدي  جي

 .للدسنتريا

د ت وق ام دورة ثب وى آمضاد اله دة ق ى لألآس د ويحم ن الكب ار م ات آث ن الملوث ا آداءة ويحس ى آم ن يحم دوث م  ح
 .السرطانات

ع  وللسرطان ولاللتهابات وللفيروسات لألآسدة قويا مضادا الكرآم آون عن فضال : الكبد التهاب لعالج الكرآم  ويتمت
 .سي الوبائي الكبد التهاب مرضى لعالج به العلماء َينصح ،للكولسترول خافضة بخصائص

يط  في  األخضر  الشاي  خالصة  من  يةفعال أآثر الكرآم أن الدراسات أظهرت فقد ا  الفيروسي  التلف  تثب د  لخالي  ،الكب
 .السرطانية للخاليا المبرمج الذاتي االنتحار تحفيز على قدرته ثبتت أن بعد وذلك

 من  جديد آجيل وتطويرها الخبيثة للخاليا الذاتي االنتحار تشجع التي الطبيعية العناصر دراسة بعد الباحثون وتوصل
ة رط أدوي ل انالس يلينيوم مث امين الس اي) أ( وفيت امين األخضر والش ى ،)3د( وفيت ادة أن إل ومين" م ي-" آرآي  وه
 .المتميزة الصحية الخصائص ذو الكرآم بهار من مستخلصة لألآسدة مضادة خالصة

ا  مليغرام 4000و 2000 بين ما يتعاطوا أن السرطان مرضى على أن الباحثون ويرى ومين  خالصة  من  يومي  آرآي
 تصيبه التي األمراض من وحمايته الكبد وظائف تجديد على المادة هذه تعمل حيث ،بالمغذيات غنية وجبة مع

   الالفندر

ان  ،)يغسل( الالتينى الفعل من مشتق اسمه الالفندر ان  وآ ان  الروم اً  واليون ا  دائم ى  يضيفونه  م  االستحمام  صابون  إل
 .الحب عشب عتبري آان الوسطى العصور وفى ، أيضًا االستحمام وماء

ة،  الحدائق  فى  ينمو عشب بأنه يعتقد والبعض ا  اإلنجليزي بعض  أم ه  اآلخر  ال ى  فيرجع ال  إل وب  األلب  جب ا  بجن  فرنس
 .وعطره برائحته التالل تنتشر حيث

ا  صغيرة  وأزهاره الغصون آثير الالفندر وعشب ى  ولونه و  فى  تزهر  قرنفل و  يوني زرع . ويولي در  ي ع  فى  الالفن  جمي
 .المتوسط البحر شعوب أيضًا وتعرفه مالعال أنحاء

 :الالفندر فوائد

 .للمعدة مهدأ للتشنجات، مهدأ أنه منها آثيرة فوائد له يكون الالفندر زيت أن اوضحت العلمية الدراسات بعض -

 .العصبية األمعاء اضطرابات أو األرق أو بالراحة الشعور عدم لعالج أيضًا ويستخدم -
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د - ه ويوج اى من ذى الش الجي ال دم ع عور ع اح، الش ة باالرتي هية قل ام، الش دة، اضطرابات للطع  واالضطرابات المع
 .لألمعاء العصبية

 واحدة  قطرة  بدهان وذلك النوم على القدرة عدم وخاصة العصبية االضطرابات أعراض لعالج تستخدم تحضيراته -
 .صداع أى من التحرر على تساعد الوجنتين عظام على الالفندر زيت من

ع  الزهور  من  واحدة ملعقة باعتدال، استخدامه ينبغى لكن آمن الالفندر شبع - ع  فى  تنق الون  رب اء  من  ج  يصلح  الم
ى  الالفندر زيت من قطرتين من أآثر ليس يضاف األآزيما أو للصدفية وبالنسبة. مهدئًا يكون ألن  من  واحد  آوب  إل
ة  وفى  الزيتون زيت دم  آالم حال ة  قطرات  تضاف  الق ذا  من  قليل يط  ه اء  فى  السابق  الخل دافىء  الم اء  ال  االستحمام  أثن

 .الفور على اآلالم وستخف

 .الصدر احتقان لعالج آمادات هيئة على يستخدم أن يمكن الساخن الالفندر شاى -

 .الحشرات تطرد وأوراقه العطرية المنتجات فى الالفندر يستخدم -

ر  الوصف يتم لم ما - ك،  بغي إن  ذل اء  وإضافته  الشاى  ف داخلى  االستخدام  أو الستحمام ا لم ع  أو ال ادير  يكون  النق  بالمق
 ).ملجم 80-20 حوالى( قطرات 4-1=  العطرى الزيت. الماء من مليلتر 150/ملعقة 2-1: التالية

 .نافعًا يكون قد للمعدة المهدأة األعشاب أو األخرى المهدئات مع الالفندر استخدام :مالحظة

 ORIGANUM بـردقـوش

 العترة ـ مرزنجوش ـ مردآوش ـ برى شمرقو ـ مردقوش

  SWEET MARJORAM البستاني المردقوش

ه  عطري  معمر عشبي نبات وهو الد  وموطن اً  ويعرف  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  ب  ORIGANUM باسم  علمي
VULGARE 

ة  في  ويعرف  ، المشهورة  النعانيع مجموعة من وهو الشفوية، الفصيلة من معمر نبات فهو  وفي  دوشال  باسم  المدين
وب م الجن و باس ى الوزاربينم المروج المشمسة المنحدرات عل ول ب ة واألراضي والحق ى الحجري ة، األجواء ف  الجاف
ا  دقيقة شعيرات وتكسوها مضلعة، صلبة ساقها ، سم 60 ـ 30 ترتفع عشبة والنبات ى  فى  لونه ـر  األعل  ممزوج  أسم
 . عطرية رائحة ولها فاتح، أحمر لونها ليةمغز بمجموعات وأزهارها اللسان، بشكل والورقة بالحمرة،

 . والهند العربية والجزيرة ومصر أمريكا وشمال وإيران المتوسط األبيض البحر حوض:  األصلي الموطن

 . الزهر مع المزهرة األغصان: المستخدم الجزء

اء وينصح تخدام األعشاب علم وش عشب باس ا لعالج المردق تخدام ونصحوا الجلوآوم وي عشب أي باس ى يحت  عل
 ، ويمكن  لألآسدة  المضادة  األعشاب  أفضل  من المردقوش ويعد الجلوآوما حدوث تمنع إنها حيث األآسدة مضادات
وم  في مرتين مغلي ماء آوب لكل الجاف المردقوش مسحوق من شاي ملعقتين ملء استخدام  جزء  إضافة  ويمكن  الي
 . المردقوش إلى البان وحصا النعناع من يسير

دفق  وينبه البطن انتفاخ يزيل انه البردقوش فوائد ومن ات  ومضاد  الصفراء  ت وزتين  الصدرية  لاللتهاب ات  والل  والتهاب
م  عشوائية  بطريقة استعمل اذا اال مضار له يوجد فال مضاره اما. المعدة آلالم وجيد للحيض ومدر والربو القصبة  ول
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ا  ويصب  وبآ  في  توضع  صغيرة ملعقة ملء هي والجرعة بالجرعة الشخص يتقيد اء  عليه ي  الم رك  المغل دة  وتت  لم
 . ومساًء صباحًا اليوم في مرتين بمعدل وتشرب تصفى ثم دقائق عشر

 .  العشبة عصير بمرهم األنف بتدليك الزآام لعالج الخارج من يستعمل والبردقوش

ات  لعالج مغليه يفيدو. التأثير هذا بها آثيرة مرآبات على يحتوي حيث المطهرة النباتات من يعتبر النبات وهذا  التهاب
 . التحسسية األنف

ة  وأغصانها األزهار مستحلب يستعمل الداخل ومن و  السعال  لمعالجة  المجفف ة  واالضطرابات  والرب ة  المعدي  والمعوي
 . واالنتفاخ

 .  للجسم جدا مفيد األزهار بمستحلب واالستحمام والمضمضة

ة المج وأغصانها األزهار مستحلب يستعمل الداخل ومن و  السعال  لمعالجة  فف ة  واالضطرابات  والرب ة  المعدي  والمعوي
 . واالنتفاخ

 .  للجسم جدا مفيد األزهار بمستحلب واالستحمام المضمضة

 . والخضراوات اللحوم مع آتوابل الغذائية الصناعات في واسع نطاق على يستخدم

 .نشط رحمي منبه ألنها الحمل، أثناء تناوله بعدم ينصح

 Lemon balm ليسةالم -الترنجان

اع  يصل  وبر ويكسوه متفرعة، مربعة ساقه معمر، عشب وهو المليسه باسم أيضًا الترنجان ويعرف ات  ارتف ى  النب  إل
ة  رائحة له طيارا زيتًا تحتوي غدد وعليها الحواف مسننة بيضاويه متقابلة وأوراقه سم، 100 ة  عطري ة،  ليموني  مقبول
 . بذور أربع على تحتوي منشقة والثمرة قرمزية وأحيانًا بيضاء رأزها له. ومشهي وقابض مر النبات وطعم

  Melissa officinalis باسم علميًا يعرف:  العلمي اإلسم

 وفينوالت ثالثية وتربينات وفالفونيدات مرة ومواد دابغة ومواد طيار زيت من يترآب:  للترنجان الكميائيه المكونات
 .العفص وحموض

 . .ولبنان سوريا في ويكثر والمتوسط األبيض البحر منطقة للترنجات ألصليا الموطن:  األصلي موطنه

 السيترال مرآباته أهم من الذي طيار زيت على تحتوي التي األوراق النبات من المستخدم الجزء: المستعملة األجزاء
 .مرة ومواد عفصية مواد على تحتوي وآذلك والجيرانيول والسترونيالل

ذاء  العسل  خواص الترنجان لنبات ان حيث والعسل الترنجان بين العصور دماق منذ الناس ربط لقد د  الملكي،  والغ  وق
رون  في  المفضلة  األعشاب  من الترنجان آان ولقد األحزان آل وتطرد القلب تعزي العشبة ان جيرارد العالم قال  الق

 .الشباب يجدد الترنجان ان يعتقد آان عشر الثامن القرن وفي" الشباب اآسير"لتحضير الوسطى

اب  ومؤلف لندن بجامعة الملك آلية في الصيدلة استاذ نورمان البرفيسور ويقول اقير  آت ة  العق ات  ان الطبي  حشيشة  نب
دة  الوصفات  ضمن  ادخل  قد النحل قيقة  أو الصداع  لعالج  الجي ة  باستخدام  وينصح  الش ى  ملعق ين  إل  اوراق من  ملعقت
زيج  يعمل  ان يمكن  وقال يشرب، ثم يبرد حتى ويترك ليهغ سبق ماء آوب ملئ إلى تضاف الجاف النبات ات  م  بكمي

 .الشقيقة لعالج منقوع هيئة على وتؤخذ والكرآم الحمى وحشيشة الحشيشة من متساوية
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 .األآزيما تسبها التي والحكة األلم لتخفيف النحل حشيشة زيت ويستخدم

ا  أيضًا وهي واألآتئاب التوتر حاالت لعالج األوراق وتستعمل اح  ردةط ا  لألري ا  مم ة  يجعله اني  شخص  ألي مثالي  يع
ه  يضاف  و مغلي ماء آوب ملء يؤخذ ان والطريقة. معدية إعتالالت من ىء  ل ة  مل ات  مسحوق  من  ملعق رك  النب  وتت
 .طعام وجبة آل بعد وتشرب تصفى ثم رقائق عشر لمدة

ا  الترنجان أوراق ىعل تمت التي الدراسات أوضحت وقد:  المرتفع الدم ضغط لعالج مفيد الترنجان ة  توسع  انه  أوعي
دم ذا ال اعد وه ى يس دم، ضغط خفض عل ة ال ذ ان هي الوصفة تحضير وطريق لء يؤخ ة م اي ملعق ن ش  األوراق م

 ويشرب  يصفى ثم دقيقة 20 لمدة ويترك الكوب يغطي غليه، سبق الذي الماء من آوب ملء إلى وتضاف المجروشة
 .اليوم في اآواب ثالثة بمعدل

ان روح"  للحال مضادة الترنج ة ق ى مؤلم د" :  التناسل أعضاء عل ر لق ان أظه روس مضادة خصائص الترنج  للفي
م للحال ومضادة واد وأه ي الم ذا تعطي الت أثير ه و الت ددة( العفص حمض ه ول متع ة) الفين ل وميكانيكي  أوراق عم
تمكن  يحاول عندما بها وسالفير يتعلق مستقبالت على تحتوي الجسم خاليا ان هو الحال فيروس على الترنجان  من  ال

ذه ا ه ات إن. الخالي ددة مرآب ول متع ي الفين ا الترنجان أوراق ف درة له ل أن الق ع تحت تقبالت مواق روس مس ى الفي  عل
ع  وبالتالي األماآن هذه على االستيالء بعد الخاليا بهذه االلتصاق من الفيروس بمنع وتقوم الخاليا . العدوى  انتشار  من
ارو  رالبروفيسو ويقول ر  ف تاذ  تيل م  اس اقير  عل ان  العق داً  وآ ة  عمي ة  الصيدلة  لكلي وردو  بجامع ة  ب ات  بمدين ديانا  الفي  بان
ى  المغلي الماء أضف ثم األوراق من صغيرة مالعق4 إلى ملعقتين بين ما استخدام يمكن ئ  حت وي  الكوب  يمتل  المحت
 .اليوم في مرات عدة قطن قطعة باستعمال حالال مواضع ادهن ذلك بعد ثم دقيقة20 لمدة جانبًا واترآه األوراق على

 : فوائده فمن

 .  العصبي للتهيج المصاحبة للتقلصات ومضاد عامة، بصفة مهدئ ـ

 .  للرياح وطارد الهضمية االضطرابات عالج فى مفيد األوراق مغلي ـ

 . والقلق والتوتر االآتئاب وخاصة النفسية االضطرابات لعالج مفيد النبات من المستخلص الزيت ـ

 ووضعها متساوية بنسب والترنجان الزيزفون أزهار مسحوقي مزيج من شاي ملعقة ملء اخذ هو االستخدام وطريقة
 .وجبة آل بعد آوب بمعدل وتشرب تصفى ثم دقائق عشر لمدة وترآها يغلي ماء آوب ملء في

ق عن أو تحالب طري ك االس بب وذل ود بس وت وج ارة الزي ي الطي ا والت دة فيه ة.... الفائ تحالب وطريق  توضع االس
  وتشرب وتحلى المغلي الماء عليها ويسكب فاضي آأس في العشبة

 الملح

ذ  استخدم  هش  شفاف معدن الملح  ة  العصور  من ام  العطاء  القديم ه  الطع ح  يترآب  ولحفظه،  مذاق  عنصري  من  المل
ة  وصيغته الصوديوم بكلوريد علميًا ويعرف والكلور الصوديوم دني  سمه وا Nacl الكيميائي ح  يكون . الهاليت  المع  المل

د  الذي اللون تعطيه الملح في الشوائب. تقريبًا التكوين آاملة مكعبات شكل في صافية بلورات عادة  أو أبيض  يكون  ق
 .شفافة صغيرة مكعبات من يتكون الحقيقة في ولكنه اللون أبيض الطعام ملح ويبدو أحمر، أو أصفر أو رماديًا

اه  أي» االجاج « هو األرض سطح تحت الموجودة الملحية الترسبات ذلك يف بما الملح آل ومصدر  من  المالحة  المي
ع  األخرى، المائية واألجسام والبرك البحار ح  ترسبات  أن والواق د  اآلن الموجودة  المل  بتبخر  األرض تحت  تكونت  ق
 . السنين ماليين منذ البحر مياه
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دول  ومن العالم، في ملحلل منتجين أآبر والصين المتحدة الواليات وتعد دة  ال اج  في  الرائ ح  إنت ا  أيضاً  المل دا  الماني  وآن
 . والمكسيك والهند

وي  الجيدة، للصحة ضروري والملح ى  اإلنسان  دم ويحت ح،  عل ا  المل ا  في  يكون  أن يجب  آم ح،  الجسم  خالي ى  مل  حت
رة  أن أوضحت  الدراسات بعض أن غير صحيحة، بطريقة وظائفها تؤدي أن يمكنها ح الم آث ات  أو ل  الصوديوم  مرآب
 يقللوا أن الناس من آثير يحاول السبب ولهذا. الدم ضغط في االرتفاع إلى تؤدي أن يمكن اإلنسان، طعام في األخرى

 . الصوديوم على تحتوي ال التي الملح بدائل الناس بعض يستخدم آما يتناولونه، الذي الملح مقدار من

ى  واسعة أحواض في يوضع حيث البحر مياه من عليه يستحصل بحري ملح أحدهما نوعان والملح ى  تبن  شواطئ  عل
ار ا أو البح اء فيتبخر قربه عة الم ى الشمس بأش ح ويبق تًال المل ة، آ ل بلوري ى تنق ل إل ا خاصة معام ا تنظفه  وتطحنه
الملح  يعرف ما هو الثاني والنوع لالستهالك وتعدها دراني  ب ذي  االن اجم  في  يوجد  وال ى  من وراً  األرض عل ى  متبل  عل
 . للبيع عرضها قبل وطحنها لتصفيتها خاصة معامل إلى أيضًا وتنقل تقطع بلورية صخرية آتل هيئة

اة  مظاهر أول فيه ظهرت الذي البحر فماء األرضية الكرة على الحياة تاريخ ببدء الملح تاريخ ارتبط لقد ة  الحي  البدائي
 على نثر البحار ملح أن ولو الملح، من غرامًا 30 حوالي منه الواحد الليتر وفي جدًا، مالحًا آان البيولوجيين رأي في

ا  األرضية  الكرة سطح ا  ألوجد  آله ة  عليه راً  35 سمكها  طبق ح،  من  مت در  المل اء  ويق ح  العلم ذاب  المل  البحار  في  الم
 يرةآث طبقات األرض سطح على توجد البحري بالملح يعرف الذي البحر ملح جانب وإلى طن، مليار وثالثين بثمانية
اجم  ملح أو الصخري الملح من د  المن ادل  ق ح  تع م  ولعل  البحر،  مل ذه  أه ات  ه ا  في  موجودة  الطبق ة  قرب  بولوني  مدين

 غبار الكثبان هذه من ويرتفع ضخمة، مباني هناك الملح آثبان في ينحتوا أن معماريين لفنانين يمكن بحيث آراآوفيا،
 . آيلومترًا 60 حوالي يبلغ علو إلى الملح

ان  أوقية، مقابل أوقية الذهب به يستبدل وآان القديمة، العصور منذ ثمينة سلعة الملح آان: الملح تاريخ  الصينيون  وآ
 آانت  المتوسط،  األبيض  البحر  حول آثيرة مناطق وفي التداول، في الملح من مصنوعة عمالت يستخدمون القدامى
ح  على أيضًا الضرائب قديمة حضارات عدة وفرضت متداولة، عملة تستخدم الملح أقراص ح . المل ادة  والمل ة  آم  ثمين
ه،  فرضت باهظة ولضرائب لالحتكار طويًال خضع ي  علي ا  فف ثالً  فرنس ه  آانت  م ار  باهظة  ضريبة  علي  شديد  واحتك
م  آلخر، مكان من مهربيه يحاربون آانوا الذين الملوك لحساب غ  ول ار  يل د  إال االحتك ورات  بع ة،  واضطرابات  ث  دامي
ك  على قضت التي الكبرى الفرنسية رةالثو آخرها آان ويس  المل ى  الضريبة  ولكن  عشر،  السادس  ل ح  عل  عادت  المل
 .م1946 سنة حتى سارية وظلت الوجود إلى

ح،  من  جرام  100 المتوسط  في  يحوي البالغ اإلنسان فجسم الحياة، في أبدًا عنها االستغناء يمكن ال مادة الملح و  المل
 ولما الغذاء، من الملح من يفقده ما تعويض إلى فيحتاج جرامًا 30 - 20 من والعرق ولالب طريق عن يوميًا منها يفقد
ان  األنسجة، في الماء ترآيز في أساسيًا دورًا يلعب الملح آان ح  وآ د  المل إن  الجسم  من  نقص  ق دة  اضطرابات  ف  عدي

بالد  سكان  أن نسمع ولذا الملح، من المفقود بتعويض إال تزول وال تحدث، خطيرة توائية  ال اولون  االس داراً  يتن  من  مق
 . أجسامهم في الحيوية لدوام الالزم الماء لتأمين الملح

ا  يوجد  اللحم من جرام المئة ففي الملح من مقادير بالطبيعة تحتوي نتناولها التي األغذية أآثر إن ين  م  0،15 - 0،1 ب
 من  الجبن  وفي  جرام 1،6 حوالي حليبال لتر وفي جرام 0،15 السمك وفي جرام 0،3 البيض وفي الملح، من جرام

 . جرامات 6 إلى النسبة تصل المقددة اللحوم وفي الحليب، في آما الخبز وفي جرام 2 - 1

 فقط تطول أو تقصر بمدة تحدد أن يجب ملح بال األآل وأنظمة. آذلك وللحيوانات حي، شخص لكل ضروري والملح
 . وإشرافه الطبيب رأي تحت ذلك يتم أن وينبغي بدينينال وبعض والزالل، والكبد القلب بأمراض للمصابين

أآوالت  طعم يثبت فهو الطعام، صنع في الفوائد بعض وللملح ي  األمالح  ويعوض  الم اء  تبخرت  الت د  الطهي  أثن  ويفي
اء  آأس في الملح من ملعقة محلول وشرب األسنان، وتنظيف اللثة لتقوية الليمون عصير مع مزيجه د  م  وقف  في  تفي
اء  في المطاط من آيس بوضع وطأتها تخف البرد من الناتجة واآلالم الرئوي، النزيف ح  م ا . ساخن  ممل  غسل  أن آم
رجلين اء ال ح بم د مل ي يفي االت ف ب ح ورم أو التع واء أو ال ع أو االلت ابون العضالت، خل رض والمص ون بم  أديس
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م  يحمر حتى دافيء ماء في مذوب حبمل الجسم وفرك. المملحة األطعمة تناول من يستفيدون والقيء برايت ومرض  ث
 .نموه وينشط الشعر يحفظ بالماء المذوب بالملح الرأس فروة وفرك الزآام، من الجسم يحفظ بارد بماء غسله

ي  الحروب  عن وتحدثوا العالجية بخصائصه وأشادوا الملح عن» بليني«و» تاسيت«و» هومير« آتب لقد  نشبت  الت
ان  لسع معالجة في الملح فوائد بليني وذآر الملح، مصادر على الحصول سبيل في اق  والصداع  الثعب دمامل  والخن  وال

 . الملح بصخور تبنى حينذاك المنازل وآانت ليبيا هو الملح عرف بلد أول ان هيرودوت رأي وفي. واليرقان

ذي  هو  الشيء وسيد» الملح ادامكم سيد«: يرفعه ما أنس حديث من سننه في ماجة ابن روى وم وي يصلحه  ال ه  ق . علي
 . »بالملح إال الطعام يصلح وال الطعام في آالملح الناس في تكونوا أن سيوشك« مرفوعًا البزار مسند وفي

ا  اهللا رضي عمر بن عبداهللا عن تفسيره في البغوي وذآر اً  عنهم زل  اهللا ان« مرفوع ع  ان ى  السماء  من  برآات  أرب  إل
 الذهب حتى يخلطه شيء آل ويصلح وأطعمتهم الناس أجسام صلحي والملح. »والملح والماء والنار، الحديد.. األرض
ك والفضة ه أن وذل وة في د ق ذهب تزي ًا، والفضة صفرة ال ه بياض الء وفي ل، ج ًا وتحلي ات واذهاب ة بالرطوب . الغليظ
ع  وفسادها عفونتها من ومنع لألبدان وتقوية لها، وتنشيف رح  الجرب  من  وينف ه  اآتحل  وإذا. المتق ع  ب د الز اللحم  قل  ائ

ك  وإذا ويسهل، االنتشار، من الخبيثة القروح ويمنع العين من قاء  بطون  دل م  االستس دفع  األسنان  وينقي  نفعه ا  وي  عنه
ط  وإذ. ويقويها اللثة ويشد العفونة ه  ومسح  خل ة  ب ا،  الجسم  في  الحك ين  أزاله ى  ويع يء  اإلسهال  عل ع  والق بلغم  ويقل  ال
ع  امالطع  هضم  على ويعين والصدر، المعدة من اللزج ة  سريان  من  ويمن ى  العفون دم،  عل اح،  ويطرد  ال ذهب  الري  وي

ه، بصفرة ل وإذا الوج ل ح ه وتمضمض بالخ ع ب دم قط ازف ال ن الن ان الضرس م ه غمست وإذا. واللس  صوفة في
ا  قطع  الطرية الجرح على ووضعت ى  ووضع  سخن  وإذا. مباشرة  دمه د  الرضوض  عل ا  بع  العسل  أو بالزيت  دهنه

دمامل  انضج والزيت العسل مع خلط وإذا. وجعها سكن ا . ال ار  أم ه  االآث ه  من دم  يحرق  فإن ل  البصر  ويضعف  ال  ويقل
دني  من أفضل البحري والملح البدن، ويجفف والرئة والدماغ النحفاء ويضر والجرب الحكة ويورث المني  نقال . المع
  13608 العدد - م2005 سبتمبر 26 - هـ1426 شعبان 22 األثنين عن

  المكرر ملحال و البحر ملح

 بالجسم الماء آمية موازنة على يعمل فهو النبات، حتى و لحيوان ا و اإلنسان لحياة المهمة العناصر أحد هو الملح إن
 . الخلية في الغذائي التمثيل لعملية مهم وهو الجسم، أعضاء منها يتكون التي الخاليا و

 . الحياة قيد على للبقاء جدًا ضروري معتدلة بكميات و الملح تناول فإن لذا

 :  األمالح من نوعين هذه أيامنا في األسواق في يوجد ولكن

 . اإليودين إليه مضاف مكرر ملح هو و أنيق بشكل معلب و بكثرة منتشر و متواجد نوع-1

 . البحر ملح هو و أنيقة بعلب معبأ اليكون قد ملح عن عبارة اآلخر النوع-2

 . األمالح هذه من آل مكونات معرفة من أوًال البد لالسؤا هذا على لإلجابة الفرق؟ هو فما

 مادة إليه تضاف و الكالسيوم أو البوتاسيوم إيودين 0،1%و الصوديوم آلوريد من 99،9% من يتكون: المكرر الملح
 في  المادة لهذه نقص سد مجرد بالحقيقة هي و هذه ُأضاهي و الملح من النوع هذا في اإليودين نقص لتعزيز اإليودين
وم  سليكيت مادة أو السكر إلي يضاف آما المكرر، الملح ى  للمحافظة  األموني يابية  عل ح  إنس ه،  عدم  و المل ا  و تكتل  مم
  . بالصحة مضرة مادة األمونيوم سيليكيت مادة أن معروف هو

ح  أما د  من  95،0% من  فيتكون : البحري  المل ادن  5% و الصوديوم  آلوري ا  أخرى  مع ز  منه  و الكالسيوم  و المنغني
 . آخر معدني عنصر 70 من أآثر الى إضافة ،)الطبيعي مصدره من( اإليودين و الفوسفور
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ات من ار المكون ا المش ا يتضح أعاله إليه رق لن ين الشاسع الف ذين ب وعين ه ح، من الن الملح المل رر ف ح هو المك  مل
وي  ر اليحت ادة من أآث دة م د هي  واح ر الصوديوم آلوري ادن وفقي اة الضرورية األخرى  بالمع ة، لحي ذا الخلي رى ل  ن
ح  من النوع هذا إنتاج شرآات ر  العجز  سد  تحول  المل ادن  الكبي ودين  بإضافة  للمع ه  اإلي ة  و ب ذه  الدعاي  و اإلضافة  له
 . جدًا صغير بشيء الكبير العجز سد محاولة من أآثر ليست بالحقيقة هي و إضافية ميزة آأنها

ا  آما متوازنة بصورة و جدًا آثيرة معادن إلى إليودينا إلى إضافة يحوي البحري الملح فإن المقابل وفي ا  اهللا خلقه  لن
ل،  في و اإلنسان حيا مع متوافقة و الطبيعة في إن  المقاب ح  لف ى  إضافة  يحوي  البحر  مل ودين  إل ى  اإلي ارب  إل  80 مايق

ل  عملية إلتمام و حيويته على للحفاظ الجسم يحتاجها معدن ذائي  التمثي و  و صوت،  بأفضل  الغ  من  27% أن اعلمن  ل
 . متكامل ملح من مانتناوله آفاية عدم عن الناتج الدم في لنقصها ذلك و العظام في بالجسم الموجود الملح

ة  يشعر  ال الجسم ألن الملح تناول في شراهة له يحدث ما عادة المكرر الملح ينتاول الذي الشخص أن آما  من  بالكفاي
ادن ة المع رى، المحلي ذلك و األخ راآم ب دآلو يت وديوم ري م الص ببًا بالجس اآل مس ين مش در و للكليت ال غ  األدرين

اً  غ 18 إلى تصل استهالآه معدالت لكن الواحد اليوم في غ 3-2 بين ما يحتاج البالغ بالجسم،فالفرد ذه  يومي ادة  ه  الزي
ا  بضعف ذلك تمادي ويسبب الكلى وتعب إرهاق تسبب ه  آفائته ة  وتراآم  راضأع  وتظهر  الجسم  في  الفضالت  وبقي
ة  بالقلق وشعور مستمر وصداع ونفسية وعضلية عصبية توترات شكل على الملح زيادة  والضجر،و  والضيق  والكآب
ا  بالجسم  أخرى مناطق في صحية مشاآل مسببًا بالجسم األخرى المعادن نقص يتفاقم الوقت نفس في ا  منه  أشرنا  آلم

 .العظام سابقًا

ة و غذائية مادة الملح ان الطب علماء رأي في تغناء  يمكن  ال دوائي ه،  االس تعماله،  نسيء  اال يجب  ولكن  عن ك  اس  وذل
االفراط ي ب ه ف دون تناول ي، رأي وب ث طب واس ان حي م ح أثر الجس الملح تت ريعًا ب بب س ا فيس ان له ة الهيج  والحرآ
ين  لكبدا يتعب آما وغيرها، والشرايين واألوردة واألمعاء للمعدة المخاطية األغشية التهاب يسبب آما الزائدة،  والكليت

 أجفان وتورم والبول، الدم في الرواسب تكثر حيث. النحفاء في تأثيره من أآثر البدينين في ويؤثر البولية، والمجاري
دهم  ويجفف تناوله في يفرطون من ح . جل اً  آالسكر  والمل دان  تمام راط  ولكن  يفي ا  في  االف  الضرر  أشد  يضر  تناولهم
 . استعمالهما في وحذرًا حكيمًا يكون ان اإلنسان فعلى

 بصفة  ويستخدم  الملح من آمية أآبر تستهلك حيث الكيميائية الصناعات في الملح يستخدم: األخرى الملح استعماالت
 الصوديوم  منتجات  من  مجموعة  لصنع  ويستخدم  يتفكك  ان يمكن الملح فجزيء أخرى آيميائية مواد إلنتاج رئيسية
ور تخدم. والكل ة وتس رة آمي ن آبي ح م نع المل د لص ات أح مى الصوديوم مرآب ات أو الصودا يس  الصوديوم آربون
ة ذي التجاري تخدم ال ة بصفة يس ي أولي ات وتشتق والصابون الزجاج صناعة ف ور مرآب ح من الكل  حيث أيضًا المل
تخدم ذه تس ات ه ي المرآب ناعة ف ورق ص تيك ال ادات والبالس ات ومض وائل اآلف ف وس ادات التنظي د ومض  التجمي
ثلج  مع يخلط حينما الملح ان المعروف ومن. التنقية في تستخدم التي خرىاأل والسوائل نخفض  ال د  درجة  ت ثلج  تجم  ال
ر  التي البلدان بعض وفي. والثلج الجليد فينصهر الجليد من آبيرة آميات بها التي الطرقات على الملح ينثر ولذلك  تكث
ة  تستخدم الثلوج فيها رة  آمي ح  من  آبي ذا  المل ا . الغرض  له ح  ستخدم ي آم ام  السيراميك  صقل  في  المل  المواشي  واطع

 . الماء عسر وإزالة النسيج وصباغة الصحي الصرف مياه ومعالجة والتبريد النفط وتكرير واألدوية

ع  األرض، سطح  تحت  الموجودة الملح مناجم في المشعة النفايات تخزين امكان عديدة حكومات تدرس واليوم  والواق
اجم  هذه ظلت فقد المثال سبيل وعلى المشعة، للنفايات جيدة مواقع تجعلها يدةعد خواص الملح لمناجم ان تقرة  المن  مس

ة ين وجاف نين، لمالي ا الس د آم م توج اجم معظ ح من ي المل اطق ف در من ا تن زالزل فيه ًا ال ح ويمتص. تمام ًا المل  أيض
  .الجدران في تتكون التي الصدوع لرأب مناسب أنه آما به يحيط مما الحرارة
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   البرسيم..  المروج نفل

 Alfalfa الحجازي البرسيم

يم أو القضب و : البرس ات ه بي نب ر عش ل معم م يمث ة المحاصيل أه و العلفي اثر. زراعي وه ذور يتك الطرق بالب  ب
اطق  في  والجافة الجافة ونصف الرطبة شبه البيئات في وينمو المألوفة ة  المن ة  المعتدل دة  األراضي  وفي  والدافئ . الجي
 . قرنية حلزونية ثمار في وبذور البنفسجي والمزرق األصفر بين لونها يتراوح وازهار

ة  في  فيسمى  شعبية  أسماء  بعدة يعرف.المتوسط األبيض البحر حوض :األصلي الموطن  وفي  القت  باسم  نجد  منطق
 .والفصفصة والفصة بالفصيفصة الشام بالد وفي بالبرسيم الحجاز وفي بالقضب المملكة جنوب

  Medicago sativa باسم علميًا برسيمال يعرف

 .المنبتة والبذور باالزهار الغضة األغصان النبات من المستعمل الجزء

ة  وهي  القت  فهي  جفت  فاذا رطبة دامت ما الرطبة وتسمى القت رطب الفصفصة ان حنيفة أبو قال وقد  فارسية  آلم
د  غذاء والبرسيم.أسبست بالفارسية وهي عربت ثم األصل ات للحيوا جي زرع  ن ى  وي ع  في  واسع  نطاق  عل  أنحاء  جمي
 . للحيوانات شهي غذاء وهو لزراعته الصالحة األراضي في وخاصة العالم

نتميترات  عشرة  عن  ارتفاعه يزيد ال الذي الغصن البرسيم القدم منذ اإلنسان ويستعمل ذاء  س ا  يؤآل  حيث  آلغ  طازج
ه  ان حيث الشتاء صلف في يؤآل المملكة مناطق بعض وفي مطبوخًا أو القطف بعد ذ  طعم ول  لذي  في  توآل  وال ومقب

 . مقبول وغير جدًا مرًا يكون حيث الصيف

تاء  فصل  في يؤآل عسير مناطق بعض في وباألخص المملكة جنوب وفي وفرة  باسم  ويعرف  صغير  وهو  الش  أو ال
 وتأآله يطبخ آان وزهران غامد بالد وفي. الحوامل النساء آثيرًا وتحبه الحميص أو العثرب مع يؤآل وعادة الصفوة
 .بكثرة غضًا ويؤآل السلطات مع يستعمل آان أوروبا وفي. العائلة أفراد جميع

ات ة المحتوي وي الكيمائي ى يحت دز عل ن آاروتينوي ا وم ات أهمه ذه مرآب م يعرف مرآب المجموعة ه وتين" باس " لي
ة  صابونية  وتربينات ا  ومن  ثالثي ديراجنين  الجينك  حمض  أهمه ا . وهي ى  وييحت  آم دات  عل ا  ومن  أيزوفالفوني  أهمه
ى  باإلضافة دياديزين جنستين اتيفول  وليوسيرتول  آوميسترول  إل ا . وس وي  آم ى  يحت ات  عل ة  تربين ا  ومن  ثالثي  أهمه
تجما تيرول س بينا س ترول وس ذلك س دات وآ يانوجينية جلوآوزي ا. س ذور أم وي الب ى فتحت افيين عل ) canavaine( آن
 .دهنية وزيوت وترايجونيللين هوموستكادرينو وستكادرين) Betaine( وبيتين

و ي وه ات غن ادن بالفيتامين واد والمع ة والم دة، الغذائي تعمل المفي ى ويس اق عل ع نط و واس ن وه اب م ة األعش  اآلمن
 نصف  مع يمزج أو الماء من قليل بعده ويشرب ويسف النبات أوراق مسحوق من ملعقة ملء يؤخذ حيث االستعمال،

 .الرصاص أهمها ومن الجسم في للسموم مضاد بتأثير يقوم حيث مباشرة ويشرب الماء من آوب

ديم؟  الطب  عنه قال ماذا ول  الق ه  في  االنطاآي  داود يق دن  اخصاب  يسبب : تذآرت بن  وغزارة  وتسمينه  الب  وإدرار الل
دن  خصب  بالسكر، سفه أديم ان الطمث، رودين  وسمن  الب بن  وعزر  والمحرورين  المب  ذإ خصوصاً  الطمث  وادر الل
تعمل ي اس ام ف د أو الحم ه الخروج بع وان ومحسن مسمن. من ل األل  األورام حل بالعسل وعجن دق إذا األورام يحل
 آل  رعشة بها التي اليدان به ويضمد المرهم مثل يصير حتى ودق طبخ إذا: فيقول جامعه في البيطار ابن أما.الباردة
 .الصدر وخشونة السعال وينفع البطن يلين الطازج رطبال النبات ان ويقول.اهللا بإذن تبرئها فانها مرتين يوم

 فقد فائقة بشهية البرسيم تتناول حيواناتهم يرون آانوا آما. لإلنسان مفيد فانه للحيوان مفيد هو ما ان الصينيون ويقول
وا  ة  األوراق بتحضير  اهتم دءوا والغضة  الغني تح  يستخدمونها  وب ا. آالقرحات  الهضم  مشاآل  ومعالجة الشهية  لف  أم
الجون  فكانوا الهنود يم  القرحات  يع اس  المفاصل  التهاب  لمعالجة  أيضاً  ويصفونه  بالبرس ول  واحتب ان . الب  العرب  وآ
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يم  جيادهم يطعمون ين  بالبرس ه  مقتنع ا  ان ر  أسرع  يجعله ة  وأآث ه  حيوي ه  ويعرفون ع  أصل  بان ة  جمي د  األغذي  أعطاه  وق
ا  إلى لبرسيما أدخل من أول اسبانيا تعتبر. Alfalfa اسم االسبان ات  أحد  اآلن وهو  أمريك ر  األعالف  نبات  شعبية  األآث

ان  الصيد غرار وعلى. Medwest ال سهول في ان  آ دون  األمريك م  يعتق ا  أن ه د  هو  م وان  مفي  اإلنسان  يناسب  للحي
ة  واألمراض  واالسقربوط والسرطان والدمامل المفاصل التهاب لمعالجة يستخدمونه آانوا لذلك أيضا ة والمع البولي  وي
 .الطمث إلدرار يستخدمنه فكن النساء أما

 الحديث؟ الطب عنه قال ماذا

دل  بتخفيض  تسمح البرسيم أوراق ان التجارب حيوانات على اجريت التي الدراسات بعض آشفت لقد  الكلسترول  مع
ذي  السبب  وهو  الشرايين  جدران  على الدموية الصفائح لترسب بالنسبة األمر وآذلك الدم في ؤدي  ال ر  حد  ىإل  ي  آبي

األمراض لإلصابة ة ب ة والحوادث القلبي ة الوعائي م. الدماغي ى الدراسات ان ورغ وان عل ق الحي ا تنطب ا نوع ى م  عل
ة  البرسيم يتناول آان شخصًا ان ذآرت) Lancet( البريطانية الطبية المجلة فان اإلنسان رة  بكمي ان  آبي اني  وآ  من  يع
اع ترول ارتف ي الكوليس دم ف د ال دل ان فوج ترولا مع ه لكوليس د لدي اءل ق كل تض وظ بش د. ملح ت وق  بعض برهن

ى الدراسات يم أن إل اوم البرس واد يق رطانية الم ي الس اء ف ة وآشفت األمع ي نشرت أخرى دراس د ف  السرطان معه
ون  في  المسرطنات يحاصر البرسيم أن القومي ا  ويسرع  القول يم  يستعمل .الجسم  من  طرده  وآموسع  آمهضم  البرس
اول  عدم  ويجب. جيد آمدر يستعمل آما. الدم سكر ارتفاع تخفيف في البرسيم يستعمل آما. الدموية لألوعية ذور  تن  ب
يم  ويستعمل . الحمل أثناء البرسيم استخدام عدم الحوامل على ويجب دموي اضطراب تسبب انها حيث البرسيم  البرس
رة  أمراض  عالج في الحجازي ا  آثي دت . ويلسون  مرض  عالج  ومنه ى  االبحاث  واب امين  ان عل ذي  K فيت ه  ال  تحتوي
ة  االسواق  في  يوجد . الغرض لهذا مهمًا مصدرًا البرسيم ويعتبر القولون التهابات ضد تأثير له البرسيم اوراق  المحلي

  .الصيدليات اغلب في تباع والتي البرسيم اوراق من محضرة آبسوالت

ين  وأ صغيرة  ملعقة مقدار يوخذ: آاآلتي هي البرسيم جرعات تحضير وطريقة يم  أوراق من  ملعقت ة  البرس م  المجفف  ث
ى  يشرب  ثم دقيقة عشرين لمدة ينقع المزيج ويترك يغطى ثم عليه المغلي الماء ويصب آبير فنجان في توضع  أن عل

يم  إعطاء عدم ويجب. الكوليسترول لمكافحة وذلك اليوم في فناجين ثالثة من أآثر يشرب ال ال  البرس  سن  دون لألطف
 .الثانية

 Red Clover المروج بنفل يعرف ما أو: األحمر البرسيم

و ات وه بي نب ر عش ه يصل معم ى ارتفاع م 40 ال ه س اق ل عراء منتصبة س ة وأوراق ش به مرآب يم ورق تش  البرس
 . اللون قونفلية وأزهاره الحجازي

 .األزهار النبات من المستعمل الجزء

 . Trifolium Pralense باسم علميا األحمر البرسيم يعرف

رة  عشبة  هو  االرجواني بالنفل يعرف ما او المروج نفل ا  يصل  معم ى  ارتفاعه ا  سم  40 ال  شعراء  منتصبة  ساق  له
يم  اوراق ما حد الى تشبه الشكل بيضوية أربع من تتكون وريقات ذات واوراق ا  البرس ة  عالمات  عليه . بيضاء  هاللي
 . اللون أرجوانية أو قرنفلية بيضوية زهور األغصان فيها وتتكون

ى  ويزرع واستراليا الشمالية أمريكا في وطن وقد وآسيا اوروبا المروج نفل نبات موطن :للنبات األصلي موطنال  عل
 .التربة في للنيتروجين مثبت وآمحصول آنبتة واسع نطاق

وي  :المروج نفل لنبات الكيميائية المحتويات ار  تحت ل  ازه دات  المستخدم  الجزء  وهي  المروج  نف  واحماض  فالفوني
ار  زيت على تحتوي آما. الساليسيليك حمض منها يةفينول م  ومن  طي ه  اه ل  ساليسيالت  مرآبات زين  وآحول  المثي  البن

 .لالستروجين مولدة االزهار في الموجودة والفالفونيدات. دهنية واحماض ونشاء وسيتوسيترول
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ان  فقد العالم في راعيةالز النباتات أقدم احد النبات هذا يعتبر القديم؟ الطب في المروج نفل عن قيل ماذا زرع  آ ذ  ي  من
ا عصور ل م اريخ، قب انوا الت تخدمون وآ اره يس ي ازه ى الت رة شكل عل ذ الك تخدام من ل االس د الطوي  لالعشاب العه
 من  العديد يعلن بالمقابل،. السرطان عالج في النبات لهذا العالجية المزايا امتدحت الماضية عام المائة وخالل الطبية
اء ل ان ينالمعاصر االطب ؤدي ال النف ى ي ي تحسن أي ال ع. بالسرطان المصابين وضع ف ك م د ذل  بعض آشفت فق
الورام  المضادة اآلثار بعض النبات لهذا يكون ان الممكن من ان الدراسات ا . ل ذا  لعب  آم ات  ه ديماً  دورًا النب ز  ق  تمي

اريخ  من  طويلة لفترة استمر بكونه ي،  آرمز  الت د  دين ه  امتدحه  فق ق  وبجل ان  االغري دماء  والروم ذلك  الق  الشعوب  وآ
 .المسيحية اعتناق قبل ايرلندا في السلتية

 لمعالجة  الروس الشعبيون االطباء به اوصى آما آمقشع، طويلة لفترة استخدموه قد التقليديون الصينيون االطباء آان
ون، والع البشرة  امراض لمكافحة خارجي آعالج يستعملونه الناس آان اخرى حضارات وفي. الربو  عن  واستعمل  ي
 وعالج  للسعال ودواء لاللتهاب ومضاد آمهدئ وصفه الى إضافة الماء، احتباس لعالج وذلك للبول آمدر الفم طريق

 .للسرطان

ائيون  األطباء آان عشر التاسع القرن في راً  يشجعون  االنتق ى  آثي ذا  استهالك  عل ات،  ه ذا  عن  وتحدثوا  النب ات  ه  النب
ا  الديكي، السعال عالج في ايجابيًا تأثيرًا تمارس يالت االدوية اندر احد بصفته ز  آم ا  يتمي ة  بمزاي . خاص  بشكل  ملطف
اء  هؤالء  اوصى وقد ات  باستعمال  االطب ل  نب وا  والسل،  القصبات  والتهاب  السعال  لمعالجة  النف  خاص  بشكل  وافتتن

 ".اآيد بشكل السرطانية االورام نمو النفل يؤخر. "السرطان معالجة في باستخدامه

ذ  الحديث؟  الطب  في النفل عن قيل اذام ة  من رن  نهاي ى  عشر  التاسع  الق ة  وحت رن  بداي ان  العشرين  الق ل  آ  يشكل  النف
د الرئيسي العنصر ة الصيدلية المستحضرات من للعدي م المعروف ات" باس ل مرآب ان" النف ذه اشهر وآ ات ه  المرآب

رآة صنعته مستحضرًا ام ش ل ويلي و ميري ارة وه ن عب زيج ع ن م ل م دة النف ات وع ان. اخرى نبات ك صانعو آ  تل
 ).اللمفاوية الغدد سل( والسل والزهري الجلدية االمراض لمعالجة ومفيد مقو انه يدعون المرآبات

ا  لمعالجة  خارجي  آاستعمال  بالنفل المعاصرون العشابون اوصى آما ق  وعن  والصدفية،  االآزيم م  طري  آمنشط  الف
بلغم ومقشع هضمي ة، والحمى القصبات ابوالته السعال ولعالج لل زال وال القرمزي بعض ي تعماله يوصون ال  باس
احثين  بعض اآتشف وقد. السرطان لعالج د  من  الب ومي  السرطان  معه ذا  في  ان الق ات  ه ا  بعض  النب  المضادة  المزاي

الورام، رروا ل وا ان وق كل يدرس ا افضل بش ة المزاي ي العالجي ع الت ا يتمت د به ر ان بع د نش م، اح ان زمالئه  جوناث
ذا  عن وافية دراسة" الطبيعية المنتجات صحيفة" في هارتويل ات  ه د  النب ا  اآ اس  من  مجموعة  33 ان فيه زة  الن  متمي

راف  على جميعًا اتفقوا الذين االشخاص من العدد لهذا والبد للسرطان لعالج النفل تستخدم العالم في أثير  االعت ذا  بت  ه
 .اآلخرين نفوس يف قويًا صدى له يكون ان السرطان عالج في النبات

ل  ان استنتجوا مخبرية بدراسة للسرطان الوطني المعهد باحثو قام وعندما وي  االرجواني  النف ى  يحت واد  عل  مضادة  م
دة وا لالآس ة واثبت ذه فعالي ات ه ي المرآب ة ف ن الوقاي دي اورام م دى الث ات ل زال وال. الحيوان ذه ت افات ه ي االآتش  ف
 .السرطان معالجة في النفل نبات استخدام عدم وعلينا االولية مراحلها

ه  يمكن  ال استروجيني اثر له يكون آبيرة بكميات يؤخذ الذي النفل ان الدراسات بعض تشير ذي  االمر  اهمال ي  ال  يعن
أس  سن  اعراض  بعض يخفف ان يمكن انه ا . الي ة  الدراسات  احدى  برهنت  آم ل  ان المخبري افح  النف ال  بشكل  يك  فع
اء  به اشتهر الذي االستخدام االيجابية النتائج هذه وتؤآد السل عن المسؤولة راثيمالج وخاصة الجراثيم من عددًا  االطب

 . للسل عالجهم في األمريكان االنتقائيون

 النمو على لحثه الورم موقع على منها مرآز مغلي يوضع آان حيث. الثدي سرطان لعالج العشبة هذه استخدمت وقد
 . الدم مجاري تنظيف وفي الكبد حماية على يساعد األحمر والبرسيم جيالتشن للسعال يستعمل وهو الخارج الى

اء  آوب  ملء  الى تضاف االزهار من آبيرة ملعقة ملء اخذ هو النفل نبات استعمال وطريقة ي  م رك  مغل  مغطاة  وتت
وم  في  اآواب ثالثة بمعدل وتشرب تصفى ثم دقائق10 لمدة اك . الواحد  الي واتي  للنساء  تحذير  وهن او  الل وب  لنيتن  حب
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ا . الطبيب استشارة بعد اال النبات هذا استعمال عدم الحمل منع ذا  استخدام  عدم  يجب  آم ات  ه ل  من  النب  المرضى  قب
 .الدماغية السكتات او القلب بأمراض المصابين او الدم بتخثر المصابين

 BLACKBERRY العليق

ار  اربعة إلى ارتفاعها يصل متسلقه شائكة شجيرة العليق ا  أمت ة  اقأور له ى 3 ذات الشكل  رحي ار  قصوص 5 إل  وازه
 من  يوجد . أيضًا أسود آبش ويسمى" درآة" بالفارسية العليق يسمي. السوداء العنبات من وعناقيد قرنفلية إلى بيضاء
ة  في  خضراء  وهي العليق آبس أو العلقية الثمرة تسمى توتية والثمار العالم، اقطار جميع في أنواع عدة العليق  البداي

  صغيرة بذور داخله وفي اللون اسود الكبش يصبح النضج وعند تحمر ثم

  Rubus fiuticosus بأسم علميًا النبات يعرف

 . والعنبات األوراق المستخدمة األجزاء.والجذور واألوراق الثمار : النبات من المستعمل الجزء

ات األصلي الموطن ق األصلي الموطن :العليق لنب اطق للعلي ة المن ي المعتدل ا،أ ف د وروب ي وطن وق ريكيتين ف  األم
 .واألحراج األشجار واسيجة البور األراضي في وجوده ويشيع واستراليا

وي  الغاليك وحمض وفالقوثيدات العفص حمض على العليق اوراق تحتوي ؟ للعليق الكيميائية المكونات ماهي  وتحت
 .وسكاآر عضوية ضواحما عفصية ومواد ج وفيتامين والبكتين االنثوسيانينات على الثمار

 ؟ العليق عن القديم الطب قال ماذا

د ب أوصى لق ي الطبي قوريدس األغريق ي دس رن ف يالدي الق العليق األول الم ي الناضج ب ائل ف رة س ات غرغ  أللتهاب
 . ووقائها الجروح لغسل العليق اوراق استخدمت األوروبي الشعبي الطب وفي الحلق

ان  وشبف  بصمغ  وسحق اعتصر إذا" قالعلي عن تذآرته في األنطاآي داود قال اً  آ ين  أمراض  من  نافع  أو حارة  الع
اردة ًا ب ة خصوص ورم القرح ة وال ر. والدمع ائر يفج دمامل س وب ال دمل والحب روح وي ا الق بس ويجففه  الفضول يح

 وطبيخه  شربًا،  الحصى يفتت جذره. مضغًا ولو والقالع اللثة وقروح والسحج مطلقًا والبواسير شربًا والدم واالسهال
ام  دخل آلما بمائه رجليه لطخ على الزم من الشعر، يصبغ ه  وقف  الحم ة  عاش  وان الشيب  عن ام،  مائ  في  وشربه  ع
  ." الحمل يمنع الورد بماء الحيض

ى  العليق  اغصان  اطراف : "فيقول جامعه في البيطار ابن أما ره  القالع  شفت  مضغت  مت روح  من  وغي م  ق  وهي  الف
ل  شرب إذا. الشعر طبيخها صبغ الورق مع طبخت إذا أغصانه. آلها الجراحات تدمل ايضًا بطن  عق  سيالن  وقطع  ال

ة  شد الورق مضغ إذا. القرون ذات الحية نهش ويوافق الرحم من المزمنة الرطوبة الورق  ضمد  إذا. اللث ع  ب ة  من  النمل
ي  والبواسير  المعدة في تئةالنا والبواسير والظفرة العين ونتوء الرطبة، الرأس قروح وابرأ البدن في تنتشر ان من  الت

ى  ووضع  ناعمًا الورق دق إذا. الدم منها يسيل دة  عل ة  المع ي  والضعيفة  العليل واد  إال تسيل  الت ا  الم  عصارة ". "وافقه
ا  في  آانت  الشمس  في  جففت إذا الورق ة،  فعله رة  عصارة  قوي م،  أوجاع  وافقت  ناضجة  آانت  إذا ثم ار  الف  إذا ازه
 .البطن عقل بالشراب شرب

رأس  على القروح من ينفع الشعر، يصبغ بأغصانه اوراقه طبيخ" فيقول القانون في سينا ابن أما دمل  ال  الجراحات  وي
ة  سدت  اوراقه مضغت واذا رأت  اللث ذلك  القالع  واب ه  وآ ه  وعصارة  الناضجة  ثمرت ه  ثمرت رئ  وورقت م  أوجاع  تب  الف

دم،  نفث  من  اجزاؤه  تنفع ،يصدع العليق ورق من واإلآثار الرأس فروح يبرئ وورقة الحارة ل  ال بطن  يعق  ويقطع  ال
 ".البواسير من وينفع الرحم من المزمنة الرطوبة سيالن
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 العليق؟ عن الحديث الطب قال وماذا

ذاق  الكريهة األدوية به تحلى حلو شراب العليق ثمار من يحضر ين  وهو  الم در  مل ول  وم ا  وفي  للب  يحضرون  أوروب
ه ًا من مونه منقوع اي" يس وزاالفرم ش ع" ب ار وتوض ي األزه ل ف يض الخ رون األب ه ويستحض ا من مى م ل" يس  خ

زالت  معالجة  في العليق أرواق مقلي ويستعمل ،". الفرميوزا ة  الن ة  المعدي ادة  واإلسهال  والمعوي . الطمث  نزيف  وزي
ل ال في  ثماره نقع وحق. والحلق اللثة إلتهابات في والغرغرة المضمضة في أيضا األزهار مطبوخ ويستعمل د  مهب  يفي

يض،  السيالن ضد وخ  الحصى  تفتت  وجذوره  األب ه  ومطب اك  هل . الشعر  يصبغ  وأعضائه  أوراق ة  أضرار  هن  جانبي
 للعليق؟

ائعة  المنزلية األدوية من العليق توت وآان ر  االستعمال  الش وت  أوراق وتعتب دة  الوصفات  من  العليق  ت  لمعالجة  الجي
م  األوراق من  شاي ملعقتين ملء يؤخذ حيث الحامل لدى والدوخة الصباح قيء ى  تضاف  ث اء  آوب  ملء  ال ي  م  مغل

 .وتشرب تصفى ثم دقائق عشر لمدة وتترك

ات  األوراق المستخدمة األجزاء: الحصبة لعالج مفيد العليق ات  ويعرف  والعنب اً  النب  Rubus Fruticosus باسم  علمي
وي ي األوراق وتحت تعملة وه د المس بة ض ى الحص وض عل ص حم ك وحمض داتوالفالفوني العف ة الغالي  وطريق
م  الناشفة أو الطازجة النظيفة األوراق من أآل ملعقة يؤخذ ان هو الحصبة لعالج العليق أوراق استعمال  ملء  تغمر  ث
 .يوميًا الوجبات بين واحد آوب ويشرب تصفى ثم دقائق خمس لمدة وتترك مغلي ماء آوب

 :بالحصبة األطفال اصابة عند مراعاتها يجب مهمة نصائح

اء  بالحصبة  المصاب  الطفل يشرب ان يجب - رة،  الم اء  ان حيث  بكث ي  السوائل  يعوض  الم دها  الت  بسبب  الجسم  يفق
 .الحرارة درجة ارتفاع

ه  اليوم في مرات عدة الفاتر بالماء الطفل جسم غسل يجب - بط  ألن ه  الحرارة،  درجة  يه ة  وينب نفس،  عملي  ويهدئ  الت
د  الشبابيك اغالق من والبد تهابات،االل من ويحميه الجسم وينظف األعصاب، ل  غسل  عن ع  الطف ل  مالبس  وتخل  الطف

م  ببطانية ويلف ع  برفق  يمسح  ث ة  جزءاً  جزءاً  جسمه  أجزاء  جمي د  القماش  من  بقطع اء  في  تغمس  أن بع دافئ  الم  ال
 .نظيفة مالبس الطفل ويلبس الجلد يجفف الطريقة بهذه الجسم غسل اتمام وبعد قليًال، وتعصر

ل  اعطاء عدم يجب - وع  أي الطف ه  حيث  العسل  من  ن ه  يسبب  ان ه  تكون  شديداً  اسهاالً  ل ى  وطأت ل  عل  من  أشد  الطف
 .نفسها الحصبة

ذاء يكون  أن يجب  - ل  غ ًا بالحصبة  المصاب الطف ل الهضم  سهل  خفيف  والبطاطس المسلوق  والخضار الشوربة  مث
 .والسمك المسلوقة اللحوم اعطاؤه يضره وال والبرتقال الليمون وعصير والزبادي بالحليب واألرز المسلوقة

 الصديدي  الرمد حدوث لتالفي وذلك) الصيدلية في يوجد( البوريك بمحلول اليوم في مرات عدة العينين غسل يجب -
 .العمى إلى تؤدي قد التي القرنية وقرح

وم  في  مرات  عدة األذنين غسل يجب آما نفس  الي ول  ب ات  حدوث  لتالفي  البوريك  محل األخص  ناألذ التهاب  األذن وب
 .باليوريك مبللة قطن قطعة للغسيل ويستخدم الوسطى

ؤدي  قد قذارتهما ألن والفم باألنف العناية يجب - ى  ت وي،  التهاب  حدوث  إل ة  رئ م  تنظيف  وطريق ة  دعك  هي  الف  اللث
وي  بغسول واللسان ى  يحت ات  عل اوية  آمي ر  ويمكن . الليمون  وعصير ) الصيدلية  من ( الجلسرين  من  متس م ا تطهي  لف
 .ماء آوب ربع في االآسيجن محلول من صغيرة ملعقة نصف حوالي باستعمال

 .يومين آل بالشيح شرجية حقنة عمل الحالة هذه في فيمكن للطفل إمساك حدوث حالة في -
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 : العليق أوراق شاي : المثانة لاللتهاب مفيد عالج العليق

 . ءالما من بليتر وتغمر العليق أوراق من غرامًا 50 يؤخذ -

 . دقائق 3-2 لمدة الغلي يواصل ثم الغليان، درجة لغاية ويغلى النار على يوضع -

 . مغطى وهو دقائق 10 مدة لينقع الشاي يترك -

 .مرة آل في آوب يشرب بحيث متفرقة دفعات على النهار خالل الكمية تشرب -

 الزيتون زيت

 :يلي فيما نوردها خصائص عدة على بناء الزيتون زيت يصنف 

ون 1 ون: الل ى ويك ن درجات عل ى األخضر م ذهبي األصفر المصفر األخضر( األصفر ال امق األخضر ال  او الغ
 ).االصفر وآذلك الفاتح

 .عاتمًا او براقًا اللون يكون حيث: المظهر 2

 .لبنيًا او شفافًا يكون حيث: الشفافية 3

 .السيولة حتى بدرجات آثيف: القوام 4

 . غريبة روائح او معدومة او مميزة عطرية: الرائحة 5

 .مميزة نكهة دون دسم طعم او ذلك غياب او الزيتون ثمار طعم يميز: الطعم 6

 . األقدم المواسم: جدًا قديم زيت. السابق الموسم: قديم زيت. الحالي الموسم: جديد زيت: يميز حيث: التخزين فترة 7

ورد : الزيتون لزيت الدولي المجلس عن والصادر لمعتمدا التصنيف فهو الدولية التجارة في المتداول التصنيف أما  ون
 :يلي فيما له شرحًا

 :هما اساسيين صنفين الى الزيت يصنف

 .الطازجة الزيتون ثمار عصير من الناتج الزيت وهو: الزيتون زيت -

 من  لمستخلصوا). الزيتون عرجون( الزيتون تفل من الزيتالناتج وهو): الزيتون عرجون زيت( الزيتون تفل زيت -
 :يلي فيما صنف لكل المعتمد التصنيف يلي فيما وندرج. الزيتون ثمار عصر بقايا

ار  من آامل وبشكل مباشرة المستخلص الزيت وهو الزيتون زيت: األول الصنف: أوًال ون  شجرة  ثم  ويصنف . الزيت
 : اآلتية االنواع الى

 . البكر الزيتون زيت 1
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 . المكرر الزيتون زيت -2

 . النقي لزيتونا زيت -3

ون  عرجون زيت او الزيتون تفل زيت: الثاني الصنف: ثانيًا ل  من  المستخلص  الزيت  وهو  الزيت ون  تف  من  أي الزيت
 : اآلتية االنواع الى ويصنف: الزيتون ثمار معاصر بقايا

 .النيء العرجون زيت او) الخام( النيء الزيتون تفل زيت -

 .المكرر الزيتون ونعرج زيت او المكرر الزيتون تفل زيت -

 : ومواصفاته وانواعه صنف بكل تعريف يلي وفيما. الزيتون عرجون زيت او الزيتون تفل زيت -

 Olive oil الزيتون زيت: األول الصنف

 : انواع ثالثة الى ويصنف

ت -1 ون زي رر الزيت  Virgin: المك Olive  oil و ت وه تخلص الزي رة المس كل مباش ل وبش ن آام ار م ون ثم  الزيت
 : انواع تحت الى ويصنف آيماوية او حرارية معامالت اية دون بسيطة وفيزيائية ميكانيكية بطرق لطازجةا

 .درجات ثالث في ويميز هو آما المباشر لالستهالك صالحVirgin Olive Oil: بكر زيتون زيت -

ه  بكر زيتون زيت وهوEXTRA VIRGIN O.O) اآسترا( ممتاز بكر زيتون زيت - م  رائحة  ل دين  وطع  وحموضته  جي
 ). العينة من زيت غ100 في الحر االولييك بحمض مقدرة% (1 تتعدى ال

د  بكر زيتون زيت - ون  زيت  وهو Fine. v.o.o: جي نفس  بكر  زيت ابقة  المواصفات  ب ى  آحد  حموضته  ولكن  الس  اعل
 ). زيت غ100 في الحر االولييك بحمض مقدرة% (5،1

ون  زيت  - د  شبه  بكر  زيت نفس ) Ordinary ( Semi‐fine V.O.O) عادي ( جي ابقة  المواصفات  ب  حموضته  ولكن  الس
ز  في  الحموضة  درجة  من % 10 تسامح  مع ). زيت  غ100 في  الحر االولييك بحمض مقدرة% (3 الى تصل  تميي

 . السابقة الدرجات

وب  بسبب المباشر لالستهالك صالح غير)V.O.O (Lampante: بكر زيتون زيت - الطعم  عي اع  او ةالرائح  او ب  ارتف
ي ة ف ر الحموضة درج ن اآث دعى%.3،3 م ت وي ون زي ر زيت انتي( بك ت او) المب ات ويخضع المصباح زي  لعملي

 . الصناعي لالستعمال او التكرير

ون  زيت تكرير من الناتج الزيت وهوRifned Olive oil: المكرر الزيتون زيت  -2 ر  بطرق  البكر  الزيت ي  التكري  الت
 . الطبيعي يماويالك ترآيبه على تؤثر ال

اتج  الزيت وهوPure olive oil: النقي الزيتون زيت  -3 زيج  من  الن ون  زيت  من  م ون  زيت  مع  المكرر  الزيت  الزيت
 . هو آما البشري لالستهالك صالح وهو البكر

اني  الصنف ل  زيت : الث ون  تف ون  عرجون  زيت Olive‐Pomace oil الزيت اتج  الزيت  وهو : الزيت ة  من  الن ل  معامل  تف
ذيبات ) العرجون ( بالمعاصر ثمارالزيتون عصير بقايا( تونالزي زين  هكسان ( العضوية  بالم ر  مع ) بن ة  التكري  والتنقي

 : اآلتية االنواع الى ويصنف الالزمة
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ل  زيت  -1 ون  تف ام  الزيت يء ( الخ ل  زيت  وهو Crude Olive‐pomace oil) الن ون  تف ر  المخصص  الزيت ة  للتكري  بغي
 .الصناعة في او البشري اللالستعم صالحًا ليكون تجهيزه

ون  تفل زيت من المستخلص الزيت وهوRefined Olive‐Pomacem Oil: المكرر الزيتون تفل زيت - 2 ام  الزيت  الخ
ا  البشري  لالستهالك  مخصص  وهو . الدهنية الحموض من االصلية ترآيبته على يؤثر ال بشكل التكرير بعمليات  آم

 . البكر الزيتون زيت مع بمزجه او هو

 وهو البكر الزيتون زيت مع المكرر الزيتون تفل زيت من مزيج وهوOlive‐Pomacem Oil: الزيتون تفل زيت - 3
 . البشري لالستهالك صالح

اء  أحد  يقول الحصاة اذابة على يساعد الزيتون زيت ا  يصوم  مرضية  حاالت  رأيت : " الطب  بحصوات  المريض  فيه
 ." الجسم من الحصوات وتطرد المرارة تنقبض حيث ت،الحصوا إلذابة زيتون زيت يشرب ثم المرارة

ارت اث أش ة األبح ي المختلف ال ف ة مج ذاء عالق تهلك الغ عوب المس راض للش ب وأم ذاء ان القل وض" غ ر ح  البح
 المعلومة هذه الباحثون وأرجع القلب بأمراض اإلصابة ومن الكولسترول ارتفاع من بالحد وطيدة عالقة له" المتوسط

د  اجتمع ولقد. العالم من البقعة هذه غذاء في الزيتون زيت استهالك ارتفاع إلى يجابيةاإل النتائج أو احثين  من  العدي  الب
 آان ولقد). بهما المرتبطة واألمراض المتوسط البحر حوض وغذاء الزيتون زيت( مناقشة في وبدأوا المجال هذا في
ا  الموضوع هذا في االستنتاجات أهم من ي  م ون الز زيت : أوًال:يل بط :والكولسترول  يت ون  زيت " ارت  من  بالحد " الزيت

ابة اع اإلص ترول بارتف ث الكولس وحظ حي ى ل عوب عل ي الش تهلك الت ات تس دة آمي ن جي ت م ون زي بة ان الزيت  نس
ترول يء الكولس ار( الس ا أو) الض رف م نخفض) LDL( ب يع ي م دم ف الي ال ك أدى وبالت ى ذل د إل ن الح  تصلب م

اً .والجلطة  القلب  أمراض  من الحد في آبيرة القةع له بدوره والذي الشرايين ون  زيت : ثاني دم  وضغط  الزيت ر :ال  يعتب
دم  ضغط  ارتفاع مرض اع  ان حيث  والجلطات  القلب  أمراض  لحدوث  األساسية  العوامل  من  ال  سواء  الضغط  ارتف

ام  أو البسيط( االنقباض أو االنبساطي ه ) المق أثير  ل ى  سلبي  ت األمراض  اإلصابة  عل ة  ب د . المختلف وحظ  ولق اك  ان ل  هن
ات  واستهالك  الدم ضغط خفض بين مباشرة عالقة ون  زيت  من  مناسبة  آمي ى  ودل الزيت ك  عل ي  البحوث  أحد  ذل  الت
ى أجريت دد عل اع المصابين المرضى من ع دم ضغط بارتف ادلون ال ة ويتب ه أدوي م حيث. لتخفيف ى المرضى قس  إل
ا  أو) ممتاز نخب( زيتونال بزيت غني غذائي برنامج لهم عمل منهم األول قسمين البكر  يعرف  م  اآلخر  والنصف . ب
 انخفاض  إلى النتائج اشارت. أشهر4 عن زادت زمنية فترة وبعد الشمس دوار بزيت غني غذائي برنامج على وضع
 الخاصة  األدوية جرعات خفض المجموعة هذه في المرضى استطاع وقد الزيتون زيت استهلكت التي المجموعة في

ات  معدل في انخفاضًا هناك ان الدراسات تشير:والسرطان الزيتون زيت: ثًاثال.الدم بضغط  اإلصابة  من  الناتجة  الوفي
 على يشمل المناطق هذه سكان غذاء ان الدراسات هذه وتوضح المتوسط األبيض البحر حوض مناطق في بالسرطان

ون  زيت  من جيدة نسبة دهون  آمصدر  الزيت ذائهم  في  لل أثير  ننسى  وال غ ه،  الخضار  كاستهال  ت  وخصوصاً  والفواآ
دي  بسرطان اإلصابة دة،  الث ذه  وتوضح  والمع ائق  ه ون  زيت  أن الحق وى  الزيت ى  يحت دة  نسبة  عل امين  من  جي ) ه( فيت
 استهالك ان ولوحظ. منها الجسم وتخليص المؤآسدة المواد وربط بتغليف يقوم وبالتالي االآسدة بمضاد يعرف والذي

ون  زيت  ملعقة( اً ) زيت نقص  ان كن يم يومي دي  سرطان  خطر  من  ت ر  بنسبة  الث اً %.40 من  أآث ون  زيت : رابع  الزيت
 البيضاء  البشرة  ذوي وخصوصًا العالم دول من العديد في الجلد سرطان آبير وبشكل ينتشر:الجلد سرطان من والحد
ان  بدراسة الباحثين أحد قام ولقد. السباحة بعد وخصوصًا طويلة ولفترات للشمس آبير بشكل يتعرضون والذين  االده
باحة  بعد) الجسم جميع( الجلد على الزيتون بزيت ه  الس أثير  ل  بسرطان  اإلصابة  من  الحد  في  المساعدة  في  مباشر  ت
ائق  هذه آل.الثدي ي  والدراسات  الحق ربط  الت ون  زيت " استهالك  ت ة  ليست  الصحية  المشاآل  من  والحد " الزيت  غريب
م  في وتعالى سبحانه اهللا وصفها مبارآة رةشج من ينتج الزيت هذا ان حيث آمسلمين علينا اب  محك بهها  حيث  الكت  ش
الى  سبحانه اهللا النور  وتع ال  حيث  ب د {: ق ة  شجرة  من  يوق ة  مبارآ ة  وال شرقية  ال زيتون ا } غربي ذه  ان آم  األسرار  ه

ة ي الكامن ذا ف ارك الزيت ه ذي المب ه ال دى رسول امتدح ه اله ال حيث والسالم الصالة أفضل علي وا: (ق تال آل  زي
ذا  استهالك  عملية فان لذلك).مبارآة شجرة من فانه به وادهنوا تج  ه ارك  المن ه  يوصي  المب ل  من  ب ريم  شرعنا  قب  الك
 .الشافي واهللا العالية نتائجه من وآذلك

ة األبحاث ادرآت ة العلمي ده الطبي ير حيث فوائ ائج تش ى النت ون زيت ان ال ي الزيت إذن يق ن اهللا ب  العصر مرض م
د"!!.القلب مرض" ان ولق ي التوصيات احدى آ ات بعض ف ة التجمع ذاء ان العالمي ات غ  البحر حوض دول مجتمع
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يض ر المتوسط االب د يعتب م أح ل أه ؤثرة العوام ي الم اض ف دوث انخف راض ح ب أم رايين القل ة والش دول مقارن  بال
احثون  ويرجع.األمريكية المتحدة والواليات أوروبا مثل األخرى ك  الب ى  ذل ادة  إل ت  زي ون  زيت " هالكاس ديهم " الزيت . ل

 لزيت الصحية الفائدة وهو السبب هذا ان نظري وفي. األخرى والدهون والزبدة السمن من بدًال الزيت هذا واستهالك
اتج  الزيت  هذا ان الزيتون ة  الشجرة  من  الن ا  المبارآ ال  آم الى  ق د {: تع ة  شجرة  من  يوق ة  مبارآ  وال شرقية  ال زيتون
ة وي} غربي ى يحت اض عل ة احم زة دهني رف متمي م تع اض باس ة االحم ة الدهني ة أحادي بع عديم  Mono التش

Unsaturated ذه  يعمل  حيث دة  األحماض  ه ى  الفري اع  من  الحد  عل دل  ارتف دم  في  الكوليسترول  مع ا . ال ذا  ان آم  ه
 آل فينول البولي مثل المرآبات بعض وآذلك األآسدة بمضادات تعرف خاصة فيتامينات على يحتوي المبارك الزيت
اع  االصابة من تحد الزيتون زيت في نسبتها ترتفع والتي المرآبات هذه ى  أي الكوليسترول  بارتف  من  تحد  آخر  بمعن

ة  بطريقة مستخلصًا الزيت هذا يكون ان يجب ولكن القلب، أمراض من تحد وبالتالي الشرايين تصلب  وبأسلوب  معين
 .Virgin Oil Extr األولى العصرة من وناتج ممتاز وهو" البكر الزيتون زيت" يسمى زيت يعطي

 أداء على وتبقي الذاآرة فقدان تقيك أن ، يوميا تتناولها الزيتون زيت من لقطرات يمكن: ذاآرتك يقوي الزيتون زيت
ه  ما إلى استنادا وذلك الشيخوخة، سن بلوغك عند فعال بشكل لوظائفه دماغك ق  يقول ة  من  علمي  فري اري "  جامع " ب
ذي  العلمي  الفريق يترأس الذي" آابورسو انتونيو"  الدآتور يقوله ما بحس -ذلك في والسر ام  ال ة  باألبحاث  ق  الالزم
ة  الزيتون في عليها العثور يمكن التي المتشبعة غير الدهنية الحوامض هو -االستنتاج هذا إلى التوصل قبل  دوار وحب

 . السمسم وزيت الشمس

ك  عن " آابورسو" الدآتور ويعبر. الدماغ بينة سالمة على تحافظ المواد هذه أن العلماء هؤالء ويعتقد ه  ذل دو " بقول  يب
د ". الشيخوخة  عملية أثناء المتشبعة غير الدهنية األحماض إلى متزايدة حاجة هناك أن ق  توصل  وق ى  الطبي  الفري  إل

ه ذه نتائج د ه اث بع ملت أبح ارهم تراوحت شخص 300 ش ين أعم ا، 84 و 65 ب ث عام ين حي ذين أن تب  اولواتن ال
ى  أفضل  بقدرة تمتعوا. الغذائية وجباتهم مكونات ضمن األحماض هذه من أآبر آميات ذآر  عل انوا  الت ر  وآ  يقظة  أآث
ذا  في  خاص  بشكل  فعاال باعتباره الزيتون زيت من إضافية آميات بتناول الباحثون ويوصي. غيرهم من . المجال  ه
 .طبية مبارآة الزيتون فشجرة عجب، وال

 راوند

  Rhubarb الطبي الراوند 

. الصينى والراوند الهندى، والراوند الراحى، راوند: أهمها أنواع عدة منه وتوجد البطباطيات، فصيلة من معمر نبات
 آثيفة سنابل في الجنس وحيدة األزهار شحمى، الورقة وعنق متماوجة، أو مسننة وحافتها الحجم آبيرة راحية أوراقه
 . باألخضر مشرب أبيض لونها

 .الطبي الراوند المقام هذا في ويهمنا للزينة الحدائق في ويزرع طبي غير واآلخر طبي احدهما نوعان الراوند نبات

ة  ارتفاع يصل ان يمكن حيث جدا عريضة اوراق له عشبي نبات Rhubarb الطبي الراوند ى  الورق رين  حوالي  ال  مت
ه  يكون  زاحف ثخين جذمور له. المتر ونصف ا  لون داخل  في  صفر وا الخارج  من  بني ى  الجذمور  يتشعب . ال  عدة  ال
ه . ومجوفة ومتشعبة مستديرة سيقان له فروع، ار  ل ة  ازه ر  عدد  من  مؤلف ار  من  آبي ى  توجد  صغيرة  األزه ة  عل  هيئ
 .عناقيد او سنابل

ات  االصلي  الموطن  اما Rheum Palmatum باسم علميا الطبي الراوند يعرف د  لنب و  الراون  افضل  وهو  الصين  فه
وع ادة ويغش ن د ع دي بالراون ي الهن ي، والبرازيل زء والروس تخدم الج ن المس ات م د نب ذامير: الراون  األرضية الج

 .االوراق واعناق النبات وسيقان

وي  :الراوند لجذمور الكيميائية المحتويات د  جذمور  يحت دات  الصيني  الراون ة  جلوآوزي ا  بنسبة  انثراآينوني ين  م  3 ب
ودين ) Aloe‐emodin( الوايمودين ،)Rhein( رين: المجموعة هذه مرآبات واهم% 5 ا ) Emodin( وإيم وي  آم  يحت
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ى دات عل ن فالفوني ا م ين اهمه اض) Catechin( آاتيش ولين، واحم واد فين ية وم بة عفص زالت% 10 5 بنس  واآ
 .والبوتاسيوم 1 ب فيتامين وآذلك آالسيوم،

ى  الصيني الراوند اعتبر لقد: الراوند استعماالت ة  افضل  العصور  مر  عل ة  االدوي ان  الملين ل  وآ روة  يمث  اقتصادية  ث
ان  حيث للصين ر  آ م  من  يعتب وارد  اه ذاك،  االقتصادية  الم ر  آن ات  أأمن  من  ويعتب ى  الملين ال  بالنسبة  حت د . لالطف  وق
از  لمشاآل  عالج  انجح ويعتبر سنة الفي من اآثر منذ الصين في استخدم ة  خاصية  وتوجد . الهضمي  الجه  في  غريب
د ي توجد ال الراون ار اي ف ه وهو آخر عق ين يعمل ان رة بجرعات آمل ذلك صغيرة بجرعات وآمقبض آبي و ول  فه
اف يستخدم ر بجرعات االسهال والحداث صغيرة بجرعات االسهال اليق م من. أآب تخداماته اه ا اس ي م ين،: يل  مل
ا  مضاد المعدة، مغص يضاد االمساك،، يحدث مقبض، ا . للبكتري ازات  آطارد  يستخدم  آم و  للغ ون  ومق  ومضاد  للقول
 .اللثة والتهاب للنخر آمضاد وذلك للفم غسوال ويستعمل للشهية وفاتح والدمامل للحروق

 الشعوب  اآثر من االنجليزي الشعب ويعتبر والسلطات الحلوى صناعة في فتدخل الراوند وسيقان االوراق اعناق اما
ي ل الت ع تتعام اق م د اوراق اعن ي الراون ير ف لطات، تحض ر الس ةا تعتب عبة لورق ة المتش امة بالنصل والمعروف  س

 تحذيرات.الكالسيوم اآزالت من آبيرة آميات على الحتوائها

ل  من  الراوند استخدام عدم يجب رأة  قب ذلك  والمرضع  الحامل  الم ذين  المرضى  وآ انون  ال  وامراض  النقرس  من  يع
 .الشهرية العادة خالل وآذلك الكلى

ا وفرة المستحضرات ام ي المت واف ف يف االس راص ه والت اق ذامير ومسحوق وآبس ها والج د نفس دى توج  بعض ل
 .العطارين

 المكي السنا..  السنامكي

نا يعرف  ى الس توى عل الم مس م الع نامكي" باس ه ألن" س ة األصلي موطن ة، مك ا ويعرف المكرم م محلي نا" باس " س
وب  وفي  الحجاز  مناطق في وخاصة ة،  جن ا  المملك اطق  وبعض  نجد  في  ام ة  نم  األخرى  المن  باسم  فيعرف  المملك

 :األنواع هذه وأهم نوعا عشر ثالثة السنا من يوجد" عشرق"

 Cassia Angustifolia باسم علميا والمعروف السنامكي -1

 Cassia Acutifolia باسم علميا والمعروف الحجازي السنامكي -2

  Cassia Fistuls باسم علميا ويعرف الخرنوب -3

بية  باتاتن عن عبارة األوليان والنوعان رة  عش د  ال معم ا  يزي ى  الغالب  في  ارتفاعه رين  عل ات  ويحمل  مت ا  النب  اوراق
 مجاميع هيئة على األغصان قمم في وأزهارا الوريقات، من أزواج سبعة إلى زوجين من تتكون الشكل ريشية مرآبة

ار  تشبه  قرنية الثمار برتقالي، إلى اصفر لون ذات عناقيد شكل في زهرات سبع الى زهرتين بين ما  أو الفاصوليا  ثم
ة  مفلطح  وشكلها الفول ا  الملمس  جلدي ون  ذات عرضها  ضعف  طوله ي  ل وي  مصفر  بن داخلها  تحت ذورا  ب ون  ذات ب  ل
 ".الجراب" القرنة باسم وتعرف صلب وقوامها رمادي

 .الثمار وآذلك المجففة الوريقات هي السنا نباتات من المستخدم الجزء

وطن لي الم ات األص نا لنب ي الس رة ه ة الجزي ر العربي ودان ومص د والس تان والهن ران والباآس ر واي ر وتعتب  مص
 .آبير تجاري مستوى على للسنا المصدرة الدول والباآستان والهند والسودان
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ات ة المحتوي وي :الكيميائي ار اوراق تحت نا وثم ى الس دات عل ة جلوآوزي رف انثراآينوني ة وتع نوزايد بمجموع  س
Sennosides ا  ويوجد ا  أ،ب،ج،د ةاربع  به وي  آم ى  تحت دات  عل ة  جلوآوزي واد  نفثاليني ة  وم واد  هالمي ة  وم  فالفونيدي

 .طيار وزيت

ديم الطب :االستعماالت ر الق نا يعتب ن الس ات م ة النبات دا القديم تخدمة ج ي المس ث العالج ف تخدمت حي ي اس ن ف  زم
 االمراض  بعض  لعالج  عونيةفر وصفات عدة ضمن ورد وقد" جنجنت" باسم الزمن ذلك في تسمى وآانت الفراعنة

د  في واسع نطاق على يستخدم آان آما القديمة، المصرية البرديات في ه  اهللا صلى  الرسول  عه لم  علي  ورد حيث  وس
 اهللا رسول  مع  صلى  ممن  وهو  حرام ام بن عبداهللا سمعت قال عبلة ابي بن ابراهيم رواه فقد أحاديث، عدة في ذآره
ن  اخرجه " السام اال داء آل من شفاء فيها فان والسنوت بالسنا عليكم" يقول القبلتين في وسلم عليه اهللا صلى  ماجه  اب
ا  اهللا رضي عائشة عن النبوي الطب في وابونعيم السني ابن واخرج السنن، في ي  عن  عنه ه  اهللا صلى  النب لم  علي  وس
  ".السنا في لكان الموت من شفاء شيء في آان لو" قال

نا " والسيوطي  القيم ابن عنه ونقلها الطبية االربعين في داديالبغ عبداللطيف الموفق قال وقد أمون  شريف  دواء الس  م
ى،  الدرجة  في يابس حار ألنه االعتدال، وقريب الغائلة، وي  والسوداء،  الصفراء  يسهل  األول ب،  جرم  ويق ذه  القل  وه
يلة ريفة فض ه، ش يته في ع وخاص ن النف واس م نج الوس ار العضل وتش عر، وانتش ن الش داع لالقم وم ق والص  العتي

 ".والورآين الظهر أوجاع من نفع وشرب زيت في طبخ واذا والحكة، والبثور والجرب) المزمن(

ة  األخالط  يسهالن  والشاهترج السنا" السنا عن الرازي وقال ان  المحترق ة  الجرب  من  وينفع ال ". والحك ه  وق ن  عن  اب
ط  إذا" البيطار ا  خل ه  بالحن ع ي المكي،  وأجوده  الشعر  يسود  فإن دن  في  العارض  الشقاق  من  نف ع  الب  الصداع  من  وينف
ابس  حار  وهو  سنين  سبع  قوته تبقى السنا" األنطاآي داود عنه وقال". والحكة البثور ومن المزمن  األخالط  يسهل  ي

 ".الظهر وأوجاع البواسير ويذهب الصداع من الدماغ وينقي البدن أقصى من اللزوجات ويستخرج

رة  أبحاث  قامت فقد الحديث الطب أما ى  آثي ار  أوراق عل نا  وثم ك  وأثبتت  الس دة  األبحاث  تل نا  فائ  مسهل  آأفضل  الس
ى باإلضافة ة إل دم تنقي ك لل ات والفت ات بالفيروس رآات وأنتجت والفطري ة ش رًا األدوي ن آثي نا، مستحضرات م  الس
ة  دساتير في المسجلة المهمة النباتات أحد السنا نبات ويعتبر ة  األودي ة واألمر األوروبي ة  يكي اك  والصينية  والهندي  وهن

 :يلي ما منها نذآر خارجية وأخرى للسنا داخلية استعماالت وهناك العالم، أنحاء جميع في تسوق عدة مستحضرات

م  إن الملينات أفضل من السنا أن شك ال) 1 ك  اإلطالق  يكن  ل ه  ألن ذل دأ  ال مفعول ون  في  إال يب تم  حيث  القول ه  ي  تحلل
 بعد الغذاء امتصاص على بالتالي يؤثر وال الدقيقة واألمعاء المعدة على يؤثر ال فإنه وعليه نيةالقولو البكتريا بواسطة
رة هال فت ا اإلس ل آم ي المسهالت بعض تفع د يحدث الت تعمالها بع ول اس ة خم اء لحرآ اك فيحدث األمع د اإلمس  بع

نا  يسبب ال آما عليها، والتعود المسهل استعمال معاودة إلى المرء يضطر مما اإلسهال اء  في  تقلصات  الس ا  األمع  آم
نا  استعمال  محاسن  من أن آما األخرى، المسهالت تفعل نظم  أن يسطيع  الشخص  أن الس ريح  الوقت  ي تعماله  الم  الس

دأ  ال المسهل فتأثيره د  إال يب ا  بع ين  م ه  من  ساعة 12 -8 ب اء،  من  يمتص  وال تعاطي نا  ويستعمل  األمع ى  الس ة  عل  هيئ
 .الصيدليات في متوفرة وهي أقراص هيئة على أو منقوع أو مطبوخ

 .الدم لتنقية تستعمل حيث السنامكي من مرآز مائي محلول من مكون مستحضر الهند في حاليًا يوجد) 2

د) 3 تخدام يوج د اس تعمل جدي ات ضد يس ا الفيروس ث وتكاثره م حي تخالص ت وني راسب اس ن بروت وع م نا ن  الس
 .الفيروسات نمو لوقف% 100 نتائج وأعطى سيام سنا باسم المعروف

 .الفطريات ضد واستخدمت ودآورا فيستوال نباتي من جلوآوزيدات استخالص تم) 4

ا تعماالت أم ة االس يمكن الخارجي تخدام ف وع اس نا أوراق منق ى الس ة عل ة هيئ رجية حقن ال ش هل لألطف ك آمس  وذل
ا  العمر، من سنة لكل جم1 منقوع باستعمال ار  أم ة  فنسبة  الكب ر  500 لكل  جم  15 -10 من  شرجية ال الحقن  من  مليلت

 .الماء
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اء  في الحادة المرضية االلتهابات وفي باألمعاء سدد وجود حالة في السنا استعمال عدم يجب ة  وفي  األمع  التهاب  حال
 .الدودية الزائدة

رك  دافئ  ماء آوب في منقوع هيئة على تؤخذ جم 2 إلى 0.5 بين ما اليومية المتوسطة الجرعة تعتبر : الجرعـة  ويت
م  فقط  دقائق عشر لمدة ع  أو ويشرب  يصفى  ث ة  تنق اء  آوب  في  الكمي ارد  م دة  ب ا  لم ين  م م  ساعة 12 -10 ب  يصفى  ث

 .ويشرب

الَ  لشُّْبُرِمِبا َقاَلْت َتْسَتْمِشيَن ِبَم َسَأَلَها وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ ُعَمْيٍس ِبْنِت َأْسَماَء َعْن اللَِّه َعْبِد ْبن ُعْتَبة عن  َق
الَ  ِبالسََّنا اْسَتْمَشْيُت ُثمَّ َقاَلْت َجارٌّ َحارٌّ يُّ  َفَق ه  اهللا صلى  النَِّب لم  علي وْ  وس ْيًئا  َأنَّ َل انَ  َش هِ  َآ َفاءٌ  ِفي نَ  ِش ْوتِ  ِم انَ  اْلَم ي  َلَك  ِف
ام  إال داء آل  من شفاء افيهم فإن السنوت و بالسنا عليكم: " رواية وفي. وأحمد ماجة وابن الترمذي روه. السََّنا  و الس
 .الجامع صحيح في 4067: رقم حديث انظر) حسن حديث" ( الموت هو

 يقوي الغائلة مأمون بأنه المعرفة أهل عنه وقال ، ملين آعالج وتستخدم والعطارين األطباء عند معروفة عشبة فالسنا
 . عنف بال ويسهل والصْرع ةوالحك والبثور العتيق والصداع السوداوي الوسواس من وينفع القلب،

ر  في " غم 20" حوالي السنا من مقدار بوضع تكون: السنا استخدام طريق ومن اء  من  لت ه  يضاف  أن ويفضل  الم  إلي
يلج  من  وقليل البابونج او البنفسج وزهرة السوداء والحبة الهندي والتمر الزنجبيل من قليل م  ، الهل ى  يوضع  ث ار  عل  ن
 ،)الرغوة (  والتفل الورق من يصفى ثم ومن يبرد حتى واترآه ، النار من أنزله يغلي نأ وبمجرد ، يغلي حتى هادئة

ه  يعتاد وعندما ، واحدًا آأسًا استخدام أول في الريق على المريض منه ويشرب ه  يشرب  علي ة  من ي  الكمي  تتناسب  الت
دة  ولزيادة لتحليته العسل إضافة يمكن ، وجسمه عمره مع د  ، الفائ دأ  ساعات  بضع  وبع نا  مفعول  يب تفراغ  في  الس  اس

 . فضالت من البطن في ما جميع

تقراً  مشروبا  أو مأآوال السحر آان إذا بعضها أو السحر مادة إخراج في نافع هو تعالى اهللا وبإذن دة  في  ومس  أو المع
 آل وفي نيالثا الشهر في مرة أسبوعين آل وفي شهر لمدة مرة أسبوع آل في الطريقة هذه تكرر لو وحبذا ، األمعاء
 .الثالث الشهر في مرة أسابع ثالثة

ان نا وآ فه الس ار يص ي العط ابق ف ع الس اب م وب العن ب والخرن ره والزبي ورد والكزب يج وال ين والهل رة والت  وزه
 . والقولون المعدة أمراض من يشتكي لمن بالماء ويغلى البنفسج زهرة الضرم وزهرة الخطمي

نامكي  ونبات ه  استخلص  الس اء  من ادة  العلم ة  م ا  يصنع  فعال ار  منه اتون  عق يناالآس  برج ا  وس دان  وهم  أفضل  من  يع
 .لإلمساك ومضادات آملينات المعروفة األدوية

 : منها ونذآر السنا تحتوي التي األدوية من العديد بترآيب الحديث العصر في األدوية شرآات قامت وقد

 : وهي فقط السنا على تحتوي أدوية

 . puresenid برسنيد -

 . sennakot اآوتسن -

 : وهي خرىاأل الضرورية المواد بعض وعلى السنا على تحتوي أدوية

 )  Agiolax(  أجيوالآس -

 ). syntolax(  سينتوالآس -
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 .Mucinum ميوسينم -

 . glisennind جليسينيد -

 البكتيريا بواسطة تحلله يتم حيث ، القولون في إال يبدأ ال مفعوله ألن وذلك ؛ الملينات أفضل من السنا أن في شك وال
ذاء  امتصاص  على بالتالي يؤثر وال ، الدقيقة األمعاء على وال المعدة على يؤثر ال فإنه ولذا.  القولونية ا  الغ  تفعل  آم
 .  اإلسهال بعد إمساآا يسبب وال.  والمسهالت الملينات معظم

د .  األخرى المسهالت معظم تفعل آما األمعاء في تقلصات السنا يسبب وال ه  يحدث  وق ا  سرعان  خفيف  مغص  من  م
 .  أآثر أو ساعة 12 الى 6 من ذلك ويستدعي القولون إلى السنا يصل عندما المسهل تاثيره ويبدأ.  يزول

ى رغم وعل ه ال نا يمتص ال أن اء من الس الي األمع ؤثر ال وبالت ى ي ين عل ا ، الجن ول وآم (  الصيدالنية الموسوعة تق
Martindale ، ، ا  الثدي خالل من لبنها في يفرز ال ألنه استعماله تستطيع ضعالمر األم فإن  استعمال  عدم  يجب  آم

 . المرضع المرأة وآذلك الحامل المرأة قبل من السنا

ة  أآثر إن" له مقال في- المجال هذا فى العالميين الخبراء من وهو سبلر البروفسور ويقول  معالجة  في  شيوعا  األدوي
 على القولون أعصاب بتحريض المرآبات تلك تقوم القولون وفي". السنا" نبات من ةالمستخلص األدوية هي اإلمساك
 . طبيعي بشكل البراز مرور يتبعها إجمالية، بحرآة القيام

ذه ) ب-سناسويد و أ-سناسويد( تسمى فعالة مواد السنامكي في يوجد ر  وه واد  من  تعتب  بشكل  واستخدامها  المسهلة  الم
اء  غشاء  في  ارتخاءو اضطرابات يسبب ويومي آبير ا  األمع ؤدي  مم ى  ي تقبل  في  مشاآل  إل ه  المس  إسهال  يسبب  ألن

اد  إمساك ثم مستمر ات  استعمال  وإن ، ح نا  مرآب ر  بشكل  الس رة "  متكرر  غي  ال صغيرة  وبجرعة "  األسبوع  في  م
 .المسنين عند وخاصة أهمية، ذات جانبية تاثيرات إلى عادة يؤدي

 ) Alum:( الشبه الشب

ا  الشكل  في )  الليمون ملح - الحجري الملح(  تشبه مادة وهو)  الفؤاد شب(  أو)  رافهالُص(  وتسمى م  في  لكنه  الطع
 . العطارة محالت في وتباع ، تختلف

ارة ح عن عب ا يعرف مل ات علمي يوم بكبريت وم البوتاس د وااللمني ه وتوج رة أصناف من ا آثي قق الصنف وأهمه  المش
تدير  والصنف ا وأج الرطب  والصنف  المس ة  لشد  ويستعمل  األبيض  المشقق  وده اطع  الجروح  وضد  اللث  للنزيف  وق
ا  استخدامه  عدم ويجب واللهاة اللثة آلالم وتفيد األبط بها لطخ اذا الكريهة االبط رائحة وتقطع ا  داخلي  في  يستعمل  آم
 .الجلود ودباغة الورق صناعة

ذآرة  في النطاآي داود يقول ة : الشب  : الت ة  رطوب دت  أرضية  غضة  أجزاء  مع  التأمت  ماثي البرد  وانعق داً  ب ر  عق  غي
م ال.  محك ل ق ق أه دات:  التحقي ي المول م الت ل ل ورها تكم ن ص دنيات م ة المع ياء أربع بوب:  أش الح ، ش  ، وأم

ه  في آل إذ األول بصدد هنا ونحن وزاجات ء ونوشادرات ول  ء باب ه  الشب :  فنق ادة  هن  آل ذآورة  الم  ينقسم  لكن  الم
ى  الضارب  األبيض  الشفاف وأجودها ، نوعآ عشر ستة إلى والقوام والشكل والطعم اللون بحسب  الصلب  الصفرة  إل
 ، استدارة إلى وتربيع حمض مع اللسان يحذو نوع ويليه ، يجمد ثم صنعاء جبل من يقطر ألنه اليمان ويسمى الرزين
ه  بسرعة  ينكسر رطب ، الملمس لين وثالث مدحرج وهذا المشقق يسمى واألول ى  وراثحت ة  إل  شب  ويسمى  ، زهوم
ه :  يقولون األطباء وجل ، الوجود سهلة الثالثة وهذه ، إياه لقلعه الزفر شب ويقال زفر، داوى  ال إن ا  يت ه  ، بغيره  ومن
تطيل أصفر ر مس ى وأخضر شكل يضبطه ال وأحم ة إل اهر الزاجي ي ظ ة ف ذه ، الملوح ة وه أبى ال الثالث د ت  القواع
ا  آمودة إلى وأسود وأزرق ، أشبه لصناعةبا أنها إال ، الدواء في دخولها اقي  ، سم  وآالهم واع  وب م  األن ا  ل ه  نره  وآل
ؤ  مع  وسحق  آلس إذا فيها بارد هو أو األولى في حرارته أو الثالثة وسط في يابس الثانية آخر في حار  والسكر  اللؤل
ة  والسماق العفص معو واألورام األجفان وغلظ ، مجرب آحأل البياض قلع سواء الحرذون وبعر البيض وقشر  الدمع

دة  والحمرة والرطوبات اقآ  الرعاف  يقطع  ، مجرب  الخال دمل  حموآل  والنزف  استنش د  اللحم  ويأآل  الجروح  وي  الزاث
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ع  الخل  ودردى وبالعفص الملح مع خصوصآ القروح ساثر ويبرىء اء  األواآل  سعي  يمن رم  وبم ة  الك  والجرب  الحك
ة  الرائحة " اآلس"  المرسين  مع  ، القمل وبالماء ، الداحس وبالشمع اآلثأر، ساثر وبالعسل ط  في  والعرق  الكريه  اإلب
ل  اللثة ويشد ويثبتها السن أوجاع وبالفوفل ، القالع الكرنب أصل رماد ومع ء وغيره اعي  ويقت ا  رش إذا األف  أو عليه
ه  جرب وقد به بخرت ع  أن يء  يمن ان  الق دة  ويشد  والغثي ي  وإن ؛ أآآل  المع تح  ألذنا في  وقطر  زيت  في  غل  الصمم  ف
ات ونشف ل وإن الرطوب ع احتم ل من زج وإن ، وجفف وأصلح الحم القطران م ه ب غ فإن ى لطخ وإن أبل ل عل  التره
 . أزاله بالسمن

 : القانون وفي

ة:  الشب ال  :  الماهي رة الشب أصناف  : ديسقوريدوس ق داخل آثي ا وال ي منه ة الطّب عالج ف  والرطب المشّقق ثالث
   . والمدحرج

ه  قبض  ال حجري  صنف ويوجد الشب فقاح وآأنه حموضة فيه قابض صفرة إلى أبيض وهو اليماني هو شققفالم  في
   . الشّب قبيل من هو وليس الذوق عند

   . الثانية في يابس حار  : الطبع

ع  دم آل  نزف  وينفع وتجفيف منع فيه  : الخواص ر  وقبضه  وانصبابها  الفضول  سيالن  ويمن اذاورد  قبض  من  أآث  الب
   . منه شيء آل في أقوى هما وآذلك وأصله قشره في وخصوصًا

   . اإلبط وصنان والبحر والقمل الخزاز على الزفت ماء مع  : الزينة

   . النار وحرق لألآلة ملحًا مثليه ومع والمتأآلة العسرة للقروح عفصًا الشب بمثل الخمر دردي مع  : والقروح الجراح

   . األسنان وجع من به تمضمض إذا نافع طبيخه  : الرأس أعضاء

 ...  االبط تحت العرق لوقف خلطة

ـسك  تراب -)  جرام 150( الفؤاد شب أو شب: المقادير ي  صمغ  -)  جرام  10(  مصطـكى  -)  جرام  15( الم  عرب
ودرة  -)  جرام 1( ال  ب ة  حسب ) .  جرام  150(  العطر  من  خالي  أطف ودرة (  اضافة  الرغب ل  أو الياسمين  ب  15 الف

 .  الطيـبة الروائح من نوع أي أو)  جرام

 االبط تحت األسفنج من بقطعة وتستعمل تخلط ثم آالبودرة تصبح حتى جيدا األعشاب تطحن:  االستعمال طريقة

   الشمر

ة  الفصيلة  من عشبة غ  الخيمي ا  يبل ر  نحو  ارتفاعه رين،  أو مت رة  مت أوراق  األغصان  آثي ة  ب دلى  خيطي ى  تت  األسفل،  إل
ل  ولونها ى  يمي ة،  إل اقها  الزرق ة  س اء  مبروم راء  أو زرق ة،  حم ا  داآن ون  صفراء  وأزهاره ات  تكون  الل  صغيرة  حبيب
 . مخططة رمادية صفراء طوالنية

 .والبذور الغض الجذر منها المستعمل

 . ومعادن وفيتامينات، وفالفونيات، دهنية، وأحماض طيار، زيت : الفعالة المواد
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   : الطبية الخصائص

 . لاللتهابات ومضاد الدموية للدورة ومنشط للريح طارد الشمار ـ

 . اإلرضاع أثناء للحليب ومدر للمعدة وملطف مسكن البذور مغلي ـ

 . النفسية واألمراض للسعال ومسكن الهضم لمشاآل مفيد الشمار زيت ـ

ذاب  ـ وت  من  نقطة  25 مع  الشمار  زيت  ي البتوس  الصعتر  زي اد  زيت  من  مل  25 في  واألوآ  زيت  أو الشمس  عب
 . الصدرية األمراض لعالج الصدر به ويفرك اللوز،

 . الحمل أثناء تجنبه يجب لذا رحمي، منشط ـ

  رازيانج شمرة شمار

  -:طبيًا استعمالها

ي  يستعمل : الخارج من -1 م  التهاب  في  للغرغرة  الجذور  مسحوق  مغل ين  لغسل  أو الف دها  أو الع د  تكمي  اصابتها  عن
اء  من  فنجان  بإضافة وذلك هذا غير أو الكتابة أو القراءة في إجهادها أو) الرمد(الملتحمة بالتهاب  بدرجة  الساخن  الم
 .  دقائق) 10( لمدة الجذور مسحوق من صغيرة ملعقة مقدار إلى الغليان

دي  وفي  جوارها أو التناسلية األعضاء في التسلخات لمعالجة الغضة الشمرة أوراق وتستعمل ك  أيضا  الث  بوضع  وذل
لوقة  األوراق وتستعمل  بضماد  وتثبيتها اإلصابة موضع فوق غضةال األوراق ا  أيضا  المس وق  ساخنة  بتثبيته بطن  ف  ال
 .  األطفال عند حتى األمعاء في عنها الناتجة اآلالم وتسكين الغازات لطرد

ات )الصدر  في  السعال  و الشعبية النزلة(المخاطي الجلد في االلتهابات لمعالجة: الداخــل من -2 و الر ونوب  والسعال  ب
دة  في  الهضم وسوء) الصوت بحة( الحنجرة والتهاب الديكي اء  المع ادة  إصابتها  في  واألمع ة  الح ى  والمزمن  في  وحت
 .  البولية والمسالك والمثانة الكلى حوض التالبولي لمعالجة تستعمل وآذلك المعدة سرطان حاالت

د  صًاخصو المذآورة الحاالت جميع في جدًا مفيد عالج الشمرة ومغلي ال  عن وى  المنهوآي  و والشيوخ  األطف  من  الق
ذلك  ويسكن االلتهاب إفرازات عنه ويزيل المخاطي الجلد يغسل فهو المرض إزمان ا  الناتجة  اآلالم ب ذلك  عنه  اآلالم ب
 . عنها الناتجة

ـطراب  من  به تصاب قد ما لمعالجة أيضا الشمرة مغلي تشرب إن للحامل ويمكن ازات وال آاإلمساك  الهضم  اضـــ  غ
ة ان المعوي يء او والغثي ذلك الق ال وآ ـع األطف ا وال الرضــــــ ذآر إن يفوتن ي إن ن ات مغل مرة حبيب در الش راز ي  إف
اء  من  فنجان بإضافة الشمرة حبيبات مغلي ويعمل. الرضع عند الحليب ان  بدرجة  الساخن  الم ى  الغلي دار  إل ة  مق  ملعق
 .يومياًًً فناجين) 3-2( ــقدارمـــ مـــنه ويشرب المهروسة الحبيبات من صغيرة

ات  مغلي لعمل فيكتفي الرضع لألطفال أما ا  الشمرة  حبيب ا  آم ة  ذآرن ل  بكمي ع  من  اق ة  رب ات  من  صغيرة  ملعق  الحبيب
 الماء من بالحليب غليها ويمكن المسحوقة

 سوس العرق

 : العرقسوس فوائد أبرز من أن. العالمية العلمية الدوائر أجمعت 

 .أشهر عدة خالل المعدة قرحة شفاء على يساعد -1
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 . حدوثها عند الحرقة و الشحطة إزالة في فعال أثر له -2

 .مختلفة معادن على إلحتوائه الكبد ترميم على يساعد -3

 .البول يدر -4

ذا  الساخن،و بالماء محلوًال أو آثيفا باستعماله المزمن السعال يشفي -5 تعاله  يفضل  ل ة  ساخناً  أس  و الرشح  من  للوقاي
 .البرد أثار و لسعالا

 . الطعام أثناء باستعماله الشهية يجلب -6

 . الطعام بعد باستعماله الهضم يسهل -7

 . العادي السكر من تمامًا لخلوه السكر بمرض للمصابين مرطب شراب أفضل -8

 . للدم مروق و للجسم عام منشط -9

 . عناصرفعالة على ألحتوائه الروماتيزم شفاء في يفيد -10

 . صابونية ومواد جنسية وهرمونات والكالسيوم البوتاسيوم أمالح من الكثير على يحتوي -11

ادل  عناصر  على الحتوائه الروماتيزم شفاء في يفيد -12 دروآورتيزون  تع ة  في  ويساعد  اله از  تقوي  في  المناعة  جه
 . الجسم

 . الضغط بارتفاع للمصابين العرقسوس شرب من االآثار بعدم ينصح

ا بعض ب م ول آت رق ح وس ع وس: الس ات العرقس ري نب ر ب ن معم يلة م ة، الفص ق البقولي ى ويطل ذوره عل  ج
 . العصور أقدم منذ العربية البالد في مشهور وهو) السوس أصل( أو) عرقسوس(

 . المتوسط األبيض البحر حوض حول البرية األرض في ينبت

ة  وأمالح سكرية مواد على يحتوي وسالس عرق أن وثبت الكلتيسريتسن، هي : السوس في الفعالة المادة  من  معدني
وي  عصيره، صب عند الرغوة تسبب صابونية ومواد والفوسفات، والماغنسيوم، والكالسيوم، البوتاسيوم، أهمها  ويحت
 . طيار زيت على آذلك

  : الطبية الخصائص

در  ملين وهو) العرقسوس( شراب السوس جذور من يصنع ـ ول،  وم دان  بالمصحو  السعال  ويسكن  للب  الصوت  بفق
 . الكلى أمراض عالج في مفيد وهو) الصوتية البحة(

 . الهضم وعسر المزمن واإلمساك المعدة قرحة عالج في) يوميًا واحدة مرة صغيرة ملعقة( مسحوقه ويستعمل ـ

 . ةالعالمي األدوية دساتير من آثير في بالعرقسوس ومعترف للدم، ومنق مقو العرقسوس أن حديثة أبحاث أثبتت ـ
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اً  40 مع  العرقسوس  من جرامًا 40 يسحق األمعاء وتليين اإلسهال لعالج: االستعمال طرق  الكبريت  زهر  من  جرام
ات،  سكر من جرام 200و مكي السنا من جرامًا 60و الشمر من جرامًا 40و ع  يمزج  النب ة  وتؤخذ  الجمي  واحدة  ملعق

 . المعدة إلسهال ومي آل مساء صغيرتان وملعقتان األمعاء، لتليين يوم آل مساء

 . للقلب وخاصة عام مقو آشراب يوميًا وتؤخذ وتغلى، الجنسنغ مع تخلط العرقسوس جذور ـ

 .السوائل احتباس يسبب ألنه الدم؛ ضغط فرط حاالت في العرقسوس تناول عدم يفضل ـ

 الطرثوث

 وقابض ومقو المنوية للحيوانات ومولد للفحولة منشط.. الطرثوث 

الفطر  مستدق  طويل رملي نبت هو الطرثوت ه  آ ان  بعض  في  ول ة  اشكال  االحي ى  يضرب  وهو  غريب رة  إل  او الحم
ون و. البنفسجي الل يء وه ة بالعصارة مل به المائي ات يش ي النب كله ف راوة، ش يس اله ه ل و اوراق ل ولي وه  يصل ح

 .غضاال نبات مثل الصحراوية النباتات بعض جذور على يتطفل سم،70 إلى االحيان بعض في ارتفاعه

ى  يوجد  وال تنقيضاً  االرض ينقض الطرثوت" حنيفة ابو ويقول ه  سوقه  من  احل و  نوعان  ومن  ومر  االحمر  وهو  حل
 ".االبيض وهو

يقانه  تؤآل ة  س اً  نيئ ل  يشوى  واحيان ذرة  مث اً  ال ون  فيكسبه  االقط  مع  يطبخ  اخرى  واحيان ة  الزهري  الل . خاصة  ونكه
 .العربية الجزيرة في مواسمها في تباع ومازالت بها الخاص سوقها ولها المدن إلى تجلب الطراثيث وآانت

ه  السابق في البدو وآان احمر صبغًا يستعمل فهو آثيرة استخدامات وللطرثوت  استخالص  اجل  من  للتجارة  يجمعون
ذه  وتخلط االحمر الصبغ أآوالت  بعض  مع  الصبغة  ه دو  ويستخدم . الم ذه  الب  ويعرف . مواشيهم  وسم  في  الصبغة  ه
رة  شديد  الرجل  وصف في العرب امثال ومن" النكعة" باسم ثوتالطر رأس ولهم  الحم ل  أحمر " بق ة  مث ال " النكع  ويق

وت  ذآر  ويرد. االحمر اللون فتأخذ النكعة بعصير الحلي تصبغ آما". نكع ثوب" ل  في  الطرث ولهم  في  الشعبي  المث  ق
 ".بطرثوث مكتوب"

ل  مشهية  مرة مادة الشرقية، المنطقة وفي نجد منطقة في الطرثوت يستخدم ار،  مث ه  نظراً  االسهال  ويوقف  الجم  لقوت
 لعالج  فيستعمل االحساء منطقة في اما. الدم نزف ايقاف على آثيرًا يساعد آما عفصية مواد على والحتوائه القابضة
روح  الجروح  على يذر آما. مشويًا أو طازجًا، يؤآل حيث الكبد راً  فيساعد  والق ى  آثي فائها  عل ة القر وصبغته . ش  مزي
 .المنوي السائل تكوين قلة حاالت في يفيد العسل مع مخلوطًا المكسر اللب ان وورد. االقمشة صباغة في تفيد

اء  يحصل الذي للنزيف آعالج يستعمل الطرثوث": السبيل ابن فاآهة" آتابه في هاشم ابن يقول عمان ومن  الحمل  أثن
 قطعة منه ويتخذ اآلس، بماء ويعجن ويسحق متساوية اءباجز الطراثين ورب والعفص الرمان قشور تؤخذ بأن وذلك
رأة  وتحتمله صوف ا  شمال  ومن .الم ول  افريقي ولس  يق وت  في  ب ات  ان" الطرث ه  النب د  للجنس  منشط  بكامل  الرجل  عن
ة  للحيوانات ومولد و  المنوي ام  ومق ابض  ع ات  مسحوق . وق اً  الجاف  النب دة  مخلوط د  آعالج  يستعمل  بالزب اس  عن  احتب

ا  في  الطبية النباتات" آتابه في قطب يقول ليبيا ومن. اعدادها اثناء للحوم آتابل المسحوق يضاف آما الصفراء، " ليبي
 .آملين يستخدم الطرثوت ان

ة  نباتات لجمع الشرقية بالمنطقة الجبيل إلى سافر عندما فيقول السعودية من القحطاني جابر الدآتور اما  للدراسة  طبي
 احد  عن التراب حفر عندما دهشته واشتدت االنس، من آأنها تبدو حمراء رؤوس ذات بالطراثيث ممتلئة منطقة وجد
الطرثوث  ملتصقة  االنسان يد تشبه يدا يجد به اذا الطراثيت هذه فله  من  ب ا  اس ل  واصابع  آف  وله  االنسان  اصابع  مث

ول . الخالق  فسبحان  الصورة  في آما االنسان ساعد مثل ساعد ولليد خمس وعددها ذه  ان الباحث  ويق د  ه  مرتبطة  الي
ات  جذور  احد  فوجده  الجذر  هذا تتبع وقد متر2 حوالي بعيدًا ممتد جذر طريق عن االصل بالطرثوث د . الغضا  نب  لق
ات  االنسان يد شكل على الموجود والطرثوت االصلي الطرثوث الباحث اخضع د  العلمي  للبحث  الغضا  ونب  من  للتأآ
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وث  الكيمائية المحتويات بين عالقة ال نا فوجد الثالثة لالنواع الكيمائي المحتوي د  االصلي  للطرث ات  والي  الغضا  ونب
 .اهللا باذن القريب المستقبل في البحث نتائج تنشر وسوف الغضا نبات جذور على يعتمدان بأنهما علمًا

ا  يستمر الذي بجذره معمر عشبي نبات وهو المشهورة السعودية النباتات أحد هو ى  األرض سطح  تحت  حي أت  حت  يي
 الحمض مثل المشهورة النباتات بعض على متطفل نبات والطرثوث. األرض سطح على ساقه فيظهر األمطار موسم

ات  يظهر  والرطريطيه الرمرامية الفصيلة ونباتات والرمث واألرطة والغضى وق  النب د  األرض سطح  ف ر  عن  التزهي
 .الجنس وثنائية ةذآري الحجم صغيرة االنضمام شديدة آثة أزهار الزهري الشمراخ ويحمل

ى  أحمر خارجي جلد ذات بالماء ممتلئة لحمية وهي. سم30 الزهري الشمراخ طول يصل قد داخل  ومن  قرمزي  إل  ال
يض ى أب م. عصيري هش مصفر إل ن ُيش زء م ر الج د المزه ه عن ة ذبول م رائح ن اللح راريب أو المعف ة الش  آريه
 . الذع إلى الطعم حلو للنبات الداخلية اللب. الرائحة

وث  مرشوش،  مرصوص، مزرور، طرثوث، منها آثيرة شعبية اسماء للطرثوث ي  طرث و  آدم، النب  ثعرور،  شال،  أب
ة،  هالوك، أة  النكع وث  األصلي  الموطن . النك ة : للطرث ة  الشمالية  المنطق ة  الوسطى  والمنطق ع  الشرقية  والمنطق  والرب
 .األمالح من متوسط رقد على تحتوي التي الخفيفة الرملية المناطق في عادة ينمو الخالي

تعماالت عبية االس ائعة الش وث الش تعمل:للطرث راء العصارة تس ة الحم ن المستخلصة القاني ات م راء آصبغة النب  حم
 . الشرقية المنطقة أسواق في لبيعه الحمير ظهور على األيام من يوم في ينقل الطرثوث نبات وآان. للمالبس

وث  ذآر لقد ن  الطرث ردات ل الجامع  في  البيطار  اب ة  مف ة  و األدوي ذلك  األغذي اهينه  وآ ا  في  غضنفر  ش ات  آتابه  النبات
ه  الشعبي  الطب  تراث في االمارات نباتات" آتابه في الغنيمي علي الدآتور وآذلك الطبية اطع  بأن  وخاصة  للنزيف  ق
 . والمقعدة واالرحام األنف نزيف

وث  في" ه694" الترآماني ويقول ه  الطرث دم  نزف  يقطع  ان ام  رينالمنخ  من  ال دة  واألرح ائر  والمقع دن،  وس  ومن  الب
و  وهو  وأحمر  مر  وهو  أبيض ماهو الطرثوث وي  األبيض  وأجوده  حل ع  المسترخية  المفاصل  يق  استرخاء  من  وينف
 . المعوي الدم وإسهال والكبد المعدة

ا ول" ه1008" االنطاآي داود أم ه فيق ه في زمن اإلسهال يقطع ان ربا الم ل ضمادا والعرق ش  طالًء باتالصال ويحل
ة  يقول. قطونا بذر ويصلحه الجلد ويخشن السكر ويصلحه الرئة يضر وهو األعياء ويمنع " م1984" وشرآس  الخليف
 فاآهة" آتابه في م1984 هاشم بن يقول عمان ومن. االمساك حاالت في آعالج النبات أجزاء آل يستعملون البدو ان
 من  الطرثوث ورب والعفص الرمان قشور تؤخذ بأن وذلك ملالح على للنزف آعالج يستعمل الطرثوث: السبيل ابن
رأة  به وتحتمل صوفه في منه ويتخذ الراسن بماء ويعجن يدق...  جزء واحد آل ا  ومن  النزيف  فيوقف  الم ول  ليبي  يق

  آملين يستخدم الطرثوث نبات ان" ليبيا في الطبية النباتات" آتابه في" 1985" قطب

ن عودية وم ول الس ل يق هورفا عقي ات ان" 1987" ق وث نب ط الطرث ه يخل ر لب ع المكس ل م تعمل العس ط ويس . آمنش
تعماالت ات االس ة والدراس تعمل: الحديث وث يس ي الطرث زر ف اري ج الج الكن د آع نتاريا ضد جي ول. الدس ولس يق  ب

وي  انه الطرثوث في1985 ام  مق ابض  ع ات  ومسحوق  وق اً  الجاف  النب دة  مخلوط اس  ضد  آعالج  يستعمل  بالزب  احتب
 . إعدادها اثناء للحوم آتابل المسحوق يضاف آما. لصفراءا

وث  خالصة  ان أثبتوا حيث بالقصيم سعود الملك جامعة بفرع البيطري الطب آلية في أجريت دراسات وهناك  الطرث
ت وا أعط حا نم ية واض ار لخص ر الف الغ غي ذا الب ي زاد وه م ف ب حج اج أنابي ات انت ة الحيوان الي المنوي  زاد وبالت
دم  ضغط على دراسة قامت إيران وفي. المنوية ناتالحيوا ات  خالصة  مستعملين  ال وث  نب ك  الطرث ى  وذل  الكالب  عل
دم  ضغط  لتخفيض  متميزا تأثيرا للنبات الطازجة الخالصة أعطت حيث ع  ال ا  المرتف ات  الخالصة  بينم م  الجاف  للنب  ل
ك  ويدل الدم ضغط على تأثير لها يكن ى  ذل ات  ان عل ة  المرآب ة ال الكيميائي ات  في  فعال ات  في  تختفي  الطازج  النب  النب

وث. الجاف ل والطرث ا يؤآ ويا أو نيئ ه مش و وطعم وه حل م يتل ي الذع طع ق ف ن الحل ى شوي إذا لك ذا اختف م ه  الطع
را  يستخدم  آان والطرثوث ام  آثي وث  يستخدم  الحاضر  الوقت  وفي . المجاعات  أي ود  لدباغة  الطرث ر  الجل ادة  ويعتب  م
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ام  الطراثيث  تجمع. الدباغة في مهمة ا  أي م  وفرته اع  وتجفف  تقطع  ث ود  دباغة  لغرض  العطارة  محالت  في  وتب  الجل
ات  علفا تستعمل آما. أيضا عالجية وألغراض دما  وخاصة  للحيوان ة  تكون  عن وم . طري ا  يق دآتور  حالي ابر  ال الم  ج  س
ائج  تنشر  وسوف الطرثوث نبات على عميقة بحثية بدراسة الصيدلة بكلية العقاقير بقسم وزمالؤه القحطاني ا  النت  قريب

 .اهللا بإذن

 .مشويًا أو نيئًا يؤآل.. حلو طعمه

 الصفراء احتباس ضد وعالج وقابض ومقٍو الدم نزف يقطع الطرثوث

 التوت

ذي  االبيض التوت نوعان، وهو آثيرة وأفرعها آبيرة أشجار هيئة على نبات هو التوت اره  تؤآل  ال ى  وتتغذى  ثم  عل
ى  مائل اصفر لون ذات أزهاره وتكون القز دودة أوراقه ة  وأوراق االخضرار  ال وع  آث اني  والن وت  الث  او االسمر  الت

 .االبيض التوت اشجار من ونموًا حجمًا اقل واشجاره البنفجسي

 . والغالم والفشكل الفرصاد مثل اسماء بعدة التوت يعرف

  Morus alba: باسم علميًا ويعرف

 . الطازجة واالوراق واالزهار الحلو الطعم ذات الطازجة الطرية الثمار التوت شجرة من: المستخدم الجزء

 :وأوراقه التوت لثمار الكيميائية المكونات

وي  ار تحت ى الثم ار أحماض عل  Fruit( التم acids (ا ك حمض واهمه ون، وحمض المالي وي الليم ى أيضًا وتحت  عل
و  االسكوربيك وحمض بكتين وعلى سكروز دات  وفالف ا  ني ين، رو المرآب  وأهمه ا  ت وي  آم ار  تحت ى  الثم روتين  عل  ب
واد ة وم يوم دهني د وآالس اس وحدي ت ونح ت وآوبل يوم وآبري فور وبوتاس ز وفوس ور ومنجني ات وآل  ج أ، وفيتامين
ه  أهم من فالنونيدات على فتحتوي األوراق أما. عفصية ومواد آهرماني وحمض روتين  مرآبات ى  بنسبة  ولكن  ال  أعل

 .الثمار في هو مما

 القديم؟ الطب عنه قال ماذ

ة  الوصفات وضمن آغذاء الفراعنة واستعملها هواره مقابر في التوت ثمار وجدت لقد وت  ويسمى . العالجي ة  الت  باللغ
ة وت" الفرعوني ظ" الخ ب واللف دًا قري ن ج ة م د.. العربي تخدم وق ة اس ير الفراعن وت عص رابًا الت الج ش االت لع  ح
 .الديكي والسعال ةالكح حاالت ولعالج المعدة وحرقان البلهارسيا

ذي  المر هو واالخر الحلو الفرصاد احدهما صنفان التوت" التوت في سينا ابن قال وقد  وعصارته  بالشامي  يعرف  ال
ة  طبخ  واذا االعضاء الى المواد سيالن ويمنع طبخت اذا خصوصًا قابضة ين  وورق العنب  ورق مع  ورق  االسود  الت
 ".الفم بثور ايضًا تنفع وعصارته ليحفظها ثةالخبي القروح ينفع. الشعر سود المطر بماء

ا ن ام ال البيطار اب وت" فق دهما صنفان الت ه الفرصاد اح ائر ول ين، احوال س ه ولكن الت ا دون ر ام ذي الم  يعرف ال
رد  هو  الشامي والحامض رطب حار منه فالحلو بالشامي ة  الب ق  أورام يحبس  والحامض  والرطوب م  الحل ه  والف  وورق

 ".للمعدة يىءوهورد للذبحة نافع

 والعطش  اللهيب  ويطفئ الطحال فساد ويزيد شحما ويربي الكبد يصلح التوت" تذآرته في قال فقد االنطاآي داود اما
روح  يبرئ شرابًا، خصوصًا والسعال والحصبة والجدري واللثة الحلق أورام وينفع والسدد الشهوة ويفتح  وحروق  الق
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 والشقوق  الشرى  من تبرىء بالخل وثمرته.. شرابًا السموم من تخلص ورقه عصارة من ونصف أوقية.. طالء النار
 ".تجربة عن حيًا الدود اخرج الخوخ ورق ومع

 الحديث؟ الطب في دور لها آان والتي الكيميائية التوت محتويات ماهي

د  السيوم والك والبوتاسيوم والصوديوم الفوسفور مثل المعدنية االمالح من آبيرة آمية على التوت ثمار تحتوي  والحدي
 ب، أ، مثل فيتامينات يحتوي آما. المعدنية لألمالح ممتاز مصدر فهو وبذلك والكلور، والكبريت والمنجنيز والنحاس

غ  الليمون وحمض والسكرية الدهنية والمواد البروتين الى باالضافة ج ة  وتبل ة  القيم وت  من  جم 100 لكل  الحراري  الت
 .واللثة والحلق الدم فقر حاالت في جدًا مفيدًا التوت تناول يعتبر وبذلك سعرات،7.5 حوالي

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

 وفي  الحرارة  درجة  خفض  في فعالة تأثيرات وله واللثة، الحلق وأورام الدم فقر حاالت في جدًا مفيدًا التوت يعتبر -
وت  عصير ويستخدم العطش، حاالت في يفيد انه آما والحصبة، الحميات حاالت  مع  الضافته  الطبي  المجال  في  الت
رة  السنوات في اتضح وقد. الطعم وتحسين التلوين بغرض األدوية وت  جذور  ان األخي ا  الت دة  مسهلة  خواص  له  للمع
ذلك  وهو ذآريا هرمونيا تأثيرا للتوت ان تؤآد العلمية الدراسات آخر ان آما للديدان، وطاردة واألمعاء ر  ب داً  يعتب  مفي
ذلك  وهو  والبول الدم في السكر نسبة خفض على أيضًا ويعمل الجنسي الضعف لحاالت د  ب اع  لحاالت  مفي  نسبة  ارتف
 .والحصبة السعال وحاالت الكبد وأمراض الدم في السكر

 ..خارجية وأخرى داخلية استعماالت وهناك

 :الداخلية االستعماالت

 .والحصبة الحنجرة والتهاب الحميات لحاالت اليوم في مرات ثالث وشراب آغرغرة التوت عصير يستخدم -

دان  وطرد االسهال حاالت لعالج وذلك صباحًا، الريق على يوميًا واحد آوب بمعدل التوت جذور مغلي يشرب -  الدي
 .المعوية

ات  لعالج  وذلك المطهر، لتأثيرها طازجة الثمار تؤآل وأيضًا الطازجة واألوراق االزهار مغلي يستخدم - م  التهاب  الف
 .الهضمية طراباتواالض واألمعاء

 .السكر ومرض الجنسي الضعف لعالج يوميًا مرات ثالث آعصير أيضًا وتشرب طازجة الثمار تؤآل -

 :الخارجية االستعماالت

ى 20 بين ما لمدة للوجه قناع هيئة على هرسه بعد الطازج التوت يستخدم ة 30 إل م  دقيق زال  ث د  ي ك  بع اء  ذل اتر  بالم  الف
ذه  روتكر  الورد بماء الوجه ويغسل ة  ه رتين  العملي ة  آل  أي أسبوعيًا،  م ام  ثالث ذه . أي  الشباب  حب  لعالج  الوصفة  ه
يم  وتطهير ر  قامت . البشرة  وتنع وت  عصير  بتحضير  المصانع  من  آثي ذي  المرآز  الت ى  يستخدم  ال  واسع  نطاق  عل

 . واألطفال الشباب لدى المفضلة العصيرات من وهو المبارك رمضان شهر في وباألخص

 الوهن ضد ويستعمل - ملين - مطهر - مرطب - مقوي فهو) . ث( و)  1ب(  و)  آ(  فيتامينات على التوت ويحتوي
اء  والتهاب  واألمساك  والنزيف النفسي ل  األمع د  الصدر،  وعل وت  يفي ر  المصابين  الشامي  الت دم  بفق د  وضعف  ال  الكب
 . والعطش الحراره ويخفف واللثه الحلق وأورام والجدري والحصبه والسعال

راء  الوق ة  خب اع  في  التغذي ة  السنوي  االجتم ة،  الفسيولوجيا  لجمعي وت  أن األمريكي ذات،  األحمر  الت وي  بال ى  يحت  عل
ات  إلى باإلضافة" بوليفينول"و" فالفونويد" مثل المفيدة الكيميائية المرآبات من خليط يانين " مرآب ي " آنثوس  تعطي  الت
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ة  مضادات  تبروتع ، األزرق أو األرجواني أو األحمر لونها الثمار ع  لألآسدة  قوي  لاللتهاب  مضادة  بخصائص  وتتمت
 . والسرطان والفيروسات والتقرحات

ة،  انديانا جامعة في الباحثون ووجد د  األميرآي د  دراسة  بع ة  فوائ واع  ثالث وت  من  أن دربيري  هي  الت  شوآيبيري،  ، إل
ري، وت خالصات أن وبيلبي وآيبيري" ت ري ش ببت" وبيلبي اء س رايين ارتخ ةالت الش ب، اجي ا للقل ت بينم ز قلل  التراآي

 . جزئية حماية اآلخران النوعان قدم فيما التلف، من وحمتها األآسدة لعمليات الشرايين تعرض شوآيبيري من العالية

ى  ، اإليجابية الصحية اآلثار هذه الباحثون وأرجع درة  إل ذه  ق واع  ه ار  من  األن ى  الثم ز  عل ادة  انطالق  تحفي يد  م  أوآس
دم  وضغط  الشرياني  النشاط  على المحافظة في المادة هذه تساعد حيث التاجية، لشرايينا في النيتريك ع  ال  تشكل  ومن
 . الدموية الخثرات

 للبول ومدرات والروماتيزم لاللتهاب آمضادات استخدمت حيث أبوقراط، عهد منذ للتوت الصحية اآلثار عرفت وقد
دزنطاريا  ألمراض  آعالجات  استخدامها  جانب  إلى لألمعاء، ملينة ومواد دة  واضطرابات ) الزحار ( ال  ومرض  المع

 البولية والمشكالت األسقربوط

 الزعفران

ات  نيات، فصيلة من بصلي نب ال والجزء السوس ي الفع ران ف يح أعضاء الزعف مات( وتسمى التلق زع) الّس  من وتن
ة  أو رفيعة شبكة على ثم الظل في وتجفف المتفتحة، الزهور ى  دقيق ار  عل ة  ن ذه و. هادئ ادة  ه ا  الم الي  أحمر  لونه  برتق
 . ثمينة آمادة قيمتها تفقد ال لكي محكمة أوان في وتحفظ مميز، وطعم نفاذة رائحة وذات

 . ملونة ومواد عطرية رائحة ذي طيار دهني زيت على) السمات( التلقيح أعضاء تحتوي: الفعالة المواد

  : الطبية الخصائص

 . اللثة غشاء وآالم الطمث آلالم ومزيل والتقلصات، لأللم مضاد الزعفران زيت ـ

 . الجنسي الضعف لحاالت مفيد أنه آما المرآزي، العصبي للجهاز ومقو مسكن ـ

 .والمأآوالت األطعمة تجهيز في آتوابل الزعفران يستعمل ـ

  للسرطان مقاومة وقائية بخصائص يتمتع الزعفران

ة التجر والبيولوجيا الطب" مجلة نشرتها دراسة أحدث في احثون  أثبت  ،المتخصصة " يبي ان  أن المكسيك  في  ب  باإلمك
ى  تضاف التي النباتات من نوع وهو ،الزعفران استخدام ام  إل ل  آأحد  الطع ارات  التواب ة  إلضفاء  والبه  آعامل  ،النكه

 من آبيرة مجموعة مراجعة بعد الباحثون ووجد. المرض لهذا المخصص العالجي البرنامج في أو السرطان من واق
دة،  سرطانية  أورام تشكل  فقط يمنع ال الزعفران أن ،الحيوانات على أجريت التي واألبحاث المخبرية اساتالدر  جدي

ه د ولكن بب ق ص يس اش تقل ودة األورام وانكم ا ،الموج د آم ة يزي الج فعالي اوي الع جع الكيم اره ويش ادة آث  المض
 .للسرطان

 تعرف  التي المرآبات من العالي محتواه إلى جزئية صورةب ترجع قد للزعفران الصحية الفوائد أن الباحثون وأوضح
 .السرطان من وعالج وقاية آعوامل" بيتاآاروتين"و" اليكوبين" مادتي أيضا تشمل التي بالكاروتينويد

راء وأشار ى الخب ران زراعة أن إل ة وحصاده الزعف ة عملي ي غاي ذلك الصعوبة ف إن ل ة محدودة مصادره ف  ،وغالي
ات  تضيف  الدراسة هذه أن إلى منوهين دة  إثبات ى  جدي ة  بعض  أن عل ارات  األطعم وي  والبه ى  تحت ات  عل ك  مرآب  تمل

 سرطان  من تقي" روزماري" نبتة أن الحيوانية الدراسات أظهرت ،المثال سبيل فعلى. السرطان من واقية خصائص
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رح . األورام أنواع بعض من يحمي الكرآم وأن ،الثدي ار  أن الدراسات  وتقت او  من  اإلآث ه  لتن  ،والخضراوات  الفواآ
 .معينة سرطانية أمراض من الوقاية في يساعد قد ،والقرنبيط والبروآولي الملفوف مثل ،البصلية العائلة من وخاصة

تخرج ران ويس ن الزعف رة م غيرة زه د ص ي يوج ا ف وط قلبه ران خي تم الزعف تخراجها وي ة اس ة بدق دي متناهي  وبأي
ات  من الزعفران وزراعة هاوتجميع التقاطها في وفن خبرة ذو أشخاص ة  النبات ه  في  المكلف ا  زراعت ا  مادي ا  وفني  وتقني

اخرة  األنواع وخصوصا الثمن باهظ سعره اصبح لذا ه  الف تم  والتي  من ا  ي ران  في  زراعته ى  الحصول  أن حيث  إي  عل
ه  غرام  500 ا  زراعة يتطلب  من ا تكون  أن يجب  زهرة  70.000 عن يق  ال م ا ، وصالحة  صحيحة  جميعه  أن آم

تم  حيت  الطازج  لزعفرانا ه  ي د  تجفيف ر  يفق ه  من  الكثي و  وعشرون  فالخمسة  وزن ه  غرام  آيل د  يصبح  من  التجفيف  بع
 . فقط غرامات آيلو خمسة حوالي

أن  يعترف  ال الحديث  الطب:  الزعفران فائدة ران  ب يا  منشطا  الزعف ا  وأن جنس ان  م د  آ ديما  يعتق ر  هو  ق  صحيح  غي
اء  المفعول  للمعدة،شديد  منبه يشربه، من قلب على لسرورا يدخل للتشنج مضاد الزعفران يعتبر  ، واألعصاب  لألمع
 في  المساعد  الكحل أنواع وبعض القلب لتنشيط المستخدمة األدوية بعض في يدخل الزعفران و ، للطمث مدر منشط
 . العين من الغشاوة إزالة

 ولعالج  المعدة الضطرابات وآمهدأ ، معويةال النزالت مثل األمراض من آثير عالج في القدم منذ الزعفران استخدم
عال ديكي الس زالت ال رد ون ف الب ن والتخفي ازات م دة غ ذلك المع ي وآ ات ف ة العالج ة الديني ات األوردة آكتاب  واآلي
 . اهللا بإذن والشفاء للنفع جلبا الورد وماء الزعفران من بمداد القرآنية

 العصبية  للحاالت المهدئة واألدوية المعوية الديدان لطرد ستعملةالم آتلك الحديثة األدوية صناعة في الزعفران يدخل
 . األخرى األدوية من وآثير البولي اإلفراز لتنشيط المستعملة واألدوية والنفسية

ه  مشابهة بأعشاب بخلطه ثمنه ارتفاع بسبب الزعفران غش يتم ادة  ل وزن  لزي ل  ال ابه  العصفر  مث ه  المش ون  ل  وفي  الل
 .صحيح زعفران أنه على ويباع ءبالما الذوبان سرعة

ى  للحصول منه اإلآثار بعدم ينصح لذا الحواس وتنوم الرأس تصدع الزعفران أآل آثرة بأن األبحاث تؤآد  غرام  عل
ى  وللحصول  زهرة مائة لذلك يلزم األصلي الزعفران من واحد و  نصف  عل اج  الصنف  نفس  من  آيل  ألف  225 يحت
 . باهظا سعره آان لذا الزعفران زهور من زهرة

ذي  األحمر  الشعر ذو الزعفران أنواع أجود يش  ال ون  الحسن  الطري  وأفضله  صفرة  شعره  أطراف  في  ل ذآي  الل  ال
 .بياض سبه أطرافه في يوجد الذي الشعر الغليظ الرائحة

 صاب لألع مقوية المادة وهذه حلو طعمها(  لروسين(  تسمى مادة على يحتوي الزعفران أن الكيميائية التحاليل أثبتت
 .المرأة عن الطمث إدرار على وتساعد ومنبهة ومنشطة

 .لألعصاب ومنبه للبرد شربا يعتبر تبريده بعد منه والشرب الماء من لتر في الزعفران من واحد جرام غلي

 : سيناء ابن يقول

   . مشهور معروف  : الماهية  : زعفران

ى  الرائحة الذآي اللون السن الطري جيده  : االختيار ل  رهشع  عل ر  بياض  قلي ر  غي ىء  آثي ع  ممتل ابس  حار   : الطب ا  ي  أم
   . األولى ففي يبوسته وأما الثانية في حرارته

ال  مفتح معتدلة وحرارته مغر قبض من فيه لما منضج محلل قابض  : والخواص األفعال الينوس  ق ه   : ج وى  وحرارت  أق
   . مسخن ودهنه قبضه من



 128

   . األحشاء ويقوي العفونة ويصلح اليبوسة على يحفظها بل تةالب خلطًا يغّير ال إنه  : الخوزي قال

   . شربه اللون يحسن  : الزينة

   . الحمرة به ويطلى لألورام محلل  : والبثور األورام

 أسكر  الشراب  في  سقي  إذا للحواس مظلم منوم وهو للخمار بالميبختج ويشرب الرأس يضر مصدع  : الرأس أعضاء
   . األذن في الحار ورمال من وينفع يرغن حتى

   . األمراض من المكتسبة للزرقة به ويكتحل الغشاوة من وينفع إليه النوازل ويمنع البصر يجلو  : العين أعضاء

ويم  الشوصة  وصاحب  المبرسم  يشمه  مفرح للقلب مقو  : الصدر أعضاء ه  وخصوصاً  للتن نفس  ويسهل  دهن وي  ال  ويق
   . النفس آالت

د  المعدة يقوي ولكنه الشهوة وبها المعدة في التي الحموضة بمضادته الشهوة يسقط غّثم هو  : الغذاء أعضاء ا  والكب  لم
   . للطحال جيد الزعفران إن  : قوم وقال والقبض والدبغ الحرارة من فيه

رحم  صالبة  من  وينفع البول ويدر الباه يهّيج  : النفض أعضاء روحَ  وانضمامه  ال ة  والق ه  لخبيث وم ب استعمل  إذا في  أو م
   . الساعة في فولدت المتطاول الطلق في سقاه أنه بعضهم وزعم زيتًا ضعفه مع مّح

   . بالتفريح تقتل منه مثاقيل ثالثة أن قيل  : السموم

 . السليخة قشور وزنه وربع قسط وزنه مثل بدله  : األبدال

 الزلوع شرش

ري  نبات المال بتشديد والزلوع‚ الجذر هو السين بكسر الشرش( الزلوع شرش و ) ب ارة  فه ة  جذور  عن  عب ة  نبت  محلي
الد  في  واسع نطاق على ينمو وهو وفلسطين وسوريا لبنان بين الحدود على)  حرمون جبل( الشيخ جبل في وتوجد  ب
ام ي الش ي وف ال ف ي جب ك بن ي مال وب ف ة جن ة المملك يريال"  أيضًا وتسمى ، السعودية العربي ارموني س دأ" .  ه  تب

 ) آب( أغسطس شهر ايةبد منذ بالظهور

ا  متر من أقل"  الزلوع شرش"  نبتة طول يبلغ ة  أوراق وله ننة  رفيع ا  مس ا  ، وبيضاء  صفراء  صغيرة  وأزهاره  وله
ة  شعيرات  أسفله في)  مذآر( وتدي جذر:  الجذور من نوعان رغ ( متشعب  وجذر  ، ناعم  رأسه  في )  مؤنث ) ( متف
 . البحر سطح عن متر 2500 نم أآثر ارتفاع على تنبت وهي.  متساويان غصنان

ول ة مفع ـريع النبت ر إذ ، س ـد يظه رور بع اعة نصف م ا ، س ا ومميزاته بة أنه ة عش ـدون طبيعي ـواد ب ة م  ، آيمائي
اغرا  مفعول من أقـوى ومفعولها دون  ، الفي ة )  أعراض ( عوارض  وب و  منشط  فهي . جانبي م  جنسي  ومق  لمعالجة  مه
 . االنتصاب ضعف

ر  وتساعد  العصبي  والجهاز القلب تنشط أنها واالستثنائية الممتازة خصائصها ومن ينغ " من  أآث ى "  الجنس د  عل  تجدي
ا يس.  الخالي ه ول ى ضرر ل د السكر مرض عل ه ويوج نن مستحضر في دى ومسجل مق اع الصحة وزارة ل ي ويب  ف

 .الجرعات وعليه الصيدليات

د ت وق ة أجري ة دراس ر ميداني ة غي الل علمي نوات خ س الس رة الخم ة األخي ملت للنبت خص 500 ش ن ش اء م  النس
اً  الخمسين  دون هم من األولى تضم مجموعتين إلى قسمهم والرجال، ة  وتضم  عام ذين  الثاني راوح  ال ارهم  تت ين  أعم  ب
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ة  في 96 بنسبة ملموسًا نجاحًا التجارب وحققت ، جدًا باهرة آانت النتائج بأنَّ ويجيب ، عامًا 80و 50  دون من  المائ
 .  سلبية أو جانبية وارضع أية ظهور مالحظة

 HYSSOP  داود اشنان..  الزوفا

رة  عشبة  الزوفا غ  معم ا  يبل رة  سم  50 حوالي  ارتفاعه روع،  آثي ة  الف ا  الرائحة،  عطري ة  أوراقه دة  الشكل  حرابي  مجع
 . طويل أنبوب مع شفتان لها والزهرة. اللون زهرية إلى بيضاء صغيرة أزهارها. مسننة وغير متقابلة

 .العطري والزيت المزهرة الرؤوس ، الهوائية االجزاء هي النبات من المستعمل الجزء:. النبات من دمالمستخ الجزء

 .Hyssopus Officinalis باسم علميًا النبات يعرف

ان  في  وبخاصة المتوسطية البلدان في تلقائيًا تنمو وهي أوروبا جنوبي األصلي الموطن: للنبات األصلي الموطن  البلق
 .الجافة المشمسة المواقع وتفضل وترآيا

ا  تربينات علي الزوفا تحتوي :المزهرة للرؤوس الكيميائية المكونات ك  في  بم اروبيين  ذل ائي  الم ربين  وثن  وزيت  الت
ا . باينين وبيتا آامقون والبينو الكافور من رئيس بشكل يتكون طيار وي  آم ى  تحت دات  عل  وحمض  وهيسوبين  فالفوني

 . وراتنج العفص

ال  في تنبت حشيشة الزوفا أن عمران بن اسحاق يقول القديم؟ الطب في لزوفاا عن قيل ماذا  تفترش  المقدس  بيت  جب
 .األرض وجه أغصانها

ذآرة  في  األنطاآي داود يقول دل  ال" الت ا  يع ة  الصدر  أمراض  في  شيء  الزوف و  والرئ نفس  وعسر  والسعال  والرب  ال
اح  يخرج دية،الكرا وماء والعسل والسذاب التين معها خلط إذا خصوصًا دان  الغليظة  الري دم  والدي د  وال  شربًا،  والجام
 ".والطحال االستسقاء وتزيل الريح من فيها ما أزال االذن به بخر إذا. البرد ضرر ويمنع آانت آيف األورام ويحلل

ون  يحسن  وشربه آالزعتر لطيفة الزوفا" فيقول القانون في سينا ابن أما ه  والتمر  الل و  ب ار  يجل ل  وجه، ال في  اآلث  يحل
ين  مع  طبيخه  وبخار السن، وجع يسكن بالخل طبيخه بالشراب، سقيًا الصلبة األورام افع  الت  اخذ  إذا االذن دوي من  ن

 ونفس  الصلبة  األورام ومن  آذلك، والعسل بالتين وطبيخه المزمن، والسعال الربو ومن والرئة الصدر ينفع قمع، في
رع  وحب البلغم يسهل االستسقاء، من وينفع شربًا، وينفعه أيضًا نافع مع والتغرغر االنتصاب دان  الق ط  وإذا. والدي  خل
 ".اسهاله قوى وإيرسا بقردمانا

ا  عن  فيقول جامعه في البيطار ابن أما اء  ظبخت  إذا" الزوف ين  بالم  المزمن  السعال  من  نفعت  والسذاب  والعسل  والت
ة  الربو ومن الحارة الرئة أورام ومن ي  والنزل ى  رأسال  من  تنحدر  الت ة  إل ق  ناحي نفس،  وعسر  والصدر  الحل ل  ال  يقت
ين  ويؤآل الرطب بالتين يسحق قد قويًا، اسهاًال أسهل بالسكنجبين طبيخه شرب إذا ذلك، في بالعسل لعق إذا الدود  لتلي

ه  تضمد  إذا الحارة،  لألورام بالشراب يعتمد للطحال، والنطرون التين مع به يتضمد الطبيعة، اء  ب ي  بم ل  مغل دم  حل  ال
 مسكنًا آان به وتمضمض بالخل طبخ وإذا للخناق، جيد دواء منه آان التين طبيخ مع أخذ إذا العين، تحت الذي الميت
 ".فيها العارض الرياح حلل ببخاره األذن بخرت وإذا األسنان، لوجع

اً  الزوفا شربت إذا" الزوفا في فيقول سلمان بن اسحاق أما ة  أيام قاء  من  نفعت  متتابع وام،  نهش  ومن  االستس  وإذا اله
 ".فيها الماء نزول من نفع العين وآمدت بالماء طبخت

 .والنزلة الربو لحاالت الزراعي السذاب مع دسقوريدس به واوصى الجنب ذات لمعالجة الزوفا ابقراط وصف وقد

 التهاب  لعالج ستخدمت عندما ايجابيًا تأثيرًا الزوفا لعشبة إن الحديث الطب يقول  الزوفا؟ عن الحديث الطب قال وماذا
اج  فرط يوجد عندما وبخاصة التنفسية والعداوي القصبات ا  للمخاط  انت ى  تحض  والزوف اج  عل د  إنت  المخاط  من  المزي
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ل  المشترك  المفعول وهذا لقشعه، منبه الوقت نفس وفي السائل بلغم  يزي تقن،  الكثيف  ال يج  أن ويمكن  والمح ا  ته  الزوف
فاء  على للعشبة القوي المفعول يحض وعندها ذروتها العدوى تبلغ أن بعد ااعطاؤه يفضل لذا المخاطية، األغشية  الش
اقم  عندما وخصوصًا والبالغين األطفال، عند الربو ضد مفيدة فتعتبر مهدئة الزوفا إن وحيث. العام ة  تتف ان  الحال  باحتق

 .المخاط

 .والمغص البطن وانتفاخ واألرياح الهضم عسر ضد فعاًال دواء تكون والزوفا

ذ ا من يؤخ دار الزوف ين مق ى وتضاف صغيرتين ملعقت لء إل اء آوب م ي م دة ويغطى مغل ائق 10 لم م دق  يصفى ث
 .والمساء الصباح في مرتين ويشرب

ا  غسوال الزوفا نبات مجروش ويستعمل ا  ودش ة . ومشروبا  مهبلي رم  ان والطريق ع  تف ات  احزاء  جمي ا  النب ك  في  بم  ذل
 او مهلبيا دشا منه يعمل ثم صافيا ماؤها يكون بحيث جيدا وتصفى تبرد ثم تغلىو الماء من آمية مع تمزج ثم الجذور
 آوب ملء في وتوضع صغيرة ملعقة ملء تؤخذ حيث الزوفا من للشرب مغلي عمل ويمكن. دقيقة15 لمدة فيه يجلس
 .االآل بعد اليوم في آوبين الى آوب بمعدل ويشرب يصفى ثم دقيقة15 لمدة يترك ثم غليه سبق ماء

دم  لضغط  منظم وهو دورة  من  يعزز  و ال ة  ال از  ، الدموي ون  ممت ة  ، الصوت  بحة  ، للعي ة  االغشية  ، الرئ  ، المخاطي
 .العصبية المشاآل ، الجلد مشاآل

 الحصالبان

 مقٍو بأنه العتقادهم رؤوسهم على ينثرونه آانوا اإلغريق الطّالب أن فيذآر.. الزمن قديم منذ الحصالبان عشب ُعرف
ل  مستحضرات  من  العديد تحضير في الحصالبان عشب يدخل! للذاآرة ل  التجمي روائح،  مث .. الشعر  لقشر  ومضاد  ال
 .القدمين وحمامات الوجه، بخار حمامات عمل في الخصوص وجه على يستعمل آما

 AGRIMONIA EUPATORIA  الغافث

  الراغيث وشجرة منتنه وشوآه غافث

 Agrimonia eupatoria:  العلمي االسم

 Agrimony:  الشائع االسم

  Rosaceae:  العائله

ه  الفصيله  من وهو)  واحد متر(  أقدام 3 أو 2 طول إلى ينمو ،معّمر عشب الغافث ة  تتواجد  ، الوردي  في  الغافث  نبت
 . الجبال ومنحدرات المشمسه االحراج

 مقوي و لالنسجه قابض آدواء الشافية االعشاب أشهر أحد آان وقد طويله قرون لمدة عالجي آعشب استخدم الغافث
ول  ومدر، المسترخية األمعاء و اإلسهال ،الكحات في مفيد ، معتدل ه  االمراض  معالجة  وفي  ، للب ان  الجلدي  ، واليرق
  المتقرحة الحلوق

 الفم التهاب

 . االخرى الكبد وشكاوي الصفراء لمعالجة عظيمه سمعه للغافث وآان

 . مسترخي لحلق زةممتا غرغرة منها يعمل الزهور و األوراق ساق
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 . بالحّمى الخاصة المتقطعة الحاالت عالج في آبير بنجاح الكنديون و األصليين السكان استخدمه آندا في

 . للشاي آبديل الفرنسيون الفالحون فيستخدمه فرنسا في اما

  خشنه بشعيرات مكسوة ساقها ، واحدا مترا ارتفاعها يبلغ عشبه:  اوصافها

  رماديه بشعيرات مكسو االسفل وسطحها مسننه اوراقها ، معقوفه اشواآا ، تباعدهم مسافات على وتحتوي

 . عطريه رائحه وذات عنقوديه بمجموعات صفراء صغيره ازهارها

 . والجذر واالوراق وازهارها العشبه : الطبي الجزء

 . مره ومواد ، الطياره الزيوت من وقليل دابغه مواد : الفعاله المواد

  المستعصيه والبواسير والقروح المزمنه الجلديه االمراض لمعاجة تستعمل الخارج من : االستعماالت

 . المهروسه الغضه بالعشبه بتلبيخها

  الكبدي التليف ، واالسهال ، والكحات والربو الحاد الشعبيه والنزالت الزآام لمعالجة مستحلبها يستعمل الداخل من

راره وحصاة اتيزم ، الم ه وحصاة ، رسوالنق ، والروم ر، واالورام ، المثان ية ، الهضم عس ام حساس اب، الطع  الته
 ). واالمعاء المعده قرحة(  الداخليه والقروح الدودية الزائدة

اء  من فنجان لكل العشبه من صغيره ملعقة بنسبة المستحلب ويعمل ان  بدرجة  الساخن  الم ه  ويشرب  الغلي انين  من  فنج
 . الواحد اليوم في

 .الخنازير داء في معروف عالج هو بالعسل محلى قوي لصمستخ عمل ايضا

 البرآه حبة..  السوداء الحبه

 البخاري رواه))السام إال داء لكل شفاء فيها فإن.. السوداء الحبة بهذه عليكم:"وسلم عليه اهللا صلى يقول 

 السوداء الحبة تعالجها التي األمراض

ة  مع  الجرجير عصير في السواء الحبة طحين يعجن :الشعر لتساقط ون،  زيت  وفنجان  مخفف  خل  ملعق دلك  زيت  وي
 .وصابون دافئ بماء يوميًا غسلها مع مساء يوميًا بذلك الرأس

ة  طحين  يؤخذ  :للصداع ل  من  ونصفه  السوداء،  الحب اعم  القرنف ط  الينسون،  من  اآلخر  والنصف  الن ك  ويخل ًا،  ذل  مع
ى  وتؤآل  زبادي، لبن على ملعقة الصداع عند منه وتؤخذ ة  عل ى  باإلضافة .. الشافي  اهللا برآ ان  إل ان  ده  الصداع  مك
 .السوداء الحبة بزيت بالتدليك

ام  أن وقبل وتشرب بعسل المحلى الساخن الحليب من بكوب تمزج السوداء الحبة من ملعقة :لألرق  يلهج  أن حاول  تن
 . انتبهوا تواما ما فإذا.. نيام الناس بأن واعلم.. الكرسي آية وقراءة وجل عز اهللا بذآر لسانك
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داً  السوداء  الحبة تطحن :وبيضه للقمل المرهم،  فتصبح  خل  في  وتعجن  جي دهن  آ ا  ي رأس  به د  ال ا  بع ل  أو حلقه  تخلي
 خمس  مرور بعد إال الرأس تغسل وال ساعة، ربع لمدة الشمس ألشعة تعرض ثم تحلق، لم إن الشعر ألصول المرهم
ي  المشروعة  النظافة أسباب إلى اللجوء دبع ولكن.. أسبوع لمدة يوميًا ذلك ويتكرر ساعات، ا  حث  الت .. اإلسالم  عليه
 .المتطهرين ويحب التوابين، يحب تعالى واهللا..  اإليمان من والنظافة

ألذن ) الزيت( السوداء الحبة دهن قطرة :األذن وآالم للدوخة ا  ل تعمالها  مع  ويصفيها  المريض  ينقيه  مع  آشراب،  اس
 .تعالى اهللا بإذن الدوخة على اءللقض الرأس ومؤخرة الصدغين دهن

ة  سوداء  حبة ملعقة تؤخذ :والثعلبة للقراع دًا،  مطحون در  جي ف،  الخل  من  فنجان  وق در  المخف ة  وق  من  صغيرة  ملعق
د  به يدهن ثم مرهم، هيئة على ويكون ذلك ويخلط الثوم، عصير ق  بع ة  حل يالً  وتشريطها  الشعيرات  من  المنطق م  قل  ث
 .أسبوع لمدة وتكرر السوداء، الحبة بزيت ذلك بعد ويدهن المساء، إلى حالصبا من وتترك عليها يضمد

اً  مرات  ثالث  السوداء الحبة بدهن) الجلد منه يتقشر الجسد في داء( القوباء تدهن :للقوباء ى  يومي زول  حت د  ت ام  بع  أي
 .اهللا بقدرة قليلة

ي  بعسل المحالة مغليةال السوداء الحبة للوالدة المسهالت أعظم من :والوالدة النساء ألمراض ابونج،  ومغل ة  الب  والحب
 لجميع ساخن مشروب آل في السوداء الحبة زيت من قطرات استعمال مع للنساء، الفائدة عظيم مهبلي آدش السوداء

 .الضرورة عند إال األطباء إلى يلجأن ال لكي بالنساء رحمة وذلك النسائية األمراض

ة  مفيد وغرغرة مضمضة واستعماله السوداء حبةال مغلي :والحنجرة اللوز وآالم لألسنان م  أمراض  آل  من  للغاي  الف
 من  للثة والتحنيك الخارج، من للحنجرة بزيتها واالدهان يوميًا دافئ بماء وبلعها الريق على ملعقة سف مع والحنجرة
  . الداخل

دد ألمراض ذ :واضطراباتها الغ ذلك يؤخ ة ل ة، السوداء الحب ى وتعجن الناعم ه نحل عسل ف ذاء من قطرات علي  غ
 إسراف،  وال خمول  بال االنضباط قمة في الغدد أن تعالى اهللا بإذن ترى سوف وبعدها شهر، لمدة يوميًا النحل ملكات
 .المهيمن المبدع اهللا فسبحان.. بقدر شيء آل ألن

ذلك  ويدهن قمح، طحين ملعقة مع سمسم زيت في وتعجن ناعمة سوداء حبة لذلك تؤخذ :الشباب لحب  مساء  الوجه  ب
اء  يغسل الصباح، وفي رار  مع  وصابون،  دافئ  بم ك  تك دة  ذل ذا .. أسبوع  لم و  وياحب ة  دهن  أخذ  ل ى  السوداء  الحب  عل

 .الساخن المشروب

ة  زيت يؤخذ :الجلدية األمراض لكل ورد  وزيت  السوداء  الحب دي  القمح  وطحين  ال ادير  البل اوية  بمق دهنين  من  متس  ال
ة  بقطة المصاب الجزء يمسح الدهن وقبل جيدًا، فيهما ويعجن الدقيق، من مضاعفة وآمية  وتعرض  مخفف  بخل  مبلل
 .وغيرها والمانجو والبيض آالسمك الحساسية مثيرات آل من واالحتراز الحماية مع يوميًا ذلك من يدهن ثم للشمس

ذلك  ويدلك مرآز خل في وتعجن ناعمة سوداء حبة تؤخذ ):الدمامل:(للثأليل ة  بواسطة  ب ان  أو وفالص  من  قطع  الكت
 .اهللا بعون يزول حتى ذلك من المريض يمل وال أسبوع لمدة ومساء صباحًا الثأليل مكان

 ).مجرب( السوداء الحبة بدهن ويدهن تجف، بعدما) فرآًا( الرجلة نبات بورق يدهن

 ،)لعطارة ا محالت  في  يباع( جاف حرباء جلد وطحين سوداء، وحبة وحنة قليًال مخلل لخل يحتاج :والبرص للبهاق
ك  من  مرهم لصنع يكفي الذي الخل من قدر في إناء في ملعقة قدر آل من يؤخذ نعم  تل ي  ال ا  الت ودة  عظيم  سر  فيه  لع

 . النهار في للشمس وتعرض للصباح، المساء من وتضمد شهر، لمدة يوميًا العملية هذه وتكرر.. للجلد الميالنين

ون،  زيت  في  ةالناعم  السوداء  الحبة تعجن :وجماله الوجه لضياء دهن  الزيت  الشمس  ألشعة  التعرض  مع  الوجه  وي
 . يوم أي وفي النهار، من وقت أي في ذلك ويكون قليًال
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ة  مسلوق  بيض  مع  وبصل  عدس شوربة :الكسر التئام لسرعة رة  وملعق ة  من  آبي ة  السوداء  الحب ذه  تمزج  الناعم  به
د  للكسر  المجاورة  األطراف وتدلك يوم، بعد يومًا ولو الشوربة، رة  بع ة  بزيت  الجبي د  السوداء،  الحب رة  فك  وبع  الجبي

 .يوميًا الدافئ السوداء الحبة بزيت يدلك

اء  في  جيدًا غليًا السوداء الحبة من حفنة تغلى :الرضوض و للكدمات اء،  إن م  م ام  يعمل  ث ًا،  للعضو  حم د  ذاتي ك  بع  ذل
 .يوميًا النوم قبل وذلك العضو جهادإ أو التحميل عدم تحرى مع يترك رباط وبدون السوداء الحبة بزيت يدهن

 وتشربها الجلد، ال العظام تدلك وآأنك قويًا تدليكًا الروماتيزم مكان به ويدلك السوداء، الحبة زيت يسخن :للروماتيزم
 .ورحمة منه آرمًا اهللا بإذن ستشفى بأنك وثق.. ذلك على واستمر النوم، قبل العسل من بقليل محالة جيدًا غليها بعد

 آوب،  نصف الرشاد حب ومن آبيرة، ملعقة قدر الناعمة المرة ومن آوب، قدر وتطحن السوداء الحبة تؤخذ :رللسك
در  تجفيفه بعد المطحون الكرنب جذر ومن آوب، قدر المطحون الرمان ومن ة  آوب،  ق ط  صغيرة  حلتيت  وملعق  يخل
 .هااستساغت ليسهل زبادي لبن على وذلك ملعقة، قدر الريق على ويؤخذ ذلك آل

 آله جسمك تدهن لو وياحبذا السوداء، الحبة دهن من بقطرات" فعليك ساخنًا مشروبًا شربت آلما :الدم ضغط الرتفاع
رم  مرة أسبوع آل ولو السوداء، الحبة بزيت شمس حمام في ة  صحة  آل  سترى  سبحانه  اهللا وبك  وال وأبشر .. وعافي

 .بعباده رحيم آريم حنان تعالى فاهللا.. أبدًا تيأس

دم  في الكوليسترول ذابةإل در  يؤخذ  :ال ة  ق ة  طحين  من  ملعق ة  السوداء،  الحب ة  األلف  عشب  من  وملعق ا ( ورق ) أخيلي
ى  نحل  عسل  فنجان  في  ويعجنان الشام، ألهل معروف ه  يؤآل  الريق  وعل ه  من  فإن الى  سبحانه  لطائف دل  وتع  شق  ب
 .والهالك الصدور

ى  وتوضع  الزيتون زيت في المعجونة وداءالس الحبة طحين من لبخة تصنع :الكلوية لإللتهابات ة  عل ي  الجه ألم  الت  تت
ا ى، فيه ع الكل ة سف م ة ملعق ًا سوداء حب ى يومي ق عل دة الري بوع لم ط، أس د فق ك وعن اب ينتهي ذل ون االلته  اهللا بع

 . وعافيته

 ثوم، حبات ثالث وتفرم عسل، آوب في تعجن ثم وتطحن فنجان، قدر السوداء الحبة تؤخذ :وطردها الحصوة لتفتيت
ة  تؤآل  لو وياحبذا.. يوميًا وتكرر األآل، قبل الكمية ثلث وتؤخذ لذلك، تضاف د  بقشرها  ليمون رة،  آل  بع إن  م ك  ف  ذل
 .ويعقم يطهر

ة  فوق السوداء الحبة بزيت يدهن :التبول لعسر ل  العان وم،  قب ة  من  آوب  شرب  ومع  الن ي  السوداء  الحب ى  مغل  ومحل
 .النوم قبل يوميًا ذلك بعد بالعسل

ة  مع ويخلط يطحن ثم ويحمص ينظف بيض قشر إلى السوداء الحبة مع نحتاج :الالإرادي التبول لمنع  السوداء،  الحب
 .يشرب وقت أي وفي أسبوع، لمدة يوميًا لبن آوب على صغيرة ملعقة منه ويشرب

اول .. أوًال شاشة  وضع  مع ) الصرة( على الخل في السوداء الحبة معجون من لبخة توضع :االستسقاء  المريض  يتن
ى  وليجرب أسبوع، لمدة ومساء صباحا السوداء الحبة من ملعقة قدر رى  ولسوف .. المبتل درة  ي  وهي  وجل  عز  اهللا ق

 .تعالى اهللا شاء إن لشفائه تتدخل

د  ما ولكن.. صبر إلى يحتاج أمر هذا :الكبد اللتهابات ة  الصبر  بع إذن  -السوداء  والحب رج  إال -اهللا ب ذلك  تؤخذ .. الف  ل
 على يوميًا ذلك آل ويؤآل عسل في ويعجنا السقرطي، الصبر من ملعقة ربع قدر مع السوداء الحبة طحين من ملعقة
 .متتابعين شهرين لمدة الريق

وم  يتبخر  :الشوآية للحمى د  المحم ذ  بجل رى  قنف ديم  جاف  ب ة  مع  ق ة  زيت  شرب  مع  السوداء  الحب  في  السوداء  الحب
 .وتعالى سبحانه اهللا بقدرة تمامًا الحمى تنتهي األول اليوم في ربما ومساء صباحًا الليمون عصير
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ط  عسل  آوب  مع الناعمة المرة من ملعقة ربع مقدار إلى باإلضافة سوداء حبة ملعقة تؤخذ :وحصوتها للمرارة  ويخل
ك  يكرر  ثم ومساء، صباحًا آله ذلك ويؤآل آالمربى، اً  ذل ى  يومي رار  تقلصات  آل  فتتالشى  الوجه  يحمر  حت  إن ةالم

 . تعد وال تحصى ال التي نعمه على اهللا فتحمد اهللا شاء

ة  معجون  من  الضلوع أسفل األيسر الجانب على لبخة توضع :للطحال ون  زيت  في  السوداء  الحب د  الزيت  تسخينها  بع
اء، ي ويشرب مس ي آوب الوقت نفس ف ة مغل ى حلب ه وتوضع نحل، بعسل محل بع علي ة دهن من قطرات س  الحب

 .اهللا فيحمد ونشاط عافية في طحاله أن متتابعين أسبوعين بعد تعالى اهللا شاء إن المريض يجد وسوف السوداء،

 يحدث حتى نار على ويوضع ماء به إناء في السوداء الحبة زيت من آبيرة ملعقة توضع :والبرد الصدر أمراض لكل
وق  غطاء  وضع  مع البخار ويستنشق التبخر رأس  ف ة  ال تحكم  الغطاء  ناحي ة عم في  لل ك  االستنشاق،  لي ل  وذل وم  قب  الن
 . ومساء صباحًا السوداء الحبة بطحين الممزوج الصعتر مغلي شرب مع يوميًا

ة  والدورة للقلب ى  آن  :الدموي ة  عل ه  اهللا صلى  اهللا رسول  آالم  في  ثق لم،  علي ذا  ألن وس ان  مقتضيات  من  ه .. اإليم
ة  بأن عليه وسالمه اهللا صلوات يخبرنا فحينما د  داء لكل  فاءش  السوداء  الحب ى  بال  تكون  وأن فالب فاء  شك  أدن  لكل  ش

ى  التي األمراض ا  يبتل أس  ال القلب  فمريض .. اإلنسان  به ة  من  يي ا  اهللا، رحم ه  وم ر  أن إال علي اول  من  يكث ة  تن  الحب
 .وقت أي وفي وشربًا أآًال النحل عسل مع السوداء

وي للمغص ى: المع ون الينسون يغل اع والكم ادير والنعن اوية بمق ًا متس دًا غلي ى جي كر ويحل ات بس  نحل عسل أو نب
ان  دهن  مع ساخن وهو ذلك ويشرب السوداء الحبة زيت من قطرات سبع توضع ثم) قليًال( ة  بزيت  المغص  مك  الحب

 . وعافيته تعالى اهللا بإذن فورًا األلم سيزول دقائق وخالل.. السوداء

ة  الممزوج  الجرجير عصير يؤخذ :لإلسهال رة  بملعق ة الح من  آبي ة،  السوداء  ب ك  من  آوب  ويشرب  الناعم  ثالث  ذل
 . إمساك يحدث ال حتى العالج عن المريض يتوقف ثم الثاني، اليوم في اإلسهال يتوقف حتى مرات

د  يوميًا، مرات ثالث تحلية بدون وتشرب جيدًا، القرنفل مع السوداء الحبة تغلى :للطراش اج  ال وق ى  المريض  يحت  إل
 .وقوته وحوله تعالى اهللا بإذن والغثيان الطراش يتوقف حتى الثالثة المرة

ة  تسف  :والتقلصات  للغازات ة  من  ملعق ة  السوداء  الحب ى  الناعم ا  الريق  عل اء  آوب  يتبعه ذاب  ساخن  م ه  م  عسل  في
 .أسبوع ولمدة يوميًا وتكرر مالعق ثالث قدر قصب،

ى  السوداء الحبة زيت من قطرات :للحموضة بن  آوب  عل ى  ساخن  ل ات،  سكر  وأ نحل  بعسل  محل دها  نب  تنتهي  وبع
 .تكن لم وآأنها تعالى اهللا بإذن الحموضة

ة،  بقدر ناعمة سوداء حبة تؤخذ :للقولون ة  ملعق ك  يضرب ) العرقسوس ( من  وملعق رى  عصير  في  ذل ذورها  آمث  بب
ريح  وينشطه، القولون، آالم على القضاء في األثر عجيب فإنه ويشرب اً  المريض  ليستريح  أعصابه  وي ا  إن تمام  ءش

 .تعالى اهللا

ين،  العينين بجوار السوداء الحبة بزيت األصداغ تدهن :العيون ألمراض ك  والجفن ل  وذل وم،  قب  قطرات  شرب  مع  الن
 .عادي جزر عصير أو ساخن مشروب أي على الزيت من

وم  ملعقة مع ناعمة سوداء حبة تؤخذ :لألميبيا ك  ويمزج  مهروس،  ث اطم  عصير  من  دافئ  آوب  في  ذل ح  الطم  الممل
ة  من  المريض  يرى ولسوف متتابعين أسبوعين لمدة الريق على يوميًا ذلك ويشرب ليًال،ق ا  والصحة  العافي ر  م ه  تق  ب

 .تعالى اهللا بفضل عينه

تعانة  ويمكن  ومساء  صباحاً  سوداء  حبة ملعقة تؤآل :للبلهارسيا ة  االس ز  بقطع ا،  وجبن  خب دهان  مع  ألآله ة  ال  بالحب
 . ونشاطًا قوة عليها القضاء مع تعالى اهللا بإذن تجد ولسوف أشهر، ثالثة لمدة وذلك النوم قبل األيمن للجنب السوداء
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ة،  سوداء  حبة ملعقة إعداد :الديدان لطرد ات  وثالث  ناعم وم،  حب ة  ث ون،  زيت  وملعق ارات،  وبعض  زيت  وعشر  البه
دباء  حبوب( أبيض لب حبات د  ،)ال ذه  وتع ات  ه ى  المحتوي ة  عل اندوتش  طريق  شربة  أخذ  مع  حالصبا  في  وتؤآل  الس
 .فقط واحدة مرة خروع زيت أو شمر

ادير  فجل وبذر ناعمة، وحلبة مطحونة، سوداء حبة: هللا والحمد متوفرة وهي أشياء ثالثة :للعقم اوية،  بمق  وتؤخذ  متس
ا  وتؤآل، نحل، عسل آوب نصف في معجونة ومساء صباحًا ملعقة ر  آوب  شرب  يتبعه وق  حليب  من  آبي إذا .. الن  ف
 . سبحانه بإذنه المراد تحقق لىتعا اهللا شاء

دهن  الظهر  أسفل يدهن :للبروستاتا ة  ب دهن  السوداء،  الحب دليلك  الخصيتين،  أسفل  وي ري،  بت ة  أخذ  مع  دائ ة  ملعق  حب
 ذلك ويتم يوميًا دافئ ماء في محلول نحل عسل آوب نصف على"  المرة"  من صغيرة ملعقة ربع مع ناعمة، سوداء
 .وقت أي في

در  ومساء  صباحًا السوداء الحبة من سفوف أخذ مع ومساء صباحًا السوداء الحبة زيت خارب يستنشق :للربو ة  ق  ملعق
 .يوميًا النوم قبل بالزيت والحنجرة الصدر دهان مع اإلفطار قبل

 برآة وعلى ناعم، مجفف رمان قشر وملعقة العسل، من بفنجان السوداء الحبة زيت من قطرات عشر تمزج :للقرحة
ى  المريض  ويستمر  محلى، غير لبن آوب شرب يتبعه الريق على يوميًا ذلك لآ يؤآل اهللا ك  عل دة  ذل  بال  شهرين  لم

 .انقطاع

ة  آل  بعد ملعقة أخذ مع يوميًا، مرات ثالث السوداء الحبة بدهن يدهن :للسرطان ة  طحين  من  أآل ى  السوداء  الحب  عل
دعاء  دوام جمع أشهر ثالثة لمدة بانتظام ذلك ويستمر الجزر، عصير من آوب راءة  ال رآن،  وق  المريض  وسيشعر  الق
 .وجل عز اهللا بقدرة الشفاء بنعمة ذلك بعد

دي  بيضات  سبع  في  وتضرب  ملعقة قدر مطحونة سوداء حبة تؤخذ :الجنسي للضعف اً  بل د  يوم وم  بع دة  ي  شهر  ولم
ة  أخذ  ويمكنك .. اهللا شاء إن وإرادته اهللا بقدرة العشرين ابن قوة سنة مائة ابن يجد ولسوف تقريبًا، وم  فصوص  ثالث  ث
 :ذلك قبل وعليك مجهد، وأنت تجامع وال الكوليسترول، من منعًا مرة آل بعد

 .تتوضأ ثم أوًال الحاجة لقضاء الحمام تدخل أن -1

ا  الشيطان وجنب الشيطان، جنبني اللهم: ((بقولك اهللا تدعو أن -2 ي  م د  وستشعر ))  رزقتن ك  عن ة  ذل  والسعادة  بالمتع
 . تعالى اهللا شاء إن

ا  مع آوب قدر السوداء الحبة تطحن :العام للضعف ة،  مثيلته در  الحلب ة  وق ر  من  صغيرة  ملعق ول،  العنب ط  المحل  ويخل
 .البلدي القمح بخبز ولكن وقت أي وفي يوميًا آالمربى وتؤآل نحل عسل به إناء في ذلك

اول  بدقائق الطعام أآل قبل :للطعام الشهية لفتح ة  تن ة  من  ملعق ا  صغيرة  وداءالس  الحب  واشرب  بأضراسك،  واطحنه
إذن  العجب  ترى ولسوف الخل، من قطرات عليه بارد ماء فنجان بعدها الى  اهللا ب ة،  احذر  ولكن .. تع  إدخال  أو البطن
 .الطعام على الطعام

ال  عصير  من  آوب  في  الممزوجة السوداء الحبة دهن من قطرات عشر تشرب :والكسل الخمول لعالج ى  البرتق  عل
أن  النصح  مع  الصدر  وانشراح  النشاط  تعالى اهللا شاء إن ترى سوف بعدها.. أيام عشرة ولمدة وميًاي الريق ام  ال ب  تن
 .تعالى اهللا ذآر من وأآثر العشاء، صالة بعد النوم على نفسك وعود الفجر، صالة بعد

ه  ويوضع النعناع يغلى :الحفظ ولسرعة الذهني للتنشيط د  علي ه  بع ة  زيت  من  طرات ق سبع  النحل  بعسل  تحليت  الحب
ود  وقت، أي في دافئًا وتشربه السوداء، ه  وتع دالً  علي وة  الشاي  من  ب ا  وسرعان .. والقه اً  متفتحة  قريحة  تجد  م  وذهن

 .نريد ما أسمى ألنه.. تحفظ ما رأس على القرآن وليكن.. تريد ما آل اهللا شاء إن تحفظ ولسوف بالذآاء متقدًا
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لم و عليه اهللا صلى قال :اإليدز لعالج ا : ((س وا  وم يهم  ظهرت  إال بالفاحشة  أعلن ي  األوجاع  ف م  الت  أسالفهم  في  تكن  ل
 )). مضوا الذين

ة  وأخيرًا أوًال وعالجها السماء، من عقوبة فاإليدز ى  اإلناب الى،  اهللا إل باب،  واألخذ  تع ك  باألس رة  وذل اول  بكث ة  تن  الحب
 .وحده والشفاء العفو بيده تعالى واهللا.. السوداء

 األرقطيون

ى  معكوفة بيضاويه اوراقه المتر، ونصف متر حوالي الى سيقانه ارتفاع تصل سنتين لمدة يعيش نبات االرقطيون   ال
 .تجفيفها بعد قاسية تصبح اسفنجية وهي بيضاء الى بنيه بلحاء مغطى جذر للنبات. محمرة ازهاره ورؤوس الداخل

 .ARCTIUM LAPPA بأسم علميًا االرقطيون يعرف

 .البذور تحتوي التي والثمار الجذور االوراق: النبات من لالمستعم الجزء

 العالم انحاء آل في المعتدلة االقاليم في االن وينمو واسيا، اوروبا االصلي موطنه: االرقطيون لنبات االصلي الموطن
ون  من انواع ويوجد. الصين في االرقطيون ويزرع المتحدة، الواليات ذلك في بما ل  االرقطي و  مث  الصغير  ناالرقطي

ذي  رف  ال اً  يع م  علمي  ARCTIUM بأس MINUS  ون وبري  واالرقطي روف  ال اً  والمع م  علمي  ARCTIUM بأس
TOMENTOSUM استعمالهما في متماثالن وهما. 

وي  :االرقطيون لنبات الكميائيه المكونات ون  يحت ى  االرقطي رات  جلوآوز  عل ره  ي ا  م  بأسم  المعروف  المرآب  اهمه
 طيار وزيت عفصيه احماض على يحتوي آما أرقتيين، مرآباتها أهم نيدات فالفو على يحتوي وآذلك بيكرين أرقتيو

 .واينولين نصفه احاديه تربينات وآذلك االسيتيلين ومتعددات

 القديم؟ الطب في االرقطيون عن قيل ماذا

ي  االعشاب طب في االرقطيون عن قيل ى  والصيني  الغرب ه  سواء  حد  عل ر  ان ة  االعشاب  اآث ان .  ةللسمي  المزيل  وآ
ا  عالجا االرقطيون واع  للنقرس  تراثي ى  وحصى  الحمى  وأن رن  وفي . الكل ابع  الق الم  آتب  عشر  الس ر  الع وحي  آليب  ي

اس  آان فحينًا العالجية، مسيرته عبر ونزوًال صعودًا االرقطيون تأرجح ه  الن تائم  ينعتون ا  بالش ه  يوصون  اخر  وحين  ب
 آعالج  تستخدمه  آانت  دوبنجان  جارد هيلد االلمانية النباتات عالمةو الراهبة ان حتى االمراض، انواع آافة لمعالجة
 .السرطانية لألورام

ان اء وآ ون الصينيون االطب د المراع ذلك للتقالي اء وآ د أطب دماء الهن رون الق ون يعتب ًا االرقطي دًا عالج ة جي  لمكافح
ه  الرشح ده  والنزل ات  الواف ق  وانتان ه  والتهاب  الحل ا  في . الرئ رن ال وخالل  أوروب ع  ق انوا  عشر  الراب  اوراق ينقعون  آ

 .البرص معالجة في يفيد خمر على للحصول االرقطيون

ان  عشر  السابع قرن وفي الم  آ وبير  نيكوالس  البريطاني  االعشاب  ع ون  بأستخدام  ينصح  آ وط  لمعالجة  االرقطي  هب
ى  يؤدي مما للرحم الداعمه االربطه انخفاض اي الرحم، ل  في  هبوطه  ال ان . المهب ولب  وآ  غريب  بعالج  يوصي  يرآ
 .مكانه الى ثانية يصعد الرحم لجعل وذلك الرأس على االرقطيون نبات من تاج بوضع يتلخص المرض لمعالجة

ا  والسرطان  الحمى  لعالج االرقطيون جذور بوصف بعد فيما االعشاب اطباء بدأ  الشباب  وحب  والصدفية  واالآزيم
ات  النباتات تسببها يالت الجلدية واالمراض والنقرس الجلدية والقشور ة  واالنتان  والمشاآل  والسيالن  والزهري  الجلدي
 .بالوالدة المرتبطه

اء  وآان انيون  االطب ا  في  االنتق ون  الشمالية  أمريك اه  يعترف ة  بمزاي ات  لعالج  ويصفونه  العالجي ة  انتان  والتهاب  الجلدي
 .المفاصل
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 السابق المناجم عامل آان الذي السرطان لعالج يسيةالرئ المكونات احد االرقطيون آان والخمسينات الثالثينات خالل
 .االسواق الى انزله قد هوآسي هاري

 الحديث؟ الطب في االرقطيون عن قيل ماذا

احثون  اآتشف ان  ب ون  ان الم وي  االرقطي ى  يحت ه  عناصر  عل ددات  هي  آيميائي تيلين  متع ) POLYACETYLENE( االس
 .والفطور االنتانات عن المسئولة الجراثيم تطرد ان يمكن

ا ام آم انيون ق ام الياب ددات ان بأآتشاف م1967 ع يتلين متع ي االس ذور ف ه الج ا الطازج ول له راثيم مضاد مفع  للج
واد وللفطور  دررة وم ول م ي السكر لمستوى ومخفضة  للب دم  ف دو ال ه ان ايضًا ويب ألورام مضاد عمالً  ل ا. ل  ان آم
 .للعضالت لطيف مرخ االرقنيين مرآب

الم،  صعيد  على السرطان عالج في عالية مكانة تحتل التي االدوية من ناالرقطيو يعتبر د  الع  دراسات  عدة  بينت  وق
ة  في  نشرت مقاله وتذآر. االورام على تؤثر فيه الموجودة المواد ان ائي  العنصر  ان) CHMOTHERAPY( مجل  الكيم

ود ي الموج ات ف ين النب اد ARCTIGENINE ارآتيج و مض ذلك االورام، لنم ت وآ ة بين رى دراس ورة اخ ي منش  ف
MUTATION RESEARCH معظم( الخاليا في الكيماويه العناصر تسببها التي الطفرات حدوث يخفض االرقطيون ان 

أثيراً  االرقطيون ويملك). السرطان تسبب ان ايضًا يمكنها الوراثيه الطفرات تسبب التي المواد د  للسموم،  مضاداً  ت  فق
 .السامة الكيمائية للمواد تحمل لديها حصل انه فتبين االرقطيون أعطيت يةمخبر حيوانات على اختبارات اجريت

ي ولتحضير ن فعل ون م ذ االرقطي ئ يؤخ ة مل ن صغيرة ملعق ذر مسحوق م ى وتضاف الج ئ ال وب مل اء آ دة م  لم
 .يوميًا فناجين ثالثه الشخص يتجاوز ال ان على ويشرب يبرد حتى يترك دقيقة،30

ا . العمر  من  الثانية سن دون لألطفال االرقطيون يعطى ال :تحذير ى  يجب  آم ون  استخدام  عدم  الحوامل  عل  االرقطي
 .للرحم منبه النه

 Cyperus  السعد

اً  انتفاخات هيئة على عقد فيه تظهر حرشفي ورفيع طويل ريزوم له معمر، عشبي نبات ات  معطي ة  درن المواد  ممتلئ  ب
نابل  تخرج  السيقان قمم في. مغلقة اغماد ذات شريطية ئيةهوا اوراق منه يخرج الريزوم امتداد على. الكيمائية  في  س
ات  ثالث  بها تحيط واحد مكان من مجاميع رة  وريق ون . آبي نابل  ول ة  الس ي  الزهري ى  بن ات  يعرف .محمر  ال  السعد  نب
ل  اسماء بعدة المملكة وديان بعض به تشتهر الذي ار،  سعدي  سعادي،  سعد، : مث ل  سعدة  الحم ز  زب  ألن نظراً ( المعي
 .مجصة ، سعيط ،)الماعز بعر تشبه الريزوم رناتد

رف ات يع ًا النب م علمي  cyperus: باس rotundus ه ات ول ل مرادف  chlorocyperus مث rotundus،  pycreus 
rotundus . 

 .العطرية الرائحة ذات الجذرية الدرنات السعد نبات من المستخدم الجزء

ات  ينتشر  السعودية  العربية المملكة وفي العالم، دول اغلب يف طبيعي بشكل ينتشر: السعد لنبات االصلي الموطن  نب
واع  بأفضل تهامة منطقة تتميز لكن المناطق اغلب في السعد وم  حيث . السعد  ان ون  يق ه  المواطن ه  بجمع ه  وتجفيف  وبيع
رة  ويستعملونه  بخور  آافضل  النساء  تشتريه  حيث  جيد سوق وله المحلية، االسواق في ر  وخاصة  بكث  سمالب  لتبخي

 .الرضع

ات  تحتوي:الكيماوية المحتويات ات  درن ى  السعد  نب ار  وزيت  ثابت  زيت  عل ه  طي ة  رائحة  ل ه  آافوري ا  مر  وطعم  ام
ة  طبيعة وحسب الخر نوع من ما نوعًا يختلف طيار زيت على فتحتوي الريزومات ي  البيئ و  الت ا  ينم  يوجد  حيث  فيه
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ه  رائحة ال الذي السعد انواع بعض ه  يستعمل  وال ل راء خ ويعرف وي . السعد  ريزومات  جامعي  ب ار  الزيت  ويحت  الطي
 .مختلفًا مرآبًا 30 الى تصل آثيرة مرآبات والدرنات للريزومات

ة  الى باالضافة والفرآتوز الجلوآوز مثل سكاآر على والدرنات الريزومات تحتوي آما رة  آمي ادة  النشاء  من  آبي  آم
 .مرة ومواد ج وفيتامين عفصية ومواد وقلويدات قلبية جلوآوزيدات على وآذلك ادخارية

  السعد؟ عن القديم الطب قال ماذا

 خمس " ايبرس " قرطاس  في ذآر فقد السنين آالف من يستعمل فهو الحضارات مختلف في السعد نبات ذآر ورد لقد
دود  وقتل البطن آالم عالج منها مختلفة امراض لعالج وصفات في مرة عشرة  وعالج  والحمى  الناصور،  وعالج  ال

 . العصب الم لتسكين يستخدم آما. الشعر نبات وال ارادة بدون ونزوله البول سالسة ولعالج القلب راضام

 دهن +  نابت  سعد +  بحري ملح من وتتكون السموم لدرء احداهما وصفتين في" برلين" قرطاس في السعد ذآر آما
وخ  زيت+  وعل در +  مطب بعض  بعضها  مع  تمزج  آن ا  وتستعمل  ال ى  دلوآ ا  عل ة  آناالم رأ  الملتهب ا  فتب  الوصفة  أم
 .للموت المسبب الوخز وازالة المعدة ضعف لعالج فهي الثانية

ر  في  السعد  ذآر" هيرست" قرطاس وفي ا  االمراض  من  عدد  لعالج  الوصفات  من  آثي ة : منه م  ازال ع  من  األل  جمي
 آل  يؤخذ  بحيث  عرعر حب+  سعد+  ثوم+  ليمون+  سوسن+  مسحوق شعير من الوصفة هذه وتتكون االعضاء

 السعد  ذآر آما. ايام اربعة على ويؤآل يصفى ثم آاملة ليلة مفتوحًا يترك ثم الماء من قليل مع وتطبخ جزء واحد من
 .عضو اي من الرعشة والزالة الدموي البول لعالج وصفات في

ع  واذا طويًال، يقيم الرائحة، الطيب االحمر، الزيتون بنوى الشبيه واجوده معروف نبت" السعد عن االنطاآي وقال  قل
بطم  دهن  مع خلط واذا والخاصرة الجنبين من الغليظة الرياح يحلل انه الطبية فوائده ومن. فسد ادراآه قبل  حرآت  ال

تن  والبخرة اللثة قروح ويمنع االسنان يشد فيه المطبوخ ودهنه للسم، دفعه لقوة الترياق في ويقع.. الشهوة دة  ون  ، المع
 ".والبواسير الديدان ويخرج الحصى ويفتت والبول الطمث ويدر البارد، والصداع رقانوالي الخفقان ويزيل

در  الحصى،  يفتت انه آما اندمالها عسر التي القروح ينفع انه" السعد عن البيطار ابن ويقول ول  وي ا  والطمث،  الب  آم
م  في والعفن لبخرل وجيد الباردين والكبد للمعدة ومسخن للنكهة ومطيب المعدة وينفع االرياح يسكن افع  واألنف  الف  ون
 ".للثة

ول  للحشرات  طارداً  يستعمل  آما والصابون العطور صناعة في يدخل السعد ان) م1964( داستور ويقول  ايضاً  ويق
دي  يحث  المرضعة ثدي على الطازجة الجذور من لبخة وضع ان ى  الث ا . الحليب  ادرار عل ذه  وضع  ان آم  اللبخة  ه

نتاريا  االسهال  عالج  في  فيستخدم  الجذور  مستحلب  اما عالجها في عناف والقروح الجروح على قاء  والدوس  واالستس
 .والقيء الهضم وسوء

ات  السعد؟تعتبر  عن  الحديث الطب يقول ماذا ات  ريزومات  درن يء  مضادة  السعد  نب اح  وطاردة  للق ه  لالري أثير  ول  ت
دىء ا. مه رات ان آم زوم مستحض تخدم الري الج تس طرابات لع از اض ي الجه ل العظم ذلك والتطب ة وآ  للدوخ
درنات  تستخدم  آما.والغثيان ادة  لتنظيم  ال ر  الشهرية  الع ة  غي ق  المنتظم اد  او والقل ذلك  االجه ات  حاالت  في  وآ  التهاب
درنات  من جرامات9 الى6 عن الجرعات تزيد ال ان يجب.. الثدي اً  ال ا . يومي ان  في  حفظه  يجب  آم ارد  مك داً  ب  وبعي
 .الحشرات عن

 من  معروف السعد فنبات الطبية الناحية من اما جيد سوق وله الجنوب مناطق في آبخور واسع نطاق على يستعملو
ه  ومقبض  ومعرق  الديدان لبعض وقاتل ومطمث والحليب للبول آمدر يستخدم حيث السنين مئات  في  يستعمل . ومنب

 وضد الدسنتاريا من الناتج واالسهال يةالشه لفقد للنبات العقدية الدرنات مغلي يستعمل المعوية، المعدية االضطرابات
رة  بجرعات  الدرنات وتعطى. القيء ل  آبي دان  لقت دورة  الدي ات  من  لبخات  تستخدم . الم  لعالج  الطازجة  الجذور  درن

 الحليب فتدر المرضع للمرأة الثدي على توضع آما. الجلدية والتورمات والقرح الجروح
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  العناب

ادة  غير مستطيلة أوراقه أمتار8 حوالي إلى طوله يصل شائك شجر العناب د  التسنن  ح ار  من  وعناقي  الصفراء  األزه
 .هش أبيض ولبها الطعم لذيذة الزيتونة تشبه سوداء وأحيانا محمرة إلى بنية بيضوية وثمرته المخضرة

 .السدرية الفصيلة من zizyphus vulgaris باسم علميًا العناب يعرف

 .الثمار النبات من المستعمل الجزء

ة  منذ الصين في ويزرع واليابان الصين األصلي موطنه: للعناب األصلي وطنالم ر  سنة  آالف أربع ه  من  ويعتب  فواآ
 الحارة  المناطق في ويعيش نيوزيلندا وفي آسيا، شرق جنوب في ويزرع جيدة، غذائية قيمة وله المفضلة الصين أهل
 .الحارة وشبه

اب  الكيميائية المكونات وي  :للعن اب  يحت ى  العن دات  صابونينات  عل ات  وهالم  وسكريات  وفالفوين  ج ،2أ،ب وفيتامين
 . والحديد والفوسفور الكالسيوم مثل هامة ومعادن

  العناب؟ عن القديم الطب قال ماذا

ل  على سنة2500 منذ الصيني الطب في العناب استخدم - د  األق ره  ورد وق ة  في  ذآ ات  وهو  القصائد  تحف  من  مقتطف
 . الميالد قبل سادسال القرن في الصيني الشعر

د  ه وق ة، الشعوب عرفت ل القديم ود  إن وقي ان الجن ذين الروم انوا ال ي آ دس ف ام  الق ا صنعوا المسيح اي  شوك من تاج
اس  لمنع به معسكراتهم يحيطون وآانوا رأسه على وضعوه العناب راب  من  الن نهم  االقت ا  م د  لشوآه  اجتناب  عرف  وق
 : فقيل الجاهلي الشعر في ذآره وورد االسالم قبل العناب العرب

  البالي والحشف العناب وآرها لدى***  ويابسًا رطبا الطير قلوب آأن

اب  عن  القدامى العرب األطباء تحدث ده  العن ال  :وفوائ ع " االنطاآي  داود فق ق  خشونة  في  ينف  والسعال  والصدر  الحل
دة  وامراض دةالمع واورام والمثانة والكلى الكبد مزاج وفساد الهم وغلبة والعطش واللهيب ه  المعق ذوق  يستر  وورق  ال

 ".القئ ويحبس البشعة األدوية على فيعين مضغ اذا

 من  الحاصل  الصداع  ويسكن  عددا، ثالثون منه والشربة الصدر، وينفع الدم حدة ويسكن البطن يعقل" التفليسي وقال
قيقة،  الصداع  من  وينفع والصفراوية، الدم وي  والش دن،  ويق ون  ويصفي  الب ان  ويسكن  جدا،  الل ال  دم غلي  ومن  االطف

 ".الزبيب ويصلحه الجنسية القوة يضعف انه مضاره

ة  لوجع  نافع انه قوم وزعم والرئة للصدر جيد" فقال القانون في سينا ابن أما ة  الكلي ال " والمثان ن  وق افع " البيطار  اب  ن
ام  قبل اآل وان حبه عظم ما منه والمختار الصدر ووجع والمثانة الكليتين ووجع والربو السعال من و  الطع " أجود  فه
ك  في  يبلغه ال عظيما نفعا ذلك من نفع اآلآلة على ونثر ونخل وسحق ورقه جفف إذا: "الشريف وقال  وينفي  دواء ذل
دم أن أن يتق ى ب ى يطل ة عل ة األآل ل بريش اثر، بعس ر دق اذا خ اق قش جرة س ط الش ه وخل فيداجا بمثل ي اس ه وحش  ب

ام  خمسة  طبيخه  من  وشرب صفي ثم بماء ورقه طبخ اذا ا،وشفاه نقاها الحنيشة الجراحات وم  آل  بسكر  أي  نصف  ي
واه  طحن  اذا مجرب،  وهو البدن عن الحكة يذهب فإنه رطل ه  وصنع  ن اء  وشرب  سويق  من ارد  بم ة  امسك  ب  الطبيع
 .االمعاء قرحة من نافعا آان بجملته طحن اذا البطن، وعقل

  الحديث؟ الطب عنه قال وماذا
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افح  ومهدئ ومسكن الحلق ألمراض جدا المفيدة الفواآه من أنهب العناب وصف افع  للسعال  ومك د  وهو  للصدر  ون  يزي
وة  ويحسن الوزن في د  العضالت  ق ال  ويزي اب  يوصف  الصيني  الطب  وفي  االحتم و  العن د  آمق  لخفض  ويعطى  للكب

 . والتململ الهيوجية

ات  آسبت  الصين  وفي المناعي الجهاز مقاومة يزيد العناب ان اليابان في أثبت ة  الحيوان ي  المخبري ي  غذيت  الت  بمغل
 من يشكون مريضا12 أعطي السريرية الدراسات احدى وفي االحتمال، على القدرة في تحسنًا وأظهرت وزنا العناب
 .أسابيع أربعة في لديهم الكبد وظيفة تحسنت وقد ليليًا، البني والسكر السوداني والفستق العناب الكبد في علل

درة  مرضية  ومطبوخات  الصدرية للنزالت منقوعات العناب ثمار من وتصنع ول  م ا  ومسهلة،  للب ه  تستحضر  آم  من
 .والكليتين المثانة ووجع الربو في وينفع الدم حموضة تلطف وعصارته قابضة خالصة

 Alchemilla Valgaris  جبلي ذنيان ، األسد رجل

ال  فى وخصوصا األفنية وأطراف الرطبة ألحراجوا المروج فى ينبت الورديات، فصيلة من معمر عشبي نبات . الجب
ة،  بشعيرات  ومكسوة  مبرومة الساق ننة  واألوراق دقيق ة  آالمنشار  مس ار  أصابع،  9 - 7 من  ومكون  صغيرة  واألزه
 . بالخضرة مشربة صفراء

 . ستروالت وفيتو مرة، وعناصر طيار، وزيت صابونية، ومواد السالسليك، حمض

 . الهوائية زاءاألج:  المستخدم الجزء

 وذنب  الحقول آنباث إلى باإلضافة األسد رجل مغلى من مقعدى بحمام النساء؛ عند المهبل التهاب لمعالجة يستعمل -
 . متساوية بنسب البلوط قشر ولحاء الشوفان وتبن الخيل

 .  واألمعاء المعدة والتهاب اإلسهال لحاالت المنقوع أو المستحلب يشرب -

 . السيدات عند المهبلى الحك لعالج وصبغة مرهم منه ويصنع -

 .  للرحم منشط ألنه الحمل أثناء يستعمل ال -

 .الرحمي النزيف حاالت فى طبيب استشارة يجب -

ذلك  النساء  عند المبيض التهابات لعالج يستعمل معمر عشبي نبات األسد رجل داخلي  والنزيف  االسهال  لعالج  وآ  ال
الج راض ولع ة االم ا المهبلي رحم ءوارتخ بطن ال د وال والدة بع اض ال رر واالجه ل ان أي المتك د رج اص األس  خ

ادة  ويؤخذ  السكري، والبول السمنة لمعالجة ايضًا ويوصف النسائية باألمراض ة  ملء  ع ى  ملعق ة  عل اء  آوب  معلق  م
ابيع  اربعة العالجية والمدة ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك مغلي ط،  اس يس  فق اك  ول  اتبعت  إذا اضرار  هن

 .اليوم في واحدة مرة المحددة الجرعة تعدي وعدم التعليمات

 اآلذريون

 . ومضاراألذريون؟ فوائده وما األذريون هو ما

ا  pot marigold باسم  ويعرف الغرب في المستخدمة النباتات أشهر من ويعتبر األقحوان نباتات أحد هو  باسم  وعلمي
calendula  officinalis ن ة الفصيلة م تعمل الجزء. المرآب ن المس ون م و األذري اره ه ة أزه ون البرتقالي ة الل  جميل

 . أوروبا جنوب هو النبات لهذا األصلي والموطن الشكل
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و  ات فه و عشبي نب ي ينم اتين ف غ الطرق، وأطراف البس اع ويبل نتيمترا، 60 ـ 40 الساق ارتف ه س  بيضاوية وأوراق
 . اللون برتقالية أو فراءص واألزهار دقيقة، بشعيرات ومكسوة األطراف مسننة

ة  ومواد تربينية مواد على األذريون نبات يحتوي دات  راتنجي رة  وجلوآوزي وت  م ارة  وزي والت  وستيروالت  طي  وفين
 . وآاروتونز هالمية ومواد

ى  ارتفاعه يصل معمر نبات MARIGOLD الحدائق أذريون ه  سم،  60 حوالي  إل ار  ل ة  ازه ة  زاهي ون  برتقالي  تشبه  الل
 .ترتيبها في حواناألق ازهار

ه : الحدائق  ألذريون األصلي الموطن وبي  األصلي  موطن ا  جن زرع  أوروب اليم  في  وي ة  األق الم  من  المعتدل  وينبت . الع
 .الطرق واطراف البساتين في عادة عفوي بشكل

 .آريهة قوية رائحة النبات وألزهار. األزهار تفتح قبل الغض والنبات المتفتحة ازهاره: المستعمل الجزء

رف ي ون  ع دائق  أذري ماء الح رى  باس ل  أخ ان  مث دة قوقح ه  وزبي ا . وآحل ا ام رف  علمي م  فيع  CALENDULA باس
OFFICNALI المرآبة الفصيلة من. 

 وجلوآوزيدات% 10 إلى2 بين ما بنسبة التربين ثالثية صابوتينات على والنبات أزهار تحتوي: الكيميائية محتوياته
ي ز ، ه د، ج، ب، أ، ن وه وع م ا ن ومو ام ايديموزيدك أو ن ك أو بس د ليانولي و أس دز جاليك ا. زاي وي آم ى تحت  عل

دات  وآذلك عديدة وهي آحولية ثالثية تربينات ى 03 ، بنسبة  فالفوني املين  وتشمل % 08، إل ا . وآويرستين  أيزوث  آم
وي ى تحت دات عل م آاروتوني ب وأه ا مرآ وتين فيه اآثين لي ذلك. زي وي وآ ى تحت تكومارين عل ل ديهايدروآس  مث

وردن كوبوليتينس كيولتين وامبيليف ذلك. وايس ت وآ ار زي بة طي م% 02، نس ب وأه ادينول، مرآ ذلك الفاآ واد وآ  م
 .راتنجية ومواد هالمية ومواد السكاآر متعددة

اذا ال م ه ق دمون؟ عن ون األق دائق أذري و الح ر ه اب أآث هرة األعش ه ش تعماالت ول ددة اس ي متع اب طب ف  األعش
رة  خصائصها تساعد حيث والمتورم الملتهب للجلد ممتاز عالج الزاهية فبتالته األوروبي ة  المطه  الحد  في  والعالجي

 .للسموم ومزيلة منظفة أيضا واالزهار الشفاء في وتسرع العدوى انتشار من

بطن  من الهوام ويخرج واالحشاء، والصدر الدماغ ينقي" تذآرته في األنطاآي داود عنه قال وقد زل  ال  وتهرب  والمن
د  به مسكت ولو حتى األجنية ويسقط الفضالت، ويدر الحصى يفتت. الذباب وباألخص آانت حيث منه دة  الحامل  ي  م

زة، نان يصلح وجي رة األس بيان وأم غرغ ذهب. الص قاء ي ال االستس ان والطح ا، واليرق ازير والمفاصل مطلق  والخن
 .طالء

ه  في  البيطار  ابن عنه وقال وم  زعم " جامع رأة  ان ق ديها  سكته أم اذا الحامل  الم ة  بي ى  واحدة  مطبق ال  األخرى،  عل  ن
تمامه  امساآه  أدامت  واذا شديد،  عظيم  ضرر منه الجنين ين  اسقطت  واش ال . الجن ه  ان يق ه  يهرب  دخان رران  من  الفئ
ه  هرب  موضع  في  ورده جعل  وان بقوة، تقيأ دراهم اربعة مائه من شرب واذا. والوزع ذباب  من  وضمد  دق وان. ال

ا ا انعظ  الظهر أسفل به ع  أصله  بعصارة  استعط  واذا متوسطا،  نعاظ ا  األسنان  وجع  من  من ل  بم دفاع  من  يحل  من  ال
 .حبلت احتملته اذا العاقر المرأة وان الجنازير، من نفع علق اذا" جذرة" أصله ان ويقال. البلغم

ه  وفيه فيها يابس الثالثة في حار األذريون" سينا ابن وقال وي  ترياقي ه  إال القلب  ويق ل  ان زاج ب يمي روح  م ى  ال ه  إل  جنب
رح دون الغضب ع. الف ن ينف ب داء م حوقا الثعل ل، مس اده بالخ ل رم ى بالخ رق عل ا، ع ع النس ن ينف موم م ا الس  آله

 .اللدوغ وخصوصا

 . المستعصية والقروح المتعفنة للجروح عالجه الكبيرة فوائده ومن

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا
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ر،  الجروح ويألم للنزيف مانع وقابض، العضالت تشنج يجفف هابات،لاللت مضاد األذريون ان األبحاث أثبتت  ومطه
ل موم مزي م لس د الجس ف مول تروجين لطي ا. لالس واد ان آم ة الم ه الراتنجي ادة في ور مض ادة للفط راثيم ومض  للج

ة  الشعيرات  يقبض انه آما. والفيروسات ذا  الدموي ا  وه ه  يفسر  م دوالي  وأوردة للجروح  فعاليت ة اال والحاالت  ال  لتهابي
ة تعمل. المتنوع ار تس الج االزه ة الجروح لع روح المتعفن روح المستعصية والق ي وق اقين دوال روح الس راش وق  الف

روح  وهي" ي  الق دة  في  تحدث  الت ين  أو المقع دم  آعب  أو الكتف د  الق ذين  الشيوخ  وخصوصا  المرض  عن  يضطرهم  ال
 تأثير من القدمين اصابع في واالحتقان النواسير جوعال ظهورهم، على ممددين طويلة مدة الفراش في للبقاء المرض
 .األذريون ازهار من يصنع بمرهم جميعها تعالج االصابات وهذه واليدين الثدي حلمة وتشققات للبرد تعرضها

ار  هرس  هو المرهم صنع وطريقة ات  ازه ان  إن النب ا  آ ار  آانت  ان سحقها  أو طازج ة  األزه دة  مع  وتمزج  جاف  زب
ي  يستعمل  آما. الجلد سرطانات تعالج النبات ازهار ان آما. دهانا يستخدم ثم حةالممل غير الماعز ار  مغل ات  ازه  النب
 ما ويزيل النساء عند الحيض يدر نفسه والمغلي الذآور عند الجنسي الضعف لعالج جنسي هرمون على تحتوي التي

ى  آالم، من يرافقه ل  يشرب  أن عل ة  المنتظر  الحيض  موعد  قب ام  بثماني ال و ، أي ي  شرب  ان يق ار  مغل ون  أزه  األذري
ون  أزهار من ملعقة ملء أخذ هي الجرعة وطريقة الرحم، سرطان من يخفف طويلة ولمدة ا  ويضاف  األذري  ملء  له
رد  حتى ويترك مغلي ماء آوب م  يب ه  يعطى  ث ة  من رة  ملعق ر . ساعتين  آل  آبي ون  ويعتب  الوصفات  أفضل  من  األذري

ة  لألمراض  د  آعالج يستعمل  حيث الجلدي ات  وللجروح  للحروق جي ة وااللتهاب ان وضد  الجلدي ذلك الشمس  حرق  وآ
 . الجلدي للطفح

ا ات ان آم ة الدراس ت العلمي أثيره أثبت ى ت از عل د الهضمي الجه تعملت فق بغة اس ون ص ذلك األذري ه وآ د مغلي  ض
 ويمكن  والمرارة للكبد اجيد منظفا األذريون يعتبر آما. والقولون واألمعاء عشر االثني قرحة ضمنها ومن االلتهابات
تعماله الج اس اآل لع ذين الخاصة المش ا. العضوين به ذا ان آم ات ه ن النب تعماله يمك ي اس يم ف ادة تنظ هرية الع  الش
 . المهبل التهابات حالة في مهبلي دوش عمل ويمكن العادي انتهاء بعد الخفيف والنزيف آالمها وتخفيف

ال  آمضاد  الحدائق آذريون زيت يستعمل ات لل فع ات،  فطري ا  وااللتهاب ا  التويجات  تستعمل  آم  بعض  لمعالجة  خارجي
 . الجلدية االلتهابات

ل  التهاب  وخاصة  النساء  أمراض من آثير عالج في ويستعمل ققات  المهب ة  وتش دى،  حلم نظم  ويعمل  الث  للحيض  آم
 . الرحم سرطان عالج في طويلة لمدة المستحلب ويستعمل للصفراء، ومدر

 . اليدين تشققات وعالج للبرد، تعرضها عن الناتج القدمين أصابع في االحتقان الجيع مرهم منه ويصنع

 . الذآور عند الجنسي الضعف لمعالجة جنسي هرمون على الحتوائها األزهار مستحلب ويستعمل

 . الدوالية التقرحات على أو االلتئام البطيئة الجروح على توضع ثم النبات نقيع في ضمادة تنقع

 .واالآتئاب العصبي القلق لعالج الحمام ماء إلى اآلذريون زيت من نقاط 10 ـ 5 من يضاف

 ) LINNSEED Linum usitatissimum Linaceae( )الكتان زريعة(  الكتان بزر  الكتان

ي  ارتفاعه يصل معمر أو الحول ثنائي او حولي نبات الكتان ر  حوالي  ال ه . مت ة  ساق  ل ة  واوراق نحيل ار  رمحي  وازه
 .زيتية فبنية بذوره ماا زرقاء،

ي  األحمر الكوم آثار جدران على موجودة نقوشه زالت وما" فك" الفرعونية باللغة الكتان يسمى  ودهشور،  حسن  وبن
در  البذور من آبيرة آمية وعلى آاهون مقابر في الكتان بذور على العلماء وعثر ة  بحوالي  تق رة  في  أرادب ثماني  مقب
ة  شيخ ائر  في  عبدالقرن ة  حف ة  مدين ان . طيب ة  وآ ار  يستعملون  الفراعن ان  ثم  من  واستخرجوا  النسيج  صناعة  في  الكت
 .الطبية الوصفات ضمن وادخلوه الزيت بذوره
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رف ان يع ا الكت م علمي  Linum باس Usitatissimum ن يلة م ة، الفص زء الكتاني تخدم والج ن المس ات م ذور: النب  الب
 .والزيت

ا  من  المعتدلة المناطق الكتاب لنبات لياالص الموطن:  الكتان لنبات األصلي الموطن يا  اوروب زرع  وآس ا  وي  في  حالي
الم  انحاء جميع ه  اجل  من  الع ذوره  الياف ه  وب د . وزيت ان  زرع وق ى  سنة 7000 من  الكت ل  عل  االوسط  الشرق  في  االق

دير  حظي  ولطالما ز  بتق ة  آعشبة  متمي د . طبي ه  بلينوس  جمع  وق رة  تطبيقات الي  السؤال  بطرح  الكثي  من  بةشع  اي" الت
 ".هذه؟ من اآبر اعاجيب إلينا تحمل االرض منتجات من واي الكتان؟ فيها يستخدم ال النشطة الحياة شعب

ات ة المحتوي ان الكيميائي وي: للكت ذور يحت ان ب ى الكت ت عل ت زي بة ثاب ا بنس ين م ن% 50 -40 ب م وم ه اه  مرآبات
ض ك حم ض اللينوليني ك وحم روتين اللينوليتي موغ وب دات وص ارين وجلوآوزي ذي اللينام ون ال يانوجين يك  الس

زة  الرائحة ذات البذور من ويستخرج. السيانوفوريك وجلوآوزيد ق  زيت  الممي ه  يطل  والمعروف " الحار  الزيت " علي
 .بالسيرج

د  األوسط  الشرق  في آبيرة بشعبية الكتان حظي وقد ذ  زرع فق ر  من ة  سنة 7000 من  أآث ذر  استخدام  وطريق ان  ب  الكت
اء  من  آوب ملء حوالي به اناء في البذور مسحوق من آبيرة ملعقة ملء خذأ هو الحصبة لعالج م  الم ى  يوضع  ث  عل
ائق  عشر  لمدة جانبًا ويترك ويغطى النار على من يرفع ثم الغليان درجة حتى النار م  دق ه  ويشرب  يصفى  ث  آوب  من
 .الواحد اليوم في آوبين إلى

 الكتان؟ عن القديم الطب قال ماذا

تخدم ان اس نين، آالف ذمن الكت ث الس تخدمه حي ة اس ي الفراعن ة وصفات ف دة، طبي د عدي تخدموه فق ي اس ات ف  مرآب
ذور  مسحوق  من  وحضروا  واالصابات  االمراض  بعض  لعالج والتدليك العطرية الروائح د  لبخات،  الب  في  ورد وق
ة رز بردي الج ايب روح لع روح الج ا والق ة واالآزيم رد الرطب ة وط الج موضعيا الحرق  وضد الجنسي الضعف ولع

دم  انسكاب  ات  موضعيا  ومسكنا  والصلع  ال دامس( االصابع  اللتهاب ا ). ال ة  في  ذآر  بينم  وصفة ضمن  هيرست  بردي
 .الشرج تشقق لعالج

ذر " الكتان في : االنطاآي داود قال وقد ان  ب ر  الكت دهن  آثي ل  ال  الشعر  ويصلح  المزمن  الصداع  ويسكن  االدران يحل
زالت  لعالج  البذور منقوع. النسا وعرق والنقرس اصلالمف ويسكن الفضالت يدر وبالعسل رد  ن از  الب  التنفسي  والجه
ى  والتهاب المعدة ويفيد ة  الكل ى  يساعد . والمثان ول  ادرار عل وع  يحضر . الب ر  نصف  باضافة  المنق اء  لت  درجة  في  م
 يؤخذ  لالمساك . السكر  بعض  او الليمون  عصير اضافة ويمكن يصفى ثم البذور مسحوق من ملعقة ملء الى الغليان
 ".البواسير لمرضى وخاصة االمساك لعالج الكتان بذر زيت

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

ة الدراسات اثبتت ذور مسحوق مشروب ان الحديث ين الب در مل ول وم د للب را ويفي ي آثي زالت عالج ف  الصدرية الن
تعمل ي ويس ل ف ن عم رجية الحق دة الش ي المفي ير وف ات تحض عية لبخ الج موض ات الوراما لع ا وااللتهاب  واالآزيم
 .النكفية الغدة والتهابات

دا  عالجا يشكل فإنه الهالمية والمواد بالدهون غني الكتان ألن ونظرا ر  جي ة  المشكالت  من  لكثي  ال والصدرية  المعوي
ة  تشكل  حيث وتنتفخ السوائل وتمتص الهضمية القناة في التهيج تلطف فإنها داخليا آاملة البذور تؤخذ عندما سيما  آتل

ال  آتلي آملين تعمل هالمية ذور  وتستعمل  فع ان  ب دة  وقرحة  لالمساك  الكت ي  المع ات  وحصوات  عشر  واالثن  والتهاب
رك  مغلٍ  ماء آوب ملء الى تضاف البذور مجروش من آبيرة ملعقة من مكونا مغليا يشرب حيث البولي الجهاز  وتت
ة  وتشرب جيدًا تحرك ثم دقائق10 لمدة ا  آامل ك  في  بم ذور  مجروش  ذل ك  الب دل  وذل رة  بمع رة  الصباح  في  م  في  وم

 .المساء



 144

د  القروح عالج اما اء  وتيفوئي ة  والحصوات  االمع ات  المراري ذر  زيت  فيستعمل  المغص  ونوب ان  ب دل  الكت ة  بمع  ملعق
 .اليوم في مرات ثالث صغيرة

ان  بذر لبخات وتستعمل روح  الساخنة  الكت د  لق ات  الجل دة  والتهاب ة  الغ دل  النكفي ا  تينمر  بمع ا . يومي  الحروق  عالج  ام
 .الحروق على موضعي آدهان الكتان بذر زيت فيستخدم

 ضد الكتان ويستعمل الجلد التهابات لعالج وآذلك لالمساك آعالج الكتان بذور باستخدام االلماني الدستور صرح وقد
 مع  دقائق ثالث لمدة وتغلى البذور مجروش من ملعقة ملء يؤخذ بحيث المثانة التهابات ضد وآذلك القولون حساسية
ة  وتشرب وتبرد ماء آوب ملء رة  آامل وم،  في  واحدة  م ذرة  وتستخدم  الي د  واحدة  ب ا  بع ة  تحت  وتوضع  ترطيبه  مقل
 .العين في الغريبة والمواد الشوائب تجميع على تقوم حيث العين

 .الكوليسترول مصل تخفض الكتان بذور ان االخيرة الدراسات اثبتت لقد

ان  - اً  لمعروف وا والكت ردب  التهاب  عالج  في  يستعمل  Linum usitatissimum باسم  علمي ردب  التهاب "  ال  هو  ال
 خارج تتقبب الصغيرة االآياس ان. الغليظة االمعاء من االآبر الجزء هو والقولون القولون، بطانة في صغيرة اآياس

 اثبتت  حيث " الردب اسم فيها يحدث التي الةالح على يطلق آما الردوب، تسمى بالبراز المليئة االآياس هذه القولون،
ة  والدواء الغذاء ادارة تناظر والتي االلمانية، الحكومة لصالح العشبية االدوية تقيم التي االلمان الخبراء لجنة  األمريكي
FDA اء  من الكثير مع يوميًا مرات ثالث الى مرتين المسحوق العشب من آبيرة مالعق3 الى1 استخدام ان الج  الم  يع
 .الردب التهاب من

ي دي الطب وف تخدم الهن ذر يس ان ب ى الكت اق عل ع نط الج واس ث للع تخدم حي الج يس عال لع اب الس عبي وااللته  الش
 .والسيالن

ى  الحتوائها الناضجة غير البذور استخدام عدم يجب دات  عل يانوجينية  جلوآوزي امة  س ا . س ذور  ام يس  الناضجة  الب  فل
 .عليها المنصوص رعاتالج حسب استخدمت اذا محاذير هناك

 : التالية لألمراض الخارج من آلبخة واستعماله ودقه غسله بعد الكتان بذر يطبخ

ذة  التهاب ، النكفية الغدة التهاب ، البطن أسفل ألم تسكين. المعدة التهاب األم تسكين ة  الغ ة  األمراض  ، اللمفاوي  الجلدي
 .الصلبة والقروح الدمامل. المتقيحة

 :  التالية األمراض في جيدًا تفيد الشفاء حتى شربه على المواظبه فأن الداخل ومن

 . آالمه وتسكين المخاطي الجلد التهاب

 . والمعوية المعدة القرحة آالم نوبته من والحد الجافة السعال أالم

 . بروستات أو ةمثان أو آليتين من البولي الجهاز التهاب آالم ، أوالكليتين المرارة في حصاة عن الناتج المغص نوبات

 .  األمعاء في التيفوئيد قروح ـ الغليظة األمعاء قروح

ر  ربع مع آبيرة ملعقة مقدار الكتان بذر مسحوق من يؤخذ:  الطريقة اء  من  لت ى  الم دة  ويغل ائق  ثالث  لم م  دق رك  ث  يت
  سكر أو بعسل تحليته يمكن آما.  اليوم في آوبين مقدار ساخنًا ويشرب آله ويحرك.  دقائق 10 لمدة

 :سينا ابن يقول
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   . الحلبة قوة من قريبة قوته  : الماهية  : آتان بزر

   . فضلية رطوبة وفيه رطبه طبيخ هو الكتان طبيخ ان  : وقيل واليبوسة الرطوبة في معتدل االولى في حار  : الطبع

نفخ  ويجلو منضج  : والخواص األفعال ه  وي ى  الفضلية  لرطوبت ه  حت ه  في  قبض  مع  مقلي دل  ظاهر  مقلّي ر  في  ومعت  غي
   . البابونج دون لألوجاع مسّكن وهو بتليين مخلوط مقليه

ط  اذا وتقّشرها وتشققها االظفار تشنج من ويمنع اللبنية والبثور للكلف ضّماد والتين النطرون مع هو  : الزينة ه  خل  بمثل
   . بعسل وعجن حرف

   . الصلبة واألورام الرماد بماء االذن خلف التي األورامو باطنة ظاهرة الحارة االورام يلين  : والبثور األورام

   . وعسل بشمع خلط اذا األظفار تشنج وخصوصًا التشنج ينفع  : المفاصل آالت

   . نفسه الكتان دخان وآذلك الزآام من ينفع دخانه  : الراس أعضاء

   . منه المحمص وخصوصًا البلغمي السعال من ينفع  : النفس أعضاء

   . الغذاء قليل الهضم وعسر للمعدة رديء  : الغذاء أعضاء

القلي  يقوي لكنه ضعيف وادراره معتدل مقليه وغير البطن يعقل مقليه  : النفض أعضاء وول  واذا ب ل  عسل  مع  تن  وفلف
رحم  ويحقن الباه حرك ه  ويجلس  بطبيخه  ال ع  في ر  فينتف ذع  بغي ه  ل ذلك  واورام في اء  وآ ع  االمع روح  من  وينف ة  ق  المثان
  . االمعاء قروح في منفعته عظمت الورد دهن مع به حقن اذا الكتان بزر وطبيخ لكلىوا

 PSYLLIUM  قطونا بزر

  البراغيث حشيشة باسم ايضًا النبات هذا ويعرف الحمل لسان باسم والمعروف:  Psyllium قطونا بزر

 . Plantago ovata باسم علميًا:  العلمي اإلسم

ره  ميتاميوسيل  مستحضر في الفعالة المادة هي االلياف من المرتفع المحتوى ذات قطونا بذر: الفعالة المواد  من  وغي
ة  الملينات ي  التجاري د  الت ة  من  تزي ة  الكتل راز  الحجمي رة  مالعق  عدة . للب ة  آبي اً  قليل ر  مع  يومي اء  من  الكثي  تمدك  الم
ة  في صغيرة اساآي هو الردب التهاب"  الردب اللتهاب المانعة االلياف من الصحية بالكمية ون،  بطان ون  القول  والقول

 تسمى بالبراز المليئة االآياس هذه القولون، خارج تتقبب الصغيرة االآياس ان. الغليظة االمعاء من االآبر الجزء هو
 ". الردب اسم فيها يحدث التي الحالة على يطلق آما الردوب،

 .البذور وقشور البذور النبات من المستخدم والجزء

ى  ايضًا ويحتوي ارابينوآسايالن هو الهالم في مرآب وأهم هالمية مواد على ذورالب تحتوي  2 بنسبة  ثابت  زيت  عل
واد% 5 وية وم تعمل نش ذر ويس ا ب الج قطون ير لع ث البواس ت حي ات اثبت ة الدراس ة العلمي ة االمريكي  واأللماني

كندنافية ذور ان واالس ا ب ا قطون ين خاصية له هال، ومضادة التلي د لالس ن مستحضر ويوج ذور م ا ب اع قطون ي تب  ف
 .الغرض لهذا الصيداليات

 :سينا ابن يقول

   . درهمين وزن آان أيهما من والشربة وصيفي شتوي لونان هو  : الماهية  : قطونا بزر
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   . الماء في يرسب الذي الممتلىء المكتنز أجوده  : االختيار

   . الثانية في رطب بارد  : الطبع

   . جدًا غاية وهو بالخل ضمادًا الصداع ويسّكن قابض الورد دهن في ملتوتًا منه المقلو  : والخواص األفعال

ة  الحارة  األورام على بالخّل مضروبًا يستعمل  : والبثور األورام رة  والنمل ي  وخصوصاً  والحم ى  اآلذان تحت  الت  وعل
   . البلغمية

   . الورد ودهن بالخل الحارة المفاصل جاعوألو وللنقرس وتشنجه العصب اللتواء يضّمد  : المفاصل آالت

   . الحار صداعه من نفعه الرأس به يضّمد من  : الرأس أعضاء

   . جدًا الصدر يلين  : الصدر أعضاء

   . لصفراوي ا الشديد للعطش نافع اللوز دهن مع أو الورد دهن مع لعابه  : الغذاء أعضاء

 والمتلعب  للصبيان وخصوصًا السحج من وينفع يعقل الورد دهن في تًاملتو درهمين وزن منه المقلو  : النفض أعضاء
   . يطلق البنفسج دهن مع نفسه ولعابه منه

 . الحارة الحميات لهيب فيسكن يشرب  : الحميات

  الدميانه

  .القذف وسرعة والجنسي الجسمي للضعف عالج الدميانة

ه  معمر ينمتر على ارتفاعه يزيد ال صغير نبات هي DAMIANA الدميانة  شكلها  في  تشبه  ناصلة  خضراء  أوراق ل
ات  منشارية  االوراق وحواف  النعناع أوراق ار  وللنب ة  صفراء  أزه ة  جميل وزع  أحادي ات  أغصان  في  تت  يعرف . النب
  Turnera diffusa باسم فيعرف العلمية الناحية من وأما الشابق، الزَّداع هو آخر باسم النبات

ة  الجزر  وشمال  آاليفورنيا وجنوب المكسيك خليج هو: الدميانة لنبات االصلي الموطن ا،  الكاريبي ا  وناميبي زرع  آم  ت
 .ورطبًا حارًا مناخًا عادة وتفضل الربيع فصل في وذلك البذور، طريق عن عادة وتزرع المناطق، هذه في

 .واسع اقنط على تستخدم وهي النبات إزهار عند الصيف في تقطف التي األوراق النبات من المستعمل الجزء

وتين % 70 حوالي  على األوراق تحتوي: النبات ألوراق الكيميائية المحتويات ار  زيت % ،5 وحوالي  ارب م  طي  وأه
ا  وثيمول، دلتاآادنيين الزيت مرآبات وي  آم ى  تحت دات  عل ياتوجونيه  جلوآوزي ا  من  س رافيلين  أهمه ى  باالضافة  تت  إل
 .صمغية ومواد راتنجية مواد

 م؟القدي الطب عنه قال ماذا

م  من يعتبر زال وال للباءة موروث آمقو الدميانة نبات الوسطى أمريكا في المايا شعب استخدم لقد - اقير  أه ي  العق  الت
اً  عالجًا يجعله وهذا ومقويا، منبها مفعوال له ان ويقولون عام، آمقو استخدامه إلى باالضافة الغرض لهذا تستخدم  قيم
انون  الذين ألولئك اب  من  يع دل،  النفسي  دوالش  االآتئ ام  وفي  المعت ذا  القى  م1800 ع ار  ه اً  العق اً  نجاح دى  ملحوظ  ل
اموا  حيث الشمالية، أمريكا صيادلة ة  خالصات  بعمل  ق اع  أوراق من  آحولي ام  وفي  للجنس،  منشطة  آوصفات  تب  ع
ام  وقد جنسي، منشط آأفضل الشمالية امريكا أسواق في بقوة ظهر م1960 ر  ق ابين  من  آثي ذا  بترشيح  العش ات ا ه  لنب
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ه  إلى باالضافة النفسية للحاالت ومضاد للطاقة ومقو للجنس وصفة آأحسن  والكحة  والسكر  االمساك  عالج  في  عمل
و اآل والرب ى ومش األخص الكل ا وب يض، واضطرابات والصداع التهاباته ا الح ا آم تخدم انه ة تس روبات لتنقي  المش
 .المختلفة االطعمة وبعض

 ة؟الدميان عن الحديث الطب قال ماذا

ي  الدراسات  بعض  تقول - ى  أجريت  الت ات  أوراق خالصة  عل ة  نب اك  ان الدميان أثيراً  هن اً  ت ا  ملحوظ ة  لتأثيره  آمقوي
عف مي للض ب الجس بي، والتع ول العص وعة وتق رات موس ة المستحض ة الدوائي ام النباتي ة م1988 لع  والمعروف
الرغم  التباهي حد إلى يصل ال اجله من الناس يستخدمه الذي التأثير ان Potters New بموسوعة ذا  استخدام  من  ب  ه
 :مايلي الدميانة الوراق الحالية االستعماالت أهم ومن واسع نطاق على النبات

ود  حيث  العصبي،  للجهاز ومحسنة وجنسيًا جسميًا آمقوية الدميانة اوراق تستعمل - ا  يع ى  مفعوله  الثيمول  مرآب  إل
ي  آأس  ملء  في  وتغمر  األوراق مجروش  من  صغيرة  ملعقة ملء يؤخذ ان والطريقة والمقوي المطهر رك  مغل  ويت
 .ومساًء صباحًا اليوم في مرتين ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة

تعمل - ة أوراق تس اب مضادة الدميان وم فهي لالآتئ ى تق ه عل م تنبي ل الجس ن وتعطى والعق انون لم اب من يع  االآتئ
ى  وتضاف  األوراق مجروش  من  شاي ملعقة لءم يؤخذ حيث العصبي، والتعب المتوسط إلى المعتدل  آوب  ملء  إل

 .النوم عند واحدة مرة ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك مغلي ماء

ا  ينظر  فانه التستوستيرون لمادة منتجة الدميانة تعتبر - اً  اليه ى  دائم ا  عل د  حيث  الرجال،  عشبة  انه ذف  عالج  تفي  الق
ر ال المبك ا ويق دة انه ال مفي ى اءوالنس للرج د عل واء، ح ك س ا وذل ة باعتباره از مقوي لي للجه دى التناس ين ل . الجنس

تعمل دى الحيض دورات - ألالم وتس اء ل ث.. النس اء بعض ان حي ون النس ديهن تك ة حيض دورات ل ذلك مؤلم  وآ
ة  ملء  اخذ والطريقة بالحيض المرتبط الصداع وآذلك المتأخرة الدورات ات  أوراق مجروش  من  ملعق  ووضعها  النب

 .بأسبوع العادة قبل يوميًا واحدة مرة بمعدل وتشرب تصفى ثم دقائق5 لمدة وترآها مغلي ماء آوب ملء لىع

ة  أوراق فإن ومطهر للبول مدر تأثير له ههيدروآنيون إلى يتحول الذي االربوتين مرآب الن نظرًا -  تستخدم  الدميان
 آوب  ملء إلى وتضاف المجروشة الدميانة اوراق من ملعقة ملء ويؤخذ االحليل والتهاب البولية المجاري عالج في
 .اليوم في مرات ثالث بمعدل ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك مغلي ماء

 .األمعاء عضالت ضعف عن الناتج لإلمساك وباالخص جيد ملين فهي اإلمساك ضد الدميانة أوراق تستخدم -

 الفليفله..  الفلفل

ة  ومكسبات  منشطات  أفضل من يعتبر ة  بصفة  الحيوي د  ، عام م  االسيويين  فعن ذا  زراعة  عرف  من  أول ه ات  ه  النب
ده بعض وأدرك اعده فوائ م..للهضم آمس ه ول ون يعرف د إال األوروبي ام بع ومبس قي ه آول ى الشهيرة برحالت الم ال  الع
ه  الحالي  العلمي  االسم وهو capsicum إسم اإلغريق عليه وأطلق الجديد اه  ل .  يعض  او يلسع ل أي.... to bite ومعن
 . االمريكية لويزيانا والية في بتنزانيا زنزبار( في يزرع الذي هو الحار االحمر الفلفل هذا أنواع أجود ويعتبر

دائري  الشكل يأخذ الذي النوع نعلم آما لدينا معروفان نوعان والفلفل ا  ال ا  نوع ذي  وهو  م ر  يكون  ال ذاق  السع  غي  الم
 فيها التوصل تم دراسة عمل تم فقد وبالتأآيد الحار الفلفل من الهضم في أبطاء يكون قد البارد والفلفل الحريق والنوع
 إذا. والهضم الدموية الدورة جهازي على أساسي بشكل تنعكس جمة فوائد على تحتوي الفيلفلة وهي للفلفل الفوائد الى
دم  ضغط تنظم أنها وي  ال ب،  نبضات  وتق از  وتنظف  الكوليسترول  وتخفض  القل دور  جه ة  ةال الج  الدموي  القرحة،  وتع

ى  وتساعد االحتقان، من وتخفف التالفة، األنسجة وترميم الجروح، شفاء من وتسرع النزف، وتوقف ا  الهضم،  عل  آم
 .األوبئة انتشار وتمنع والروماتيزم المفاصل التهاب آالم من تخفف أنها
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ل ة وتعم ى الفليفل ع تنشيط عل زة جمي م أجه اه، الجس ا وخالي ا آم تخ أنه ي دمتس ة ف اء آاف الم أنح ابض آمنشط الع  وق
ة،  ومضاد  الدموية للدورة ومنعش للتشنج، ومضاد ا  عن  فضال  للكآب ا  مضادة  أنه ى  استخدمت  وإذا للبكتيري  شكل  عل
ل، ا تواب اعد فإنه ى تس م عل ف الهض ن وتخف ات م ة اإلرباآ ن المعوي ق ع يط طري دة تنش ي المع تج آ دا تن ن مزي  م

 . المخاطية اإلفرازات

ي  اللعاب  إفرازات ولتعزيز للشهية آفاتح الحارة الفليفلة تستخدم صينال ففي ى  تساعد  الت ا . الهضم  عل از  في  وأم  جه
ة  الدورة ا  الدموي ة  فإنه ة  واألوردة الشرايين  تساعد  الفليفل ى  الشعرية  واألوعي تعادة  عل ا  اس ق  عن  مرونته ة  طري  تغذي
  الكوليسترول تخفيض الخاليا

د  درة  المالحظة  جرت  فق ة الفل ق ى يفل رة  الكوليسترول  تخفيض  عل ى  للم اء األول ة  أثن ة  تجرب د  في  روتيني  أبحاث معه
ة  العلماء أضاف عندما ميسوري، في المرآزي، الغذاء تقنيات ى  الفليفل ة  إل ة  تحوي  أغذي رة  آمي  الكولسترول  من  آبي
م  الكوليسترول أن العلماء والحظ للحيوانات، إطعامها جرى ع  ل ا  يرتف ان  آم ًا،  آ ل  متوقع ى  ب  الجسم  عمل  العكس  عل
ة  قامت  أو طرحه على ع  الفليفل ة  أن أخرى  دراسات  وأظهرت  الكوليسترول  امتصاص  من  الجسم  بمن  لعبت  األغذي
 تكن  لم الفليفلة فإن الواقع وفي. الزائد الكوليسترول من التخلص في الجسم مساعدة على الفليفلة قدرة في مكمال دورا
ى  التأثير على قادرة دما  للكوليسترول  سم الج امتصاص  عل وى  عن ذاء  احت ى  الغ ة  عل روتين  من  بسيطة  آمي ا . الب  وأم
ة  في الموجود البروتين آمية آانت عندما د  الغذاءآافي ة  تمكنت  فق ع  من  الفليفل  الكوليسترول  امتصاص  من  الجسم  من
ر  بشكل ى  وباإلضافة . آبي ع  إل إن  الكوليسترول،  تشكيل  من ة  ف ى  تعمل  الفليفل ع  عل دم ا"  سيولة "  تميي ع  ل  حدوث  ومن

ذي  الجهاز تنشط أنها آما الجلطات، اف،  يحل  ال الي  األلي ا  بالت ى  تعمل  فإنه ع  عل ل  الجلطات  تشكل  من  المتشكل  وتحل
 .تايلند في سيربداج مستشفى في أجريت التي للدراسة طبقا وذلك منها،

ة  ناولت بعد دقيقة 30 لمدة يستمر األلياف يحلل الذي الجهاز نشاط أن إلى العلماء ويشير اول  ويساعد  ،الفليفل ة  تن  آمي
ل  بقاء على يوميًا الفليفلة من اف  تحلي دة  فعال  األلي ذلك  أطول،  لم إن  ول ا  سكان  ف ا  تيوجويان ا  وأفريقي د  وآوري  ال والهن

 . اليومية وجباتهم في الفليفلة يتناولون ال الذين القوقاز سكان بعكس الدم تجلط أمراض من يعانون

ا  وصفت فقد ولذلك.. آخر نبات أي من أآثر الدم حرآة يطتنش على الفيلفة وتساعد ات  أفضل  أحد  بأنه ة  النبات  المالئم
ار  من  وتخفف الجسم طاقة تعزز الحمراء الفليفلة فإن الدموية الدورة جهاز عمل آفاءة من ترفع وآونها لألزمات،  آث
ي  التجارب  وآشفت  اإلنسان،  له يتعرض الذي اإلجهاد ة  في  أجريت  الت ة  أن عن  لدروفدوس  جامع د  الفليفل  من  تزي
ى  المريض قدرة ز،  عل ين  الترآي ا  أن وتب دون  مؤقت  بشكل  تحدث  للجسم  والمنشطة  لإلرهاق  المضادة  آثاره ة  وب  أي

 .أضرار

از  لصحة  الضرورية  الغذائية المواد من العديد على الفليفلة تحتوي :الغذائية قيمتها دورة  جه ة  ال ا  الدموي ك  في  بم  ذل
ات  تتضمن  أنها آما المعدنية الحواألم سي فيتامين رة  آمي امين  من  آبي ذي " أ" فيت ى  يساعد  ال فاء  عل  القرحة  من  الش
ز  بابريكا ويدعى الفليفلة أنواع وأحد فيها" أ" فيتامين آمية زادت الفليفلة احمرار اشتد وآلما المعدية، ه  يتمي  يحمل  بأن
ة  على تحتوي الفليفلة أن وبما األخرى األنواع جميع بين سي فيتامين من آمية أآبر رة  آمي ة  األمالح  من  آبي  المعدني

اً  تعتبر فإنها الفوسفور إلى إضافة والمغنزيوم والكالسيوم والحديد آالكبريت اً  عالج  والنفخة  السكر  مرض  ضد  ناجع
ا  إذا/ آمنشط  العمل على قدرتها لها الفريدة الميزات ومن ،والبنكرياس المفاصل والتهاب أثيرات  تعزز  أنه دة ا الت  لمفي
ع  ضمان طريق عن األخرى لألعشاب ة  للعناصر  والكامل  السريع  التوزي  في  الرئيسية  للمراآز  األعشاب  في  الفعال
 . النووي الهرموني والنشاط الخلوي والتنفس المعلومات، ونقل االستقالب، عمليات عن المسؤولة آاألجهزة الجسم،

د  األخرى،  األعشاب معظم فعالية من تزيد نأ يمكن الفليفلة من قليلة آمية أن وبما :استخدامات م  فق  في  استخدامها  ت
د  فعاليتها، لزيادة العشبية الخلطات معظم وم،  إضافتها  فعن ثُال،  للث ا  م د  فإنه ه  من  تزي وي،  آمضاد  فعاليت ا  حي ا  آم  أنه
وي ن تق أثيره م بيها ليصبح ت لين ش ن بالبنس روف وم وم أن المع ة الث ا والفليفل الن مع ى يعم يض عل دم غطض تخف  ال
ة  وتستخدم . آمن  وبشكل بسرعة  أمراض  وعالج  النساء  وأمراض  التنفسية  المشكالت  ولعالج  اآلالم لتخفيف  الفليفل
ل  إضافة  وعند. الدرقية الغدة عالج إلى إضافة القلب ى  الخل  من  القلي ة  إل ا  الفليفل دة  تصبح  فإنه  قصبات  لتنظيف  مفي

 .  اإلنسان
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ل  من ات الكتا اوائ ي  ب د  ذآرت  الت اريخ  في  الشطة  فوائ د ))  ثومبسن  صموئيل ((  الطبيب  ان ذآر  حيث  الطبي  الت  ق
ل  في ذلك وآان..  مرضاه بعض عالج في بنجاح الشطة استخدم رن  أوائ امن  الق ا  عشر  الث اب  في  جاء  آم  الطب  آت
ره  الصحية الشطة لفوائد ملخص الطبيعي اء  احدى  ذآ ه  االطب د  الشطة  ان بقول وة  من  تزي ائر  ق ا  االعضاء  س  عدوتس
رزة  االعضاء  آل  تنشط انها آما ، الهضم على دد ( المف ة  وفى ) الغ ى  الحاجة  حال يس  ، منشط  ال اك  فل  من  أفضل  هن
 . االول االختيار محل دائما يكون ان ،يجب تمامًا امن منشط فهى الشطة

ؤدي  والشطة .. المنهكة االمراض وفي ، الخفيفة السخونة حاالت في الشطة توصف آما ى  الت وع  أي ال  التسمم  من  ن
نتاريا  او االسهال  حاالت في للغاية تفيد انها آما. ضارة تفاعالت أي الى وال  مخاط  او دم بخروج  المصحوبة  الدوس
 . للفم آريهة ورائحة البراز مع

ة  والعصارات  اللعاب  خروج ينشط)  الشطة(  الحار االحمر الفلفل ان وجد: للهضم آمنشط الشطة . الهاضمة  المعدي
درات  هضم  في  تساعد  انزيمات على يحتوي اللعاب ان المعروف ومن ا  ، الكربوهي وي  بينم رازات  تحت ة  االف  المعدي
 . عناصرالطعام مختلف بهضم تقوم اخرى وانزيمات حامض على

 عن  الناتج االسهال من الشفاء على تساعد يجعلهما مما للبكتيريا مضاد مفعول لها الشطة أن وجد:  واإلسهال الشطة
دوى اء ع ب األمع االت آأغل هال ح يفى اإلس ى(  الص طة التعط ـألطفال الش ن ل م مم ل ه ن أق نتين م بة ، س  وبالنس
 )  الضرورة عند تدريجيًا تزيد بسيطة بكمية فتعطى سنًا األآبر لـألطفال

د  بدعك)  المفاصل آألم(  األلم تسكين القديمة العصور في الشائع من آانو وق  الجل م  موضع  ف ذا ...  بالشطة  األل  وه
ميهم ًا انس دواء طبي ى).... counterirritant( اُلملهب بال رة أن بمعن ذا فك الج ه د الع ى تعتم داث عل م إح  سطحى أل

ـآلالم  المسكنة  المراهم فكرة نفس هى وهذه... عميق شديد ألم من به يحس عما المريض ُيلهى خفيف ة  ل  الروماتيزمي
ة  الدراسات  لكن  ًا مفعوالً  للشطة  أن أثبتت  الحديث اً  حقيقي ـآلالم  مخفف بعض  وخاصة  ل واع  ل ة  اآلالم ان ذا..  المزمن  وه
ادة  وهى االحمر الفلفل ثمار من استخالصها تم آيميائية مادة وجود الى يرجع د ) ..... capsaicin(  آابسيسين :  م  فق
اء . المخ  الى باأللم لـإلحساس اإلشارات بإلرسال تقوم والتى..  الطرفية باألعصاب آيميائية المادة هذه أن اتضح  وبن
ة  اآلالم من يشكون الذين ينصح ، ذلك على آالم  ، المزمن دعك  المفاصل،  آ د  ب ة  الجل م  لتسكين  الشطة  من  بكمي .  األل
ادة  هذه على لـألم المسكن مفعولها فى تعتمد لـالستعمال جاهزة مراهم بوجود العلم مع وهذا ...  بالشطة  الموجودة  الم
 ...  الغربية الدول بصيدليات متوافرة وهى) axsain( اآسين وآريم ،) zostrix( زوستريكس آريم مثل وهده

طة الج الش راض لع ة األم اء مرض( الجلدي اء مرض ): القوب طحية األعصاب يصيب فيروسي مرض القوب  الس
ا  حويصالت  صورة  فى  اإلصابة  وتظهر ، الصدر بمنطقة الممتدة راء  قاعدة  به ان  ويصاحبها  ، حم م  حرق  شديد  وأل
زول  مرضال وهذا اً  ي د  تلقائي ة  حوالى  مضى  بع ابيع  ثالث ذ  أس دء  من ه .. االصابة  ب  خاصة  ، الحاالت  بعض  فى  ولكن

م  يستمر  ، تمامًا واضحة غير وألسباب ، البدن ضعاف د  األل اً  شكالً  يأخذ  أى اإلصابة  زوال بع ذه .. مزمن ة  وه  الحال
ى ايطلق ه ا م اء عليه مية االطب  post‐herpetic(تس neuralgia .... (دو د ق رهم أن وج ذى) zostrix( م بقت وال  س

 .  المزمن األلم لهذا عالج أفضل بعد الشطة مادة على مفعوله يعتمد والذى إليه اإلشارة

 burning foot(  مايسمى واآثرهاشيوعا السكر مرض مضاعفات أبرز من :السكر مريض قدم مشكلة تحل الشطة
syndrome (ا أو ن م م نصفه أن يمك ان:  باس ث.. دمالق حرق كو حي ريض يش كر م ن الس م م دم أل ز بالق ول يترآ  ح
ان :  مثل مختلفة صور في ويظهر)  الرسغ(  العرآوب اً  المريض  ويصفه ... شكشكة  او وخز  أو حرق ه  أحيان :  بقول

 معها اليجدى التى المتاعب من الطرفية األعصاب إلتهاب عن الناتجة الشكوى هذه وتعتبر.  حصى على أمشي آأنى
 . التقليدية بالعقاقير جالعال عادة

ى  آذلك القدرة لها الشطة فى الفعالة المادة - آابسيسين مادة أن الدراسات خالل من وجد وقد ذا  تخفيف  عل م  ه  أو األل
ة  لنحو  العالج استمرار بعد السكر مرضى من آبير عدد فى الحرقان ابيع  أربع ذه  عالج  فى  الشطة  والستخدام  أس  ه
 أفضلها  هو) axsain( مرهم ويعتبر...  السابقين المرهمين بأحد المؤلمة القدم لدهان هنا ضالمري يلجأ إماأن ، الحالة
ى  مباشرة يعتمد وإما... الحالة هذه لعالج ذلك .. الشطة  عل ى  ول الى  النحو  عل ة  2/1 - 4/1 يضاف :  الت  صغيرة  ملعق
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 آما الخليط بهذا المؤلم الموضع دلكوي) الزيتون زيت أو الكافور زيت مثل(  دافء نباتي زيت فنجان الى الشطة من
 .الروماتيزمية المفاصل آالم مثل عامة بصفة المزمنة لـآلالم آمسكن الشطة الستعمال العالج هذا يصلح

انبى  بأحد الشديد األلم من نوبات بحدوث يتميز والذى للصداع مقاوم مفعول لها الكابسيسين مادة أن آذلك ثتب وقد  ج
ام  دراسات ال احدى  خالل  فمن الرأس دهان  المرضى  ق ذه  مستحضرات  أحد  ب ادة  ه ى  تجويف  داخل  الم  األنف  فتحت
ام  خمسة  مرور  وبعد...  الخارج من األنف وعلى اظم  من  أي ى  االنت ذا  عل بهم  استجاب  ، العالج  ه  وزال للعالج  أغل
 . قصيرة ترةف خالل يزول باالنف مؤقت وحرقان رشح حدوث العالج لهذا الجانبية األعراض ومن. الصداع عنهم

 : الشطة من مختلفة وصفات

 : المكونات

  الشطة من غيرة ملعقة 2 -

 الطعام ملح من صغيرة ملعقة 1 2/1 -

  مغلى ماء فنجان -

 ) االبيض الخل أو(  التفاح خل من فنجان -

  :واالستعمال الطريقة

ا  ويصب  ظللحف  زجاجة أو إناء في العجينة توضع ثم..  عجينة لعمل الملح مع الشطة تطحن اء  عليه ى  الم  او(  المغل
ذا  من  يؤخذ  اإلناء الى الخل يضاف ذلك وبعد...  بارد منقوع على للحصول اإلناء يترك ثم)  مرآز بابونج منقوع  ه

ذاق  تحمل حالة وفى.  البرد نزالت خالل ساعة نصف آل آبيرة ملعقة الى صغيرة ملعقة من المستحضر ـالذع  الم  ال
 . الجسم لتدليك دهان الماء من مزيدب تخفيفه يمكن للمستحضر

دورة  وتنشيط الدم ورود زيادة على بالشطة الجلد تدليك يساعد:  والحيوية ولـالنتعاش ة  ال ا  السطحية  الدموي  يشعر  مم
 . وحيوية نضارة الجلد ويكسب بالنشاط المدلك

 :  التالية المكونات الدهان هذا تحضير في ويستخدم

 . الشطة من مناسة آمية -

 )... نقى آحول أو ابيض خل او(  تفاح خل -

 . للتخفيف)..  مقطر ماء أو(  ورد ماء -

  .المستخدم الخل تدفئة يفضل ولذلك دافئًا الدهان هذا استخدام االفضل من ويكون

 :  األسنان ألم لتسكين

 . المؤلم الضرس بمكان الشطة من قليلة آمية بوضع ينصح

 : القدم برودة من يشكون للذين
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رات لخال تاء فت اردة الش ن الب ب يمك ى التغل كلة عل رودة مش دمين ب ة بوضع الق ن آمي طة م ذاء داخل الش  أو(  الح
 ) . الجورب

 :  اللوزتين أو الحلق التهاب لعالج

م  غرغرة  عمل  فى تستخدم أو)  السابقة بالطريقة(  آشراب الشطة تستخدم  حوالى  يضاف  ، الغرغرة  ولتحضير  للف
ا  اذا الـالذع الشطة طعم على وللتغلب مغلى ماء لتر 1/2 لحوالى الشطة من صغيرة ملعقة 1/8  صورة  في  أخذت  م

 . حبوب آأنها وتؤخذ جبن قطعة داخل الشطة من قليلة آمية بوضع وذلك اخرى بطريقة تناولها يمكن ، شراب

 Stinging nettle القراص

ا  تحدث  شعيرات  األوراق غطي وي سم 50 عن ارتفاعه يزيد وال معنقة اوراق له حولي عشبي نبات د  تهيج د  للجل  عن
 سيحتاجون انهم العتقادهم بريطانيا الى الروماني القراص ادخلوا قيصر يوليوس جنود ان التقليد يقول اياه، مالمستها

ى  ليحصلوا بالقراص انفسهم ضرب الى دفء  عل ى . ال ان  قريب  وقت  وحت القراص  الضرب  او التقريص  آ ا  ب  عالج
زال  وال المفاصل تهابالل نموذجيا شعبيا راص  ي ى  الق وم  ال و  وهو  الطب  في  يستعمل  الي  لفصل  مناسب  ومنظف  مق
 .الربيع

ات  من المستعمل الجزء راص  نب وي  واألوراق الجذور  الق راص  ويحت ى  الق تامين  عل  واستيل  الفورميك  وحمض  هس
ا  آثيرة ومعادن وجلوآوزيدات وسيروتونين آولين يلكا  منه ات  الس ل  وفيتامين  يستعمل  العفص،  وحمض  جو. ب.أ مث

ع  يوميا القراص مغلي من اآواب عدة بشرب األلمانية السلطات أوصت وقد للبول مدرا القراص الج  ليمن  حصوة  ويع
 لمدة ويترك غليه سبق ماء آوب الى واضافتها النبات مسحوق من صغيرة ملعقة اخذ المشروب عمل وطريقة. الكلى
ائق 10 م  دق ا  ويشرب  يصفى  ث ر  آم را  يعتب ذيا صالق ا  مغ و  النزف  ويوقف  ومقوي دورة  ومق ة  لل ا .. الدموي  يخفض آم

 .الدم سكر مستوى

ى  واغصانه  أوراقه تحتوي األخضر القراص أن يعرف الكل د  وخزاً  تسبب  شعيرات  عل د  للجل ا  تعرضه  عن د  له  ولق
 تخريشًا فيسبب النسا عرق به يضرب ثم النبات يقطف حيث النسا، عرق آالم من التخفيف في الظاهرة هذه استعملت

ة  المبرحة النسا عرق آالم لتخفيف يستخدم القراص ولكن. األلم فيخفف للعصب تنبيهًا يسبب بدوره الذي للجلد  بطريق
ع  يؤخذ حيث الكمادات طريقة وهي أخرى ات  أجزاء  جمي ه  ويعمل  النب ادات  من ى  توضع  آم ع  عل م  مواق  فيختفي  األل
 .األلم

راص ات والق ا يعرف حولي عشبي نب م علمي  Urtica باس Dioica ي ويعرف اطق بعض ف م المن ق، باس  شعر حري
 .العجوز

ات  من  المستعمل  الجزء  ع : النب ه  جمي وي اجزائ ات  ويحت ى  النب ات  عل تامينية  مرآب ليكون الفورميك  وحمض  هس  وس
واد ية وم الح عفص يوم وام ونيين البوتاس د وجلوآوآ ي وحدي امين وهيدروآس ات تربت وردون ج، أ، وفيتامين د.وب  لق

وردون  معدن  من  ملليجرامات 3 مقدار ان الروماتيزم امراض منظمة قترحتا ا  الب اتيزم  عالج  في  يساعد  يومي  روم
ات  في  اجري  تحليل وفي. المفاصل والتهاب العظام ة  المتحدة  الوالي ات  االمريكي راص  لنب ه  وجد  الق وي  ان ى  يحت  عل
 الطبخ  بواسطة تحضر القراص نبات من قدمت جرام100 آل ان يعني وهذا البوردون معدن من المليون في جزءا47

وردون  معدن من المذآورة الجرعة من اآثر تحوي بالبخار ان  الب اول  المفاصل  التهاب  مرضى  وبامك ذه  تن ة  ه  الكمي
 احتجاز في عظيم تأثير له البوردون فان الروماتيزيم امراض منظمة ذآرته لما وفقا انه آما. القراص نبات من يوميا

يوم ي الكالس ام،ا ف ا لعظ ه آم ه ان دة ل ل ال اخرى فائ ة تق ه عن اهمي ى فائدت ى المحافظة وهي اال االول دوآرين عل  ان
 من  جاهزة  مستحضرات  ويوجد . جيدة صحية حالة في والعظام المفاصل بقاء في دورا يلعب الذي الجسم) هرمون(

ده  ومن. المحلية االسواق في تباع القراص ه  فوائ تاتا  عمل  من  يعزز  أن اوم  ، البروس اع  ومق  مسكن  و الحرارة  الرتف
 .المعادن من الكثير بة يوجد ، الحساسية و الروماتيزم و الدم فقر حاالت في ويستخدم ،لآلآلم
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 )القراص أو القريص( الحريق

ر  آعشب  مزعج، بشكل الزراعية، األراضى في تظهر التى الحولية النباتات من ه  مرغوب  غي تخلص  ويصعب  في  ال
ه ى.  من م تغط اتال جس عيرات نبات عة ش ل الس ي تحم دها ف ائال قواع ا س ن مكون دة م واد ع ة م ا آيماوي ادة أهمه  م

 .الفورميك وحمض الهستامين

رغ  اإلنسان لجسم مالمستها بمجرد المدببة قممها عند الشعيرات هذه نفتح ه  وتف ا  في ببة  محتوياته ا  مس الحرق  إحساًس  ب
ة،  الهستامين ادةوم الشعيرة وخزات سببه بالحرق اإلحساس. الجلد وحك ا  الشعيرة  وخزات  أن إال المحقون أثير  له  الت
ا  السير  عند أو مناسب، قفاز لبس دون بيده الحريق نبات اقتالع محاولته عند الشديد األلم اإلنسان يعانى. األآبر  حافًي
ه  أبناء أو أبناءه اإلنسان يشبه ما آثيًرا لذلك. الحريق يسوده حقل في ه  المشاآسين  جيران أن  ل ق  آمشة “  همب  أو”  حري
ك  رغم! واأللم الضرر إال ورائهم من يجنى وال الفائدة عديمو أنهم على معبًرا” حريق زريعة“ إن  ذل ات  ف ق  لنب  الحري

د  آعلف الوقت نفس وفي ومنظف، وطبي مغذ آنبات آبيرة قيمة ار  جي ذه  وفي . لألبق ألقي  السطور  ه ى  الضوء  س  عل
 .الفائدة لتعم نفعه موروالمغ ضرره المشهور النبات هذا أهمية

دماء  استعمل ق  الق ا  الحري ادة  خارجًي فاه  نشاط  إلع لولة،  الش ا  المش دم  نفث  لعالج  وداخلًي ة  من  ال واع  الرئ  النزيف  وأن
ود  أن وُيقال. الحاضر وقتنا حتى استمرت االستعماالت هذه األخرى، ان  الجن د  في  الروم وا  قيصر  يوليوس  عه  أدخل
ه  أنفسهم ضرب إلى سيحتاجون أنهم العتقادهم ابريطاني إلى الروماني الحريق ى  ليحصلوا  ب دفء  عل ى . ال  وقت  وحت
 .والروماتزم المفاصل اللتهاب نموذجًيا شعبًيا عالًجا” التقريص“ أو بالحريق الضرب آان قريب

م نس يض ق ج ريص أو الحري دة) Urtica( الق واع ع ا أن ي أهمه ا ف ق U.urens ليبي اني والحري ق أو الروم  الحري
الياإل وع). U.Pilulifera( يط و األول الن ي ينم ول ف و الحق ن أصغر وه وع م اني الن ل الث عيرات وقلي عة، الش  الالس

و . ليبيا في واسع بشكل وينتشر وع  وينم اني  الن اآن  في  الث ة  األم ذبال  الغني ز  بال ة  السعة  بشعيرات  ويتمي  وأوراق قوي
 .فيها استعماال األآثر وهو) Dioica. . لصغيرا الحريق أوراق من حجًما أآبر الشكل، مثلثة داآنة خضراء

وى ات يحت ق نب كل الحري ام بش ى ع ك، حمض عل تامين، الفورمي ل، هيس يتيل آلوروفي ولين، اس ى-5 آ  هيدروآس
 ).ج(و) أ( وفيتامين ،)آبريت منجنيز، بوتاسيوم، سيليكا، حديد،( معادن تريبتامين،

ى رغم عل ن ال ان أن م د اإلنس ن ق ات يلع ق نب ي الحري ل ف عه، بسب الحق ه إال لس ّدر ال أن ثمن يق ات ب ذ آنب ي مغ  غن
ات  يتوفر حيث الربيع فصل ففي. الفعالة بالمواد غني طبي وآنبات والمعادن، بالفيتامينات رة  النب  تطبخ  أن يمكن  بكث
 .الشاي مثل نقيعها يشرب أو لذيذة، شربة منها تصنع أو السبانخ، مثل وتؤآل الغضة الخضراء األوراق

ارد؛  الشتاء فصل بعد قّيم آمقو الحريق عصير يعمل ه  الب ر  ألن ادن،  مصدر  أفضل  يعتب ا  للمع ال  آعالج  يعمل  آم  فّع
ر دم لفق ا( ال ود ؛)األنيمي امين فوج ل) ج( فيت د آ ات خصائص. جي ق نب ة الحري ة( المنعش دم) المقوي ه لل ًبا تجعل  مناس

 . اليأس سن عند وللنساء البلوغ سن عند للفتيات

ًبا  تجعله للدم) المقوية( المنعشة الحريق نبات خصائص. جيد بشكل الحديد معدن امتصاص يضمن ات  مناس د  للفتي  عن
 . اليأس سن عند وللنساء البلوغ سن

 .بالدم السكر مستويات ويخفض األم، حليب تدفق الحريق يشجع

ق ابض والحري ف، وموقف ق تعمل للنزي ا يس ر، الطمث لعالج داخلُي ا الغزي تخدم وخارجًي ق سحوقم يس ما الحري  ش
ك،  حمض إفراز من يزيد الحريق أوراق من المصنوع الشاي. البسيط األنف دم نزيف لوقف) سعوطا( ة  البولي  العملي

 .اإلآزيما عالج في مفيد الحريق أن آما. النقرس وداء المفاصل اللتهاب آعالج النبات هذا استعمال تفسر ربما التي
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ا  الحريق يعتبر ًدا  مهوًي ات  هو ف للشعر،  جي ان  يعزز  حمضي  نب رأس،  لشعر  الصحي  اللمع ا  ال ه  أن آم ة  سمعة  ل  ثابت
 آل الشعر ويمشط الرأس، فروة به تدلك أو الشعر، تشطيف في الحريق مغلي فيستعمل. الشعر لفقدان آموقف طويال
 .يومين

 :االستعمال طريقة

 .آامال النبات يغسل ثم قفاز، لبس من البد الحريق قطع عند

ات  من تقريًبا آبيرة حفنة توضع :الحريق شامبو تحضير در  في  النب ة  تكون  أن يفضل ( مقبض  ذات صغيرة  ق  مطلي
ات  تغطي  بحيث الماء من آافية آمية مع) بالمينأ م . النب ه  الوعاء  يوضع  ث ى  بمحتويات ار  عل ة  ن دة  هادئ ع  لم  ساعة  رب
ار  عن  الوعاء أبعد. الغليان في يأخذ حتى ول  صف . الن اء  في  المحل ه  اجالزج  من  إن رد  وأترآ ول  استعمل . ليب  المحل

 .الثالجة في احفظه أو مباشرة

اء  من الواحد للكوب) الجاف أو( األخضر العشب من شاي ملعقتا :الحريق شاي تحضير ي  الم ة ( المغل  الواحدة  الكمي
 ).األخضر العشب من آميات لثالث مساوية الجاف العشب من

ات  لثالث مساوية الجاف العشب من الواحدة الكمية( المغلي اءالم من الواحد للكوب) الجاف أو( األخضر العشب  آمي
 ).األخضر العشب من

ى  المغلي الماء أسكب ات  عل راد  في  النب راد  وغط  شاي،  ب ة . الب ا  ضرورية؛  التغطي واد  تحفظ  ألنه ة  الم ع  الفّعال  وتمن
وى  صف . لماءبا الفعالة المواد لتنتشر دقيقة 15 إلى 10 لمدة البراد اترك. البخار مع تبخرها  يمكن . آوب  في  المحت
 .العسل من بقليل الشاي هذا تحلية

 .بوذمة المصحوب القلب قصور ومعالجة الدم فقر لعالج العصير ويستعمل بكاملها، الطازجة النبتة تعصر :العصير

 الجاف  اتالنب يحتوي( الشتاء فصل في لألبقار مناسب جيد آعلف ليقدم ويخزن بال في يحزم أن يمكن الجاف النبات
 ).بروتين% 15.3 على

ارات  أثبتت :المفاصل آالم يخفف القريص نبات ة  االختب ى  الطبي ات  أن المفاصل  بالتهاب  المصابين  المرضى  عل  لنب
ريص روف الق ة خصائص المع ة قوي م مخفف احثون وأوضح. لألل ي الب ة ف ة األعشاب بحوث مؤسس د ،البريطاني  بع
الم  دول من  الكثير في عالجا تستخدم التي العشبة هذه اختبار  بشكل  المفاصل  آالم تخفيف  في  نجح  القريص  أن ،الع
 .ملحوظ

 الحبهان

  ،الهان َحبُّ ،الهال َحبُّ ،َحبََّهان ،هيل ،هال ،حبهان ،الهان حب ،الهال حب: العربيه اسمائه

Habbahan، Habbu al‐hal، Habbu al‐han، Hail، Hayl، Hal  

ماءه ه اس  Bastard: االنكليزي cardamom،  cardamom  seeds،  cardamon،  Malabar  cardamom، 
cardamom، Ela، Elachi Yelam  

 Elettaria cardamomum، Elettaria repens Zingiberaceae:  البيولوجي االسم

  Zingiberaceae:  العائلة
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 . قدم)  12 إلى 6(  ، متر)  5 الى 2( من بعلو سميك بدين بجذر دائمة شجيرة الحبهان

 . الذع عطري نبات وهو ، العالم في جدًّا القديمة التوابل إحد هو الحبهان

 . الزنجبيل عائلة يخص وهو ، سريالنكا و ، الهند جنوبي في الغربية الغابات في بريا ينمو حيث الشرق من وأصله

وم ان الي زَرع الحبه ي ُي د ف ال ، الهن ريالنكا ، نيب اال ، س يك ، غواتيم د ، المكس ا و تايالن طى أمريك ين الوس  والص
 . وتنزانيا

 .محليا المحصول نصف وتستهلك ، العالم حبهان معظم الهند تزرع

 . عالجي آعشب الهند في ُاْسُتخِدَم الحبهان الميالد قبل الرابع القرن من ابتداًءا

دماء المصريون تعملوا الق ذور اس ان ب نان آمنظف الحبه ك اس ة ،بمضغه وذل ا وبتراآلي مصر ملك دو فيم  وجدت يب
 .لمصر انطوني مارك قدوم قبل البخور من بدًال المسحوقة القرون تحرق واخذت جدًّا ممتعة الحبهان رائحة

تخدم انيون اس ان الروم ة الحبه اع لمكافح دة أوج د المع م بع ذا ، والئمه ى باالضافه ه تخدامهم ال ه اس ي ل ه ف  االطعم
 . والعطور

 . مره الول إنجلترا الى حبهان نورمانز يدعى خصش أدخل عشر الحادي القرن وفي

ي رن وف ث الق ر الثال ي ، عش ال وف ب جب مالية األل ان ، الش ان الحبه الج آ ي الع ول الطب ة المقب راض لمكافح  األم
 . المختلفة الهضمية

 . القهوة مع لخلطه جيد شيء معتبًرا الحبهان آان عشر السابع القرن في إيطاليا وفي

 . الميالد بعد 1214 عام جانب آل من أوروبا يف استورد الحبهان

 . القرفة من أآثر شعبية توابل الحبهان أصبح السويد في

دنمارك  وفي  ، القهوة الى الحبهان فيضاف العربية البالد في اما و  ال ل  فه ة  الفطائر  في  رئيسي  تاب ه  الدانمارآي  أوراق
ا  سم، 20 - 15 حوالي إلى طولها ويصل طرفها، عند وتستدق ملساء الجالسة ورات  فى  صفراء  وأزهاره ة،  ن  طرفي

وى  جاف المخضر األصفر وغالفها تقريبا، األضالع ثالثي سفلي مبيض من تنشأ آبسوله فهي الثمرة أما ى  ويحت  عل
 . متماسكة سوداء صغيرة بذور بها مساآن ثالثة

ل  ، بالحبهان المتعلقة النباتات من جودة أقل بدائل هناك و آثيًرا ُيَغش وهو ان  مث ان  ، صيام  حبه ال  حبه ان  ، نيب  حبه
 . الشاذ الحبهان و ،جاوة

 . إليتاريا آاردامومم فقط هو الحقيقي الحبهان لكن

 : رئيسيتين نوعيتين في معروف الهندي الحبهان

 . مايسور حبهان و ماالبار حبهان

 . رياعط أآثر فهو لذا و ليمونين و لسينيول أعلى مستويات على مايسور تشكيلة تحتوي
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 . أطول لمدة األخضر بلونه يحتفظ لكنه قليًال أثقل طعم لديه ، زوايا ثالثة و مضلع مايسور نوع

 . لطيف ناعم طعم لديه ، القوام متناسق مستدير ،ماالبار نوع

 . البذور:  يستخدم ما

 . آمنشط و العطور في يسَتخدم متطاير زيت على القرون و البذور تحتوي: النشيطة المكونات

 . سينيول و تيربينيول ،تيربينيز على المتطاير الزيت يحتوي

ريح  طارد و منشط: للحبهان منسوبة عالجية خواص د  و ، لل ُتخِدمَ  ق ذ  هضمي  آعالج  ُاس ة  من  منشط  ، سحيقة  أزمن
 . التجشؤ ، الغثيان ، التقيؤ ، المعدة شكاوى ، هضمي منشط ، للشهية فاتح ، معدي

 . اخرى اعشاب باضافة االنتفاخ و الهضم عسر لعالج

بلغم  طارد ، معرق ، الرئوي االلتهاب ، رئوي مطهر و  ، لل رد  ، الصفراء  ، الرب  ، الصداع  ، اإلسهال  ، الكحة  ، الب
 . البول سلس ، المثانة التهاب ،التنفس اضطرابات ، إرادي ال التبول

ان  يستعمل  آما ، للفم ومعطر المسهالت لمغص مسكن ه  الحبه ه  ومرآبات ة  يكسب  ، لقلب ل آمنب ذاقاً  األطعم  خاصاً  م
 .للشهية فاتحا

 . البول احتباس من تريح أن ُاعتيَدت و للبول مدرة البذور

رز (  الجنسية للشهوة مثيرة صفات للحبهان العرب نسب ة  ألف  في  بانتظام  يب ة  و ليل ود  و)  ليل دماء  الهن روه  الق  اعتب
 .للبدانة عالج

  Rosemary البان حصا

ات  وهو الجبل اآليل باسم ايضًا ويعرف مترين حوالي إلى ارتفاعه يصل الخضرة دائم معمر عشبي نبات  عطري  نب
 .لديهم الشائعة النباتات من ويعتبر واسع نطاق على االوروبيون ويستخدمه الحدائق في يزرع

  Ros marinus oficinalis:  العلمي األسم

 .الهوائية النبات اجزاء جميع: المستخدم الجزء

وي ى ويحت ت عل ار زي ذي طي مل ال ول يش امفين البورني افور والك ينيول والك ا. والس وي آم ى تحت دات عل  فالفوني
 .وروزميرسين التربينات وثنائي الروزمارينيك وحمض العفص وحموض

رة  ملعقة يعادل والذي النبات اوراق من غرامًا خمسين باضافة يحضر والذي للحساسية البان حصا نبات يستعمل  آبي
اء  آوب  ملء على وراقاال من ي  م رك  مغل دة  ويت ة 15 لم م  دقيق رة  ويشرب  يصفى  ث وم،  في  واحدة  م ا  الي  يمكن  آم

 .المغلي الماء في االوراق وضع بعد الماء بخار ابخرة استنشاق

تعفن  من  للحوم آحافظ يستعمل البان حصا وآان لالآسدة مضادة مواد على البان حصا نبات يحتوي  يضاف  حيث  ال
الي  الجسم  في  عال  تأثير لها والتي المؤآسدة المواد بعض لوجود ونظرًا. والتلف تأآسدال لمنع اليها  دورًا تلعب  وبالت
ي داث ف ر مرض اح د الزهيم د فق واد ان وج ادة الم دة المض ي لالآس ات ف ا نب ان حص ل الب ك حمض مث  الروزماني

)Rosmanic acid (ات  من  درزن نصف على البان حصا يحتوي آما ي  االخرى  المرآب ا  ثبت  الت ع  انه  أو تكسر  تمن



 156

م ادة تحط ة الم ة الكيميائي ي الدماغي بب الت رها يس داث تكس ر مرض اح ن الزهيم ا وم ت أهمه ار الزي  وحمض الطي
 .العفص

ات  وهو البان بحصا يعرف ما او الجبل اآليل لنبات الطيار والزيت ى  ارتفاعه  يصل  معمر  عشبي  نب ر  حوالي  ال  مت
ات  اجزاء جميع النبتة هذه من المستعمل والجزء ROS MARINS OFFICINALIS باسم علميا وعرف دا  النب  الجذور  ع
 يغذي  حيث  المبخرة  من المتصاعد الدخان ويستشم نار مبخرة في وتوضع المذآو للنبات العطري الزيت يؤخذ حيث
از  مباشرة المتصاعد الغاز هذا تحكم  المخ  من  جزء  وهو  الطرفي  الجه ذآر  في  ي ت  الت ات  ان وتضيف  علموال رة  نب  اب

ه  تأثير له الجبل اآليل ونبات لالآتئاب مضادة خواص له الراعي ى  منب ذاآرة  عل ذان  جمع  واذا ال ان  ه ا  النبات ان  مع  ف
 .قوي تأثير الى سيؤدي هذا

ان  حصا  ويعتبر ة  من  الب بية  االدوي ة  العش ان  حصى  عشب  وُعرف  االستعمال  اآلمن ذ  الب ديم  من زمن  ق ذآر .. ال  أن في
 حصا  خالصة  من قطرات اضافة ويمكن ، للذاآرة مقٍو بأنه العتقادهم رؤوسهم على ينثرونه آانوا اإلغريق بالطّال
ه  وجد فقد المستحضر بهذا الزهيمر بمرض المصابين رأس فروة وفرك الشامبو على البان د  ان ذاآرة  يعي دريجيًا،  ال  ت

 حصا  ولكن الورايد هيدرو تارآرين وهي المرض لعالج اليًاح تستخدم التي الكيميائية المادة تأثير مثل تأثيره ويعتبر
ات  واغصان  اوراق من  مغلي استعمال يمكن آما. تارآرين مرآب مايسببه مثل للكبد مشاآل يسبب ال البان  حصا  نب
وم  في مرتين غليه سبق ماء آوب ملء على صغيرة ملعقة بمقدار البان دخل . الي ان  حصى  عشب  وي  تحضير  في  الب
د ن العدي رات م ل مستحض ل التجمي روائح مث ول ، ال عر، وغس ادات الش ر ومض ا.. القش تعمل آم ى يس ه عل  وج

 .القدمين وحمامات ، الوجه بخار حمامات عمل في الخصوص

 اليونان في الطالب بيوت في اليوم حتى يحرق ومازال وتقويتها الذاآرة لتحسين القدم منذ استخدمت قد البان حصا و
ة  سمعة  الجبل والآليل. االمتحانات اءاجر على يوشكون الذين ة  آعشبة  قديم ة  مقوي ى  تضفي  ومنظف اة  عل  نشوة  الحي

 .المتميزة العطرية نكهته في ما حد إلى تنعكس

رتيش  الروزمارنيك  وحمض  العفص وحمض وفالفونيدات طيار زيت على الجبل اآليل نبات يحتوي د  وروزمي  ويفي
ى  وتضاف أآل ملعقة ملء يؤخذ حيث الدوخة عالج في النبات ر  نصف  إل اء  لت ى  م دة  ويغل ة  لم  ويشرب  واحدة  دقيق
 .النوم عند فقط وواحد النهار في فناجين 3 منه

ل  اآليل نبات عرف وقد ين  الجب احثين  ب انيين  الب ه  الياب اجح  واق عالج  بأن د  ضد  ن ل  آأحد  واستخدموه . التجاعي  التواب
 في وضعها الجافة االوراق مسحوق من صغيرتين ملعقتين ىإل ملعقة بمقدار شايًا منه اعمل أو الطهي في المستخدمة

 .اليوم في مرتين بمعدل دقائق عشر بعد واشربه مغلي ماء آوب ملء

 . القلب اضطرابات لعالج مغليًّا اللبان حصى إلى أحياًنا ويلجئون

ة  ملء  يؤخذ. ربووال السعاد وضد لألرياح وطاردة لاللتهابات ومضادة وقابضة ومقوية آمنبهة العشبة وتستخدم  ملعق
 أآواب 3 إلى2 بمعدل ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك مغلي ماء آوب ملء إلى وتضاف العشبة من آبيرة
 .النوم إلى الخلود عند األخير الكوب يكون وبحيث مباشرة الغذائية الوجبات بعد وذلك دافئًا يكون أن بشرط يوميًا

ىء  حتى المغلي الماء لها ويضاف البان حصا نبات قمسحو من شاي ملعقة ملء يؤخذ: وللتعب م  الكوب  يمتل  تقلب  ث
 .االعصاب لضعف الوصفة هذه وتستخدم. النوم عند واخر مباشرة الفطور بعد فنجان منه ويشرب جيدًا

  الحمص

ه  والكرسني  واألسود واألحمر األبيض فمنه آثيرة انواع الحمص تاني  ومن ري،  البس د  والب اء  اطنب  وق  عرب ال األطب
ة  للقروح ودقيقه االورام سائر في ينفع انه سينا ابن عنه قال حيث فوائده عن الحديث في القدامى ة  الخبيث  ومن  والحك
 في  يؤآل ال ان ويجب والطحال الكبد سدد ويفتح واالستسقاء لليرقان نافع وطبخه األذنين تحت واألورام الرأس وجع
ه  األسود النوع بخوط وسطه في يؤآل بل آخره في وال الطعام أول ة  حصوة  يفتت  من ى،  المثان ع  والكل  أصنافه  وجمي
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درا  يستخدم  الحديث  الطب  في والحمص. الجنين تخرج ول  م اً  للب  والمخ  لالعصاب  ومنشطا  ومسمنا  للحصى  ومفتت
 .سنوات 5 -4 سن من لألطفال بالحمص شوربة بعمل وينصح

نمش  ويجلو البول، يدر رطبن حار والحمص ون  ويحسن  ال ع  وطالًء،  آالً أ الل  ومن  الصلبة  الحارة  األورام من  وينف
اء  في  الحمص  طبخ  وإذا البحوحة،  أي والصوت  اللون ويصفي الظهر وجع دار  الكمون  مع  الم  والشبث  صيني  وال
 .أعلم واهللا المثانة، في والحصى الكلى في الحصى ويفتت الغليظة األخالط ويقطع البارد البدن سخن

 Indian almond العبيد تمر ،األلوب

وز  مثل أخرى بأسماء ويعرف دي  الل وب  أو الهن ارة  وهو  الألل رة  شجرة  عن  عب رة  آبي ا  المستخدم  الجزء .. معم  منه
 ..واألوراق الثمار

 Terminalia chebula باسم علميًا وتعرف

ة  ومواد عفصية ومواد الشبوليك، حمض على العبيد تمر ثمار تحتوي وت  راتنجي ة  وزي واد  ثابت ر  وم ة  انث  في .اآينوني
ة  مستشفى  في  قامت اآلينيكية دراسة ى  الخرطوم  جامع ار  عل د  تمر  ثم وا  العبي ا  من  أثبت ى  خالله أثير  عل ار  ت ذا  ثم  ه
 .. البائي الكبد التهاب فيروس على النبات

د  تلف  تخفض  األوراق خالصة  ان ووجدوا  النبات هذا أوراق على الهند في أخرى دراسة قامت آما اتج  الكب  من  الن
 .وغيره الكربون آلوريد رابع مثل المصانع من المستنشقة الكيميائىة ادالمو

ران  والباآستان الهند العبيد تمر لنبات األصلي لموطنا ادة  وتقطف .. والسودان  واي ار  ع د  الثم  تشبة  وهي  النضج  بع
 .شكلها في اليابس التمر

د  بأنه معروف الثمن رخيص وهو) الاللوب( باسم المعروف بالنبات القولون عالج ة  من  ُيزي ون  حرآ اء  القول  واالمع
ال  الكاتب  االخ ُأشارك  وأنا آمسهل وُيستعمل عامه بصفه رأى  للمق ه  ال د  بأن  والمعروف  المرض  عالج  فى  ُيساعد  ق

طء  بكسل) عنه ُأجريت التى الدراسات حسب(  بإرتباطه ة  أوب ون  حرآ ا  القول ذى  االمساك  ُيسبب  مم ه  يستمر  وال  مع
 المرض  ُتصاحب  التى االعراض من آثير عن المسئوله السموم بعض على تحتوى والتى ّكهالُممس المواد امتصاص

ا  تمت  والتى  الحاالت بعض. منها التخلص على الكبد مقدرة تفوق قد والتى ه  المراآز  بعض  فى  متابعته  فى  المتقدم
ا ارت أميرآ ى أش ود إل اط وج ين إرتب ون ب بى القول ذى( العص ع ال وال ماه يس واه مس ى محت ديرى ف ) الشخصى تق

 .لالمعاء المخاطى الغشاء وحساسية

 الطيب جوزة

اريخ  قبل الزمان قديم منذ الطيب جوزة شجرة عرفت يالدي  الت ا  تستخدم  آانت  اذ ، الم وع  ثماره ار  من  آن ي  البه  الت
 . للريح وطارد المعدة آلالم دواء المصريين قدماء واستخدمها ، لذيذة ونكهة رائحة لألآل تعطي

ار  ولها ، الخضرة دائمة ، أمتار عشرة حوالي فاعهاارت شجرة بيهة  ثم الكومثرى  ش د  ، ب ا  يتحول  نضجها  وعن  ثماره
ا  هي الثمرة وهذه ، صلب غالف الى تم  ، الطيب  بحوزة  يعرف  م ا  وي اطق  في  زراعنه توائية  المن د  وفي  االس /  الهن

 . سيالن/  اندونسيا

ية،  الفصيلة  يتبع نبات وهي د  البسباس ه  وق ذوره،  واستعملوا  بالعر  عرف ز  ب األوراق  أشجاره  وتتمي ة  ب ة  المتبادل  آامل
ة، اء الحاف طح بيض فلي، األس ا الس ار أم ي األزه اء فه غيرة بيض ي ص ات ف ة، مجموع ار خيمي ة والثم تح لحمي  تف

 . الطيب بجوزة وتعرف. أربعة أو بمصراعين
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ذه  أن التسمية  ههذ مبعث وإن االستوائية، األشجار أميرة بلقب الطيب جوزة ثمرة ُتلّقب رة  ه ا  الثم انة  له ذآر  ، جنس  م
 . المؤنث الجنس من آبير عدد إلخصاب آافية المذآر الجنس من واحدة نبتة وإن ومؤنث،

دأ . األجاص  أشجار  تشبه  وهي أمتار، عشرة حوالي ارتفاعها ويبلغ االستوائية، المناطق في الطيب شجرة وتنمو  ويب
 المعطرة  بصفاتها  محتفظة  تبقى  وهكذا تجفيفها، ثم مالح، ماء في وغمرها ةاإلضافي القشرة بقطع الطيب جوزة جني
 . الطعام هضم على تساعد التي والمشروبات األدوية بعض ترآيب في تدخل آما التوابل، آإحدى األسواق في لتباع

 الكلس  إليها فويضا قشرتها من تستخرج تقريبا شهرين وبعد ببطء، لتجف خفيفة لحرارة تعرض فإنها ، الجوزة أما
 . والحشرات التعفن من لحفظها الناعم

دماغ،  وأشبه أجعد الخارجي شكله فيبدو بالكلس يطلى الذي الرمادي النوع من يؤخذ فهو التجاري الجوز أما  وهو  بال
ه  الخاصة،  رائحته يمنحه الذي العطري الكثيف الزيت وعلى الزاللية، والمواد النشا على يحتوي اد  وطعم ذ  الح . اللذي
اع وزة وتب ب ج ى الطي كل عل حوق ش أ مس ي معب ب ف غيرة، أنابي اس، أو ص ل أآي ترى أن ويفّض ة تش يس آامل  ول

 . بأول أوال الستعمالها اإلغالق، محكم زجاجي وعاء في تحفظ وأن مطحونة،

 . ونشا صلب ودهن واألوجينول البورينول يشمل طيار زيت على الطيب جوز يحتوي: الفعالة المواد

 .عطري زيت منها ويستخلص مطحونة أو هي آما تستعمل الجوزة نواة منها المستعمل

  : الطبية الخصائص

 . المعدة لرياح والطاردة المنشطة المواد من الطيب جوزة تعتبر ـ

وي،  جنسي منبه وهو ، الروماتيزم تعالج التي المراهم صناعة في الطيب جوز زيت يستعمل ـ ه؛  من  ويحذر  ق  إدمان
 .  دائم ضعف لىإ يؤدي قد ألنه

تعمل ـ ور يس وز مبش ب ج ر الطي وى لتعطي ة الحل روبات الجاف مة، والمش ي الهاض ناعة وف ور ص اجين العط  ومع
 . األسنان

 :استعمالها حكم

 االستعمال  الشائعة التوابل من الثمار هذه وتعتبر ، myristica fragrans نبات من الطيب جوزة ثمار على يستحصل
د و ، العالم دول أغلب في ذه  استخدمت  ق ار  ه رون  الثم دة  لق واد  عدي اآن  في  مهلوسة  آم ددة  أم وب  من  متع يا  جن  ،آس

ر وزة وثم ب ج كل بيضية الطي تخدمها ،صغيرة الش اطي ويس ك المتع ا فصين بوضع وذل ي منه م ف تحالبها الف  واس
أثيرا  صغيرة بجرعات الطيب جوزة وتسبب ا  ،منشطا  ت رة  بجرعات  اعصيت  إذا أم ا فأن) جم  20 -15( آبي  تسبب  ه
دوث ة ح م. الهلوس واد وأه ة الم ي الفعال وزة ف ب ج ب الطي ين مرآ ذي Myresticin الميريستس بب ال وة يس  النش

 .والمسكالين األمفيتامين من آل تأثير المرآب هذا تأثير ويشبه ،والبصرية اللمسية والهلوسات

/  الشديد االمساك/  االذن في بطنين لمرءا يصاب الزائدة الجرعات تناول حالة وفي ، الحشيش لتأثير مماثل وتأثيرها
 . الوفاة الى يؤدي قد المرآزي العصبي الجهاز في وهبوط/  التوتر/  القلق/  التبول اعاقة

د  حرام  وتناولها المسكرة، المواد من الطيب فجوزة ة  عن اء،  عام د  الفقه اء  بعض  أجاز  وق ل  إدخال  الفقه ا  قلي  في  منه
ر  ، لقلته اإلسكار حد في يدخل لم القليل هذه دام ما البهارات اء  وأآث ى  الفقه ع  عل ا  المن ا،  منه : الشريف  للحديث  مطلق

 ). حرام فقليله آثيره أسكر ما(
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 Hibiscus) غجر( الكرآديه

ات  ويزرع حمراء وسيقانه مترين حوالى إلى ارتفاعه يصل شجيرى الكرآديه نبات ر  فى  النب دان  من  آثي  خاصة  البل
ا  بدء تكون وهذه بالزهرة تحيط التى السبالت هو المستعمل والجزء مصر وجنوب السودان ا  تجفيفه راء  إم ة  حم  داآن

 .فاتحة أو

 وفيتامين الكاليسوم أآساالت وأمالح ملونة مواد إلى باإلضافة جلوآوسيدات على الكرآديه سبالت تحتوى :المكونات
ات  دوجو بسبب الحمضى الوسط فى الداآن األحمر باللون الكرآديه ويتلون) ج( يانينية  مرآب ا  بيتاس وى  آم ى  يحت  عل

 . هالمية مواد

 :الكرآديه لمشروب الطبية الفوائد

ه  شراب أن العلمى البحث أثبت دم  ضغط  يخفض  الكرآدي ع  ال د  المرتف دم  دوران سرعة  من  ويزي وى  ال  ضربات  ويق
وليرا ا وأوبئة الميكروبات وعدوى الحميات عالج فى مفيدا يجعله مما الميكروبات ويقتل القلب ه  حيث  لك  حامضى  أن

ه ن بطبيعت ه وم ه خواص ط مرطب أن م ومنش ا. للهض دأت آم انع ب ة مص ل ومستحضرات األدوي وى التجمي  والحل
تبعدت  أن بعد منتجاتها فى الكرآديه زهر من المستخلصة الملونة المواد تستعمل والصابون وان  اس ة  األل ا  الكيميائي  لم

وم  آل  حواء تستخدمها التى التجميل وأدوات واألغذية لألدوية طبيعية آصبغة ويستعمل. ضارة جانبية آثار من لها  ي
 .الحمام وصابون الشعر وشمبوهات التجميل ومساحيق الشفاه احمر مثل

د دثنا لق ن تح ه ع ي الكرآدي ات ف ية حلق ن ماض دث ولك ه نتح ح اآلن عن ه لنوض ي اهميت ف ف رس آالم تخفي  النق
ك  مستحلب  الكرآديه من ويعمل والروماتيزم ار  بطحن  وذل ه  ازه ا  الكرآدي ذا  من  يؤخذ . متوسطا  طحن  المجروش  ه

م  ويغطى  جيدا يحرك ثم فورا المغلى الماء عليه ويصب زجاجي آوب في وتوضع صغيرة ملعقة ملء د  يشرب  ث  بع
 استخدام  عدم  يجب  مالحظة .العشاء  بعد وآخر الفطور بعد آوب بمعدل يوميا آوبان منه ويتناول دقيقة عشرة خمس
 .اساسا الضغط يخفض النه الدم ضغط بانخفاض المصابين المرضى قبيل من آديهالكر

ة  تم: االستعمال طريق ه شراب  تحضير ي ل الكرآدي ا ويشرب  الشاى مث ا  الشاى يشرب آم اخنا إم اردا أو س ى ب  بغل
 . الطلب حسب لتحليتها إليها السكر إضافة ثم وتصفيتها السبالت

  .الكرآديه شرب تجنب فضالمنخ الضغط أصحاب على يجب: تحذير

 بجسم  السرطانية األورام نمو من ويحد القلب عضلة ينشط ساخن أو بارد آمشروب الكرآديه أن علمية دراسة أآدت
 . المرتفع الدم ضغط خفض في ويفيد اإلنسان

وم  بقسم الباحث ويقول المرآز  الصيدلية  العل ومي  ب دآتور  للبحوث  المصري  الق وظ  صبري  ال ه  إن محف  ظل  الكرآدي
دم  ضغط  لخفض  مشروبا يستخدم ع  ال ائج  أعطت  الدراسة  لكن  المرتف زة  نت رزت  ممي ه  مشروب  دور أب  في  الكرآدي
ى  يحتوي آذلك الكرآديه أن إلى مشيرا القلب عضلة وتقوية تنشيط ة  نسبة  عل امين  من  عالي  عالج  في  ويساعد  C فيت
 . البرد نزالت

ان  ظاهرة  انتشرت حيث للقلوب الشباب يعيد أن يمكن أنه آما وب  خفق ين  القل ار  الصغار  ب  سماع  ظاهرة  وهي  والكب
 . والقهوة الشاي وتناول التدخين في اإلفراط يسببه والذي عادي، غير بوضوح القلب دقات

ذآر ذا أن وي ان ه ن الخفق ي أن يمك رد يختف الل بمج ن اإلق دخين م اي وشرب الت وة الش تبدالهما والقه  بمشروب واس
 . الصيدليات في النبات هذا مسحوق يباع حيث» الكاموميل« البابونج

ذور  تناول أن آما ويشرب، ويصفى ليبرد يترك ثم مغلي ماء آوب في البابونج من آبيرة ملعقة ملء ويوضع  دوار ب
 . الدم في الكوليسترول نسبة من آثيرًا يخفض» اللب« الشمس
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اع  الكزبرة مثل اباألعش على باالعتماد أيضا وتنشيطه القلب تقوية يمكن أنه على عالوة ل  والنعن ر  والزنجبي  والزعت
وم  أن آما والخرشوف، والرمان واد  من  الشرايين  ينظف  الث  الجزر  وأن الكوليسترول  مستوى  ويخفض  الضارة  الم
دم  في  الكوليسترول نسبة يخفض فإنه اإلفطار وجبة مع تناوله تم إذا النيئ دا  ال ذه  أن مؤآ ات  ه  اآلن واألعشاب  النبات
 .والنشاط والقوة والحيوية النضارة إليه يعيد مما للقلب، األخضر العالج توفر ألنها القلب، صديقة اسم عليها يطلق

اع  من  العديد على االيام هذه الحرارة درجات ترتفع ادة  ويعرف  االرض بق اع  ان ع ا  الحرارة  درجات  ارتف أثير  له  ت
 ضغط رفع إلى االحيان اغلب في مباشر بشكل يؤدي مما واالرهاق األعصاب وشد بالتوتر االحساس رفع في مباشر
 من  الحذر يجب فإنه لذلك خطيرة وامراض صحية مشاآل إلى اهللا قدر ال يؤدي قد الدم ضغط في االرتفاع وهذا الدم

ى  يؤدي الحرارة درجة ارتفاع ان آما وعالجه، متابعته وآذلك ارتفاعه ا  انتشار  إل د  حيث  البكتيري  بشكل  عددها  يزي
اع  صاحب  إذا وخصوصاً  االمراض من العديد بانتشار وتساهم آبير اع  الحرارة  درجة  ارتف ة  في  ارتف  ومن .الرطوب
ا  الباردة وخصوصًا المشروبات من جيدة آميات واستهالك بتناول ننصح تغذوية ونصائح غذائية وجهة ك  الن منه  ذل
ر  دور له يكون سوف ة  آبي د  ويخطئ  الحر،  مشاآل  لمواجه اس  من  العدي اول  الن ل  ساخنة  مشروبات  ويتن  الشاي  مث

وة م والقه ا ورغ ديد ايمانن ان الش ذه ب روبات ه ر المش ن تعتب روبات م ة المش ا إال المنبه د ولالسف انه ن تزي د م  الش
د  وآذلك العصبي ذلك  الجو  بحرارة  االحساس  من  تزي إن  ل ذه  ف ادة  ه ة  الع ا  والتي  الخاطئ ا  تعودن ا  في  عليه  مجتمعاتن
 "!!بلة الطين يزيد من" بمثابة تكون العربية

ه  مشروب  باستهالك ينصحون التغذية خبراء فإن ولذلك العادة هذه بتغيير نقوم بان ننصح فاننا ولذلك ذي  الكرآدي  وال
ذا  عن ويعرف النبات هذا زهور من ينتج أحمر مشروب وهو" الغَجر" العامية باللغة منطقتنا في يعرف  المشروب  ه
و  الجو  بحرارة  لالحساس مضاد انه ذلك  ويساعد  مرطب  فه ى  آ دم،  ضغط  خفض  عل ا  ال ه  آم وي  ان ى  يحت واد  عل  م

را  تصيب  التي للبكتيريا وقاتلة مطهرة د  االشخاص  من  آثي اع  عن ا " الصيف "في  الحرارة  درجات  ارتف ه  آم ع  ان  يمن
د  الصيف  فصل في المفيدة االمور من الكرآدية مشروب استخدام فان لذلك بالعطش االحساس ا  ولق " نجد " في  تعودن

ا  ورغم  ساخناً  الكرآدي  هلكنست ان ى  تعودن ك  عل ي  اال ذل ه " يستخدم  ان انصح  انن ارداً " الكرآدي ى  ب  ان نستطيع  حت
 مرآباته بعض على يقضي سوف" الكرآديه" مشروب حرارة درجة ارتفاع ان اعتقد حيث محتوياته ومن منه نستفيد
 الصيف  فصل في" الكرآديه" مشروب إلى ضافةوباال.باردًا واستهالآه وتبريده تصفيته ثم الكرآديه بنقع ينصح لذلك
 على آذلك وتحتوي الفيتامينات من العديد على يحتوي حيث الوقت هذا في المشروبات أفضل من الفواآه عصير فان

ه  عصير  يساهم  حيث  الماء وأهمها الغذائية العناصر من العديد ذلك  الفواآ ى  آ تح  عل ي  الشهية  ف دها  الت رون  يفق  الكثي
ل  ال ان يجب  فانه وعمومًا.الشمس الشعة للتعرض نتيجة ة  عن  نغف اً  السوائل  استهالك  اهمي اء  وخصوصاً  عموم  الم
ا  الجسم أجهزة وجميع الكلى لغسيل في يفيد حيث الكلى امراض من الحد في آبير دور له والذي ه  آم ى  يساعد  ان  عل
 !.الصيف فصل في النشاط تجديد افراز

وه  تفرعه بقلة يتميز حولي عشبي نبات الكرآديه ى  ارتفاعه  يصل  حيث  الرأسي  ونم رين،  حوالي  ال رع  ساق  مت  واف
ات ون ذات النب رب اخضر ل الحمرة، مش يطة األوراق ب اق ذات بس ة اعن واف طويل ننة وح به مس ي األوراق وتش  ف
كلها ون ذات الكف، راحة ش ر أخضر ل ات يحمل محم ار النب ة ازه ة الشكل لحمي ون ذات المنظر جميل  ارجواني ل
دا  قصير عنق ولها األوراق اباطي نم وتخرج ون  ومتشحمة  سميكة  الزهرة  واجزاء  ج ن،  احمر  بل ار  داآ ى  الثم  عل
ه  نبات من المستعمل الجزء السطح ومجعدة الشكل آروية اللون البنية البذور من عدد بداخلها آبسوالت هيئة  الكرآدي

ة  يعرف واألوراق األزهار دة  الكرآدي ل  اسماء  بع ديب  والغجر  الجوآرات  مث ديب  والقرق  األحمر  والحماض  والكرآ
 .الخبازية الفصيلة من HIBSICUS SUBDARIFIA باسم علميا الكرآديه يعرف

ه ي الكرآدي ب ف ديم الط رف :الق ة ع ة الفراعن ات زراع ه نب تعملوا الكرآدي ا واس فات بعض ضمن ازهاره  الوص
 يعتبر الكرآديه ونبات عشر التاسع القرن يةنها ومنذ للديدان وآطارد الرأس آلالم مسكن آشراب وباالخص العالجية
ة  النباتية األلياف النتاج الطبيعية المصادر من رئيسيا مصدرا ال  لصناعة  الالزم ورق  الحب ليليوز  وال د  النقي  والس  وق
ائي  مستخلصه  ان حيث والدوائية الغذائية الصناعات في االقتصادية النباتات اهم من النبات هذا حاليا اصبح ى  الم  عل

دا  منعش آمشروب يستعمل االزهار لكؤوس الساخن او باردال د  خاصة  ج ه  بع ا  بالسكر  تحليت ذا  ان آم  المستخلص  ه
 .والحلويات والجلي الغذائية المشروبات صناعة في لدخوله له المميز للطعم ومكسبة ملونة آمادة يعتبر ترآيزه بعد
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ى  يعمل  حيث شعبي لعالج بياط يفيد الكرآديه ازهار لكؤوس المائي المستخلص تناول ان آما دم  ضغط  خفض  عل  ال
دة  وامراض  الشرايين  تصلب  عالج  في  وآذلك األعصاب، وتهدئة القلب وتقوية اء  المع ا  ينشط  حيث  واالمع  حرآته

 .الهاضمة للعصارة وافرازها

ي  االبحاث  من  اتضح  فقد الحديث الطب في الكرآديه اما ى  أجريت  الت ار  عل ة  أزه ة  في  الكرآدي وم  آلي ة  العل  بجامع
اهرة ذه خالصة ان الق ار ه ا االزه أثيرات له ة ت ي فعال ادة ف روب اب ديها السل ميك درة ول ى الق ل عل ات قت  الميكروب
ى  باالضافة وغيرها وآوالي واشرشيا باسيلس وباالخص البكترية السالالت من لكثير وخاصة ات  بعض  ال .. الطفيلي

ى  أجريت  التي األبحاث من وجد وقد ار  عل ة ال واوراق أزه ا  كرآدي رحم  تقلصات  من  تهدي  انه دة  ال اء  والمع  واالمع
 .الحميات ضد ايضا مفيدة وهي االمها، وتزيل

 حمضي شراب فهو المبارك رمضان شهر في المستعملة المشروبات افضل من الكرآديه ازهار مغلي شراب ويعتبر
دان  ومضاد للحرارة وخافض وقابض ملطف ين  واالسطوانية  الشريطية  للدي دة  خفيف  ومل ى  ويساعد  للمع  خفض  عل
 ومكافحة  للضغط خافضة ادوية استخالص من لالدوية القاهرة لشرآة الصيادلة بعض تمكن وقد المرتفع، الدم ضغط

 .الكرآديه وازهار أوراق من الميكروبات

رمن  السحرية  الوصفة يكون ان يمكن الكرآديه أن قيل وقد ل  لكثي و  العل ين  ومنظف  ومهضم  ومنشط  مرطب  فه  ومل
دوم اع في و الصدر ألوج دة ولضعف والرب اب المع اتيزم المفاصل والته رس والروم وي والمقص والنق د الكل  وض

 .القلوية المشروبات

ى  ويضاف  السلطات  مع  نيئا فيؤآل اشكال عدة على عادة الكرآديه ويستعمل  مع  لوحده  يطبخ  ان ويمكن  الحساء  ال
ه  ويستعمل  البيض  مع  او الزيت أو الزبدة ا داخ الكرآدي ا  لي ا  فيستعمل  وخارجي اع  الكحة  لعالج  داخلي  الحرارة  وارتف
ة  ملء  يؤخذ  حيث  واالسطوانية الشريطية الديدان والبادة الدم ضغط وارتفاع الرئوي والسل ى  وتضاف  اآل  ملعق  ال
 .اليوم في مرات ثالث بمعدل يشرب ثم دقائق عشر لمدة وتعطى مغلي ماء آوب ملء

  الذآر اللبان..  الكندر

 " حضرموت في شحر لمدينة نسبة" الشحري ويسمى

ى  العربي البحر ساحل على الشحر مدينة تقع: الموقـع - -: الشحر مدينة - ة  من  الشرق  إل د  ، المكال  مدين ا  وتبع  عنه
 ) . آم 62( بنحو

ان الشحر: التسمية - م آ ق اس ى يطل ق حضرموت ساحل عل ًا ويطل ى عموم ة عل بة الساحل جه  وادي لسكان بالنس
 في الشرقية الحدود أقصى إلى تمتد آثيرة بلدان فيها أقيمت الساحل جهة وعلى ،) الداخل حضرموت( أو حضرموت

 السلع  وآانت ، الشحر مدينة باسم اآلن وحتى ذلك بـعـد عرفت التي األسماء مدينة الساحل مدن أشهر ومن ، الجوف
ان  آثيرًا اشتهرت أنها إالَّ ، ـ الدخني نبرالع وـ والصـبر والـُمـر واللبان البز:  فيها الرائجة التجارية ذي  باللب  ينسب  ال

 ) . الشحري اللبان(  إليها

م  وسوء والنسيان البالدة من ونافع والدماغ للقلب مقوي أنه: الكندر فوائد من افع  وهو  ، الفه دم  وإسهال  نفث  من  ن  ال
ه  سف أو شرب إذا م  نصف  من ة "  دره ان  ،"  صغيرة  ملعق اء  وآ ة  أطب  وطرد  المس  عالج  في  يستخدمونه  الفراعن

ريرة األرواح و.  الش ذهب وه عال ي ونة الس اع والخش ى وضعف الصدر وأوج زال الكل و ، واله ة يصلح وه  األدوي
 .آثيرة أخرى فوائد وله.  مثقالين إلى وشربته ، حدتها ويكسر

ى  المساء  يف الكندر تنقيع يمكن"  ماء في تذاب الكندر مسحوق من صغير ملعقة :استخدامه طرق من "  الصباح  حت
 .واحدة مرة يوم آل في الريق على ويشرب
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يط  عن عبارة وهو الذآر اللبان هو فالكندر راتنج  من  متجانس  خل ار  وزيت  والصمغ  ال  ال أشجار  من  ويستخرج  طي
ا  مشوآة  ذراعين  على ارتفاعها يزيد اوراق  اوراق له ره  االس آ ل  وثم د .االس ثمر  مث ال  وق ن  ق در " سمجون  اب  الكن
ياء  ثالثة" االصمعي وقال ،"بالعربية اللبان هو لفارسيةبا اليمن  اال تكون  ال اش د  ب ورس : االرض مألت  وق ان  ال  واللب

 .)اليمن برود يعني( والعصب

 .Boswellia Carterii باسم علميًا يعرف

در  فقط الجبال في وانما السهول في ينمو ال اللبان وشجر م  رائحة  وللكن ز  مر  وطع ت  والجزء  ممي  شجر  من  خدمالمس
 .الساق وقشور اللبان: الكندر

ي  مصفر لزج سائل فيخرج تترك ثم حاد بفأس بخدشها وذلك األشجار سيقان من الكندر علي يستحصل ي  ال ون  بن  الل
 هي  للكندر الرئيسي المصدر الكندر، هو وهذا الصلبة المواد تلك تجمع ثم السيقان من المخدوش المكان على ويتجمد
ان يمن عم ا. وال ي م ات ه ة المحتوي در؟ الكيميائي ون -للكن در يتك ن الكن زيج م انس م ن متج والي م نج% 60 ح  رات

والي والي صمغ% 25 وح وت% 5 وح ارة زي م يعرف ومرآب طي ين باس واد اولب رة وم م م ات واه ت مرآب  الزي
 . وباينين فيالندرين،

 الكندر؟ عن األقدمون قال ماذا

ات  من  الشجري اللبان أو الذآر باللبان يسمى ما أو الكندر استخدم ى  ويستخدم  السنين  مئ األخص  واسع  نطاق  عل  وب
 : تذآرته في االنطاآي داود فيه قال وقد العرب عند

در و: آن ان ه ذآر! اللب مى ل تج ويس جرة صمغ ، البس و ش ين نح ائكة ذراع ا ش اآلس ورقه ي آ ا يجن ي منه  شمس ف
رة  إلى الضارب الصلب المستدير منه والذآر ، اليمن وجبال بالشحر إال يكون وال السرطان ى  ، الحم  األبيض  واألنث
 وهو  ، سنة عشرين نحو قوته تبقى ، المدحرج ويسمى فيستد، ويجرك الماء جرار في ويجعل طريا يؤخر وقد الهش
 وينقي  الصوت ويصفي القروح ويجلو ، قشره خصوصآ الدم يجبس رطب هو أو فيها يابس الثانية أو الثالثة في حار
بلغم ن صوصآخ ال رأس م ع ال ع المصطكي م ة ويقط ة الرائح ر الكريه نفس وعس عال ال و والس ع والرب  ، الصمغ م

دة وضعف اح المع ات و الغليظة والري رأس رطوب يان ال م وسو والنس و فطورآ السكر أو بالعسل الفه وابي ويجل  الق
اء  عن  سك وم والعسل  بالزيت  شرب إذا مزمن برد من العظام في ما ويخرج ضمادآ بالخل ونحوها  والبياضر  ، الم
داحس  ، والخل والخدر والتمدد ، بالنطرون والثآليل القوابي ونحو الصدر وقروح ء الزفت مع واألورام  ، بالعمل  وال
ع حوم الصالبات وجمي ن بالش ر وم انخواه الزحي ائر ، بالن راض وس بلغم أم اء ال ل ، بالم ل وتحلي ة آ يرج مالب  بالش

ة  وآذا ، بالعسل خصوصآ آحال الدم وجمود والحكة والظلمة والجرب لبياضوا مطلقآ بالزيت األذن وأمراضى  الدمع
ل  ، النحاس  في  المجتمع  دخانه سيما العين وجروح والسالق والغلظ روح  ويزي ا  الق ة  آله  شربآ  أوظاهرة  آانت  باطن
ة ، وطالء ان والخلف يء والغثي اق والق و والخن ل ، بالصمغ والرب ل بزبيب اللسان وثق دم تروالصع الجب  المنبعث وال
ار  ، بحرب  بالنيمرشت  الباه وضعف مطلقآ دهن  الشعر  وانتث ه  ، اآلس ب وام  يطرد  ودخان واء  ويصلح  اله اء  اله  والوب
ة  النزف قطع في أبلغ وقشاره ، والوخم دة  وتقوي ذا  ء المع ه  وآ  شجره  وثمر  ، األذن في  والقطور  ، الجراح  في  دقاق
دم  يجرق  وإآثاره المحرور يصدح ووه ، الدوسنتاريا يزيل اآلس بحب الشبيه  الصلب  ويصلب  السكر  ويصلحه  ، ال
ه بابة أو الجوزة مضغ من ه البس ا مع ا وفيه ي سر معهم ي ف اهر، المن ذي ظ ه يلتهب وال ه ينبغي مغشوش من  إجتناب

 . مثقال نصفه وشربته

دة  لضعف  والسكر لالعس ومع والربو والسعال النفس وعسر الكريهة الرائحة لقطع العربي الصمغ مع ويستعمل  المع
ر  البيض  ومع  البلغم، امراض لسائر الماء ومع والنسيا، الرأس ورطوبات والرياح اره،  لضعف  النضج  آامل  غي  الب
دونس  مع الكندر من مجربة وصفه وتوجد مطهرا ويستعمل در  يؤخذ  حيث  البق ة  ق رة  ملعق در  من  آبي ى  الكن  مع  ويقل
يظ  شكله  ويكون  واحد  آوب الى الماء يترآز حتى ويغلى لماءا من آوبين مع البقدونس من ملعقتين حوالي وام  غل  الق
ي نصفه يشرب اء ف ي اآلخر والنصف المس ه الصباح ف د فان دا مفي ديد السعال لعال ج زالت الش ا.الصدرية والن  آم
 نصفه  منه للطفل يعطى ثم حليب آوب مع ليال صغيرة ملعقة ملء منه ينقع حيث االطفال عند السعال لعالج يستعمل
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ى  صباحا قهوة فنجان يعادل ما منه ويشرب الدافئ الماء في منقوعة يستخدم آما.صباحا  المساء  في  وآخر  الريق  عل
 .الروماتزم وآالم البلغم وازالة المعدة وضعف السعال مثل آثيرة حاالت لعالج وذلك النوم عند

 . اللسان ثقل لعالج والزعتر الجبل يبزب مع ويخلط.األذن آالم الزالة السمسم او الزيتون زيت مع يخلط آما

ه  االفضل  ومن  الكحة  ضد يفيد فهو الشحري او الكندر او الذآر باللبان والمعروف المر اللبان اء  في  نقع  وشربه  الم
ي ة الصباح ف أخوذة والكمي ه الم و من لء ه ة م ع اآل ملعق ي تنق لء ف اء آوب م ارد م رك ب م ساعة12 وتت  يصفى ث

 .آمضمضة اللثة آالم من يعانون نلم مفيد انه آما. ويشرب

ال ن وق ار اب در: "البيط بض الكن و ويسخن يق ة ويجل أل البصر، ظلم روح يم ة الق دمعها العتيق زق وي ات ويل  الجراح
 من  نوع وهو سعسع له يقال الذي الدماغ حجب من الدم ونزف آان موضع اي من الدم نزف ويقطع ويدملها الطرية
ي ال القروح يمنع. ويسكنه الرعاف دة  في  ت ائر  وفي  المعق ط  اذا االعضاء،  س رأ  بالعسل  خل بلغم  يحرق  الحروق،  اب  ال
ات وينشف وي الصدر رطوب دة ويق خنها الضعيفة المع در. ويس ام يهضم الكن ريح ويطرد الطع در دخان. ال  اذا الكن
د ".الشعرت  انبت الغراب عيش مع احرق دماء  استخدمه  وق ا  المصريون  ق ا  دهان اتزم وا للصداع  مسكنا  خارجي  لروم

 . الوجه تجاعيد والزالة المفاصل وآلالم الحروق وتعفن واالآزيما

   . ُآْنُدر:  سينا ابن وقال

 البحر  في  واقع البلد وهذا المرباط تسمى ببالد ويكون الكندر بمدينة اليونانيين عند المعروفة بالبالد يكون قد  : الماهية
اح الر وتهبّ  الطريق عليهم يتشوش قد البحر وتجار ة  ي يهم  المختلف افون  عل فينة  انكسار  من  ويخ ا  أو الس  من  انخراقه
ى  المختلفة الرياح هبوب م  آخر  موضع  إل ى  يتوجهون  فه ذا  إل د  ه اط  المسمى  البل ذا  من  ويجلب  المرب د  ه در  البل  الكن
 وقد الباذنجان ونل وإلى هو ما الياقوتي اللون إلى ولونه الهند ببالد أيضًا يكون وقد التجار بها يّتجرون آثيرة مراآب
 وهو يستدير حتى يدحرجونها جّرة في ويجعلوه مربعة قطعًا ويقطعوه يأخذوه بأن مستديرًا شكله يكون حتى له يحتال
   . الشقرة إلى لونه يصير طويل زمان بعد

ه  يقال الذي الذآر المسمى وهو اليونانيين ببالد يكون ما هو الكندر أجود حنين قال ا  سطاعونيس  ل ان  وم ه  آ ى  من  عل
ان  آسر وإذا أبيض وهو سريعًا ينكسر ال صلب فهو الصفة هذه ا  آ ه  في  م زق  داخل ه  دخن  وإذا لحق  إذا يل رق  ب  اخت

   . سريعًا

ا  حصاً  أصغرها وهو قوفسفوس له ويقال الجودة في األولى دون وهو الغرب ببالد الكندر يكون وقد ى  وأميله ون  إل  ل
   . الياقوت

وميطس  يسمى  آخر صنف كندرال ومن  : ديسقوريدوس قال رك  وإذا أبيض  وهو  أم ه  فاحت  ف   .  المصطكى  رائحة  من
ة   . غير ال شجرة صمغ الكندر إذ عربي وصمغ الصنوبر بصمغ الكندر يغّش وقد ه  والمعرف ه  غش  إذا ب ك  هّين  أن وذل

   . يلتهب والكندر يدّخن الصنوبر وصمغ بالنار يلتهب ال العربي الصمغ

در  من  يستعمل وقد الرائحة من المغشوش ىعل أيضًا يستدل وقد ان  الكن دقاق  اللب دخان  والقشار  ال  شجرة  وأجزاء  وال
   . ويغش األوراق وخصوصًا آلها

   . المكسر والذهبي الباطن الدبقي المدحرج األبيض الذآر منه األصناف هذه أجود  : االختيار

ى  في  مجفف الثانية في حار والكندر رالكند من يسيرًا أبرد وهو الثانية فى مجفف قشاره  : الطبع  مجفف  وقشره  األول
   . الثالثة حدود في

وي  تجفيف  له ليس  : الخواص ه  لقشاره  والتجفيف  ضعيف  إال قبض  وال ق يس  إنضاج  وفي ّده  وال قشره  في  ول  في  ح
   . للدم حابس للحم لذع وال قشاره
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ى  األحمر   : بعضهم  الوق  . وقبضًا تجفيفًا أشّد دخانه الدم يحرق منه واالستكثار وة  األبيض  من  أجل دقاق  وق  أضعف  ال
   . الكندر قوة من

اً  والزيت  الخل  مع  وتنفع القروح آلثار جيدة وقشوره فيذهب الداحس على العسل مع يجعل  : الزينة  الوجع  من  لطوخ
   . النمل آدبيب شيء مع آالثآليل البدن في يعرض وجع وهو مرآبًا المسمى

ور األورام ع  : والبث ا م ن قيمولي ورد وده ى ال ارة األورام عل ي الح دي ف دخل الث ي وي مادات ف ة الض  ألورام المحلل
   . األحشاء

روح  الجراح دمل   : والق داً  م ة  للجراحات  وخصوصاً  ج ع  الطري ة  ويمن ى  اإلنتشار  من  الخبيث وابي  وعل بطّ  بشحم  الق  ال
   . الحرق من الكائنة القروح ويصلح البرد شقاق وعلى الحرفية القروح وعلى الخنزير وبشحم

   . ريقّويه الذهن ينفع  : الرأس أعضاء

ا  الرأس به ويغسل مصدع منه واالستكثار الريق على نقيعه شرب بادمان يأمر من الناس ومن ط  وربم النطرون  خل  ب
ي زاز فينق ه ويجفف الح ي ويقطر قروح ة األذن ف ط وإذا بالشراب الوجع ت خل ت أو بزف بن أو زي ع بل ن نف  شدخ م
   . األذن رضِّ في النافعة األدوية من وهو الجابي الرعافي الدم نزف ويقطع طالء األذن محارة

   . فيها المزمن الورم وينضج ويملؤها العين قروح يدمل  : العين أعضاء

دة  في  القرنية وينّقي الرديئة القروح ويدمل العين رطوبات سيالن ويقطع الحار الورم من ينفع ودخانه ي  الم  تحت  الت
   . العين في السرطان من وينفع المزمن األحمر للظفرة األدوية آبار من وهو القرنية

دي  في تعرض الحارة األورام نفع الورد ودهن بقيموليا خلط إذا  : والصدر النفس أعضاء دخل  النفساء  ث ة  في  وي  أدوي
   . الرئة قصبة

دة  تسخيناً  أشد  وهو  دهاويش  المعدة يقوي وقشاره القيء يحبس  : الغذاء أعضاء ع  للمع  أجمع  والقشار  الهضم  في  وأنف
   . المسترخية للمعدة

ة  القروح انتشار ويمنع دوسنطاريا وينفع والمقعدة الرحم من الدم ونزف والذرب الخلقة يحبس  : النفض أعضاء  الخبيث
   . فتيلة منه اتخذت إذا المقعدة في

 . هـ.أ  . البلغمية الحميات من ينفع  : الحميات

 الكثيرة الفوائد آنز..  الظفاري اللبان

ان  شجرة  وتمّثل. الزمن قديم منذ عمان بسلطنة ظفار لمحافظة االقتصادية الموارد تتعدد ذه  من  واحدة  اللب وارد  ه  الم
ي  للمادة نتيجة الشجرة هذه أهمية ازدادت وقد. لسكانها جيدا دخال تدر التي ا،  الت د  في  تستخدم  والتي  تنتجه  من  العدي

ة  المناسبات  في أو المنزلية أو الطبية المجاالت في سواء األغراض ة  الديني األعراس  والعائلي ائس  وفي  آ  بجانب  الكن
بعض  يستخدمها آما. طيبة رائحة ذات بخور شكل على المنازل في اليومية استخداماتها ة  في  ال  خاصة  الصمغ  عملي

ان  شجرة  وتنمو.»المقدسة الشجرة« بـ الشجرة هذه على البعض ويطلق. األخرى استخداماتها الى إضافة النساء،  اللب
ذه  في الموسمية باألمطار المتأثرة الحواف على طبيعي بشكل ا  ونظرا . المحافظة  ه ه  لم ذه  تمثل ة  من  الشجرة  ه  أهمي

 التيو حولها، العلمية واألطروحات الدراسات من العديد لها أجريت فقد وصحية، واقتصادية ودينية وطبيعية تاريخية
ت ذه تناول جرة ه ن الش ا م ة زواي ا. مختلف ة أم ة الحقيق ا الثابت أن حوله ة ف ار محافظ رد ظف ن تنف اقي ع اطق ب  المن

 . الشجرة هذه زرع في العمانية والحافظات
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وب  في  األساسي  التجارة عمود يمثل للبان وآان رة  شبة  جن ة  الجزي ديما  العربي ا  ومصدرا  ق دخل  مصادر  من  مهم  ال
الم  في  اللبان أنواع أجود بانتاج ظفار ظةمحاف اشتهرت حيث وفير  الع اخ  لت م  المن و  المالئ  مجموعات  في  أشجاره  لنم

ادرة  وتصبح أمتار ثالثة حوالي اللبان شجرة ارتفاع ويكون صغيرة، ى  ق د  العطاء  عل اني  بع  من  سنوات  عشر  أو ثم
ة  تضارع بالغة أهمية اللبان شجرة احتلت وقد. زراعتها ذهب  قيم دايا  ال وك ال وه زال  وال. مل ا  دورا تلعب  ت ى  هام  حت
ق . الحديث عصرنا ى  ويطل واع  أفضل  عل ان  أن تج » الفضي  البخور « اسم  اللب ار  محافظة  في  وين د  و. ظف  وصف  لق
ان  مادة بلينى، الرومان المؤرخ ا  اللب ادة « بأنه ة  بيضاء  م ى  الفجر  في  تتجمع  المع ا  دموع  أو قطرات  شكل  عل  آأنه
 . معينة مواقع في األشجار جرح عند تنتج التي الراتنجية المادة هذه وه باللؤلؤ المقصود ان» اللؤلؤ

ن  محسن  الدآتور الفاضل أطروحة وخصائصها الشجرة هذه حول تعرضت التي األخيرة العلمية األطروحات ومن  ب
دآتورة  شهادة  لنيل دراسته قدم الذي العامري حسن بن مسلم ة  من  ال وم  موسكو  أآاديمي ة  للعل  من  افوباشر  الزراعي
 اللبان شجرة انتشار بيئة مثلت ظفار بمحافظة مواقع ستة في ميدانية بحوث باجراء قام حيث قابوس، السلطان جامعة

 . ظفار محافظة في اللبان ألشجار البيئية الخصائص األطروحة موضوع وآان. والبيئية والطبية العلمية وخصائصها

امري ويوضح ه أن الع ر أطروحت ى تعتب ن األول انوع م اول ه ة بصورة تتن جرة علمي ان ش ي اللب لطنة، ف ن الس  وم
ات ة الدراس ة العلمي ى القليل توى عل المي، المس ذا لع ع وه ون يرج جار لك ان أش و اللب ي تنم اطق ف ة من  بعض منعزل
الرغم  نباتي منظور من الشجرة عن تحدثنا ما اذا ذلك الشيء، ق  الشجرة  أن من  وب ا  يطل ا  المقدسة  الشجرة  عليه  وله
 . م1846 سنة حتى تأخر تسجيلها أن اال االنجيل في ذآرها وورد دينية ماتاستخدا

امري  الدآتور أطروحة وتتناول اط  من  عددا  الع ة  الخصائص  حول  النق ان  شجرة  النتشار  البيئي ا  وتصنيفها  اللب  نباتي
وم  يث ح االقتصادي،  المستوى على آبيرة أهمية تمثل الشجرة ان الباحث ويقول. الظاهرة صفاتها بجانب الي  يق  األه
ع ان بتجمي ه اللب ي وبيع دن، ف ي ويستخدمونه الم راض، مختلف عالج ف ا اضافة وللتبخر، األم ا أنه تخدم أوراقه  تس
 . العسل لجمع مصدر وأزهارها للحيوانات آعلف

ذه أن يضيف جرة ه و الش كل تنم ي بش دخل دون طبيع ان ت ى االنس واف عل أثرة الح ار المت مية باألمط در الموس  وتق
و  التي ساحةالم ا  تنم ان  أشجار  به و  آالف 4 اللب رات  آيل ة،  مت يرا  مربع ى  مش ى  تشير  الدراسات  أن ال  محافظة  أن ال

ين  ما تنتج قريب وقت حتى آانت ظفار ى  6 ب نويا  طن  آالف 6 ال ادة  من  س ان،  م ان  اللب ان  وآ  من % 75 يشكل  اللب
ذه  الباحث  يوضح آما. البلد دخل ة  الشجرة  له تقبلية  أهمي ة  مس ادة  أن حيث  اقتصادية  وأهمي ان  لم ر  طلب  اللب  في  آبي

 . الحديث الطب في اللبان استخدام على دراسات وهناك الشعبي الطب وفي والمعابد الكنائس

اطق  في  اال تنمو وال مقدسة تعتبر الشجرة هذه أن حيث سياحية أهمية لها آما الم  من  محدودة  من ذلك  الع ان  ل ة  ف  البيئ
ان  شجرة تناسب العمانية اف  تتحمل  حيث  اللب ة  الجف اع  األمطار  وقل ول . الحرارة  وارتف ه  الباحث  ويق  ظروف  في  أن
افس واع ووجود االقتصادي التن ة أن ان من مختلف ي اللب ة السوق ف د العالمي أ شهادة عمل من الب ان منش اني للب  العم
 .  الكيميائية اللبان مكونات وتحديد

ا  المسائل  من  عدد  لحل  يؤدي سوف بدوره وهذا ان  يفتصن  منه ى  اللب ى  درجات  ال ة  أسس  عل  أسعار  وضبط  علمي
 مكوناته بل اللبان خام من االستفادة فقط وليس التصدير خالل من له األمثل واالستخدام العالمي، المستوى على اللبان
ال  في  اللبان أشجار انتشار لمواقع دراسته بعد أنه ويضيف. السوق متطلبات حسب ار  جب ين  ظف اك  أن يتب ة  هن  امكاني
 . اقتصادية جدوى ذات وهي الشجرة هذه لزراعة واسعة

ة  نسبة وجود العماني اللبان يميز ما: الباحث يقول اللبان لمادة األخرى المميزات وحول ادة  من  عالي ابنين  م  وعدم  الف
ا  ،)البخور ( وللحرق  الشعبي  الطب في لالستخدام افضل الحوجري اللبان ويعتبر. اينسينسول مادة وجود  يفضل  بينم
ذا  مصدرها  تتبع الممكن من الكيميائية اللبان مادة مكونات دراسة وعند. اللبان زيت النتاج الشعائبي اللبان  سوف  وه
 . القديمة والحضارات الشعوب بين العالقات تحديد الى يؤدي

ين  واالختالف  الشبه  أوجه حول أما ان  شجرة  ب ار  محافظة  في  اللب ان  وأشجار  ظف اقي  في  اللب اطق  ب ال  من ول  مالع  يق
ادة  تصنف  العامري، ان  م ا  اللب ون  حسب  محلي اوة  الل ان  الجمع  ووقت  والنق ذي  والمك و  ال ه  تنم ان،  شجرة  في د  اللب  وق
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ة  مواقع وهي عليها اللبان مادة نوع وسمى مواقع 4 اشتهرت يس  متداخل اك  ول ين  فاصل  حد  هن ع  ب ان  وهي  المواق  لب
 ) . األودية( الشعاب

 من  امتداد الشزر ولبان ساجد، رأس حتى غربا ويمتد البحر بمحاذاة ريسوت ربغ الساحل من القريب الشريط وهو
ار  جبال سلسلة وراء ما وهو النجد ولبان اليمن، حدود حتى القمر جبل بمحاذاة ريسوت غرب شمال ة  ظف ع  ناحي  الرب

ا  امق  التي الدراسة بينت وقد. انفور وادي ناحية سمحان جبال شمال من ويجمع حوجر ولبان الخالي، ا  الباحث  به  أنه
 .  الشجرة من النوع نفس

ذلك  األخرى،  الصفات  وبعض الشجرة وقشرة الخارجي الشكل في تختلف داخلية أصناف هناك ولكن ون  يختلف  آ  ل
أثير  حسب اللبان مادة في العناصر بعض وترآيز ة  الخصوصية  ت ذا . البني ا  وه ق  م ه  يطل الي  علي ق  األه أ  بطري  الخط
ذآير  التأنيث صفات تحمل اللبان شجرة أزهار أن حيث علميا يثبت لم الكالم هذا أنثى، ولبان ذآر لبان ا  والت ا . مع  آم
 ) . Boswelliasacra fluecً( العلمي واسمها اللبان أشجار من واحد نوع ظفار محافظة في يوجد

ى  اللبان أشجار وتنتمي ظفار، في الموجود الوحيد هو النوع وهذا ه  وجد ي) Boswellia( يسمى  جنس  ال ا  25 من  نوع
ان  لمادة منتجة منها أنواع وأربعة منه، وع  وهو  اللب اني  الن وع  العم دي  آخر  ون ة  في  آخران  ونوعان  هن رن  منطق  الق

اك  أن آما. االفريقي ات  هن ى  اختالف ا . األوراق وشكل  الشجرة  شكل  مستوى  عل ات  أم ة  المكون ادة  الكيميائي ان  لم  اللب
اك ات أيضا فهن رى، اختالف م أخ ذه واه ات ه و االختالف ان ان ه اني اللب وي ال العم ى يحت ادة عل مى م  ،iusoi(( تس

 . الفاينين وتسمى%83 الى تصل عال بشكل فيه العطرية المادة وتحتوي

ا  وي آم ان يحت اني اللب ى العم بة عل ة نس ان زيت  من عالي ى تصل اللب ى اضافة ،%15 ال ك ال ان أن ذل اني اللب  العم
 الطب في تستخدم اللبان أن الباحث يقول اللبان لمادة الطبية االستخدامات وبشأن. الصمغ من عالية نسبة على يحتوي
 .  العيون والتهاب والصدر البطن آلالم آمسكن اللبان يستخدمون ظفار فسكان واسع، نطاق على الشعبي

ام  للسموم  ومضاد يرا  الكسور،  والتئ ى  مش ة  الدراسات  أن ال د  الحديث ادة  أن أثبتت  ق ة  الم ة  عن  لمسئولة ا الفعال  الفعالي
د  للجسم  المناعي الجهاز ويقوي لأللم مسكن انه وتبين االبسوليك، حامض تسمى العالجية دم  وسرطان  والكب  وضد  ال

 وتقرح الربو من التخفيف على تأثير وللبان lipoxyjenas انزيم على اللبان تأثير على مبنية الفعالية وهذه االلتهابات،
 . الغليظ المصران

د  المدى على انه البوليك بمادة العالج اتميز ومن ؤدي  ال البعي ى  ي أثيرات  ال ة  ت وت  جانبي ارة  والزي  المستخرجة  الطي
 . الهوائية الشعب التهاب وعالج الوجه وآريمات العطور صناعة في تدخل اللبان من

الم  ضمن بارزة معالم ظفار محافظة في اللبان شجرة فيها تزرع التي المناطق أصبحت لقد ياحية  والمقومات  المع  الس
ي ا الت زوار يرتاده ادمون ال ى الق ذه ال ة، ه ث المحافظ ياح يحرص حي ين وخاصة الس نهم الخليجي ي م ارة ف ك زي  تل

اطق ة المن ة ومعرف اريخ أهمي ك وت جار تل د األش ان، وفوائ ون اللب ة الصور ويلتقط ا التذآاري ا. بجانبه  تحرص آم
 . والعرب الخليجيين أو المواطنين من سواء المحافظة هذه الى الزائرة العائالت

ان  بشراء  وغيرهم اري  اللب ة  األغراض  في  الستخدامها  الظف د . المختلف ذه  أصبحت  وق واد  ه أ  الم وم  تعب  علب  في  الي
 المحلية الشرآات تنظمها التي المعارض بعض في المواد هذه تعرض آما. العالم دول مختلف الى وتصدر بالستيكية
ي  العطور  ضمن  اللبان أنواع مختلف عرضت حيث الماضي العام خالل اليابان في قيمأ الذي آالمعرض والدولية  الت
 . المواد تلك من العمانية الشرآات تنتجها

 Marsh Mallow الخطمي

 واهتمام، بحماسة اقتنائها على العامة تقبل التي الزهورات مجموعة من وهو الختمية، أو الخطمية أيضا العامة تسميه
تفادة  ويمكن العريضة، وأوراقه الواسعة البيضاء زهارهبأ يتميز وهو اره  من  االس ة  أزه وع  عمل  في  المجفف د  منق  يفي
 . الجلد لتطرية مطبوخة جذوره تستعمل آما القصبات، التهاب أو بالسعال اإلصابة حالة في
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 .والقصبات لقالح والتهابات آالم وتخفيف الجلد تطرية في الشاي، مثل يحّضر الذي الخطمي، مغلي ويستعمل

ى  تحتوي أنها حيث الجيدة النباتات من الخطمي نبات يعتبر واد  عل ة  م دة  هالمي ات  لعالج  ومفي  والكحة  القصبة  التهاب
ى  األلماني األدوية دستور وافق وقد داول  عل ذا  مستحضر  ت ات  ه ذلك  الحنجرة  حساسية  لعالج  النب  ويمكن  الكحة  وآ
ة  ملء  يؤخذ  حيث  النبات هذا أوراق من شاي عمل ه  ويضاف  األوراق من  شاي  ملعق اء  آوب  ملء  ل ه  سبق  م  غلي

 . اليوم في مرتين بمعدل ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك

 Borago Officinalis مخزنى حمحم الثور لسان

ع  منه المستخدم والجزء الحمحم باسم ايضًا يعرف حولي عشبي نبات الثور لسان ات  اجزاء  جمي وي  النب ات  ويحت  النب
د : عضوية  وحموض وفيتامينات وصابونية عفصيه ومواد لعابيه ومواد طيار زيت على  زيت  ان االبحاث  اثبتت  وق
د  الثور لسان ات  عالج  يفي د  التهاب ور  لسان  زيت  استخدام  ويمكن . الجل ى  الموجود  الث ة  عل اع  آبسوالت  هيئ  في  ويب

 .السلطة مع طازجة النبات اوراق استعمال او التكميلية االغذية محالت

 . والبذور الهوائية األجزاء

 . بالتورم المصحوبة القلب والتهابات المفاصل والتهابات البولى الجهاز اللتهابات المنقوع يستخدم -

 . الروماتيزم عالج فى البذور زيت ويستخدم -

 .  السعال لعالج مفيد األزهار شراب -

ب،  منها وينزع الطازجة األوراق تعصر م  الل وم  في  مرات  ثالث  لعصير ا من  مل  10 يؤخذ  ث اب  لحاالت  الي  االآتئ
 . والحزن

 . المفاصل التهاب أو لإلآزيما) مكمل( إضافي آعالج برشام شكل على الزيت من ملليجرام 500 يوميا يؤخذ

ث اد ان حي و) Stress( االجه د ه باب اح اب اس ون الته إن القول ان ف ور لس ر الث ن يعتب ات م ازة النبات ف الممت  لتخفي
ات ون االجهاد ور  لسان  ب ارة  الث ات  عن  عب اً  يعرف  عشبي  نب د  Borage officinalis باسم  علمي ال  وق ه  ق  العشاب  عن
ى  جديدة نظرة الحديثة االبحاث اعطت وقد". الشجاعة دائمًا اجلب الحمحم أنا" جيرارد جون الكبير ذا  إل ول،  ه  اذا الق
الين  افراز يعزز مما الكظرية الغدة عمل وتنشط تنبه النبته ان اليوم المعروف من اصبح  او العراك " هرمون  االدرين
ى  الجميلة ازهاره اضيفت وقد. عصبيًا الضاغطة الحرجة المواقف في والتصرف للعمل الجسم يجهز الذي" الفرار  إل
 الجزء ان.. اتباعها العصر هذا لطهات يمكن عادة وهي مبهجًا المزاج لجعل اليزابيث الملكة عهد منذ السلطات انواع
ذور  هي  الحمحم نبات من تعملالمس ار  الب ة  واالزه وي . واالوراق الجميل ى  وتحت واد  عل واد  صابونينية  م ة  وم  هالمي

امين  عفصية واحماض ادن  ج وفيت ل  ومع ا . والبوتاسيوم  الكالسيوم  مث ذور  ام وي  الب ى  فتحت ة  حموض  عل  والتي  دهني
 . اللينولينيك غاما وحمض اللينولينيك حمض تشمل

ول  للحليب  ومدرة الكظرية للغدة منشطة ءاالجزا هذه وتستعمل ى  وتساعد  للحمى  وطاردة  وللب . ومقشعة  التعرق  عل
ا ارب آم ات يح اد الضغط النب رب( واالجه تخدم) Stress( الك ذا ويس ات ه ي النب ز ف ة ويل دة بالمملك داث المتح  الح

ذا  ويخلطون . والسعادة البهجة نبات دائمًا ويسمونه الراحة ات  ه اء  مع  النب م  الكرز  روعصي  الم ون  ث ذا  يغل يط  ه  الخل
ا . مباشرة النوم قبل ويشربونه ان  ام ون  االمريك اياً  فيعمل ة  يؤخذ  حيث  الحمحم  من  ش ات  مسحوق  من  شاي  ملعق  النب
 . ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ويترك غليه سبق ماء آوب في ويوضع الجاف

وم  المعروف من بحاص إذا ما القول هذا إلى جديدة نظرة الحديثة األبحاث أعطت وقد ة  ان الي ه  النبت  عمل  وتنشط  منب
ة،  الغدة ا  الكظري راز  يعزز  مم الين  اف رار ( هرمون  االدرين ذي ) العراك  أو الف  في  والتصرف  للعمل  الجسم  يجهز  ال

د  منذ السلطة أنواع إلى الزرقاء الجميلة ازهاره اضيفت وقد. عصبيًا الضاغطة الحرجة المواقف ة  عه  اليزابيث  الملك
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ل" زاج لجع ًا الم وي" بهج ار تحت ي األزه زء وه تخدم الج الج المس ى الحصبة لع واد عل واد صابونية م ة وم  هالمي
ار  وتستخدم وبوتاسيوم وآالسيوم ج وفيتامين العفص وحمض ك  األزه اً  40 بأخذ  وذل ار  من  جرام  في  وتغمر  األزه
 الغليان درجة حتى النار على توضع ثم ساعات عدة لتنقع وتترك فخاري اناء في وتوضع البارد الماء من لتر نصف

 .اليوم في مرات ثالث واحد آوب المغلي هذا من ويشرب تصفى ثم دقائق عشر لمدة وتترك النار على من تزاح ثم

 . والماليخوليا والبرسام والوسواس الجنون من بذلك وينفع المفرحات من:  الثور لسان

 Borage بالحمحم يعرف ما او الثور لسان زيت

ور  لسان زيت أن الى االبحاث أثبتت ولقد ه  الث أثير  ل ى  ت ات  حاالت  عالج  عل ة  االلتهاب ا  ضمنها  ومن  الجلدي  األآزيم
 .يوميا مللجرام500 يؤخذ حيث الصيدليات في تباع آبسوالت في الزيت ويوجد

  Borage الثور لسان بذور -

ة  يرغ متنادبة بسيطة واوراقه الفروع من آثيرًا ساقه يحمل حولي نبات وهو ار . معنق اء  االزه ون  زرق  في  وتشبه  الل
ذا  األصلي  الموطن  الطازج، الخيار وطعم رائحة ولالوراق عناقيد في وحجمه النجوم شكلها ات  له ة  النب  البحر  منطق

ا  المتوسط  األبيض ى  انتشرت  ومنه ا،  إل ات  من  المستخدمة  االجزاء  اوروب ذور  المزهرة  االغصان  النب اً  والب  وأحيان
ى  واالوراق االزهار تحتوي Borago officinalis علميًا النبات يعرف. لوحدها االزهار أو لوحدها االوراق واد  عل  م
 . مفصولة تكون عندما للكبد السامة ليزيدين البيرو وقلويدات العفص وحموض هالمية

 فضائل  م1597 سنة  آتب الذي جيرارد جول المشهور العشاب امتدح وقد القلب إلراحة آشراب الثور لسان يستخدم
 . »والمهتاج المجنون ويهدئ السوداوية ويبعد القلب يريح االزهار من المصنوع الشراب«: قائًال النبات

ور  ولسان بذور تستخدم درة  الث ول  آم اً  والعرق  للب د  ومطري ات  للجل ة،  والتقرحات  وااللتهاب  عدم  مالحظة  مع  الجلدي
 .لسميتها ًانظر االطالق على داخليًا الثور لسان بذور زيت استخدام

   . آازوران:  سينا ابن يقول

   . آزوان يسُمونها الفرس وأهل الثور لسان العرب سماها حشيشة هذه  : الماهية

   . الغّم وإزالة التفريح خاصيته  : الخواص

   . الالم فصل في الثور لسان ذآرنا عند به ينطق وما ذلك منافع ونذآر ذلك في الكالم ونؤخر

   :الثور لسان

   . والصفرة الخضرة بين ولونه الجراد آأرجل خشبه وقضبان الملمس وخشنة آالمرو الورق عريضة حشيشة  : الماهية

ى  الذي الورق الغليظ الخراساني منه يستعمل أن يَجب  : االختيار ه  عل رىء  زغب  أو شوك  أصول  هي  نقط  وجه  متب
   . عنه

   . منفعته ينفع وال الثور بلسان وليس المرو من جنس فأآثره األطباء يستعمله والذي البالد هذه في الوجود وأما

   . رطوبة أقل منه واليابس الرطوبة في األولى آخر في وهو يسيرة حرارة إلى الحر في المعتدل من قريب  : الطبع

   . بعيد وذلك الثانية آخر في رطب بارد إنه  : الخوز وقالت
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   . أضعف ولكن نفسه هو وآذلك الفم لهيب وتسّكن صبيانال قالع تزيل منه المحرق قوة  : الخواص

ل  الشراب  في والخفقان للتوحش جيد للقلب مقّو مفّرح  : النفس أعضاء وم  السوداوية  والعل ه  لمن  يسقونه  وق ان  ب  الخفق
   . درهمين وزن األرمني الطين مع الحار

   . سكروال العسل بماء طبخ إذا وخصوصًا القضيب وخشونة الّسعال من وينفع

 المردقوش

ى،  حبق مرو، البر، ريحان عترة، سمق، سمسق، عبقر، مردآوش، مرزنجوش، البردقوش، ق  الفت ل  حب  ويعرف  الفي
  الدوش باسم السعودية في

 اوروبا وجنوب افريقيا شمال موطنه

 والمعتدله العاليه الحراره ذات البيئات معظم في زراعته وانتشرت

 سم 70 الى رفاعها ويصل الشفويات فصيلة من وهو

 الجافة، األجواء فى الحجرية واألراضي والحقول بالمروج المشمسة المنحدرات على ينمو

اقها  ة  شعيرات وتكسوها  مضلعة، صلبة  س ا دقيق ى فى  لونه ـر  األعل الحمرة،  ممزوج أسم ة ب ان، بشكل  والورق  اللس
 . المرماخوز رائحة تشبه عطرية رائحة ولها فاتح، أحمر لونها مغزلية بمجموعات وأزهارها

 ).بالسنبله الشبيه( ازهاره هي المستعمله االجزاء

 .مر عنصر، دبغ، تربين، عطر هي الفعاله العناصر

 .ومنوم للضغط وخافض للتشنج ومضاد ومطهر لاللم مزيل انه العالجيه خصائصه من

 .الخارج ومن الداخل من يستعمل

 التوابل ضمن تدخل يالت العطريه النباتات احد البردقوش:االستعماالت

 وجافه مجروشه اوراقا او آامال نباتا بشكل

  منقوعه يتناول حيث الشعبي الطب في البردقوش يستخدم

  الكبد ومغص االم ونخفيف الكحه وتخفيف البلغم لطرد المغلي

 . والمعديه المعويه التقلصات وتخفيف الغازات طرد على يعمل آما الملتهبه والمراره

 .الروماتيزم واالم والقلق ، الوجه وتشنج واالرق ، الشرايين ضغط وارتفاع التشنج ضد فعال البردقوش

ت وش زي دخل البردق ي ي د الطب ف ات آاح ارده المرآب ازات الط ي للغ ب وف ة ترآي اتيزم مرض عالج ادوي  الروم
 .المعديه والقرح واالآزيما
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 . العنق عضالت واوجاع االعصاب اللتهاب آتدليك الخارج من يستعمل ايضا

 .االنفيه الجيوب اللتهاب تنشقه ويمكن

 والعطور التجميل مواد صناعة في الزيت يدخل آما

 balsamadendron africanum المقل

رارة  الحمرة إلى آان فإن ، صمغه به ُيراد اإلطالق عند :األنطاآي داود يقول ل  والم ى  أو ، األزرق فالمق  الصفرة  إل
ل ود فمق ال اليه وعين وآ در جرش صمغ الن أرض آالكن حر ب ان الش م وُعم دأ ومعظ ى أو ، ج رة إل واد غب و وس  فه

آ  ثمرة آالنخل شجر على المقل وُيطلق ، المغرب من هذا يجلب ما وآثيرًا الصقلي، نهس  ُيسمى  رطب آ  ال ل  ويابس  الوق
ل  ، المجاعات  في  يؤآل"  الدوم شجر يعني"  المكي وهذا بالمسد المعروف وليفه ة  والمق ة  ، هر دواد بالهندي  والرلري
وط  من ضرب والدوم الدوص ويسمى ، آورا ة  في  البل ان  يسمى  بمصر  وصمغه  الحقيق  آيف  أدري فال  الشامي  اللب
ى  وهو  وبريقه المقل لزوجة بينهما والفرق بالمر يغش وقد ، بالمقل بعضهم على التبس د  ، آالصموغ  يجتن درك  وق  ُي
ه  تبقى  ، االنحالل  هلالس  المر  األصفر  البراق الصافي وأجوده ، أبيب في ة  في  حار  وهو  ، سنة  عشرين  قوت  الثالث

ابس ا ي ي أو فيه ة ف ي ، الثاني ة الصدر ينق اع والرئ ق وأوج راض الحل و القصبة وأم عال والرب د وضعف والس  الكب
ا  ى والسدد ورياحه ام ويحل والكل دة الخ ا  وعرق والم ًا والبواسير والنقرس النس ى ، مطلق رىء خارج من وُيطل  فيب

درّ  ، سريعًا لحمه انهزل بالخل يوم آل منه شرب ومن ، الصائم ريق أو بالخل اآلثار وسائر ابيالقو  الفضالت  وهوي
ران  ويصلحه والكبد ، الكثيراء وتصلحه الرئة يضر وهو ، بخورًا ولو األرحام وينقي ويسقط م  وشربته  ، الزعف  دره
اردين  م ويخرج  قيل المزمن واإلسهال الدم يقطع قابض المكي والمقل صبر، وربعه مر زنه و ثلثا وبدله  وليف  ، الب
ة  الجرب  منع البدن به وُغسل احرق إذا المقل د  والحك بخ  إذا وخشبه  ، القمل  ويول روح  جفف  وشُرب  ُط ة  الق  المزمن
 . البلغم وحلل

   . المكي والمقل اليهود مقل : سينا ابن يقول

ل  رغي وهو عربي ومنه صقلبي منه اليهود مقل  : الماهية دودم  مق ا  ال دوادم  من  وآالهم ا  والصموغ  ال ي  وأم و  المّك  فه
   . الدوم شجرة ثمرة

م  المر  الصافي  األزرق هو  الصمغين من األجود  : االختيار دان  من  النقي  الطع  الرائحة  الطيب  االنحالل  السهل  العي
   . التجفيف إلى التليين من خرج اليهود مقل عتق وإذا الغار رائحة لدخانه

   . الرمان يجففه والعربي الصقلبي وخصوصًا ملين األولى آخر في حار واآلخر يابس بارد المكي  : الطبع

ى  محلل  : والخواص األفعال دم  حت د  ال ين  الجام اح  آاسر  منضج  مل اً  أشد  والصقلبي  للري بس  والعربي  تليين ه  أي  إال من
   . طرّية

دوفاً  وخصوصاً  الصلبة األورام يحلل  : والبثور األورام ق  م ذلك  الصائم  بري ل  وآ ائر  يحل اردة  األورام س  والعربي  الب
   . والصلبة الباطنة لألورام مطبوخًا ويشرب الخنازير يزيل اليهود مقل وهو الدوم ثمرة هو ليس الذي

   . السعفة على بالخل يطلى  : والقروح الجراح

   . الجنب أوجاع وينفع المزمن السعال من وينفع وأورامها الرئة قصبة أوجاع من ينفع  : النفس أعضاء

   . والحلق الحنجرة أورام من نافع والعربي
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 المسهالت في وقع وإذا الكلي حصاة من وينفع دمها ويحبس وبخورًا وحموًال شربًا البواسير من ينفع  : النفض أعضاء
   . والطمث ويدرالبول السحج منع

   . الحصاة ويفتت يعقل أنه في شك وال يدر أنه أيضًا بالمكي يظن وقد

   . البلغم حطم العسل بماء وشرب مثقالين مقدار منه سحق إذا األحمر الصافي العريي والمقل

رحم  وينقيان الجنين ويحدران المنضم الرحم فم ويفتحان الماء أدرة يحلالن جميعًا والمقالن الن  ال دة  أورام ويحل  المقع
   . واألنثيين

 . الهوام لسع من نافع  : السموم

 Filipendula ulmaria ‐ Meadowsweet المروج ملكة

  المروج اآليلة ، المرعى ملكة ، بوقيصي اآليل

 : االنكليزيه االسماء

Synonyms  and  Common  names:  Spiraea  ulmaria  (L.)،  Bridewort، meadow  queen، meadow‐
wort، pride of the meadow، queen of the meadow، lady of the meadow، dollof، meadsweet 

  Filipendula ulmaria; syn. Spiraea ulmaria:  الالتيني االسم

 Queen of the meadow:  الشائع االسم

 Herbaceous perennial:  النبات نوع

 Rosaceae:  العائلة

 . الشمالية آسيا و الشمالية أمريكا ،أوروبا خالل:  المدى

ة  الصخر  رفوف ،الممطرة المراعي و الغابات ،المستنقعات مناطق ، المستنقعات في المبتلة األرض:  الموطن  المبتل
 . باألنهار و

 . م 1900 ارتفاع حتى الرطبه االراضي في تعيش معمرة نبته وهي ،الورديات فصيلة من نبته

ه  خضراء  االوراق ، مضلعه  صلبه  قويه الساق ، م 1،5 الى 1 النبته طول ى  من  داآن  ، االسفل  من  بيضاء  ، االعل
 . مسننه

 . عناقيد شكل على منتظمه ، صغيره بيضاء االزهار

 . بكاملها النبته او المزهرة االطراف:  المستعمله االجزاء

 . أغسطس - يونيو:  الزهرة وقت

  زيوت ، غليكوزيد ، c فيتامين ، معادن ، دبغ:  الفعاله العناصر
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 . لميتي دو ساليسيليك الديد عطريه

 الشكاوى معالجة متضمنا ، الظروف من عريضة لتشكيلة باألعشاب المعالجين قبل من تاريخيا ُاستخِدَم المروج ملكة
 . العضالت و للمفاصل الروماتزمية

تعماله  ذآر  ،عشر  السابع للقرن اإلنجليزي الصيدلي ،آلبيبر نيكوالس ة  و الحمى  آسر  في  للمساعدة  اس  العرق  ترقي
 . إالنفلونزا أو البرد أثناء

از  هضمي  عالج  المروج ملكة ة  األغشية  يهدئ  و يحمي  ، ممت ل  ، المخاطي دة  الحموضة  يقل ان  يسكن  و الزائ  ،الغثي
ى  مساعده َتخَدم  أن يمكن  و الهضم  عل ان  عالج  في  ُيس رط  ،الحرق دة  التهاب  ،الحموضة  ف رح  و المع د  ، التق  في  مفي
ال  في اإلسهال عالج ونزا  ، األطف دره  ، لالنسجه  قابضه  ، الصداع  ، الحمى  ،لإلنفل ول  م اتيزم  مضاده  ، للب  ، للروم
 . للجروح الئمه ، منشطه ، معرقه ، مسكن ، للتشنج مضاده

 . الخارج ومن الداخل من:  االستعمال

روح  المعده التهاب لمعالجة نافعه ، للروماتيزم جيده مضاده:  الداخلي االستعمال  ، البوليك  وحمض  ، واالسهال  والق
 .والتحصي الضغط وارتفاع ، الشرايين وتصلب ، والسلوليت ، قرسوالن

 . اليوم في فناجين اربعة منها وتؤخذ الماء من ليتر في غم 50 بمعدل تنقع:  التحضير

 . الروماتيزم واوجاع ، والتقرحات ، والجروح ، الوردي العد لمعالجة:  الخارجي االستعمال

 . آمادات شكل على وتستعمل الماء نم ليتر في غم 50 بمعدل بالغلي تستخلص

 الناردين

ارة  ، القطة بحشيشة والمعروف الطبي الناردين ات  عن  عب راوح  معمر  نب ا  ارتفاعه  يت ين  م ه  سم 150 -80 ب  ساق  ل
تقيمة ة مس اء قوي ة اغصانه ومضلع جوف ه قليل ة أوراق ول ة متقابل ية مرآب كل ريش ل تضم الش ة آ ا ورق ين م  -5 ب

م  في تجتمع األزهار الحواف مسننة وهي ضيقة وريقة33 -11 ينب ما أو عريضة وريقة11 ى  األغصان  قم ة  عل  هيئ
ه  األرض تحت فسالت له قصيرة النبات جذور. ريشية صرة لها تاجية الثمرة. زهري إلى ابيض بلون باقات  ورائحت
 .وقوية آريهة

  Valeriana officinalis باسم علميًا الناردين يعرف

اً  جمعه يتم حيث جذوره مع الجزمور النبات من المستعملة األجزاء ع  في  طازج م  وينظف  الخريف  أو الربي  يجفف  ث
 .مباشرة الهواء في

 وسط في ويزرع رطبة ظروف في البراري في وينمو آسيا وشمال أوروبا األصلي الموطن :للنبات االصلي الموطن
 .وشرقيها أوروبا

رن  في  ديسقرويديس العالم عرفه وقد الرومان عصر منذ لألعصاب ومرخى آمهدئ الطبي الناردين استخدم ولقد  الق
د  اسحاق  المصري الطبيب أن آما. الكريهة رائحته شم عند يقال ما صوت وهو" فو" واسماه الميالدي األول  اشار  ق
ًا،  الوسطى القرون في الناردين اعتبر وقد. اميالدي التاسع القرن في إليها دما  ترياق م  وعن ا  تكن  ل وفر  الكين ذاك  ةمت  آن
دالً  يستعمل  الناردين آان ا  ب ا . الحمي  مكافحة  في  عنه د  آم داء  المصابين  بعض  اآ م  الصرع  ب فوا  انه . بواسطتها  ش

 .العصبية االضطرابات ضد المستعملة المهدئات أنواع أفضل من اليوم الناردين وتعتبر
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 طلي اذا انه آما للبواسير، ومسقط التللفض ومدر للحصى ومفتت للمعدة مقو انه الناردين في االنطاآي داود قال لقد
. البصر وأحد األجفان في الشعر وانبت العين حمرة ازال به اآتحل وإذا. البدن رائحة وطيب العرق قطع الجسم على
 .أدملها الجروح على ذر وإذا. الدمعة يقطع به واآتحل العفص مع خلط وإذا

ه  في سينا ابن ويقول اردين : قانون ل  الن ألورام  محل ة  مجفف و ل ائلة  للرطوب روح،  من  الس ع  الق ان  من  ينف  وينقي  الخفق
 النزف حبس في خاصية وله. طبيخه في المرأة جلست إذا الرحم أورام ويفيد الطمث يدر للمعدة، مقو. والرئة الصدر
 .الرحم من المفرط

ف  البول ويدر المعدة، وفم الكبد ينفع الناردين ان: جامعه في فيقول البيطار ابن أما ان  يويش دة  في  الحادث  الحرق  المع
روح  من السائلة الرطوبة ويجف النزف قطع النساء واحتملته تحميلة منه عملت وإذا اء  شرب  وإذا. الق ارد  بم  سكن  ب

 العارضة  الحارة األورام من ابرأهن مائه في جلوس وهن النساء به وتكمد بالماء طبخ وإذا. الخفقان من ونفع الغثيان
 .لألرحام

ى  يحث الناردين ان وسويسرا ألمانيا في الواسعة األبحاث أآدت: الحديث الطب في طبيال الناردين وم  عل  ويحسن  الن
ذا  لها يعود التي الفعالة والمواد الدم ضغط ويخفض نوعيته أثير  ه ات  هي  الت ا . الفاليبوتريات اك  ان آم واد  هن  أخرى  م
ك  العصبي النشاط تخفيض على الناردين يقوم. بعد عليها التعرف يتم لم لكن الناردين مفعول عن مسؤولة ة  وذل  بإطال
 .مثبط عصبي ناقل مفعول

ألرق  العالجات أفضل من ويعتبر واألرق القلق على الناردين تأثير الدراسات أثبتت ذي  ل ان  ال ببه  آ ق  س رط  أو القل  ف
و  والعنق  الكتف  لتوتر مفيد وهو التقلص المفرطة العضالت يرخي فهو اإلثارة م وأ والمغص  والرب  وتشنج  الحيض  ل

 .والقلق الكرب عن الناتج الدم ضغط لفرط آعالج تستعمل األخرى األعشاب بعض مع الناردين ان آما العضالت،

 .المزمن القلق إلى باالضافة للحيض السابق التوتر وآذلك الظهر ألم عن الناتج األرق ضد الناردين ويستعمل

ي  المنومات  من يعتبر حيث النوم زمن من يزيد النادرين جزمور ان العملية التجارب أثبتت وقد  استخدامها  يمكن  الت
ى  باالضافة . عصبية  اضطرابات يصاحبه الذي النوم الضطرابات عالجًا يعتبر فهو ولذلك بأمان ك  إل ه  ذل  يخفف  فإن
دة وتر ح دى الت ا. المصاحبة والتشنجات اإلنسان ل اتزم آالم يخفف آم ذلك الروم دة وآالم الصداع وآ ونوال المع  قول
 .الحيض وآالم

  Lycium العوسج 

ارة  العوسج رة  شوآية  شجيرة  عن  عب ا  يصل  معم ى  ارتفاعه رين  حوالي  إل ه .. مت يقان  ل بية  س روع  متفرعة  خش  والف
ة ة متعرج غيرة األوراق.. ومتداخل يطة ص ون ذات وبس ر ل ل أخض ى يمي فرة إل د الص ى ويوج ب عل  األوراق جان
امة  األشواك  وهذه حادتان شوآتان ار ا.. س ة  ألزه ل  الجانب  في  تخرج  أحادي  جرسية  وهي  األوراق لمجموعة  المقاب
د .. أخضر لونها عنبية لبية الثمرة.. الزرقة إلى تميل بيضاء األزهار.. الشكل ر  النضج  وعن ى  يتغي ون  إل ر،  الل  األحم
 . بني لون وذات منضغطة آلوي شكلها والبذرة آثيرة بذور على تحتوي.. تؤآل المذاق، حلوة

 . الديب وعنب عوسجة، قصر،: منها أسماء بعدة العوسج يعرف

  Lycium shawi باسم علميًا العوسج يعرف آما

اآن  في العوسج ينتشر ة  األم وذ  نجد  في  ويترآز  الحصوية  واألراضي  الرسوبية  والمسطحات  الساحلية  الرملي  والنف
 . المملكة من والشرقية الجنوبية والمناطق والحجاز
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 على يحتوي آما.. ثالثية وتربينات وستيروالت عفصية ومواد فالفونيدات على النبات يحتوي :يةالكيميائ المحتويات
دات  على يحتوي آما.. والمولوبديم والكروم والنحاس والنيكل المنجنيز واد  قلوي يا  وحمض  سكرية  وم  نيك  الهيدروس
 . زانتين زي على الثمرة وتحتوي

ذ  المشهورة تاتالنبا من العوسج نبات يعتبر :االستعماالت د  السنين  آالف من ال  وق ه " العوسج  في  االنطاآي  داود ق  ان
ين  أمراض سائر يبرئ دم،  وان البياض  خصوصاً  الع د  استعمل،  آيف  ق يض،  ببياض  يمزج  وق بن  أو الب .. النساء  بل
ة  والجرب،  السائلة القروح قطع عليه تمودي وإن.. مجرب يبرئه، أو الجذام يوقف جذره وطبيخ ى  ارواآلث  والحك  حت
 وهو.. القروح يزيل ورماده.. ذآر ما آل في آذلك وثمره.. الشعر ينبت وهو.. بها واختضب بمائه عجنت إذا الحناء
ال يضر رًا وتصلحه الطح ول".الكثي و ويق د اب ب خال ي المتطب ه ف اد" مخطوطت ي االعتم ة ف ردة األدوي ا المف  وقواه

ره  عصر وإذا.. المعدة وضعف الجوف، ووجع الفم لقروح نافع العوسج إن" ومنافعها رك  ثم ى  العصير  وت  يجف  حت
م  ويجمد ي  يضاف  ث ان  البيض  بياض  إل م  النساء  والب ين  في  يقطر  ث ع  الع ع  في  وينف ين  أوجاع  جمي  من  وخاصة  الع
 .. الدم نفث من نفعت أآلت إذا وثمرته.. البياض

ود  مجيد ويقول".لجذاما عالج في العوسج يفيد آما.. الكلى في المتولدة الحصى يفتت العوسج وجذر  العراق  من  محم
وي  للبطن، وملين للبول ومدر المغص عالج في يفيد النبات ان" العوسج عند ى  يحت ادة  عل ة  م ية،  للشهوة  مقوي  الجنس
رة  بجرعات  وسام ول ".. آبي ر  ويق ات  العوسج  ان" ميل ه  نب ال  تحب اه  الجم نهم،  وترع ا  ب اعز  أم ار  الم  تأآل  فال  واألبق

 .. أخرى غنية مصادر تواجد يندر حين إال رعاهت وال بحماس، خضرته

ه  ينبعث ال إذ للوقود جيدًا حطبًا العوسج نبات ويعتبر در  إال من ل  ق دخان  من  قلي ان  شمال  وفي .. ال ار  تطحن  عم  الثم
ا . البصر  حدة  ولتحسين  المغص  تخفيف  في تستخدم خالصة منها وتصنع اللينة، والنباتات ار  تؤآل  آم  آمسكن  الثم
دة  تصيب التي االضطرابات الجولع لآلالم ر  ويضيف ". المع ة  ان ميل دماء  األغارق  في  العوسج  باستخدام  أوصوا  الق
ي  القشرة مداواة ى  تكون  الت ين  عل ة  ولعالج  الجفن ة  اللث ي  والتشققات .. الملوث فتين،  تصيب  الت نتاريا  ولعالج  الش  الدس

 . والسعال واألنيميا

ه  وعصارة  والحمرة، النملة عالج في يستعمل اللين األخضر ورقة أن" العوسج في) ه694( الترآماني يقول  إذا ورق
د،  تغلظ حتى بالماء الورق صبخ ع  الحرق،  من  وتحفظ  وتنعق ون  بياض  من  تنف ان  عي اء  سقيت  وإذا.. العبي ة  بم  ورق

ردت  المصنوعة التوتياء ين،  ب رق  من  ونفعت  الع  ُدق وإذا الصفراوي،  الجرب  من  نفعت  عصارته  شربت  وإذا.. ال
اؤه، ُعصر و ه وعجن م اء، ب م الحن ك ث ه دل ع  ب ة من نف وام طرد بأغصانه دخن وإذا.. والجرب الحك  ُدق وإذا.. اله

 ". حديثًا أو آان قديمًا العين بياض من نفع متوالية أيام سبعة العين في ماؤه وُعصر

د  العوسج  أن" النباتات في الشفاء" آتاب في جبر ويقول ك  االمساك،  عالج  في  يفي أ  وذل ة  تضاف  نب م 20 آمي  من  آ
م  غليه سبق ماء لتر إلى العوسج أوراق رك  ث دة  يت ائق  عشر  لم ك  من  ويشرب  دق وم  في  واحد  فنجان  ذل ول .. الي  ويق
ل ه عقي ن ورفاق عودية م رة ان الس ة الثم درة اللبي ث، م ذي للطم دم، تغ دة ال ي مفي ير ف ة البواس  وآالم والجرب النازف

ا ". الرجال لدى الجنسية الناحية تقوية في الثمار تفيد آما.. نظرال لقوة محسن األوراق عصير.. األسنان  الدراسات  أم
 أن ايضاً  الحديثة الدراسات وتقول.. للسموم التعرض من الناتج التلف من الكبد تحمي العوسج ثمار أن فتقول الحديثة
أثير  للجذور  أن الحديثة العينية األبحاث ذآرت آما.. الدم ضغط تخفض العوسج نبات جذور ى  ملحوظ  ت  تخفيض  عل
د  الحمى  ة  دراسة  عملت  وق ائج  وأعطت  اآلينيكي زة نت األخص  الحمى  تخفيض  في  متمي ا  في  وب ا .. المالري ول آم  تق
 .والكلى الكبد تقوي للعوسج العينية الثمار أن أخرى دراسة

 العشر

م  معمر  شجيري  نبات وهو المملكة في المشهورة النباتات أحد العشر ى  تفاعه ار يصل  الخضرة  دائ ار  خمسة  إل . أمت
ون  ذات لحمية آبيرة، األوراق اسفنجي، لحاؤها هشة، متخشبة النبات أفرع يس  مزرق  أخضر  ل ا  ل ق  له وي . عن  تحت
 . العام مدار على وتوجد الخارج من بنفسجية الداخل من مخضرة األزهار. غزيرة لبنية عصارة النبات أجزاء جميع
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ذور  باهت، أخضر لونها المنقة، تشبه آبيرة اسفنجية أزواج، في تقع جرابية الثمار ري  شعر  يكسوها  بيضاء  الب  حري
اعم أبيض دًا ن ذه ج ارة وه اف عن عب ة ألي ة حريري ة طويل ذور تتصل والمع ن بالب ة م ا جه دبب طرفه وطن.الم  الم

ات األصلي ة: العشر لنب ة المملك عودية العربي ع الس دان وجمي د الصحراوية البل تان والهن تا وأفغانس ب نوباآس  وأغل
 يموت  وقد المطر من قليل يصيبها التي الجافة األماآن ويفضل الساحلية الكثبان على يوجد ما نادرًا. الرملية المناطق

رة روي إذا ا إذا أو بكث اه تجمعت م ار مي ي األمط ع ف وه مواق دة العشر يعرف.نم ماء بع عبية أس ل ش فوج، مث  الخيس
 . خبرنب برمباك، آرنكا، عشار، الوهط، األشخر،

ات  من  المستخدم الجزء Calotropis Procera: باسم علميًا ويعرف ار،  األوراق، القشور، : العشر  نب  العصاء  األزه
 .اللبنية

ا  من قلبية جلوآوزيدات على يحتوي:العشر لنبات الكيميائية المحتويات اجنين،  عشراوين،  عشرين،  أهمه  وآالولزوب
ذلك . وفوروشارين  عشارين،  وهو  وقلويدات راتنجية ومواد تين،وجيجاف مدارين، على يحتوي وآالوتو آالآتين،  وآ

زايم  بروتيوآالستيك آالوتربيول، الفاوبيتا، تربزين، آاوتشوك، على فتحتوي اللبنية العصارة أما. مرة مواد ة  ان  مماثل
 :اتللنب والدوائية الشعبية االستعماالت.وايزوجيجانيتول جيجانتول فتحتوي القشور أما بابين ألنزيم

ديم  المصري  الطب  في ) األشخر( العشر نبات ذآر ورد حيث المداوة في السنين مئات من العشر استعمل لقد د  الق  فق
ة  وهي  األشخر  فيها يدخل الدموية باألوعية تتعلق وصفة الطبي" هيرست" قرطاس في ورد  دوم+  أشخر  من  مكون
 .المصاب المكان على ويوضع الجميع يطحن بحيث قمح دقيق+ 

راث في  العشر ذآر ورد اآم  ي  الطب ت ديم العرب ول  حيث الق اني يق ي) ه694( الترآم ه  ف د آتاب ي المعتم ة ف  األدوي
 والكبد للمعدة جيد العشر وسكر طالًء، والقوباء السعفة من وينفع مسهل مثل طبية تِأثيرات األشخر لنبات إن المفردة،
ول . البصر  يحد  وهو  به اآتحل إذا عينال في العارض البياض من وينفع والمثانة، الكلى وينفع ه  إن أيضاً  ويق  من  لبن
 .والرئة الكبد يفتت حيث القاتلة السموم

 والتشنج الفالج من ابرأ يتهرأ حتى الزيت في طبخ إذا النبات أن الطبية فوائده من إن العشر في االنطاآي داود ويقول
اً  بخوراً  البق  ويطرد  طالًء الباسور ويسقط قراعال من وينفع الزائد اللحم فيأآل اللبن أما. طالًء والخدر ول .وفرش  ويق
د  من داستور ات  أجزاء  مختلف  إن الهن ة  ذات النب ات  اللبني  العصير . اقتصادية  أهمي وي  للنب ى  يحت زيم  عل  هاضم  ان

ر  شراب منه يحضر آما" جالى" باسم تعرف خميرة تحضير في اللبن يستخدم الهند وفي الببسين يشبه للبروتين،  غي
 ). بار( باسم يعرف سام

اف  من  واحدة  وهي. الكتان ألياف خواصها في تشبه حريرية بيضاء قوية أليافًا النبات يعطي آما ة  األلي ة  النباتي  القوي
وط  المالبس حيالة خيوط صناعة في األلياف هذه وتستخدم. المالح والماء العذب الماء تقاوم التي  وشباك  السجاد  وخي
 .البارود صناعة في فتستخدم حرقها من الناتج الفحم أما. المالبس وصناعة ورالطي وصيد األسماك صيد

ين  يستعمل  إنه: العشر في الشوربجي ويقول اء،  آمل دان،  طارد  لألمع اد  للقرحة،  ودواء للدي بلغم  مقشع  الرم  ودواء لل
ول، لحصر اخنة توضع األوراق الب ى س بطن عل فاء ال م لش دة، أل ار المع ة األزه ة مقوي هية،لل فاتح و، عالج ش  للرب
د  في األزهار وتستعمل وليرا،  لعالج  الهن ة  العصارة  الك رات  لعالج  تستعمل  اللبني ة  البث ا .الجلدي ل  أم ه  عقي  من  ورفاق
د  الربو، لعالج تستعمل األزهار إن فيقولون السعودية ا  ويعتق ى  تساعد  أنه ة  والعصارة . الهضم  عل وي  مسهل  اللبني  ق
 وطاردة  آمعرقة، الجذور قشرة وتستخدم. الهوائية الشعب وسعال الروماتيزوم مآلال المضادة الوصفات في وتستخدم
 . المفاصل وآالم الصداع لعالج موضعيًا المدفأة األوراق وتوضع. الدسنتاريا وضد ومقيئة للبلغم

تج  والسعال  الشعبي الربو لعالج العسل مع مخلوطة المحروقة األوراق مسحوق ويستعمل بلغم  المن ول .لل ر م ويق  إن لي
 . الجلدية األمراض لعالج تستخدم آما. فتفجرها الدمامل رؤوس على توضع اللبنية العصارة

ر ..اللشمانيا  لعالج  الحليب يستخدم آما التقيحات يسبب قد بكثرة اللبن استخدام أن إال ات  ويعتب ات  من  العشر  نب  النبات
ر  النبات هذا أن إال اللبنية العصارة وخاصة السامة ات  مأه  من  يعتب ذا  االقتصادية،  النبات ات  فه ذي  النب و  ال  بشكل  ينم
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اً  أصبح قد مهمًال يعتبر والذي العطش يتحمل والذي العالم أرجاء جميع في آبير م  من  حالي ات  أه ي  النبات  استغلت  الت
 فدنةاأل من آالف في زرع وقد متعددة أغراض في تستعمل التي الحريرية األلياف وإنتاج صناعة في تجاريًا استغالًال

 .الغرض لهذا الالتينية وأمريكا الغربية الهند جزر من آل في

 السحلب

 التسمية هذه وجاءت ، أخيه قاتل الكلب ، خصى الثعلب ، خصي باسم شعبيا ويعرف بحيوان وليس نبات هو السحلب
 . ORCHIS MASCULA باسم يعرف الذي للسحلب العلمي االسم من

ه  بنفسجية  أزهار للساق. أسود بلون ملطخة تكون ما غالبا ضيقة أوراق له سم 60 بارتفاع ينمو معمر عشب وهو  ول
د  الثعلب  بخصي  السحلب  يسمى  ولذلك األخرى من أطول أحدهما األرضية الدرنات من جوزان اس  بعض  ويعتق  الن

 . متجمدة بني إلى مبيض لون ذات الدرنات هذه ولكن نبات فهو آذلك ليس وهو حيوانية مادة السحلب ان

اتح  أسمر الخارج من لونها الشكل بيضاوية أو مستطيلة درنات ذو نبات هوو داخل  ومن  ف  األوراق. مصفر  قشدي  ال
 السحلب  من  المستخدم  الجزء.أرجواني فلونها األزهار أما. األرجواني أو األسود باللون منقطة سميكة الشكل رمحية
ى  وهالمية صمغية مواد% 50 حوالي على السحلب درنات تحتوي. األرض سطح تحت الموجودة الدرنات هي  وعل

ى  مرة ومواد بروتين ا، % 30 حوالي  وعل ات  دآسترين 13 نش زالت  وسكروز  وبتوزين ادن  آالسيوم  وال  وزيت  ومع
 .طيار

ة  مواد% 48 حوالي على السحلب درنات تحتوي الخيى تشبه التي الدرنات النبات من المستعمل الجزء واد  هالمي  وم
ة  وأمالح  آالسيوم واآزالت وسكروز وبتوزينات آسترينود ونشا ومر بروتينية ار  وزيت  معدني ر . طي  السحلب  يعتب

ا  في  آبيرة غذائية قيمة ذو و  أوروب و  فه نتاريا  والمصابين  المزمن  لإلسهال  ومضاد  مق ا  وفي  بالدس  يستخدم  بريطاني
ا . التسمم  لحاالت  يوصف  آما. وللناقهين السل لمرض السحلب اف  يستعمل  آم ذا  يستخدم  حيث  رحمال  نزف  إليق  له
درنات  مسحوق  من  صغيرة  ملعقة بأخذ الغرض وق  ويوضع  ال ار  ف دار  مع  الن اء  آوب  مق دا  ويقلب  م أول  أوال جي  ب
 . النزيف فيوقف بهدوء ويشرب يبرد ثم السكر إليه ويضاف

 مكة ةوخاص المملكة مناطق وبعض وترآيا مصر في وباألخص واسع نطاق على العربي العالم في السحلب يستعمل
ة  قيمة ذو فهو وجدة ة  غذائي ه  ويستعمل  عالي د  بالسحلب  يعرف  سميك  مشروب  من ر  ويعتق اس  من  آثي ه  الن  منشط  ان
ادة  ويستخدم شكله على اعتمادا جنسي د  ع ه  بع ذاء  بالسكر  تحليت ابض  ملطف  آغ ال  إلسهال  ق دة  وضعاف  األطف  المع

ا  وفي. الدسنتاريا بحاالت وللمصابين اقهين  السل  مرض ل السحلب  يستخدم  بريطاني ا . والن  لحاالت  أيضا  يوصف  آم
دورة  منشط  ملطف  انه حيث التسمم ة  لل ى  السحلب  ويستخدم  الدموي ة  عل ة  هيئ  المعوي  المغص  لحاالت  شرجية  حقن

 . المعوية والنزالت

 . أخيه قاتل الكلب، خصي الثعلب، خصي أبقع،: األخرى أسمائه ومن

 . زالليــة موادو هالميـة، مواد: السحلب في الفعالة المادة

 : الطبية الخصائص

 ). المعدة قرحة( المعدة في الداخلي النزيف ولوقف األطفال، عند وخاصة لإلسهال مضاد السحلب ـ

 . والحليب والسكر بالعسل يحلى منعش شراب منه يصنع ـ

 النشوي األبيض قهبمسحو مشهور نبات وهو بريًّا، يوجد آما للزينة ُيزرع السحلبيات، فصيلة من معروف نبات وهو
  .المعروف السحلب شراب منه يصنع الذي
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  Hoodia Gordoni هوديا صبار

Hoodia Gordoni، Hoodia Cactus، Pure Hoodia 

 . آاالهاري بصحراء أفريقيا جنوب منطقة في ينمو بالصبار شبيه نبات هوديا جوردونيي

 . أفريقيا جنوب و ،بوتسوانا ،أنجوال ، ريآاالها وصحراء ناميبيا مناطق في هوديا نبات يوجد:  التوزيع

 ، سنتيمتر 45 بطول هوديا جوردونيي نبات:  الوصف

 . فاتح أخضر بلون تكون جديد من تنمو وعندما ، رمادي بني لون السيقان

 . شاحب أرجواني بلون)  القطر في مّليمتًرا 100 - 70(  الزهور

ا صبار تخِدَم جوردونيي هودي بعة ُاس ن االف لس نواتا م ن لس ل م ة قب ان قبيل كان س اري صحراء س ا آااله  بإفريقي
ة دها ، الجنوبي ة لفوائ ان العالجي د لكتم هية وفاق اء للش ة الصيد رحالت أثن ي الطويل انوا الصحراء ف وه وآ ى يعط  إل
 . آثيرا يأآلون الذين أطفالهم

 . السكري و الدم ضغط ارتفاع ، الهضم عسر ، السل ، البواسير ، الشديدة البطنية للتقلصات وآعالج

وزن  لفقد ليس وهو ل  ، ال الجوع  الشخص  يشعر  ال ان ب ان  يشعر  الشخص  بجعل  يعمل  ، ب ه  ب ىء  بطن د  ممتل ع  بع  بل
 ،بالعلم أآَد قد هذا و العشب

 . الصغيرة الدراسات في%  50 حتى الطعام مقدار لتخفيض أْظِهَر وقد

 .  سان الغابة سكان قبل من جوردونيي ودياه استخدام اآتشف هولندي أنثروبولوجيا عالم 1930ال في

 . شبعان الشخص أن يعتقد أن المخ جعل في الجلوآوز من نشاًطا أآثر مرات 10،000 بمقدار جزيء على يحتوي

اد  في  المخ تخدع أساًسا التي آيميائية مادة وهي P57 ُيَسمَّى النبات لهذا النشيط المكون بطن  أن اعتق ئ  ال د  و ، ممتل  ق
 أيًضا الجنسية للشهوة مثيرة صفات لديه يكون

 األخضر الشاي

 :  فوائده من و ، األولى الدرجة من صحي مشروب األخضر الشاي إن: األخضر الشاي فوائد

 . الكوليستيرول مستوى من يخفض -

ال - احثون ق اي إن ب افح األخضر الش رطانية األورام يك ع إذ الس و يمن ة نم ة األوعي ي الدموي ذي الت ذه تغ  راماألو ه
 . المدمرة المواد من الخاليا على المحافظة أي لألآسدة المضاد مفعوله أيضًا و;  والنمو البقاء على وتساعدها

ه  وذلك;  المرتفع الدم ضغط خفض على يعمل - ؤدى  الن ة  الملساء  العضالت  السترخاء  ي  قبض  درجة  في  المتحكم
 . الشرايين

أنواع  للعدوى  مضاد  األخضر  الشاي - دة  ب ا  من  عدي ة،  البكتيري واع  وخاصة  المعدي ببة  األن زالت  لإلسهال  المس  وللن
 . الحاالت هذه من الشفاء على يساعد األخضر الشاي تناول فإن ولذلك المعوية،
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 . الجلطات حدوث يقاوم و الدم سيولة على يحافظ -

 . الزائد الوزن من التخلص في يساعد أن يمكن األخضر الشاي أن -

 . اإلمساك من ويقى األمعاء، حرآة انتظام على يساعد األخضر الشاي -

 . المناعة الجهاز آفاءة من يزيد -

 . االسنان لتسوس المقاوم بمفعوله المعروف الفلورين معدن من جيدة نسبة على الشاي يحتوي -

 الشوفان

  السن وآبار والمرضى لألطفال مفضل طعام

 ومالن ويجلب اإلجهاد ويضاد الكوليسترول يخفض الشوفان

وفان ات الش به حولي عشبي نب عير الحنطة يش ي والش و الشكل ف ادة ينبت وه ا ع ذوره بينهم ين متوسطة وب  حب ب
اجم  في الشوفان اسم يرد لم. والزيوان الزوان تقول عادة والعامة بالزُّوان عادة ويعرف والشعير الحنطة ة  المع  العربي
ة  وهي ُهرُطمان مثل ختلفةم بأسماء الماضي في عرف وقد المفردات في وال القديمة افور  فارسية  آلم ان  وخ  وقرطم
 . معرف خرطان أو زراعي خرطان يسمى يزرع الذي والنوع

ة وفان وآلم دة ش ق جدي ي اطل رن ف ى الماضي الق ذا عل ات ه رف.النب وفان يع ًا الش م علمي  Avena باس Sativa ن  م
 .GRAMINEAE النجيلية الفصيلة

ا أور شمال  هو  للشوفان األصلي الموطن زرع  وب اً  وي ع  في  حالي الم  أنحاء  جمي زرع  الع ي  غذائي  آمحصول  وي  وطب
 .الصيف نهاية في عادة الشوفان ويحصد

 ).Straw( الجافة والسيقان) seeds( البذور: الشوفان نبات من المستخدم الجزء

ات ة المحتوي وفان الكيميائي وي:للش وفان يحت ى الش دات عل يترولز) ALKaloids( قلوي داتو) Sterols( وس  فالفوني
)Flavonoids (ض يك وحم  Silicic( السليس acid (ا روتين) starch( ونش ذي) Proteins( وب مل وال وتين يش  الجل
)Gluten (األخص  وفيتامينات امين  مجموعة  وب ادن  ب فيت ل  ومع  والفوسفور  والمغنيسيوم  والكالسيوم  البوتاسيوم  مث

د درات والصوديم والحدي ون وهي ا الكرب وي آم ى يحت ) المبيضي الهرمون( الجريبين من قريب وهرمون دهن عل
 العادي الشوفان أنواع بين الكيميائية المحتويات تتفاوت.د وفيتامين)PP( ب ب فيتامين الى باالضافة الكاروتين وعلى

 .األنواع جميع في توجد والجوهرية األساسية المواد لكن والنبوي والقصير واألحمر والترآي

دي  الطب  في  الشوفان زي  الطب  في :مالق ال  اإلنجلي الم  ق ام  Nicholas Gulpeper الع  من  تحضر  لبخة  ان م1652 ع
ة  عالج في تفيد الزيت مع الشوفان بذور عجينة ل . الجذام  ومرض  الحك ك  وقب ام  في  ذل ال  م1597 ع الم  ق  John الع

Genand للروماتزم وربما الجلدية لألمراض جيدة الشوفان وأوراق سيقان من لبخات ان . 

اتهم  في الشوفان وأوراق سيقان يستخدمون األوروبيون وآان اتزم  آعالج  حمام ة  ولمشاآل  للروم ى  المثان د . والكل  وق
ة  أمراض  وباألخص الصدر ألمراض آعالج القديم الطب في الشوفان استعمل ان  المزمن  والسعال  الرئ  يستعمل  وآ
 .والبثور النقرس لمرض مفيدة آلصقات

 األمراض بعض على الشوفان وأوراق وسيقان بذور تأثير العلمية الدراسات أثبتت قدف الحديث الطب في الشوفان أما
تقاته،  الشوفان  من  متعددة مستحضرات لصناعة آبيرة مصانع وقامت آعالج جدواها وأثبتت د  ومش  دراسة  قامت  فق
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دل  الشوفان في الموجودة مثل الذائبة النباتية األلياف أن أثبتت اآلينيكية اً 40 بمع وم  يف  جرام  آوليسترول  خفضت  الي
 األلياف من جرام3 ان أوضحت محترمة علمية مجالت في دراسات نشرت آما أسابيع ثالثة الى اسبوعين خالل الدم

ام  وفي % 5 بنسبة الكولسترول خفضت يوميًا أخذت اذا الذائبة ة  سمحت 1997 ع ة  منظم ة  األغذي ة  واألدوي  األمريكي
)FDA (شرآة Quaker oats دراسة  وفي .. الشوفان من الغذائية منتجاتهم على االدعاء هذا الضافة أخرى ومصانع 

دم  في  اليوريك  حمض  مستوى  يخفض الشوفان أن خاللها من أثبتوا أخرى ى  عملت  دراسة  وفي .ال  في  رياضي  عل
ى  وضع  والذي أستراليا دة  فقط  الشوفان  من  مخصص  غذاء  عل ابيع  3 ولم ادة  ان وجد  أس ات  أسدية  من % 4 زي  نب
رت  للرياضي  الشوفان  من  المخصص الغذاء الى الشوفان راً  أث ارين  خالل  الرياضي  عضالت  وظائف  في  آثي  التم
 .الرياضية

 ايجابيات لها أن اال علميًا مثبتة غير ولكنها الشوفان مشتقات على الحالي الوقت في ودارجة آثيرة استعماالت وهناك
دة ل جي تخدام مث وفان اس اد آمضاد الش دئ واألرق لإلجه ب ومه وم وجال ٍو للن ا. ومنشط لألعصاب ومق تخدم آم  اس

ود  وفان  الهن الج  الش ان لع تقات  إدم ون  مش غ، األفي ا  والتب وفان  أن آم ّكن  الش ات يس اة  نوب اري  حص ة المج  البولي
ول  واضطرابات  ين الب اء  وينصح  البواسير آالم ويسكن  ويل رين األعصاب  مرضى األطب اول والمرهقين  والمفك  بتن

ادير  من  الرضع لألطفال مغلي الشوفان من يصنع.الدرقية الغدة ومرضى السكر ىمرض وآذلك الشوفان اوية  مق  متس
راً  المغلي يصبح حتى خفيفة نار على ماء ونصف لتر في تغلى حيث والشوفان والشعير القمح من داً  لت  ويضاف  واح
 :األسواق في الشوفان من الموجودة المستحضرات.الرضاعة قبل يوميًا لألطفال ويعطى سكر اليه

زة،  قطرات  آبسوالت،  الشوفان،  مسحوق : أهمها من مستحضرات عدة الشوفان من يوجد ات  خالصات،  مرآ  محبب
ة  من أما.صبغات شايات، الماء، حمام في يستخدم غروي محلول مختلفة، بأشكال ة  الناحي ر  الغذائي  من  الشوفان  فيعتب
يا  اسكندنافيا  مثل باردةال البلدان مثل الشعوب بعض لدى الهامة الغذائية المواد ا  وأيقوس اولون  حيث  وغيره  حساء  يتن

 . الترويقة طعام في يوميًا الشوفان

ام  هو  الشوفان أصبح وقد ال  المفضل  الطع ار  والمرضى  لألطف ه  حيث  عضلي  الرهاق  والمتعرضين  والسن  وآب  ان
ذيهم ويهم يغ د ويق ي النشاط ويزي يس والشوفان.عضالتهم ف ذاء ل ط لإلنسان غ ل فق ذ ب د اءغ وان جي األخص للحي  وب

 .األحصنة

 الحسن ست

ات ن ست نب ارة الحس ن عب جيرة ع ا يصل ش ى ارتفاعه ر إل ر ونصف مت رة أوراق ذات المت كل بيضاوية آبي  الش
ى  مخضر بلون جرس شكل على قمعية وازهار ا  بنفسجي،  إل ى  ثماره ة  عل ات  هيئ ون  ذات عنب ات  أسود  ل م  والنب  دائ
 . الخضرة

 وجذور . الباذنجانية الفصيلة من Atropa belladonna باسم علميًا يعرف Belladonna الدوناالب باسم النبات يعرف
 .اللون بنية الكلية شكل على النبات

 .والجذور والساق األوراق: الحسن ست نبات من المستخدم الجزء

ة  األراضي في نموها يكثر. أفريقيا وشمال آسيا وغربي أوروبا األصلي الموطن :للنبات األصلي الموطن  في  الجيري
 .الخريف فصل في فوق فما األولى السنة من الجذور أما الصيف في األوراق تجني. وآسيا وأمريكا مصر

ان  مجموعة  من قلويدات على والسيقان واألوراق الجذور تحتوي :البالدونا في الكيمائية المكونات م  التروب ذه  وأه  ه
 Hyoscine الهيوسين  من  بسيطة  آمية على تحتوي آما Atropine نواالتروبي Hyoscymine الهوسيامين القلويدات

 .النيكوتين صفة لها النبات في سائلة مادة هيئة على توجد طيارة وقواعد وآومارينات فالفونيدات على تحتوي آما

ات  النساء قبل من استخدامها إلى يشير بالدونا اسمها أن يعتقد :القديم الطب في الحسن ست  حدقات  يعلتوس  اإليطالي
 .جاذبية أآثر يجعلهن مما عيونهن
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ا تخدمت آم ر اس رون عب ة الماضية الق ددة األعضاء لترخي دة وبخاصة المتم اء المع اعد لكي واالمع ى تس  زاول عل
روح  معالجتها إلى باإلضافة واأللم المعوي المغص ك  الهضمية  للق ق  عن  وذل اج  خفض  طري . المعوي  للحمض  اإلنت

 بمرض المعروف الرعاش الشلل مرض يعالجون االقدمون وآان. تشنجاتها يزيل مما لبوليةا المسالك ترخي أنها آما
 .وحرآته المريض منطق وتحسن والتصلب الرعاش تخفض حيث بارنكسون،

 المرآزي  العصبي الجهاز تثبط الحسن ست قلويدات أن على الحديث الطب أثبت لقد :الحديث الطب في الحسن ست
ة  الجسم  أنشطة  مختلف في يتحكم الذي الالودي ك  الالإرادي ق  عن  وذل ل  للسوائل  خفضها  طري رازات  اللعاب  مث  وإف
دات  هذه أن آما. والمثانة البولية المسالك نشاط عن فضًال الهوائية والقصبة واالمعاء المعدة د  القلوي  ضربات  من  تزي
د  العين حدقة سيعلتو العيون عيادات قبل من االتروبين مرآب ويستخدم. العين حدقة وتوسع القلب  الطبيب  آشف  عن
ى ا. المريض عين عل دات أن آم األخص للتشنج مضادة الحسن ست قلوي اء العضالت وب ا الملس ل آم . التعرق تقل
رة  شرآات وتقوم ة  بتصنيع  آبي رة  أدوي ذا  من  آثي ات،  ه ة  يوجد  حيث  النب ة  أدوي  والتنفسية  العصبية  لألمراض  مهدئ

 .العين حدقة ولتوسيع

ا ا أن اتضح  وقد ة  خفيف  مخدر  لبالدون ي  األمراض  آالم إلزال ات  يصاحبها  الت  وخاصة  العضلية  التقلصات  من  نوب
ادة  الشعبية والنزالت والصرع المعوي والمغص والربو الديكي السعال حاالت ا . الح ا  خالصة  أن آم  تساعد  البالدون
اف  وآذلك والمرارة، الكبد مشاآل عالج وآذلك القلب، آالم تخفيض على بن  ارادر ايق دى  الل ا . المرضعات  ل ا  آم  انه
ا  إال والعرق،  الهضمية والعصارات اللعاب مثل الجسم في السوائل افرازات من الكثير توقف الرغم  أنه ك  من  ب  ال ذل
ة  في  تؤثر راز  عملي ول  اف ا  وتستعمل . الب اً  البالدون وي  لصقات  ويوجد . والتقرحات  النقرس  لعالج  خارجي ى  تحت  عل

از  وأعضاء  الشعبي الربو ضد لتستعم البالدونا مرآبات د  التنفسي  الجه اة  والمفاصل  والجل  تستعمل . الهضمية  والقن
روبين قطرة يع االت ة لتوس ين حدق ذلك الع تعمل وآ ي تس الم ف دما األف دون عن ًا يري  عن واسعة عين أو واسعة عيون

 .األخرى

ة  بجرعات أخذ إذا الحسن ست نبات ه  عالي رات  يحدث  فإن ر  تغي ة  غي ل  محبب ا  مث م  فجف اع  الف  الحرارة  درجة  وارتف
ة  ويوجد . المختص  الطبيب  إشراف تحت إال البالدونا عشب يستخدم أال ويجب ين  للمغص  الصيدليات  في  أدوي  وللع
 .ذلك وخالف

  الذره

 .القديم منذ واسع نطاق على عالجا وتستخدم.. تعرفها لم العرب

 .الكلى حصى تكون وتمنع نالحرقا وتهدىء الكبد وتفيد البول وتدر الدم ضغط تخفض الذرة

م  الهامة المحاصيل أحد يعتبر عشبي نبات الذرة ذرة  العرب  تعرف  ول م  ال ذآر  ول بهم  في  ت ة  آت دة  وتعرف . القديم  بع
ات  وفي ،"شامية ذرة" مصر وفي" الصفراء بالذرة" الشام بالد في فتسمى أسماء ة  المتحدة  الوالي  ،"آورن " األمريكي
ي را وف ق انجلت ذرة مصطلح يطل ى ال ح عل ي ،القم دا وف رف هولن ذرة تع القمح" ال ي ب ي" الترآ ا وف ذرة" فرنس  بال

د " "حبش " تسمى المملكة مناطق بعض وفي" الطحن بذرة" أفريقيا وفي" الترآية بالذرة" ترآيا وفي" االسبانية " أوهن
 . النجيلية الفصيلة من zea maize باسم علميا الذرة وتعرف

  للذرة األصلي الموطن

ى  يرجع وذلك االنديز إلى ونقلت أمريكا جنوب في أصال وجدت قد لذرةا ان قيل د  ،سنة  4000 حوالي  إل  وجدت  وق
اك  ومن  ،الذرة من مختلفة أصنافا تمثل حبوب البيرو في" األنكا" مقابر في دت  هن ارزا  دورا ولعبت  شماال  امت  في  ب

ارة ا" حض ك الماي ود ان وروي ،"واألزت ا الهن ي زرعوه يكو ف ذ نيومكس ي من نة الف ل س يالد قب ين ،الم  زار وح
ذرة  آانت مرة ألول أمريكا األوروبيون زرع  ال ى  ت ق  طول  عل رات  من  الطري ورانس  سانت  ووادي العظمى  البحي  ل
د " آولومبس آريستوف" ان والمعروف. واألرجنتين شيلي إلى المنخفضة ذرة  أدخل  ق ى  ال ا  إل ل  ،أوروب ذي  ان وقي  ال

ا  في زرعت ما وأول" فرناندبيزار" هو أوروبا إلى البيرو من نقلها بانيا  في  زرعت  أوروب م  أوال اس ا  ث  وآانت  فرنس
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الم  أنحاء  جميع في الذرة زراعة انتشرت ثم للماشية آعلف تزرع آنذاك ذرة  من  المستخدم  الجزء . الع ا  ال ذور  طبي  الب
 . الذرة حبة جنينcornsilk باسم عالميا يعرف والذي الذرة بشعر يعرف ما أو الذرة وشبشول

ادن  ثابت وزيت وبروتين نشاء على البذور تحتوي: الكيميائية المحتويات ات  ومع ات  واستروالت  وآاروتين  وفيتامين
ة  ثابت زيت على فيحتوي الذرة حبة جنين أما هـ،ب،أ رة  بكمي ذرة  وزيت  آبي ذي  األسواق  في  الموجود  ال  يستعمل  ال

ى  يحتوي آما. الذرة حبة جنين من هو للقلي روتين  عل ر  بةبنس  ب ا  أآب ه  هو  مم ذور  في  علي ة  ونشاء  الب ل  بكمي  من  أق
ذور ادن الب ا ومع ذرة شبشول أم و ال م فه زء أه ي ج ات ف ذرة نب ا ال ه لم ن ل أثيرات م ة ت زة طبي وي متمي ى ويحت  عل

وت  صابونية ومواد والالنشين وقلويدات Maysin مرآب وأهم فالفونيدات ارة  وزي واد  طي ة  وم امين  هالمي  K، C وفيت
 . ثابت وزيت ،وشيروالت ،مرة مواد ،عفصية مواد ،وبوتاسيوم

ة  مدة من العالج في واسع نطاق على الذرة أمريكا مواطنو استخدم لقد: االستعماالت انوا  حيث  طويل  من  يصنعون  آ
 . المتورمة والمناطق والكدمات الدمامل على ويضعونها عجينة الطازجة الطرية البذور

ى  اصةوخ الحديثة الدراسات تقوله ما أما ذرة  شبشول  عل د  ال ذرة  شبشول  ان الدراسات  أثبتت  فق ه  ال رارة  ينب ا  الم  مم
 . الدم ضغط يخفض الذرة شبشول ان الصين في العلمية الدراسات أثبتت آما ،الصفراء افراز من يزيد

ى  افةباالض للبول المدرات أحسن من يعتبر الذرة شبشول ان وجد فقد بوتاسيوم على يحتوي الذرة شبشول ان وبما  إل
ه رة فائدت ع لحل الكبي اآل جمي ة المجاري مش د ،البولي د وق ه وج ة يلطف ان اري بطان ة المج ا والمثان ه آم دىء ان  يه

ولي  للحصر  تستعمل مادة أفضل انه وجد آما وتقطعه البول جريان من آثيرا ويحسن الحرقان اتج  الب  تضخيم  من  الن
 . اضطرابها أو البروستاتا

ر  حد إلى ص ويقل الكلى حصى تكون يمنع انه اتضح آما ا  آبي ل  تكوينه  حصى  وجود  عن  الناتجة  األعراض  ويزي
دة  ذو وأيضا الذرة شبشول بواسطة عليه التغلب يمكن المثانة آيس في المزمنة المشاآل ان آما. الكلى في ة  فائ  عظيم
 أيضا  الذرة شبشول ستخدمي. الصفراء احتباس فك في الذرة شبشول يفيد آما. المثانة آيس في إضافية مشاآل أي في

 .الهضمية القناة وتسكن القلب لعضالت ومنبهة مقوية آمادة

ذور  أما ذرة  ب ه  ال ا  يستخرج  فإن أ  منه ذي  النش ذيا  يستعمل  ال ا  مغ ه  وتعمل  وملطف ة  من ال  شرجية  حقن  المصابين  لألطف
 . المعوية بالنزالت

ذين  للمرضى زيته فيستخدم الذرة حبة جنين أما انون  ال دم  ضغط  من  يع ه  ال ادة  تكون  دون يحول  ألن  الكوليسترول  م
 الدم ضغط يخف حتى عليه ويداوم اإلفطار قبل ملعقتين وآذلك المساء وجبة قبل ملعقتين بمقدار شربا الزيت ويعطي
 . الكوليسترول مستوى وينزل

 الورد

ون  هو بها ُعرف التي األلوان أول وآان.. القديمة إيران في مرة ألول عرفت الورد زراعة أن ُيذآر م .. األحمر  الل  ث
ى  ذلك بعد زراعته انتشرت د  عل ق  ي ان  اإلغري ا .. والروم ورد  العطري  الزيت  أم د  لل رة  ألول عرف  فق رن  في  م  الق
ر  آما.. التجميل مستحضرات من العديد في الورد زيت ويدخل. عشر السادس اء  يعتب ورد،  م ذي  ال  من  يستخرج  وال
 الحمامات عمل في الورد زيت أو الورد ماء يستخدم آما. الجلد لتشققات عالجًاو للفم، ممتازًا غسوًال الزهور، بتالت
 .للبشرة والمجّملة المنعشة

 الزبادي

زة  وسالمة  المظهر وجمال الثابتة والحيوية الدائم التجدد في يساهم الرائب اللبن أن تؤآد العلمية الدراسات  من  األجه
بن  يعرف .الهضم  سهلة فيه الدهنية والمادة الهامة اميناتالفيت معظم على الرائب اللبن يحتوي.األمراض  المصنوع  الل
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ة  الخمائر أو الروبة بإضافة الحليب من ه  اللبني اللبن " المنتخب ة  في " اليوغورت " باسم  المعروف  وهو " الرائب  ب  اللغ
 . الترآية

 الحامض أو الحاذر أو زباديال اللبن مثل عربية أسماء عدة الرائب للبن وأصبح بعيد زمن منذ العرب عند عرف وقد
تهم  في وردت التي واألسماء أحاديثهم، وفي العرب أسفار في ذآره وورد والخبيط، ه  لغ ر  ل ل  أآب ى  دلي رفتهم  عل . مع
 الحدة من فيه ليس الرائب اللبن ان: فيه قالوا ومما والغذائية، العالجية فوائده وعن عنه تحدثوا العرب األطباء وآذلك
 .الباردة المعدة يضر بينما أبرد ألنه الملتهبة المعدة ينفع فإنه ولذا يبالحل في آانت التي

 عند القالع لمعالجة جيد وهو الحرارة، ويسكن الشهية ويفتح البدن ويخصب االسهال، ويقطع المعدة يقوي أيضًا وهو
د .الجماع يهيج المزاج الحارة االبدان وفي.. للصغار الفم به ويدهن بالعسل خلطه ي  واألبحاث  الدراسات  بينت  وق  الت
د  آما األمعاء المعدة في القولونية العصبات جراثيم يتلف أنه وجد حيث العالجية أهميته الرائب اللبن على أجريت  يفي

د  التهاب حاالت في ى  الكب دة  تخمرات  وايضاً  وضعفها  والكل ه  حيث  المع ازات،  طارد  ان ا  للغ در  آم ول  ي افح  الب  ويك
 تصلب  حاالت  وفي  الهضم أجهزة عمل في هامة فوائد أيضًا الرائب وللبن.الرمال يذيبو والكلى المثانة في الحصى
 .الجلد ويطري الوجه يجمل آما األرق ومحاربة األعصاب تهدئة في عظيمًا دورًا الروب ويلعب. والوهن الشرايين

 :فيه أن الرائب اللبن تحليل من ظهر وقد

بن  حامض  من% 048، - بروتين% 45، - ندهو% 6 - األآتوز اللبن سكر% 68، - ماء% 82  من % 06، - الل
ين  العمر  طول  نسبة أن التغذية علماء يقول.د ج، ب، أ، فيتامينات على يحتوي آما.المعدنية األمالح ا  سكان  ب  بلغاري
ى  ترجع قد" طبعًا اهللا بإذن" العالم في نسبة أعلى هي واألناضول والقوقاز ام  معظم  أن إل ذه  طع  ياألساس  الشعوب  ه

ى  القدرة ألجسامهم أعطى الذي الرائب اللبن هو دائم  التجدد  عل ة  ال ة  والحيوي ال  الثابت زة  وسالمة  المظهر  وجم  األجه
ة،  غذائية قيم على الحتوائه نظرًا األمراض من و  عالي ه  في  يحمل  فه ادن  أغلب  ترآيب ة  المع ا .. للجسم  الالزم  ان آم

 يضم آما.الهضم سهلة فيه التي الدهنية المادة وان.. العالية الحيوية مةالقي ذات تكوينه في تدخل التي البروتينية المواد
امين  غني فهو للجسم والضرورية الحيوية القيمة المعروفة الفيتامينات معظم الرائب اللبن امين  ومجموعة " أ" بفيت  فيت

 .بها بأس ال حرارية سعرية قيمة ذات أنه آما" .. ج" فيتامين من آبيرة ليست ونسبة.. المرآب" ب"

 من  فيه ما قتل على يساعد وهذا اللبن حامض على باحتوائه يمتاز األول أن نجد بالحليب طبيًا الرائب اللبن وبمقارنة
اء  تستطيع  ال الضارة  الجراثيم  وألن بالجسم،  السامة  الغازات على القضاء في عظيمة فائدة ذا فإنه ولذا جراثيم،  البق

 بسيطة  نسبة على يحتوي فهو النحافة أنظمة في يدخل ولهذا الوزن تخفيف في عديسا الرائب واللبن.اللبن حامض في
وي  أخرى  ناحية ومن. الحرارية السعرات من ى  يحت روتين  نسبة  عل ة  الب ي  العالي  والوجه  الجسم  عضالت  تحفظ  الت
 .قوية

رًا ة  ونظ امين ألهمي ودة " ب" فيت ي والموج بن  ف ب الل عر  الرائ رة للش ين  والبش ه والعين ر يع فإن ل" تب ال  عام  الجم
ذين  األشخاص  إلى الرائب اللبن باعطاء وينصح..  الوجبات بين الجوع مقاومة على يساعد آما".والحيوية انون  ال  يع

ن اء ضعف م ر.. األمع م وعس اك.. الهض هال واالمس ات واالس دة والتهاب اء المع د واالمع ًا ويفي بن ايض ب الل  الرائ
ا.واألرق االعصاب بضعف المصابين ان ولم ذا آ بن له ة من الرائب الل ة األهمي ة والقيم ة الغذاذي ه العالي  يعطى فإن
 ".والشفاء وبالهناء" للحليب الحساسية من يعانون الذين وأيضًا أشهر عشرة عمر من الصغار لألطفال

ال ابر. د ق ق ج ة اخصائي توفي د: الباطن ت لق ًا ثب ة علمي بن أهمي ادي الل بة الزب ك للمرضى بالنس هولة وذل  هضم لس
ام  في  الموجود  الكالسيوم  يجعل الزبادي باللبن الموجود) االآتيل( اللبن حامض أن آما به البروتين ر  الطع ة  أآث  قابلي

ى  يساعد آذلك لالمتصاص، ن  عدم  عل ذاء  تعف اء،  داخل  الغ ى  األمع ا  اضطرابات  حدوث  عدم  وعل ل  به  اإلمساك  مث
 .المعوية األمراض من وغيرها واإلسهال

اة  في " ب" فيتامين من هائلة آمية وضع على تعمل الزبادي اللبن في الموجودة ترياالبك أن ثبت وأيضًا  الهضمية  القن
 .آله الجسم خالل وينتشر الحال في الفيتامين هذا ويمتص
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ولهم  العلماء صرَّح وقد الزبادي اللبن على انجلترا في الدراسات بعض اجريت قد: وقال ادي  إن: بق د  الزب  مصدراً  يع
رجيم " صارم  غذائي  لنظام يخضعون للذين جدًا مفيد فهو ولذلك والبروتينات والمعادن تاميناتللفي رائعًا ا " ال د  آم  يفي
 سواء  بالجسم،  الموجودة البكتريا جميع يقتل الحيوي المضاد إن حيث الحيوية، بالمضادات العالج بعد الزبادي تناول

 .عمومًا األغذية هضم في يساعد مما بكتريا من تفقده اعم المعدة يعوض الزبادي فتناول ولذا المفيدة، أو الضارة

ادي،  في  توجد للمعدة المفيدة البكتريا أن ثبت فقد ا  وهي  الزب ل  حامض  بكتري ي  الالآتي ى  تساعد  الت ق  عل  بعض  تخلي
ات  ق  الفيتامين روتين  وتخلي ة  لالحماض  للوصول الب ا  االميني ى  يساعد مم ام،  هضم  عل ا الطع رزه  بم ات من  تف  انزيم

 .الطفيالت وقتل المعدة تطهير من الزبادي في الموجودة البكتريا استطاعة على فضًال

بن  بشرب أمعاؤهم تسمح ال الذين األشخاص يفيد الزبادي أن تبين أيضًا: وأضاف د  فيصابون  الطبيعي،  الل ه  عن  تناول
ل  ال الذي" اللبن سكر" الالآتوز من حساسية لديهم الذين األشخاص هؤالء طبيعة إلى يرجع وذلك باإلسهال ى  يتحل  إل
  .اإلسهال وتسبب بالمعدة غازات تكّون التي البكتريا أنواع بعض نمو في يتسبب مما وجالآتوز جلكوز

 الزنجبيل

ار،  زيت على يحتوي الحارة، المناطق نباتات من أصًال وهو الزِّنجبارية، العائلة من نبات ه  طي اذة  رائحة  ل م  نف  وطع
 . والمكسيك وسريالنكا والصين والفليبين الشرقية الهند بالد في يكثر. الذع

ل : وأنواعه  الزنجبيل أسماء دي  زنجبي ل  - الراسن  وهو  بل ل  - شامي  زنجبي ل  -العجم  زنجبي ل  -فارسي  زنجبي  زنجبي
الب ل - الك دي، زنجبي و هن روف وه تعمل، المع مى المس الكفوف ويس مه. ب ي واس اإلنجليزي. أدرك: بالفارس : وب
ginger .بالفرنسي و :gingerbread 

 .Zingiben officinale:  العلمي اإلسم

ات ة المكون ل الكيميائي وي :للزنجبي ذامير تحت ل ج ى الزنجبي ت عل ار زي بة طي ا بنس ين م ات% 3-2.5 ب  والمرآب
ية ي الرئيس ذا ف ت ه ي الزي  Zingiberene.Curcumene.bet: ه a‐bisabolene.Neral.geranial  .D‐

Camphor.beta  phellandrine.Linallol.Alp  h‐Franesenr.Zingeberol، ا وي آم ى يحت ة عل رى مجموع  أخ
م  Aryl alkanes باسم  تعرف  ات  وأه ذه  مرآب وي  والتي  Gingerols المجموعة  ه ى  تحت  وهو  gingenol مرآب  عل
م  ليهإ يعزى الذي المرآب ل،  في  الحار  الطع ى  باإلضافة  الزنجبي ي  Shogaols ال مجموعة  إل م  من  الت ا  أه  مرآباته

Shogaol ادة  أيضاً  وهي ا  حارة  م وي  آم ى  الجذور  تحت ذلك  Gingerdiols عل ا  Diarythepfanoias وآ وي  آم  يحت
 . النشأ من آبيرة آمية على

 ). الريزومات( األرض في المدفونة وسيقانه جذوره: الزنجبيل من المستعمل

   :الطبية االستعمال طرق

 . للغازات وطارد هاضم أنه آما النقرس، وعالج للمعدة آمهدئ األآل قبل منقوعه يستعمل ـ

تعمل ـ ل ويس يع الزنجبي ة لتوس ة، األوعي ادة الدموي رق وزي دفء والشعور الع ة الحرارة، وتلطيف بال ة وتقوي  الطاق
 . الجنسية

 . المميز الطعم ومنحها األطعمة تجهيز في آتوابل ويستخدم ـ

 . والقرفة آالسحلب الساخنة المشروبات إلى ويضاف والحلوى، المرّبيات من أنواع إلى يضاف ـ

 . الروماتيزم لمعالجة لوز زيت مل 25 إلى الزنجبيل زيت من نقاط) 10 ـ 5( من يضاف ـ
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ة  نصف  مزيج أو سكر قطعة على الزيت من نقطتان أو نقطة وتضاف ـ اخ  وتستعمل  العسل،  من  صغيرة  ملعق  النتف
 .والغثيان الحيض ومغص البطن

ادت : الصداع نوبات يخفف الزنجبيل شاي ه  دراسه  اف ل  ان حديث د  الزنجبي  الناتجه  الصداع  آالم تخفيف  في  يساعد  ق
ات  أنتاج تقليل على قدرته في تكمن الزنجبيل فعالية أن الباحثون وأوضح النفسي التوتر عن ) الندنيزبروستاج ( مرآب

ى  يساعد  حيث  والعضالت  لألعصاب راخيًا آونه عن فضًال الجسم في لأللم المسببه وتر  وتخفيف  االسترخاء  عل  الت
ه  الصداع  آالم تخفيف  في  يسهم فهو لذلك ابونج  مع  مزجه  ولكن : الخفيف رة  الب ون  وزه وى  مشروباً  يعطي  الزيرف  أق
 .اءاالسترخ على والتشجيع الصداع إزالة في فعاليه وأآثر

 :-عنه اهللا رضى -الخدري سعيد أبو قال: النبوي الطب في الزنجبيل

 )).قطعة وأطعمني قطعة، إنسان آل فأطعم زنجبيل، جرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى الروم ملك أهدى(( 

ين  الهضم،  على معين الزنجبيل"  :-اهللا رحمه -القيم ابن وقال بطن  مل ا  لل دال،  تليين افع  معت د  دسد  من  ن  العارضة  الكب
اح  محلل وهو الجماع، على معين واآتحاال، آحال الرطوبة عن الحادثة البصر ظلمة ومن والرطوبة، البرد، عن  للري

 )).والمعدة للكبد صالح بالجملة وهو والمعدة، األمعاء في الحادثة الغليظة

 ))وفوائدها الطبية مصر أعشاب((  آتاب في وهبة حسن/ الدآتور يقول

دار  الهضم، ويبعث المعدة ليقوى مشروبات إلى مسحوقه يضاف معروف، والزنجبيل:  زنجبيل ى  نصف  مق  جرام  إل
ه،  ويتغرغر  بطبيخه، ويتمضمض األبخر ويمضغه طعمها، ليحسن الحديدية المرآبات إلى ويضاف واحد  ويضاف  ب
 .للمعدة آدواء نقطة 35 إلى 20 مقدار الزنجبيل وصبغة الزنجبيل شراب ومنه األسنان صبغات إلى

ة  في  حار  هو : الطبية الزنجبيل طبيعة ابس  الثالث ى  آخر  في  ي ه  األول ة  وفي تح  رطوب بلغم  ويطرد  السدد  يف واد  ال  والم
از  ويقوى األعصاب، ويقوى ،)يطردها( الرياح ويحل ،)المضعفة المفترة أي( المخمدة والمواد العفنة، اعي  الجه  المن
 ويحتوى.مقوى مطهر مسخن األعضاء لوظائف منشط عموما وهو والدم، وناتللهرم وتقويته الغدد، لتنشيطه بالجسم

ه  ويعزى  نشوية ومواد وفيتامينات هرمونية ومواد) الجنجرول( وراتنجات طيارة زيوت على الزنجبيل ز  لطعم  الممي
ادتي وجود ر. والزنجرون ، الجنجرول م ل يعتب دا الزنجبي ة أفضل من واح ة األدوي ي الطبيعي الم ف  خضع دوق. الع

ة  دراسة  قامت وقد الراتنجي الطيار زيته إلى آبير حد إلى العالجية فوائده وتعود مستفيضة ألبحاث الزنجبيل  اآلينكي
ى  أثير  عل ل  ت ى  الزنجبي يء  البحر ودوران الدوخة  عل ام  بشكل  والق د . ع ك أجريت  وق  .ST مستشفى  في  الدراسة  تل

Bartholomew ر  آان الزنجبيل ان ووجدوا م1990 عام بلندن أثيراً  أآث يء  آمضاد  ت ة  من  للق يدة  األدوي  وفي . المش
انون  الذين المرضى على تجارب أجريت الصين ذين  المرضى  من % 70 ان ووجدوا  الزحار  من  يع انون  ال  من  يع
آلالم،  وآمخفف  وللقرحة وللفطريات للبكتيريا آمضاد الزنجبيل درس آما شفوا قد الزحار  ست  دراسة  تمت  حيث  ل
ةاآليني دراسات ت كي ة الدراسات وأثبت ل فاعلي ت. الزنجبي اك وآان ة هن ى أخرى دراس ترول عل  ان واتضح الكوليس
 .الدم في الكوليسترول نسبة معدل يخفض الزنجبيل

  القديم الطب في الزنجبيل

ه  نبت وهو فارسية، أو هندية عجمية آاف عن معرب زنجبيل )):التذآرة((  في األنطاآي داود قال  عراض  أوراق ل
ى  الضارب . الخشن  هو  وهذا الهند، أعمال من بدابول ينبت بذر وال ظهر بال دقيقة وأغصانه األرض على يفرش  إل
ود  يكثر حيث الصين، عمل من وجبال األحمر هو وهذا الشجر، وأطراف وعمان بالمندب) ويوجد( السواد،  وهو  الع
 .أنواعه أفضل وهذا الكفوف ويسمى الشعب، الكثير الحاد الرزبين العقد األبيض

 .الفلفل ذلك من ويحفظه الفضلية رطوبته لفرط والتآآل بالتسويس سنتين بعد قوته تسقط اإلقامة قليل والزنجبيل



 185

ة  في  حار وهو ابس  الثالث ى  آخر  في  ي تح  رطب  أو األول بلغم  ويستأصل  السدد  يف ات  واللزوجات  ال  الفاسدة  والرطوب
در  البول وتقطير واليرقان األحشاء وبرد الرياح يحلو فيه بخاصيته البطيخ نحو عن المعدة في المتولدة  الفضالت  وي
 .ويغزر

ر  الملك المعتمد صاحب قال اني  يوسف  المظف ل : الترآم يس  األرض في  تسرى  عروق  هو "  ع"  -زنجبي  بشجر  ول
 معينة خنةمس الزنجبيل وقوة..  متآآال يكن لم ما منه يختار أن وينبغي يابسا، ويستعمل البقل يؤآل آما رطبا، ويؤآل
ة  أخالط  في ويقع البصر، وظلمة للمعدة، جيدا خفيفا تليينا للبطن ملينة الطعام، هضم في ة  األدوي ة  ، المعجون  وبالجمل
ة،  الدرجة  آخر في الفلفل قوة من شبه قوته في ى  أول في  رطب  -الثالث افع  األول د  في  العارضة  السدد  من  ن  من  الكب

دة  صالح  المنى في زائد واألمعاء، المعدة في الغليظة للرياح للمح الجماع، على معين والبرودة الرطوبة د  للمع  والكب
ع  والحلق، الرأس نوافى عن الرطوبة ويجلو الحفظ، في يزيد الباردتين وام،  سموم  من  وينف ى  وإذا اله  العسل  أخذ  رب
ة األ إخراج طريق على ال وسهل رفق على السوداء والمرة البلغم ويخرج الفضلية، رطوبته بعض  وإذا المسهلة،  دوي
د  رطوبة مع الشيء في خلط اعز  آب ه  واآتحل  وسحق  وجفف  الم ع  ب ة  الغشاوة  من  نف  مع  مضغ  وإذا البصر،  وظلم

 . آثيرا بلغما الدماغ من أحدر المستكى

اع  يهيج يابس حار المربى والزنجبيل د  الجم دة  حر  في  ويزي دن  المع ام  ويهضم ) معرق ( والب ) يجفف ( وينشف  الطع
ه  ونصف وزنه: الزنجبيل وبدل البدن على الغالب والبلغم) الشيخوخة( الهرم من نفعوي البلغم، "  ج" الراسن  من  وزن

 الدرجة  آخر  في  حار  وهو الفضلية، لرطوبته تآآل له ويعرض لطافته له ليس ولكن طبعه في بالفلفل شبيه الزنجبيل
نفخ  يحلل الثانية في يابس الثالثة د  ال و  الحفظ  في  ويزي ة الرط ويجل ق  من  وب وامى  الحل رأس  ون ة  ال ين  وظلم  آحال  الع
ه  يؤخذ ما وقدر الهوام، سموم وينفع الباءة، ويهيج المعدة بلة) يجفف( وينشف والمعدة الكبد برد من وينفع وشربا،  من

د  وهو  البول، ويدر الباردة والمعدة والمثانة الكلى ينفع يابس حار والمربى درهمين، إلى ي  للحمى  جي ا  الت افض  فيه  ن
 .وبرد

 : الزنجبيل عن سينا ابن آالم

ا  السعد  أصول  مثل صغار أصوله الزنجبيل: ((ديسقوريدوس قال) الماهية( زنجبيل ى  لونه ا  البياض  إل بيه  وطعمه  ش
ات  أصل  وهو الفلفل، لطافة له ليس ولكن الرائحة طيب الفلفل -بطعم ر  نب ا  أآث ود  تسمى  مواضع  في  يكون  م  طرغل
يخ  وفي  األشربة  بعض  في  الشراب  نحن  نستعمل  آما آثيرة أشياء في ورقه ناحيةال تلك أهل ويستعمل لطقى، . الطب
د  إال يسخن وال قوية حرارته): والخواص األفعال: (قال أن إلى ان  بع ا  زم ه  لم ة  من  في  إسخانه  لكن  الفضلية  الرطوب
ى  وإذا: النفخ يحلل ملين قوى ه  بعض  العسل  أخذ  رب ر  ويجف  الفضلية  رطوبت ر  أعضاء  أآث د ) أسال  الحفظ  في  يزي
ذاء  أعضاء( وشربا آحال للرطوبة العين ظلمة ويجلو ،)العين أعضاء( والحلق الرأس نواحي عن الرطوبة ويجلو  الغ
ق يهضم، رد ويواف د ب دة، الكب ة وينشف والمع دة بل ا المع ـا يحدث وم ن فيه ات م ن الرطوب ل م ه أآ  أعضاء( الفواآ
 .خفيفا تليينا البطن ويلين الباءة يهيج ،)النفض

 .الهوام سموم من ينفع) السموم( ينفق لزج خلط وإزالق هضم سوء هناك آان إذا أقول يمسك بل: الخوزي قال

ل  مهمة  مالحظات ل  :استعماله  قب ه  تضعف  الزنجبي د  فاعليت نتين  بع ه  ؛ س ة  بالتسوس  يصاب  ألن ه  لرطوب  ويمكن  في
ه  ورونق النفاذة رائحته بجميل وذلك دجدي زنجبيل استعمال مراعاة فينبغي. أسود فلفل في بوضعه حفظه ار  لون  الموت
 .مطحونا آان إذا والشوائب العيدان من خاليا ويكون المصفر، للسمنى المقارب الفاتح

 : الزنجبيل يعالجها أمراض

ل  من  يؤخذ :النسيان وعدم وللحفظ الذاآرة لتقوية در  المطحون  الزنجبي ان  ومن  جرام،  55 ق دآر  اللب در ( ال  50) الكن
 يوميا الريق على صغيرة ملعقة منه وتؤخذ نحل عسل آيلو في وتعجن معا تخلط جرام 50السوداء الحبة ومن م،جرا
 .وزبيب صنوبر مع



 186

ان  منه ويدلك زيتون زيت فنجان في صغيرة ملعقة قدر المطحون الزنجبيل يعجن :والشقيقة الصداع لعالج م  مك  األل
 .آالشاي صغيرة ملعقة آل من آةالبر وحبة النعناع، مع الزنجبيل مغلي شرب مع

ل  معجون مرود إمرار مع مطحون زنجبيل ملعقة نصف عليه جزر عصير آوب يشرب :الليلي العشى لعالج  زنجبي
 . النوم قبل العينين على نحل بعسل

ا  مطحون نبات سكر من مطحون زنجبيل من أقراص تصنع: البحر ودوار للدوخة  في  وتجفف  3:  1:1 بنسب  ونش
 ).الكرزة حجم في يكون القرص( السفر قبل أو بالدوخة الشعور عند قرص حلبويست الظل

 .صباحا الشمر بمغلي العينين غسل مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة ربع عليه عصيرجزر يشرب: النظر لتقوية

تكلم  وصعوبة الصوت بحة لعالج دهن : ال ل  بمعجون  الحنجرة  ت اع  الزنجبي ون  وزيت  والنعن  مع  3: 1:1 بنسبة  الزيت
 .نبات سكر مص أو نبات بسكر محلى الينسون مغلي شرب

 .والعسل الدآر اللبان نقيع وشرب البقدونس مضغ مع السابقة الطريقة نفس: الهوائية والقصبة الحنجرة لتطهير

م  للصباح،  المساء مات ماء آوب نصف في صغيرة ملعقة قدر الخزامى زهر ينقع: العصبي للتوتر ى  يصفى  ث  ويحل
 .اللزوم عند ويشرب مطحون زنجبيل منا ملعقة ربع إليه ويضاف نحل عسلب

 زيتون بزيت الجسم دهن مع مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة ربع عليه ساخن حليب آوب يضرب: والقلق لألرق
 .}القلوب تطمئن اهللا بذآر أال...{:اهللا وذآر القران قراءة تنسى وال

ع  فيه مغلي حليب آوب يشرب: الذهني للتبلد ة  رب ل  ملعق ده  ويؤآل  مطحون  زنجبي ا  الصنوبر  حب  مع  زبيب  بع  بم
 .تيسر

 الريحان  أو الياسمين  أزيج استنشاق آل آوب قدر والنعناع السوداء الحبة مع الزنجبيل مغلي يشرب :ومنعش مفرح
 .غض وهو

 :والخمول الوهن وتجنب األمراض ومكافحة والجسم الفحولة لتقوية

ا  والخولنجان  الفستق مع بالعسل مربى أآل ا إ وأما بالعسل، المحلى الزنجبيل مثل للجسم منشطا وجدت ما ول  فكم  يق
 ". عظيم سر فيه): " تذآرته( في األنطاآي داود

 وهى  األعشاب،  هذه إليه تضاف ثم رغوته، تنزع هادئة نار وعلى نحل عسل آيلو يؤخذ :األبطال مربى صنع آيفية
ر  جرام  10 -البرآة حبة جرام 25 -راوند اجر 25 -زنجبيل جرام 25: مطحونة رى  زعت  15 - حنسنج  جرا  25 -ب
 .شمر 2ه -بهمن جرام

 .أآل آل بعد ملعقة منه وتؤخذ) المربى( آالحلوى يطبخ ثم

در  نحل عسل في صغيرة ملعقة ربع قدر مطحون زنجبيل يعجن :والسبل العين لبياض ة  ق أ  ،.صغيرة  ملعق  في  ويعب
 . للعينين ذلك من قطري النوم وقبل عيون قطارة

د  البرآة حبة طحين من معلقة نصف مع صغيرة ملعقة ربع قدر الزنجبيل يضرب :للصداع ا  بع دا  غليهم در  في  جي  ق
 . الزنجبيل بزيت الصداع مكان دهن مع بسكر يحلى ثم ماء، آوب نصف
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در  المطحون الزنجبيل من يعجن :للشقيقة ة  ق اد  مع  صغيرة  ملعق در  فحم  رم ذلك  ويضمد  فنجان  ق ان  ب م  مك  مع  األل
 .آالشاي النعناع مع الزنجبيل شرب

الج ة لع رد الكح بلغم وط ذ :ال ن يؤخ ل م ون زنجبي در مطح رام، 50 ق ن ج ان وم دآر اللب ون ال رام، 50 المطح  ج
 .أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ جرام، 500 قدر قصب عسل في ويعجنان

ر دة لتطهي ا المع ذ :وتقويته ن يؤخ ل م ون زنجبي رام، 25 مطح ن ج ة وم ة آراوي رام،ومن 25 مطحون ر ج  الزعت
و  وفى  جرام، 25 المطحون النعناع ومن جرام، 25 المطحون ة  وتؤخذ  تعجن  نحل  عسل  آيل ك  من  صغيرة  ملعق  ذل

 .األآل قبل

ى  جرام  50 مطحون  آمون  مع  جرام 50 قدر مطحون زنجبيل يمزج :العصبي للقولون اء  آوب  نصف  عل ه  م  علي
 .باأللم الشعور عند ذلك ويشرب الخل من صغيرة ملعقة

 .باإلمساك الشعور عند ويشرب من صغيرة ملعقة ربع يضاف بارد حليب آوب على :اإلمساك لعالج ملين

ة  مع  يشرب  أو الحليب على الزنجبيل يشرب :الشتاء أمراض ومقاومة الجسم لتدفئة ل  مع  القرف ى  السمسم  قلي  محل
 .عسل أو بسكر

ق  األنف  في البرآة حبة زيت تقطير مع بسكر وتحليته ليهغ بعد الزنجبيل يشرب :للزآام  عصير  استنشاق  مع  والحل
 .الليمون

 .ومساء صباحا البرآة حبة من صغيرة ملعقة نصف مضغ مع نحل بعسل محلى الزنجبيل يشرب :الشعبية للنزلة

ي  يشرب ثم عصارته، وتبلع دآر لبان يمضغ :والربو النفس لضيق ل  مغل ة  مع  الزنجبي ك  لحصى ا الحلب  صباحا  وذل
 .ومساء

د  الكلى سدد لتفتيح ذا  يصنع  :والكب ل  من  المرآب  ه در  مطحون  زنجبي ار  ورق جرام  25 ق الور ( الغ  جرام  35) ال
ك  من  وتؤخذ ذلك يطبخ نحل عسل آيلو وفي وتطحن، جرام50 البرآة حبة ومن ويطحن، ة  ذل د  صغيرة  ملعق  آل  بع

 .أآل

 آشراب  ويشرب  الكمون  مع له آبهار السمك مع مطبوخا الزنجبيل آليؤ ):األفرجة( الخلطى وإصالح العطش لمنع
 .بسكر ويحلى ماء في الزنجبيل من قليل بنقع وذلك مثلجا الورد

ة  مع  قصب  عسل  في  مطحون  الزنجبيل يمزج :وآسله الكبد لضعف ى  ويؤآل  طحين ا  والعشاء  الفطار  عل  مع  يومي
 .للصباح المساء من ضراألخ النعناع مخروط من األيمن الجنب على لبخة وضع

ان  على ذلك بعد توضع عجينة تصير حتى وتمضغ المطحون الزنجبيل من صغيرة ملعقة تؤخذ :الحشرات للسعة  مك
 .اللسعة

خ  صمغ ( األشق  ومن  فنجان، قدر مطحون الزنجبيل يؤخذ :والفقرات المفاصل تصلب وت  صمغ  -الكل زاق  -الطرث  ل
 .للصباح المساء من التصلب مكان على ابه ويضمد سويا ويعجنان فنجان قدر) الذهب

 يكشط ثم ساعة، ربع لمدة ويترك مطحون زنجبيل عليها ويوضع ذبحه فور ماعز آبد يؤخذ :والغشاوة البصر لظلمة
 .تعالى اهللا بإذن الشفاء يتم حتى يوميا للعين منه ويكحل تماما يجف حتى الزنجبيل ويجفف
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ة ب لتقوي دورة وتنشيط القل ة ال ةوإذ الدموي ذ :الكوليسترول اب ن تؤخ ل م رام، 25 المطحون الزنجبي ن ج  حب وم
 نصف  قدر نحل عسل في ويعجن الجميع يطحن جرام 25 البرآة حبة ومن جرام، 25 الينسون ومن ص 25 الرشاد
 . أآل آل بعد ملعقة وتؤخذ آيلو

د  -صيني  رادا -زنجبيل: مطحونة وهي اآلتية األعشاب من مرآب يصنع :واألعصاب العضالت لتقوية  -شمر  -روان
ى  وتطبخ  آيلو قدر الرغوة منزوع عسل في مجموعا ذلك آل يعجن جرام، 10 آل من آرفس بذر -نعناع -بهمن  حت
 .أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ زجاج برطمان في وتعبأ آالمربى، تصبح

ل ز من  صغيرة  ملعقة فيه تلقى الفاتر بالماء مملوء طشت يؤخذ :العصبي التوتر لعالج اء  فنجان  مع  مطحون  نجبي  م
 واشغل  الجسم  مسترخي  وأنت  ظهرك  على وتستلق الساق ثلث حتى رجليك ثم جيدا، ذلك وتقلب ورد ماء أو الزهر
 .اهللا بإذن التامة والراحة الهدوء من عجبا وسترى اهللا بذآر لسانك

ل زن من  صغيرة  ملعقة نصف قدر( آالشاي مغلي زنجبيل من آوب تشرب :اإلرهاق لعالج ى  مطحون  جبي  آوب  عل
 الزجاجة  رج مع  خل  من  حجما بقدره ممزوج زيتون بزيت الجسم آل تدلك ثم سكر أو نحل بعسل محلى ساخن ماء
 .االستعمال قبل جيدا

رى  لبن رطل نصف يؤخذ :والنشاط وللحيوية التناسلية للقوة ى  جاموس  أو بق ه  ويغل ل  من  صغيرة  نصفا  في  زنجبي
 ! وسترى شهر لمدة ومساء صباحا شربوي سكر أو بعسل ويحلى مطحون

ل  معجون ة  المرآب  الزنجبي اءة  لتقوي ل  جرام  50 يؤخذ  :الب ذر  جرام  55 و مطحون  زنجبي  50 و مطحون  جزر  ب
ط  مطحون  جرجير بذر جرام 50 و مطحون ينسون جرام 50 و مطحون آرفس بذر جرام دا  تخل و  في  جي  عسل  آيل
 .يوميا الغداء بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ نحل،

ة  نصف  تؤخذ  :التناسلية الطاقة وحث للنشاط ا ( صغيرة  ملعق ل  من ) تقريب  ويسخن  حليب  آوب  في  وتقلب  الزنجبي
 .العشاء بعد حبذا ويا الحاجة عند ويشرب نحل بعسل ويحلى يصفى ثم ذلك،

 اءومس صباحا وتشرب نحل بعسل تحلى ثم حليب، في وتغلى الزنجبيل من صغيرة ملعقة تؤخذ :الوجه صفرة لعالج
 . النوم قبل زيتون بزيت الوجه دهن مع

ل  مع  جرام50 قدر مطحون زنجبيل فيه يطبخ آيلو قدر نحل عسل من يتكون معجون يصنع :للقلب مقوى در  قرنف  ق
دا  ويقلب  جرام  10 المطحون  البهمن ومن جرام،25 ،مطحون ونعناع جرام،25 ى  جي د  حت الحلوى،  يعق أ  آ  في  ويعب

 .والعصبية الشاق والمجهود الشحوم تجنب مراعاة مع طعام وجبة آل بعد ملعقة منه وتؤخذ برطمان،

ة م لتدفئ زج :الجس ة تم ن صغيرة ملعق ل م ون زنجبي ي مطح ان ف ي وتوضع نحل عسل فنج ز ف ل خب اطر وتؤآ  ش
 .بالبرد تشعر حينما أو الفطار على)سندوتش(ومشطور

ر  مع  ومساء  صباحا نحل عسلب محلى مطحون زنجبيل ملعقة نصف عليه حليب آوب يشرب :لإلنفلونزا  زيت  تقطي
 .األنف في) آسعوط( البرآة حبة

ل  والظهر الصدر تدليك مع مطحون زنجبيل من ملعقة ربع عليه برتقال عصير يشرب :البرد لنزالت وم  قب  بزيت  الن
 .البرآة حبة

 .آالشاي الشمر مغلي شرب مع النوم قبل وذلك 3: 1 بنسبة النحل بعسل الزنجبيل معجون وشرابا دهنا :للروماتيزم

ريم  بقوة الكعب تدليك مع البرآة حبة قطرات 7 إليه يضاف آوب قدر يوميا الزنجبيل مغلي يشرب :النساء لعرق  بك
 .النوم قبل الزيتون وزيت الزنجبيل
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 مع بكثرة الليمونادة وشرب الريق على مغليًا الزنجبيل والشمر الذرة شواش شرب مع السابقة الوصفة نفس :للنقرس
 .النوم قبل الزيتون وزيت الزنجبيل بكريم األلم مكان تدليك

 والقوة الحكمة معجون

 .وينعشها النفس ويفرح المخ، قريحة وفتح النسيان، ويعالج الجسم، يقوي معجون

 : المرآبات

رام 100 ل ج رام 100+ مطحون زنجبي رام 50+ مطحون فستق ج ان ج رام 50+ مطحون خولنج ة ج وداء حب  س
 .نحل عسل+ مطحونة

 في  وتعبأ آالحلوى، تعقد حتى جيدا وتقلب السابقة األشياء تضاف ثم رغوته، وتنزع هادئة نار على نحل عسل يطبخ
 .عجبا اهللا بإذن وسترى يوميا العشاء بعد وملعقة الفطار، بعد ملعقة منه وتؤآل زجاج، برطمان

د  صباحا نحل بعسل محلى مغليا الزنجبيل يشرب ارتفاعا أو انخفاضا الضغط لضبط :الضغط لعالج  وفي  الفطار،  بع
 .حليب بكوب مقطع ثوم فص يبلع المساء

ا  ومساء  صباحا الزنجبيل مع والمستكى الدآر اللبان يمضغ :المخ وتنقية الدماغ سدد لتفتيح ر  يومي  المر  زيت  تقطي
 .يوميا فقط مرة فتحة آل في قطرة األنف في سعوطا) ومصفى ممزوجا زيتون زيت مع مر(

ا  جرام  25 آل  من  الخردل  بذر مع الزنجبيل مربى تصنع :الدموية األوعية يعلتوس و  نصف  في  مطحون  عسل  آيل
 .زيتون بزيت الجسم دهن مع يوميا العشاء بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ نحل

ة،  حبة مغلي آوب في وتمزج مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة نصف تؤخذ :اإلسهال عن الناتج للمغص م  البرآ  ث
 .وتشرب حلىوت تصفى

اء  طشت على مطحون زنجبيل فنجان يوضع :والتعب واإلرهاق الوهن، لعالج اتر  م رك  ف دة  ويت ائق،  عشر  لم م  دق  ث
دة  سرير أو منخفض مقعد على جالس وأنت تماما وتسترخي فيه الساق منتصف حتى قدميك تضع ع  لم م  ساعة،  رب  ث
 .تجففها ثم بماء، رجليك تغسل

ة  مع مطحون يلزنجب أوقية تؤخذ :للبول مدر ة  ونصف  مطحون  شمر  أوقي ذرة،  شواش  من  أوقي ك  من  وتؤخذ  ال  ذل
 .ومساء صباحا ويضرب ويحلى يصفى ثم دقائق، خمس لمدة ويترك ويغطى ساخن ماء آوب على صغيرة ملعقة

 .الريق على يوميها ويشرب الحليب في يمزج أو آالشاي يشرب :منعش للقلب مقوى

ل  من  صغيرة ملعقة نصف امزج ساعة بربع الطعام قبل :الطعام شهية لفتح اء  آوب  في  مطحون  زنجبي  واشرب  م
 .سكر بدون نفسك قدر تيسر ما منه

م  رغوته، ونزع عسل آيلو نصف بطبخ وذلك بالنعناع زنجبيل مربى تصنع :الهضم عسر لعالج  جرام  50 إضافة  ث
 .أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ مطحون، نعناع جرام 25 و زنجبيل

ذ :انلليرق ن يؤخ ذر م وث ب رام، 25 الكش ن ج ل وم رام 25 زنجبي ن ج ات وم ريس نب رار( الس و) الم ف وه  مجف
ة  شرب  مع  أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ نحل، عسل آيلو في وتعجن جيدا وتطحن جرام 55 قدر آالنعناع  ملعق
 .النوم قبل خروع صغيرة



 190

ام  في  قدميك ضع :والوهن للخمول ائي  حم ذاب  ساخن  م ه  م ل ز في در  مطحون  نجبي ة  ق رة  ملعق  الجسم  دهن  مع  آبي
ت ا بزي ا( الحن ة حن ي ممزوج ت ف ون زي ع زيت ب آوب شرب م ي حلي ه مغل ة نصف في ن صغيرة ملعق ل م  زنجبي

 . مطحون

 آوب قدر مثلج ماء في نحل عسل في مضروب زنجبيل بعدها ويشرب بقشرها وتبلع بنزهير ليمونة تمضغ :للسموم
 .حليب بكوب النوم قبل مقطع ثوم فص بلع مع ومساء صباحا وذلك

  الزنجبيل يعالجها امراض

ان  ومن  جرام، 55 قدر المطحون الزنجبيل من يؤخذ :النسيان وعدم وللحفظ الذاآرة لتقوية دآر  اللب در ( ال  50) الكن
 ميايو الريق على صغيرة ملعقة منه وتؤخذ نحل عسل آيلو في وتعجن معا تخلط جرام 50السوداء الحبة ومن جرام،
 . وزبيب صنوبر مع

ه  ويدلك زيتون زيت فنجان في صغيرة ملعقة قدر المطحون الزنجبيل يعجن: والشقيقة الصداع لعالج ان  من م  مك  األل
 . آالشاي صغيرة ملعقة آل من البرآة وحبة النعناع، مع الزنجبيل مغلي شرب مع

ل  معجون  مرود إمرار مع حونمط زنجبيل ملعقة نصف عليه جزر عصير آوب يشرب: الليلي العشى لعالج  زنجبي
 . النوم قبل العينين على نحل بعسل

ا  مطحون نبات سكر من مطحون زنجبيل من أقراص تصنع: البحر ودوار للدوخة  في  وتجفف  3:  1:1 بنسب  ونش
 ). الكرزة حجم في يكون القرص( السفر قبل أو بالدوخة الشعور عند قرص ويستحلب الظل

 . صباحا الشمر بمغلي العينين غسل مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة ربع عليه جزرعصير يشرب:النظر لتقوية

تكلم  وصعوبة الصوت بحة لعالج دهن  :ال ل  بمعجون  الحنجرة  ت اع  الزنجبي ون  وزيت  والنعن  مع  3: 1:1 بنسبة  الزيت
 . نبات سكر مص أو نبات بسكر محلى الينسون مغلي شرب

 . والعسل الدآر اللبان نقيع وشرب البقدونس مضغ مع السابقة الطريقة نفس :الهوائية والقصبة الحنجرة لتطهير

م  للصباح،  المساء مات ماء آوب نصف في صغيرة ملعقة قدر الخزامى زهر ينقع :العصبي للتوتر ى  يصفى  ث  ويحل
 . اللزوم عند ويشرب مطحون زنجبيل منا ملعقة ربع إليه ويضاف نحل بعسل

 زيتون بزيت الجسم دهن مع مطحون زنجبيل من صغيرة ملعقة ربع عليه اخنس حليب آوب يضرب: والقلق لألرق
 . }القلوب تطمئن اهللا بذآر أال...{:اهللا وذآر القران قراءة تنسى وال

ع  فيه مغلي حليب آوب يشرب: الذهني للتبلد ة  رب ل  ملعق ده  ويؤآل  مطحون  زنجبي ا  الصنوبر  حب  مع  زبيب  بع  بم
 . تيسر

 الريحان  أو الياسمين  أزيج استنشاق آل آوب قدر والنعناع السوداء الحبة مع لزنجبيلا مغلي يشرب :ومنعش مفرح
 . غض وهو

ل  مثل للجسم منشطا وجدت ما :والخمول الوهن وتجنب األمراض ومكافحة والجسم الفحولة لتقوية ى  الزنجبي  المحل
ل، ا بالعس ل ا إ وأم ى أآ ل مرب ع بالعس تق م ان الفس ا والخولنج ول فكم اآيا داود يق ي ألنط ه( ف ه): " تذآرت ر في  س
 ". عظيم
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 وهى  األعشاب،  هذه إليه تضاف ثم رغوته، تنزع هادئة نار وعلى نحل عسل آيلو يؤخذ :األبطال مربى صنع آيفية
ر  جرام  10 -البرآة حبة جرام 25 -راوند جرا 25 -زنجبيل جرام 25: مطحونة رى  زعت  15 - حنسنج  جرا  25 -ب
 . شمر 2ه -بهمن جرام

 . أآل آل بعد ملعقة منه وتؤخذ) المربى( آالحلوى بخيط ثم

در  نحل عسل في صغيرة ملعقة ربع قدر مطحون زنجبيل يعجن :والسبل العين لبياض ة  ق أ  ،.صغيرة  ملعق  في  ويعب
 .  للعينين ذلك من يقطر النوم وقبل عيون قطارة

د  البرآة حبة طحين من معلقة نصف مع صغيرة ملعقة ربع قدر الزنجبيل يضرب :للصداع ا  بع دا  غليهم در  في  جي  ق
 .  الزنجبيل بزيت الصداع مكان دهن مع بسكر يحلى ثم ماء، آوب نصف

در  المطحون الزنجبيل من يعجن :للشقيقة ة  ق اد  مع  صغيرة  ملعق در  فحم  رم ذلك  ويضمد  فنجان  ق ان  ب م  مك  مع  األل
 . آالشاي النعناع مع الزنجبيل شرب

الج ة لع رد الكح بلغم وط ذ :ال ن يؤخ ل م ون زنجبي در مطح رام، 50 ق ن ج ان وم دآر اللب ون ال رام، 50 المطح  ج
 . أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ جرام، 500 قدر قصب عسل في ويعجنان

ر دة لتطهي ا المع ذ :وتقويته ن يؤخ ل م ون زنجبي رام، 25 مطح ن ج ة وم ة آراوي رام،ومن 25 مطحون ر ج  الزعت
و  وفى  رام،ج 25 المطحون النعناع ومن جرام، 25 المطحون ة  وتؤخذ  تعجن  نحل  عسل  آيل ك  من  صغيرة  ملعق  ذل

 . األآل قبل

ى  جرام  50 مطحون  آمون  مع  جرام 50 قدر مطحون زنجبيل يمزج :العصبي للقولون اء  آوب  نصف  عل ه  م  علي
 . باأللم الشعور عند ذلك ويشرب الخل من صغيرة ملعقة

 . باإلمساك الشعور عند ويشرب من صغيرة ملعقة ربع يضاف بارد حليب آوب على: اإلمساك لعالج ملين

ة  مع  يشرب  أو الحليب على الزنجبيل يشرب: الشتاء أمراض ومقاومة الجسم لتدفئة ل  مع  القرف ى  السمسم  قلي  محل
 . عسل أو بسكر

ق  األنف  في البرآة حبة زيت تقطير مع بسكر وتحليته غليه بعد الزنجبيل يشرب: للزآام  عصير  استنشاق  مع  والحل
 . الليمون

 . ومساء صباحا البرآة حبة من صغيرة ملعقة نصف مضغ مع نحل بعسل محلى الزنجبيل يشرب :الشعبية للنزلة

ي  يشرب ثم عصارته، وتبلع دآر لبان يمضغ: والربو النفس لضيق ل  مغل ة  مع  الزنجبي ك  الحصى  الحلب  صباحا  وذل
 . ومساء

د  الكلى سدد لتفتيح ذا  يصنع : والكب ل  من  المرآب  ه در  ونمطح  زنجبي ار  ورق جرام  25 ق الور ( الغ  جرام  35) ال
ك  من  وتؤخذ ذلك يطبخ نحل عسل آيلو وفي وتطحن، جرام50 البرآة حبة ومن ويطحن، ة  ذل د  صغيرة  ملعق  آل  بع

 . أآل

 آشراب  ويشرب  الكمون  مع له آبهار السمك مع مطبوخا الزنجبيل يؤآل ):األفرجة( الخلطى وإصالح العطش لمنع
 . بسكر ويحلى ماء في الزنجبيل من قليل بنقع وذلك مثلجا الورد
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ة  مع  قصب  عسل  في  مطحون  الزنجبيل يمزج: وآسله الكبد لضعف ى  ويؤآل  طحين ا  والعشاء  الفطار  عل  مع  يومي
 . للصباح المساء من األخضر النعناع مخروط من األيمن الجنب على لبخة وضع

ان  على ذلك بعد توضع عجينة تصير حتى تمضغو المطحون الزنجبيل من صغيرة ملعقة تؤخذ: الحشرات للسعة  مك
 . اللسعة

خ  صمغ ( األشق  ومن فنجان، قدر مطحون الزنجبيل يؤخذ: والفقرات المفاصل لتصلب وت  صمغ  -الكل زاق  -الطرث  ل
 . للصباح المساء من التصلب مكان على بها ويضمد سويا ويعجنان فنجان قدر) الذهب

 يكشط ثم ساعة، ربع لمدة ويترك مطحون زنجبيل عليها ويوضع ذبحه فور ماعز آبد يؤخذ :والغشاوة البصر لظلمة
 . تعالى اهللا بإذن الشفاء يتم حتى يوميا للعين منه ويكحل تماما يجف حتى الزنجبيل ويجفف

ة ب لتقوي دورة وتنشيط القل ة ال ة الدموي ذ :الكوليسترول وإذاب ن تؤخ ل م رام، 25 المطحون الزنجبي ن ج  حب وم
 نصف  قدر نحل عسل في ويعجن الجميع يطحن جرام 25 البرآة حبة ومن جرام، 25 الينسون ومن ص 25 الرشاد
 . أآل آل بعد ملعقة وتؤخذ آيلو

ة ن مرآب يصنع :واألعصاب العضالت لتقوي اب م ة األعش ي اآلتي ة وه ل: مطحون د_ صيني دارا_زنجبي _ روان
ذر _نعناع_ بهمن_ شمر ك  آل  يعجن  جرام،  10 آل  من  آرفس  ب ا مج ذل زوع  عسل  في  موع در  الرغوة  من و  ق  آيل

 . أآل آل بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ زجاج برطمان في وتعبأ آالمربى، تصبح حتى وتطبخ

ل  من  صغيرة  ملعقة فيه تلقى الفاتر بالماء مملوء طشت يؤخذ :العصبي التوتر لعالج اء  فنجان  مع  مطحون  زنجبي  م
 واشغل  الجسم  مسترخي  وأنت  ظهرك  على وتستلق الساق ثلث حتى رجليك ثم جيدا، ذلك وتقلب ورد ماء أو الزهر
 . اهللا بإذن التامة والراحة الهدوء من عجبا وسترى اهللا بذآر لسانك

ل  من  صغيرة  ملعقة نصف قدر( آالشاي مغلي زنجبيل من آوب تشرب :اإلرهاق لعالج ى  مطحون  زنجبي  آوب  عل
 الزجاجة  رج مع  خل  من  حجما بقدره ممزوج زيتون بزيت الجسم آل تدلك ثم سكر أو نحل بعسل محلى ساخن ماء
 . االستعمال قبل جيدا

رى  لبن رطل نصف يؤخذ :والنشاط وللحيوية التناسلية للقوة ى  جاموس  أو بق ه  ويغل ل  من  صغيرة  نصفا  في  زنجبي
 !  وسترى شهر لمدة ومساء صباحا ويشرب سكر أو بعسل ويحلى مطحون

ل  معجون ة  المرآب  الزنجبي اءة  لتقوي ل  جرام  50 يؤخذ  :الب ذر  جرام  55 و مطحون  زنجبي  50 و مطحون  جزر  ب
ط  مطحون  جرجير بذر جرام 50 و مطحون ينسون جرام 50 و مطحون آرفس بذر جرام دا  تخل و  في  جي  عسل  آيل
 . يوميا الغداء بعد صغيرة ملعقة وتؤخذ نحل،

ة  نصف  تؤخذ  :التناسلية الطاقة وحث للنشاط ا ( صغيرة  ملعق ل الزنج من ) تقريب  ويسخن  حليب  آوب  في  وتقلب  بي
 . العشاء بعد حبذا ويا الحاجة عند ويشرب نحل بعسل ويحلى يصفى ثم ذلك،

 ومساء صباحا وتشرب نحل بعسل تحلى ثم حليب، في وتغلى الزنجبيل من صغيرة ملعقة تؤخذ :الوجه صفرة لعالج
 . النوم قبل زيتون بزيت الوجه دهن مع

ل  مع  جرام50 قدر مطحون زنجبيل فيه يطبخ آيلو قدر نحل عسل من يتكون معجون يصنع :للقلب مقوى در  قرنف  ق
 .مطحون ونعناع جرام،25
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  الثفاء ،الرشاد حب

لم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أن القيسي رافع بن قيس عن ال  وس اذا : " ق رين  في  م فاء  من  األم اء : الش "  والصبر  الثف
 )].القدير فيض( بالضعف له رمز السييوطي نهماع ونقله والبيهقي، مراسليه في داود أبو أخرجه[

 الجامع في" [ والصبر الثفاء: الشفاء من األمرين في ماذا: " قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عباس بن اهللا عبد عن
 ].الترمذي إخراج من الذهبي الحافظ وأثبته رزين، أخرجه: األصول

لم  عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي وعن ال  وس يكم : " ق اء  عل إن  بالثف ه  جعل  اهللا ف فاء  في  آل  من  ش
 )].القدير فيض( للحسن عادة يرمز مما عنه وسكت السيوطي، وعنهما الطب، في نعيم وأبو السني ابن رواه" [داء

ين  يسخن  وهو_  الرشاد حب العامة وتسميه_  الُثّفاء وهو الحرف: طرخان بن الكحال قال بطن  ويل دود ا ويخرج  ال  ل
 الشعر،  تساقط  ويمسك  الصدر،  من  الفضول  أخرج _  حساء  جمع _  األحساء مع طبخ وإذا. الجماع شهوة ويحرك
ه  شرب  وإن. الطمث  ويدر الرئة وينقي التنفس وعسر الربو وينفع الدمامل، أنضج والملح الماء مع به تضمد وإذا  من
م  خمسة  وزن سحقه  بعد اء  دراه ة  أسهل  الحار  بالم ل  الطبيع اح  وحل ع  الري ولنج  وجع  من  ونف ارد،  الق  سحق  وإذا الب

 .والبلغم البرد من الكائن الصداع من ونفع منهما نفع األبيض البهق وعلى عليه لطخ وإن البرص من نفع وشرب

ذلك  الخردل  بزر قوة مثل قوته: جالينوس عن وزاد إليه يشير أن دون الكحال ذآره ما القيم ابن نقل قد و د  ل  يسخن  ق
 ... الرأس وأوجاع بالنساء المعروفة الورك أوجاع به

ة  موطنه Cruciferae الصليبية الفصيلة من قائم حولي عشبي نبات Lepidium Sativum أو Cresson الُثّفاء و  منطق
 .متعددة بيضاء وأزهاره. ونجد والحجاز األوسط الشرق

ى  الغضة  أوراقه تضاف حيث طبخ غير نم يؤآل_  الحاد البقدونس_  سورية في_  الرشاد_  الثّفاء أسماء من و  إل
اء السلطات ع والحس ادة والسمك اللحوم وم هية، آم هلة مش ه يضاف أال ويجب. للهضم مس ح إلي تفادة المل  من لالس
د  للحليب مدرة أوراقه أن آما الجسم، من الروائح امتصاص فيه الموجودة اليخضور مادة وتفيد. الطبيعية خواصه  عن

 .المرضعات

و و ر ه ات أآث ى النبات ادة غن ود بم ذا الي ا وه ه م هل يجعل م س ا الهض وي آم ى يحت د عل ت الحدي س والكبري  والكل
ة  نسبة وفيه"  C" = "  ج"  بالفيتامين غني وهو والزرنيخ، والمنغنيز والفوسفور امين  من  قليل " و"  ب" و"  أ"  الفيت

PP  "،للجراثيم المبيدة الحيوية اداتالمض من عنصرًا احتوائه على حديثة دراسات وتدل والكاروتين. 

دم،  فقر لمعالجة مفيد ومشه، ومرمم مقو الثّفاء أن فالينه جان الدآتور يرى و ر،  داء وضد  ال در  الحف ول،  م  مقشع  للب
 الشعر، تساقط لمنع الرأس فروة على عصارته تطبق حيث الشعر بصيالت لحيوية ومنشط للضغط، خافض ومهدئ،
 .الجلدية التقرحات ولمعالجة

ذ ارة تؤخ دار األوراق عص ع غ 150_  60 بمق اء م اء أو الم رد الحس دود لط ة ال مم ومكافح ه وينصح التس  بتناول
ابون ب المص اء بالتع ل واإلعي عات وللحوام ابين والمرض س والمص ي بتحس رق ف ية الط ة التنفس ا والجلدي ي آم  ف
 واإلسهال  الزحار  لمعالجة  مسحوقها  او منقوعها وأ مغليها فيستعمل البذور أما. النازفة للبواسير نافع وهو األآزيما،

راض ة واألم خم الجلدي ال، وتض نع الطح ادة ويص ن آم حوق م كن المس ة آمس بطن آالم لمعالج ة واآلالم ال  الرئوي
 .للنساء ومطمث جنسي ومقو آطارد داخًال تناوله يفيد آما وغيرها،

وي  أنه علميا ثبت ى  يحت ة  عناصر  عل د  من  هام ز  و الفسفور  و الحدي ود  و المنجني ة  بدرجة  الكالسيوم  و الي  و ، عالي
 .  المرة الخالصة و)  هــ ، 2ب ، ج ، ب ، أ(  فيتامينات
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دة ي فوائ ديم الطب ف ديث و الق ة: الح ة التقوي اتح ، العام هية ف در ، للش ول م اح طارد ، للب دئ ، للري  مخفض و مه
 الحصى  تفتيت  في فعال ، النيكوتين و البلغم من الصدر جالء و للربو ، النفس عسر و الجنسية للتقوية ، الدم لضغط

 ، للسموم طارد و البول لتنقيه ، الجلد أمراض في يفيد ، السل و السكري و الروماتزم و للسرطان مكافح و الرمال و
 . الصداع و الصدرية النزالت ضد

 . العسل عليه يضاف و مساًء و صباحًا الرشاد مغلي من آأس: االستعمال طريقة

 بدرجة الكالسيوم و اليود و المنجنيز و الفسفور و الحديد من هامة عناصر على يحتوي أنه ثبت): الثفاء( الرشاد حب
 .  المرة الخالصة و)  هــ ، 2ب ، ج ، ب ، أ(  فيتامينات و ، عالية

د  عامة بصفة الجسم لحيوية مهم الرشاد حب و ه  جرعات  تستخدم  وق ة  لتنشيط  من و . الجنسية  الناحي وي  فه ى  يحت  عل
 .الجسم لنشاط حيوي بدور يقوم الفيتامين وهذا) E(» هـ« لفيتامين مشابه وهو تكوفرول فيتامين

وٍ  وهو  لألورام، آمضاد أيضًا ويستخدم للبكتيريا آقاتل يستخدم إذ مفيد؛ وهو» سكوالين« عنصر به الرشاد وحب  مق
ة  هو فالمناسب.. محددة ولفترة متوسطة بجرعات يؤخد مًاعمو فالرشاد لذا. الجسم لمناعة منبه أو الجسم لمناعة  ملعق
ة  عن  الجرعة  حجم بزيادة سواء منها أحذر فأنا استخدامه آثرة أما. يومًا) 30( ولمدة اليوم في صغيرة  صغيرة  ملعق

دة  زيادة أو الرشاد حب مطحون من ه  إضافات  أي، دون يؤخذ  أن ويفضل . الم  أو النحل  عسل  مع  فقط  يؤخذ  أو إلي
ب دم وننصح. الحلي ه بع اء تناول رة أثن ل، فت ا الحم ذ وإنم د يؤخ والدة بع رة ال ات مباش د ال وبكمي ى تزي ة عل  الجرع
ى  تزيد ال وأليام قلت آما صغيرة ملعقة وهي المثالية، ادة  وخطورة . شهر  عل ل  الجرعة  زي اد  حب  أن في  تتمث  الرش
ل « مرآب على يحتوي زو  البنزاي يانيد  أي ذا » تايوس ى  يعمل  المرآب  وه يط  عل ات  في  السرطانية  األورام تثب  الحيوان
ات  للبكتيريا مثبطة مادة فهو. اإلنسان ومنها عمومًا ات  أخذ  إذا ولكن . والفطري دة  بكمي ه  زائ دة  أمراض  يسبب  فإن  الغ

ة، ذلك الدرقي إن ول ذا ف ر المرض ه د يكث اء عن ه النس د عن ال، عن اء ألن الرج تخدمن النس اد حب يس ر الرش ن أآث  م
 .زائدة بجرعات وربما الرجال

دة ي فوائ ديم الطب ف ديث الق ة:  والح ة التقوي اتح ، العام هية ف در ، للش ول م ارد ، للب اح ط دئ ، للري  مخفض و مه
 الحصى  تفتيت  في فعال ، النيكوتين و البلغم من الصدر جالء و للربو ، النفس عسر و الجنسية للتقوية ، الدم لضغط

 ، للسموم طارد و البول لتنقيه ، الجلد أمراض في يفيد ، السل و السكري و روماتزمال و للسرطان مكافح و الرمال و
 .  الصداع و الصدرية النزالت ضد

 . العسل عليه يضاف و مساًء و صباحًا الرشاد مغلي من آأس : االستعمال طريقة

 :سينا ابن يقول

وة  شبيهة وقوته بابل بأرض يكون ما رفالح شجرة من رأينا ما أجود  : ديسقوريدوس قال  : الماهية  : حرف  الخردل  بق
ه  أفعاله في ينقص وورقه مجتمعين الجرجير وبزر الخردل وقيل الفجل وبزر ه  عن إذا  لرطوبت بس  ف ارب  ي اآلته  ق  مش
   . يلحقه وآاد

   . الثالثة إلى يابس حار  : الطبع

   . الجرب قيح ينشف تليين مع ُمنضج محلل ُمسخن  : والخواص األفعال

   . للدماميل ضّمادًا الملح الماء ومع البلغمي للورم جيد  : والبثور األورام

   . الفارسي النار خبث ويقلع للشهدية العسل مع والقوابي المتقرح للجرب نافع  : والقروح الجروح
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ا  لعرق به يحتقن وقد الشعير وسويق بالخل وضمادًا شربًا النسا عرق من ينفع  : المفاصل آالت ع  النس  وخصوصاً  فينف
   . األعصاب جميع استرخاء من نافع وهو دم يخالطه شيئًا أسهل إذا

ة  ينقي  : الصدر أعضاء ع  الرئ و  من  وينف ع  الرب ة  في  ويق و  أدوي و  المتخذة  اإلحساء  وفي  الرب ه  للرب ع  من  لمافي  التقطي
   . والتلطيف

دة  رديء وهو  العسل  مع به ضمد ذاإ وخصوصًا الطحال غلظ وينفع والكبد المعدة يسخن  : الغذاء أعضاء  ويشبه  للمع
ام  مشه  وهو  لذعه لشدة يكوب أن ه  شرب  وإذا للطع أ  أآسوثافن  من رة  قي ك  ويفعل  وأسهلها  الم ة  ذل اع  ثالث م  أرب  دره

   . فحسب

   . الجنين ويسقط الطمث ويدر الدود ويسهل الباه في يزيد  : النفض أعضاء

   . بالسحق لزوجته فيبطل يسحق لم إذا وخصوصًا يحبس منه والمقلو

م  خمسة  أو مسحوقاً  دراهم أربعة منه شرب وإن القولنج من وينفع اء  دراه ة  أسهل  حار  بم ل  الطبيع اح  وحل  من  الري
   . األمعاء

 . درهم أرباع ثالثة يفعله وقد وقيأها المرة أسهل أآسوثافن منه شرب إذا البابلي إن  : بعضهم وقال

 العاقول

  ALHAGI GRAECORUM اسمب علميا النبات يعرف

 .الجذور ذلك في بما أجزائه جميع النبات من المستعمل الجزء

م  معمر  عشبي نبات العاقول اع  يصل  شوآي  الخضرة  دائ ات  ارتف ى  النب راء  صغيرة  الزهرة  سم، 60 ال ة  حم  قرمزي
و  البذور، مواقع بين تخصرات عليها يظهر اسفنجية اللون داآنة قرنية الثمرة األشواك، جوانب من تخرج ات  ينم  النب
 .المملكة في الوسطى المنطقة في

اقول  نبات يحتوي ى  الع واد  عل ة  م دات  آربوهيدراتي دات  وجلوآزي واد  وفالفوني ر  وستيروالت  عفصية  وم  مشبعة  غي
ة  ومواد زل  وسكر  راتنجي ار  وزيت  مخت وي  ال الجذور  ولكن  طي ى  تحت ار  الزيت  من  نسبة  اي عل ا  الطي وي  آم  يحت
 .صابونية ومواد انثراآينونية مواد على النبات

تعماالت اقول اس ر: الع اقول ينتش ي الع ة ف ن الوسطى المنطق ة م د المملك ات ويوج ة بكمي ي قليل اطق ف رقية المن  الش
ال  فقد آثيرة شعبية طبية استعماالت لها التي النباتات من وهو والشمالية اقول  في  ه1008 سنة  االنطاآي  داوود ق  الع

ال  شوك انه" ر  تنب  وهو  الجم ه  األشواك  آثي ه  واصفر  ابيض  زهر  ل تدير،  وحب ائر  مس ذا  اجزاء  س ات  ه رئ  النب  تب
 ".برمادها ولو وطالء وبخورا شربا البواسير

 . الهضمي للجهاز ومطهر للبول ومدر ومقيء ملين والعاقول ، الكلى حصى وحاالت للروماتيزم عالج العقول

تخلص  يستعمل للنبات الطازج العصير ومقئ، للبول مدرو آمسهل الهند في يستخدم العاقول ان داستور ويقول  من  لل
ات  يستعمل  آما البول، حبس ى  توضع  ضمادة  عمل  في  النب ا،  البواسير  عل ات  يحرق  او لعالجه  ويوجه  الجاف  النب
 .آالمها لتخفيف البواسير جهة المتصاعد الدخان

اقول  ات وهو ALHAGI الع اً  يعرف معمر  شوآي عشبي  نب  ALHAGI باسم  علمي GRAECORUM ات احد  وهو  النبات
ه  جميع منه المستعمل والجزء السعودية في المستوطنة وي .اجزائ ى  يحت دات  عل ة  جلوآوزي واد  انثراآينوني  عفصة  وم
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ات  اجزاء  جميع تستخدم.آربوهيدراتية ومواد صابونية ومواد مشبعة غير وسيتروالت وراتنجية  بخوراً  أو شرباً  النب
 مالحظة.* آالمها لتخفيف البواسير لعالج آضمادات النبات يستعمل آما البواسير، لعالج ماؤه برد ولو حتى طالًء أو

ا  المشي،  وافضلها  الرياضة  من  نوع أي عمل البواسير مرضى على يجب: البواسير لمرضى هامة  عالج  يجب  آم
 في  واالستمرار  الحارة توابلوال والحوامض البقر ولحم السمك تناول من االقالل ويجب المشكلة اساس النه االمساك

 .الشرج فتحة دهن

قيقة  آالم ضد نشوق عمل في يستعمل آما ذي  والمستخلص . الش تج  ال ر  عن  ين ي  تبخي ات  مغل  او آمسكن  يستعمل  النب
د  وباألخص للحكة ملطف ال،  عن ا  األطف ادة  ام ة  الم ي  االفرازي ات  أوراق من  تخرج  الت ا  النب أثير  فله  للجنس  منشط  ت
ول  السعودية  ومن للدم، ومنقية للبول ومدرة للصفراء ومدرة مسهلة وهي يةحيو الجسم وتكسب  ان) 1982(الشيخ  يق
اقول  نبات يفرزه الذي المن ان يعتقدون المواطنين بعض ذي  المن  هو  الع رآن  في  ذآر  ال رة  سورة  في  الق  وفي . البق
رع  األوراق تغطى الصيف نقط  واألف ائل  من  ب وام  في  س م  العسل،  ق ذا  يأخذ  ث ى  التحول  في  ائلالس  ه ادة  ال  شديدة  م
ى  وتضرب  األجزاء هذه تقطع المن هذا جمع أجل ومن اللزوجة، ة  عل اقط،  قماش  قطع اد  فتتس ات  رم د  النب ه  بع  حرق
 .آمسهل النبات يستعمل آما الجروح، تجفيف في يستخدم

ات  ان) م1984( وشرآس الخليفة يقول الكويت ومن اقول  نب اتيزم  آعالج  يستعمل  الع ا  للروم ى،  حصى  التوح  الكل
ول ) 1986( الشوربجي اما آملين، الصحراء في العاقول يستخدمون البدو ان) 1985( سعد يقول مصر ومن ه  فيق  ان

آلالم  آمسكن  يستعمل يا  آلالم ومسكن  ومسهل  للسيالن  وموقف  ل ر،  البلهارس ا  ومطه ول ) 1985( عاشور  ام  اذا فيق
ة  في  آبيرة فائدة شربه افاد غلي و  الحامض  إزال ول  وإدرار ليالب از  ومطهر  مسهل  وهو  الب ا  الهضمي،  للجه  ان آم

 . المفاصل ورم عالج في األدوية أنجح من صبغته

اتزم  عالج  في  يستخدم  األوراق من  المستخلص  الزيت  ان آما ومقيء ومدر ملين العاقول ان قطب يقول آما  الروم
 .النزيف عالج في األزهار تستخدم آما

 العسل

 ]69: النحل[} ...للناس شفاء فيه ألوانه مختلف شراب بطونها من يخرج{

ة .. محجم  وشرطة.. عسل شربة: ثالث في الشفاء:((وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ار،  وآي ي  وأنهى  بن  أمت
 ].البخاري رواه)) [الكي عن

ة  أهرمات  من  هرم  في وذلك النحل بعسل مملوء إناء في مغمورة طفل جثة على عثر لقد ك .. بمصر  الفراعن  إن وذل
ى دل يء عل ا ش دل فإنم ى ي ا عل ي م ل ف ن العس ب م ت عجائ ة جعل ذا جث ل ه نة 4500 خالل الطف تعفن ال س  وال ت

اً  ثبت وقد ال ،آيف آل من شفاء العسل في أودع الذي اهللا بقدرة وذلك.. تعطب ا  أن علمي  العسل  في  تعيش  ال البكتري
ع  التي وهي) البوتاس مادة( على الحتوائه ا  عن  تمن ة  البكتري ي  الرطوب ادة  هي  الت ا،  م م  وإن حياته  يصلنا  أو نسمع  ل

 للعسل  الخالق  ألنه.. حق تعالى اهللا قول أن في مطلق يقين على فنحن فوائد من العسل في لما العلمية المصداقية خبر
 .شيء لكل والخالق والنحل

 ].14: الملك[} الخبير اللطيف وهو خلق من يعلم أال{

م  شهر آل غدوات ثالث لعق من: ((عنه تعالى اهللا رضي هريرة أبي حديث من مرفوعًا ماجة ناب سن في جاء وقد  ل
 )). البالء عظيم يصبه

 سبحانه للحق إبداع آية العسل ترآيب

 ه، ب ،3 ب ،2 ب ، 1ب أ،: وهي فيتامينات من اإلنسان جسم يحتاجه ما آل هي تكون قد فيتامينات العسل في توجد
 الجسم،  يحتاجها التي الفيتامينات وأنقى أقوى الفيتامينات وهذه.. النيكوتنيك وحمض أسيد وفوليك هـ و، ك، د، ،6 ب
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اً .. العسل  تناول من ساعة خالل بسهولة ويمتصها ات  خالف وافرة  للفيتامين ة  المت أآوالت  في  والمتفرق  وهي  أخرى،  م
 العسل، فيتامينات من وأضعف أبطأ

د ذلك وتوج ادن آ الح مع ي وأم ل ف د، العس يوم، آالحدي فور، والكبريت،والمغنس ا والفوس يوم، والك ود، لس  والي
يوم، ور، والصويوم، والبوتاس روم، والنحاس والكل ل، والك يليكا، والرصاص، والنيك ز، والس وم، والمنجني  واأللموني
وم،  والبورون، انيوم  والخارصين،  والقصدير،  والليثي ذه  أن والعجيب .. والتيت ات  من  ه راب  مكون ذي  الت ه  ال ق  من  خل
 .اإلنسان

ز،  خميرة مثل وحيويته، ولحياته اإلنسان لجسم جدًا مهمة وأحماض خمائر بالعسل ويوجد رة  األميلي ز،  وخمي  األنفرتي
ك،  حمض بالعسل فيوجد األحماض وأما.. البروآسيد وخميرة الفوسفاتيز، وخميرة الكاتالير، وخميرة ك،  النملي  واللبني

 .والجلولونيك والبيروجلوتاهيك، ساليك،واألوآ والطرطريك، والليمونيك،

ات  بالعسل  ويوجد ة  هرمون ة  منشطة  قوي ا  فعال ة  مضادات  به ي  حيوي ة  من  اإلنسان  تق أعتى  وتفتك  األمراض،  آاف  ب
 .للسرطان المضاد) ثقيل هيدروجين( الديوتيريوم مادة بالعسل أن واآتشف والميكروبات، الجراثيم

 العسل يعالجها التي األمراض بعض

اء،  صباحاً  الحساسية  مكان ويدهن الورد، وزيت الفزلين، العسل من فنجان على يضاف :اسيةللحس  تجنب  مع  ومس
 .يوميًا غسل ملعقة تناول يتم الدهان ومع والمانجو، آالبيض للحساسية المثيرة المواد

 ولمدة هدوء في لتسبيحا من وتكثر استرخاء، حالة في الجسم ويكون بالعسل الوجه تدهن :الوجه وبهاء المرأة لجمال
ل  يدهن ثم ويجفف دافئ بماء الوجه تغسل ثم ساعة، ربع ون،  زيت  من  بقلي ذه  وتكرر  الزيت ة  ه دة  متواصلة  العملي  لم

الى  اهللا شاء إن الوجه يشع سوف ذلك بعد أسبوع، رار  بالنضارة  تع ى  ولكن .. واالحم رأة  عل دي  وال تختمر  أن الم  تب
 .مسلمة امرأة لكل واجب الخمار ألن.. آثمة تعد فإنها وإال ،.ومحارمها لزوجها إال زينتها

ل،  الجروح  وتجنب  تضميده  مع  بالعسل  الجرح  يدهن :للجروح زع  وال البل ة  آل  إال تن ام  ثالث تفاجأ .. أي ا  وس  أخي  ي
 .مغشوشًا العسل يكون أن واحذر.. تعالى اهللا شاء إن تقيحات بال والتآمه الجرح باندمال

د  يتقشر  حتى ومساء صباحًا الحرق به ويدهن الفزلين من مقداره مع خلطوي بالعسل يؤتى :للحروق .. المحروق  الجل
ه  الجلد أن وجل عز اهللا بقدرة تجد ولسوف م  آأن ل  من  يحرق  ل ة  في  بيضة  تضرب  أو.. قب دهن  عسل  ملعق ذلك  وي  ب
 .آذلك مفيد فإنه يوميًا الحرق مكان

ا . الشعر أصول ليتخلل دليكالت مع بالعسل المصاب رأس يدهن :وبيضه القمل لقتل ذا  وي و  حب ان  ل ك  آ ل  ذل وم،  قب  الن
 آل  دابر ليقطع متواصل أسبوع لمدة العملية هذه وآرر التمشيط مع دافئ بماء تغسل الصباح وفي الرأس، تغطية مع

 .اإليمان من والنظافة.. وبيضه القمل

رة  عسل بملعقة يحلى الدافئ، اللبن من آوب :األرق لعالج وم  لقب  ويشرب  آبي ا  وسرعان  بساعة،  الن تنام  م دها  س  بع
 .تعالى اهللا شاء إن الفجر أذان حتى ممتعًا هادئًا نومًا

لم  النحل،  عسل  أآل  على المريض داوم لو :والجنون النفسية لألمراض ره  وس دغ  ظه نحالت،  لل  اللدغة  دهن  مع  ال
ذاء  الرأس دهان مع ك،آالعل شممعه ومضغ العسل أآل مع مرة، شهر آل ولو ذلك على واستمر بالعسل،  الملكات  بغ
 .األمراض هذه من ويبرأ حياته في ويهنأ إال تعالى اهللا بإذن عام ينقضي فلن قليًال

اً  الريق على يشرب :للصرع ذلك  نحل  عسل  فنجان  يومي اء،  في  وآ رأ  المس ى  الجن  سورة  ويق اء  آوب  عل  ساخن  م
زول  ولسوف .. أسبوع  لمدة ذلك لىع ويستمر.. المريض ينام ذلك وبعد ويضرب، النحل بعسل محلى ر  ي  الصداع  أث
  .اهللا بقدرة تمامًا
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 جربت فلقد.. يوميًا ذلك بعد ملعقة تناول مع النوم، وقبل صباحًا النحل بعسل المريض يكتحل :العيون أمراض لجميع
اء  أن والعجيب.. بتراآوما أصبت حينما ذلك شخصيًا أنا ون  أطب ون  العي ا ( إن يقول زو  ال) التراآوم ا  لت ه  لم  من  يرون

 .تجارب عدة بعد أزالها فقد) النحل العسل( وجل عز اهللا دواء أما.. أدويتهم فشل

م: للحموضة ن ل ا أآ اني شخصيًا أن ن أع ان مرض أي م د وهللا آ ك.. الحم رة وذل اولي لكث أة.. النحل لعسل تن  وفج
ه  لما تضرني آانت التي الجيلالف حبوب طبيب بإشارة فاستعملت لولى، باألميبيا أصبت قد وآنت عنه انقطعت  أحدثت

ة  آثار من ة  جانبي ا .. مؤذي امج  عن  فتوقفت  الحموضة،  منه وم  واستعملت  العالج  برن  الحموضة  فانتهت  والعسل،  الث
دة  عسل  بملعقة محلى لبن بكوب الريق على الثوم فص ببلع وذلك.. األميبيا ومعها ام  خمسة  لم ان  أي  وهللا شيء  آل  آ
د  الحمد ل  وصدق .. انتهى  ق دة  صديق  أحسن  العسل  إن: "القائ ول "..  للمع دة  عدو  أخطر  إن وأق  هي  ولإلنسان  للمع
 .باهللا والعياذ الكيميائية األدوية

 فهذا.. العسل فوائد بعظمة دومًا يذآرني وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول محمد الحبيب حديث إن :اإلسهال لعالج
ه  اهللا صلى  الرسول  فأمره.. بطنه استطلق أخي: له وقال وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول إلى جاء الذي الرجل  علي
ه  عليه اهللا صلى النبي إلى فرجع أخيه لشفاء متعجًال الرجل وآان.. عسًال يسقيه بأن وسلم وآله لم  وآل ول  وهو  وس : يق
ه  اهللا صلى  الرسول  الرجل راجع وقد.. استطالقًا إال يزده فلم عسًال سقيته لقد لم  علي رة  آل  وفي .. ارامر  وس ان  م  آ

ول  وسلم عليه اهللا صلى الرسول ه  يق رة  وفي " عسالً  اسقه : " ل رة  الم ه  رد األخي ه  اهللا صلى  اهللا رسول  علي ه  علي  وآل
 أن وظن  العسل،  يهضم حتى يصبر لم الرجل فهذا.. مسلم في جاء ما على).. أخيك بطن وآذب..  اهللا صدق: (وسلم
ر اء األم روى آالم آن ي ب الظم رب عق رة هش أن ونسي مباش ذاء العسل ب د ودواء غ ه نصبر وأن الب و علي اعة ول  س
 .عقال من فك وآأنه تمامًا شفى قد أخاه وجد حتى أخيه دار إلى الرجل رجع وما.. فاعليته ليؤدي لهضمه

 .ثبت آما اإلسهال لعالج الفعالة األدوية من فالعسل

ه  يؤخذ .. اإلسهال نقيض :لإلمساك بن  من  آوب  ل ار  الل ذاب  دالب ه  الم ة  في ه  ومساء  صباحاً  نحل  عسل  ملعق ين  فإن  يل
 . تطهيرًا ويطهرها المعدة

ى  ):الطراش( للتقيؤ ل  يغل داً  القرنف ى  جي ل  فنجان  ويشرب  النحل  بعسل  ويحل ة  آل  قب ه  وجب يء  يوقف  فإن ع  الق  ويمن
 .الغثيان

در  جفف الم الموز  قشو  طحين  مع معًا، ويمزجا ساخن لبن وآوب عسل آوب نصف يؤخذ :للقرحة ة  ق  صباحاً  ملعق
ة  بشعورك  عجبًا ترى ولسوف شهر، لمدة ومساء اً  القرحة  من  اهللا بعون  بالعافي ن  تمام ى  ول  إن الجراح  بمشرط  تبتل
 .تعالى اهللا شاء

اء  آوب  في نحل عسل ملعقة مع الفجل عصير يؤخذ :الصدرية لألمراض اء،  صباحاً  دافئ  م ه  ومس ى  يقضي  فإن  عل
 فإنه النحل بعسل ومحلى ماء في مغلي) شحرى( دآر لبان أخذ لو وآذلك تمامًا، لصدرا وينظف الصدرية، األمراض

 .للرئتين وأنشط أقوى

اء  في وتذاب العسل من ملعقتين تؤخذ ):الفم رائحة إنتان(البخر لعالج ى  م ى  ويغل ار  عل ة  ن ى  هادئ  البخار  يتكون  حت
وب  قمع  خالل  من  الفم طريق عن ويستنشق وق  مقل اء  ف .. العسل  شمع  مضغ  استمرار  مع  الجلسة  ذهه  وتكرر  اإلن
 .وجل عز اهللا بقدرة تمامًا البخر زوال األيام مع تجد وسوف

ذاب  بماء الغرغرة مع الفم طريق عن االستنشاق مع السابقة العملية نفس :الصوت بحة ه  م ل  عسل  في ح  من  وقلي  المل
 .تعالى اهللا شاء إن الصوت بحة تضيع سوف أيام ثالثة وخالل

ارة  هو والمغلي أآل، آل بعد عسل ملعقة شرب مع النوم قبل والبصل العسل مغلي بخار يستنشق :نزااألنفلو  عن  عب
 .يتبخر حتى النار على ماء به إناء في ذلك ويوضع صغيرة بصلة ومبشور عسل
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ان  في  يحفظ ثم معًا، ويغلى عسل آوب نصف في فنجان قدر ويلقى الشبت يعصر :للقوباء دهن  برطم ه  وي اء للقو ب  ب
 . اهللا بإذن بسرعة يزيلها فإنه

دليك  وآذلك ومساء، صباحًا به ويتمضمض بالخل العسل يخلط :األسنان وتقوية اللثة آلالم ة  ت  واستعمال  بالعسل  اللث
 .معًا واألسنان للثة ومقو التسوس من لألسنان واقي أعظم آالمعجون والعسل األسنان آفرشة السواك

اً  مرات  ثالث  آدهان العسل يستعمل هاوقرحت الدوالي لعالج :للدوالي ق،  المساج  مع  يومي ة  ويشرب  برف ذلك  ملعق  آ
 .تعالى اهللا شاء إن تمامًا الدوالي تزول حتى بصبر ذلك على ويستمر وجبة آل بعد

د  زيت  من  وفنجان  العسل  من  فنجان يؤخذ :والغرغرينا المتعفنة للقرح داً  ويمزجان  الحوت  آب دهن  جي ذه  من  وي  ه
ه  ويضمد ) دافئ  ماء في نحل عسل وهو( بمطهر الجرح تنظيف دبع) الخلطة( اً  وتكرر  بشاش  علي ذه  يومي ة  ه  العملي
 .فنجان قدر يوميًا وافرة بكمية العسل شرب مع

ر  المستمر  التنظيف  مع  بالغراء الورم بتضميد وذلك.. لذلك النحل غراء يستعمل : الخبيثة لألورام اً  والتغيي  مع  يومي
 . الطعام قبل ساًءوم صباحًا ملعقة أخذ

در  عنصل  وخل  وسكنجبين  فنجان قدر نحل عسل يؤخذ :الربو ة  ق لٍّ،  من  ملعق اء  في  العسل  مع  ويلقى  آ ه  إن اء  ب  م
 .تمامًا الربو مأساة ينهي أسابيع وخالل اهللا بعون فإنه يوميًا الريق على ويشرب جيدًا ويذاب

وي  السل ورد  شراب  يمزج  :الرئ در  ال ا  ويضرب  العسل  من  بق  بزيت  والعنق  الصدر  ومساء،ويدهن  صباحاً  نفنج
 .قدير شيء آل على وهو اهللا يعافيه حتى ذلك على ويستمر النوم قبل العسل في المضروب الزيتون

ه  المغلي الماء من قليل في وتذاب آلخر حين من عسل ملعقة تؤخذ :القلب عضلة لتقوية ان،  قشر  في ه  الرم دعم  فإن  ي
در  الملكات غذاء من ذأخ لو آذلك جدا، ويقويه القلب دار  قطرات  ثالث  ق ك  ومق ر  من  ذل إن  العنب ك  ف وي  ذل  القلب  يق

 .للغاية وينشطه

 العسل،  من بملعقتين المحلى البارد الماء من آوب يوميًا الريق على يشرب :الرعشة و القلب عضلة التهابات لعالج
 .عالىت اهللا بإذن األسبوع يتعدى ال قد وذلك الرعشة تنتهي حتى ذلك ويستمر

 أو جزر  عصير  آوب  شرب ويمكنك بعدها عسل ملعقة تناول يتم فقط شهر ولمدة يوميًا وجبة آل بعد :القلب لضغط
 .وجل عز هللا وشكر منك حمدًا منه داء آل واجعل منبت، قمح عصير

اء  آوب  نصف في عسل ملعقة توضع :اللسان وأورام الفم للتهابات ه  ويتغرغر  ساخن  م اً  مرات  ثالث  ب ه ف يومي  إن
 . تعالى اهللا شاء إن قليلة أيام خالل ذلك على يقضي

 .يوميًا النوم قبل األذن في به ويقطر الملح من قليل مع ماء في العسل يمزج :وآالمها األذن ألمراض

 آذلك الدهان مع وذلك دافئ، ماء آوب في السوداء الحبة زيت من صغيرة ملعقة مع مذابًا العسل يشرب :للروماتيزم
ادير  والعسل الزيتون، وزيت الكافور، وزيت السوداء، الحبة زيت نم بمزيج اوية  بمق ًا،  متس ك  مع ل  وذل وم  قب  مع  الن
م  مكان لف دون  الصوف  من  بقماش  األل ذلك  ضغط  ب ى  يقضي  النحل  لسع  وآ اتيزم  عل اً  الروم ان  في  تمام م  مك  األل

 .اللسعة مكان بالعسل ذلك بعد ويدهن

ق  عن وآذلك ، ومساء صباحًا النحل بعسل المحلى) الدآر لبانال( الكندر مغلى يضرب :اإلستسقاء ة  طري  بسيطة  آي
ى فل أعل رة وأس در الس ة، بق ه أنمل قاء لتصفية مجرب فإن ًا االستس ع تمام ة م ن الحمي ل م وم أآ اد اللح ى واالعتم  عل

 . أيام ثالثة لمدة وذلك.. القمح وخبز الشوفان،
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اً  يغير بضماد عليها ويلصق النحل بسم تدهن ثم تدمى حتى جيدًا وينظف مكانها يحلق :للثعلبة اد  نفس  في  يومي  الميع
 . فقط أسبوع لمدة

ى  تسخينه  بعد النحل غراء يوضع ):الثأليل(للكالو ألول  عل دمل ( الث ربط ) ال ام  وي رك  بإحك ة  ويت ام  لثالث ى  أي  يسقط  حت
 . ذلك تكرار ويحسن.. بجذوره الثألول

 جيدًا ويصفى بقري، سمن وملعقة نحل، عسل مالعق ثالث إليه تضاف ثم برى خبازى ورق طبخ :الكلوية للحصوة
وي  المغص  عند آوب منه ويشرب معًا خلطه بعد ه  الكل إذن  المفعول  عجيب  فإن الى  اهللا ب ى  ويستمر  تع ك  عل دة  ذل  لم

 .تعالى اهللا بفضل وتطرد الحصى يتفتت حتى أسبوع

ه  تؤخذو جيدًا طحنه بعد البلوط لحاء يؤخذ :الكبد أمراض لجميع ة  من ك  ويؤخذ  نحل  عسل  فنجان  في  تعجن  ملعق  ذل
 ..تعالى اهللا بقدرة األثر عجيب فإنه انقطاع بال شهر لمدة يوميًا الريق على

ة  دون عليك  يمر  يومًا تدع ال.. ذهبية نصيحة إنها :والشباب والحيوية للقوة ه  العسل  من  ملعق اء،  وآأن ا  الم  اعتبره
ذا .. العسل  من الملعقة هذه تناول تدع ال تشاء وقت أي في.. العمر مشوار في عادة ال  ول ن  ق ينا  اب رئيس  الشيخ  س : ال

تفظ أن أردت إذا" بابك، تح اطعم بش ًال ف ذلك.. عس و آ ى ل دًا، الجوز ورق غل م جي ى يصفى ث  ويشرب بالعسل ويحل
 ".ومنشط مقو فإنه يوميًا آالشاي

د  المرأة شربت لو :والوالدة النساء ألمراض دء  عن ق  ب ا  عسل  جان فن الطل تلد  فإنه إذن  س الى  اهللا ب  وسهولة،  بيسر  تع
ى  وللقضاء الطمث، وإلدرار الوالدة، بعد البلدي القمح بخبز العسل أآل من ولتكثر ه  عل اً  تشرب  آالم ة  من  آوب  الحلب
 .والمساء الصباح في وذلك بعسل وتحليها جيدًا المغلية

 .والضار المؤلم الرحم وغسيل المهبلي الكشط وبدل للمرأة، مريح الدافئ والماء بالعسل المهبلي والدش

 .وتعالى سبحانه اهللا بتقوى عسل في عسل آلها حياة تحيا يجعلها للمرأة العسل عمومًا

دره  ويخلط) جيدًا وعصرها بصالت ثالث بدق وذلك( البصل ماء يؤخذ :التناسلية للقوة ى  عسًال،  بق ار  وعل ة  ن  هادئ
ى  يقلب اء  يصل  حت د  وضع وي العسل  رغوة  النته ك  بع ارورة  في  ذل ة  وتؤخذ  ق د  ملعق داء  بع اً  الغ  عجنت  وإن.. يومي
 .آالمربى وتؤآل الفجل بذور مع وآذلك.. آبيرًا آهًال آان ولو حتى آثيرًا الزوج يقوى ذلك فإن السوداء بالحبة

ر  حليب  من  آوب بعده ويشرب استخدامه، فور الملكات غذاء يؤخذ :للعقم ه  البق رادة  علي رن  ب د  ق رن ال وحي در  ق  3 ق
 ..البشرى آانت الذرية يمنحه أن اهللا شاء فإذا.. آامل شهر لمدة ذلك على ويستمر مليجرام،

 .قدير شيء آل على واهللا

اً  النخل طلع تضع للمرأة وبالنسبة ا  في  النحل  بعسل  ممزوج ل  رحمه ل  المباشرة  قب دعو  بقلي ا  أن اهللا ولت ة  يمنحه  ذري
 .صالحة

در  يوم آل بشمعه العسل ويبلع مرة، أسبوع آل مليجرام مائة قدر مباشرة الخلية نم الملكات غذاء يؤخذ :للسرطان  ق
م  السوداء،  الحبة ودهن بالعسل الجسم تدليك مع فنجان، اء  االغتسال  ث د  دافئ  بم ده  يشرب  ساعة  بع ة  طحين  بع  الحب
 . يوميًا جزر عصير في ممزوجًا والعسل السوداء

ط  :والبهاق للبرص دهن  بالنشادر  العسل  يخل ه  وي اً  ب ه  يومي و  والصبر  باالستمرار  فإن اق  يجل إذن  والبرص  البه  اهللا ب
 .تعالى
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 في مذاب نحل عسل يشرب المساء وفي صباحًا، ذلك ويشرب عسل فنجان على السمسم دهن ملعقة تضاف :للسموم
 .لحومال أآل عن الحمية مع أيام ثالثة لمدة يوميًا ذلك ويكرر العنبر، من قطرات عليه ساخن لبن آوب

ة  من الملكات غذاء يوميًا يؤخذ :للبروستاتا در  مباشرة  الخلي ام  مع ) مليجرام 50( ق ان  حم اء  للمك ذاب  دافئ  بم ه  م  في
 الشفاء معجزات آتاب المرجع. شهر ولمدة مساء ذلك آان لو حبذا ويا.. عسل

 المغشوش العسل معرفة طرق بعض

ا  ومنها مادة أي تخالطه لم طبيعي لعس هو ما منها العسل أنواع من بالعديد األسواق تمتلئ  تصرفت  مغشوش  هو  م
 .إليه أخرى مواد أي أو الجلوآوز شراب أو األبيض السكر بإضافة األيدي فيه

اً  العسل  آون على األولى بالدرجة يتوقف بالعسل العالج إن اً  حقيقي واد  من  خالي  هو  الحقيقي  العسل  ألن األخرى  الم
 :القرآنية اآلية علية تنطبق التي الشفائية الصفات يحمل الذي وحدة

 .)للناس شفاٌء فيه( 

 المغشوش عن الحقيقي العسل معرفة ويمكن مغشوش غير طبيعيًا حقيقيًا يكون أن العسل استعمال عند المهم من لذلك
 :بـ

 :الطبية نيويورك نشر مقال في آما وتنجر يقول) 1

ا  ضعف  بمقدار نحللها وعندما ناعمة رغي لينه آنقطة التجمد إلى ميل لها الجيدة األعسال إن( اء  من  وزنه  تصبح  الم
 ).خيطي غير رائقًا سائًال

ه  آانت فإن يوم ثاني إلى ويترك مقطرًا، ماًء أضعافه خمسة في العسل من مقدار يذاب) 2 واد  ب ة  م  في  رسبت  غريب
 .جيدًا العسل أن يعني رائقًا المحلول آان إذا أما القاع

اء  أسفل  في  صحيفية رواسب فتجد يوم، ثاني إلى ويترك) درجة 55 عيار( المخفف الكحول في العسل يذاب) 3  اإلن
 .مغشوشًا العسل آان إن

 يبرد حتى فترة ويترك النار عن يرفع ثم يغلي حتى النار على وعاء في الماء من آمية مع العسل من آمية وضع) 4
 .العسل في النشا وجود على دليل هذاف أخضر أو أزرق لون ظهر فإذا اليود من قليًال إلية يضاف ثم

ه  آاس إلى% 50 بنسبة بالماء المذابة البوتاسيوم يودور مادة من قطرات بضعة تضاف) 5 ذاب  عسل  في اء  م  أو بالم
 .بالنشويات مغشوش العسل أن على ذلك دل بنفسجي أزرق لون ظهر فإن المخفف الكحول

ول  المزيج هذا يعامل مث وعاء في الماء من ومثلها العسل من آمية توضع) 6 إن  البوتاسيوم  بمحل ون  ظهر  ف  أحمر  ل
 .به التجاري الجلوآوز وجود على ذلك دله بنفسجي أو

 : العسل غش لمعرفة بنفسي جربتها التي الطرق ومن

إن ) األحمر  الكحول ( السبرتو  في  العسل من قطرات توضع العسل غش لمعرفة -1 ه  ترسب  ف و  في ي  عسل  فه  حقيق
 .مغشوش فهو تقطع فإن آالخليط يكون حتى إناء على سكبي أو مغشوش، غير

ا  سرعة والحظ صغيرة ملعقه نصف تذوق -2 م  في  ذوبانه إذا  الف ذا  بسرعه  ذابت  ف ل  فه ى  دلي  الغش  من  سالمته  عل
 .  بالعكس والعكس
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م  وجدت  إذا دقيقتان وانتظر العسل من صغيرة معلقة تذوق -3 اعلم  واضحة  فمك  في  العسل  حالوة  طع  عسل ال أن ف
 . الفم في طعم له اليبقى ثالث أو دقيقتين بعد الطبيعي العسل إلن مغشوش

 .أصلي فهو نوعه حسب النحل منها يتغذى التي النبتة بنوع الممزوجة العسل رائحة وجدت فإن العسل رائحة شم -4

 الصبار

ة  الفصيلة  من  الصحراوية  النباتات جنس من وهو ا  الزنبقي بية  انواعه واع  ره،معم  شجرية  او عش ره  الصبار  وان  آثي
 ..األسيوي والصبار األفريقى، والصبار العادى، الصبار: منها

ى  الصبار  يحتوى: الطبية واستعماالته وفوائـــده ترآيــــبه ى  السكر  من % 12،8 عل اح  احماض  وعل ين  التف  والبكت
 ...ج و أ اتوفيتامين والفوسفور الكلس على ويحتوى البروتينية، المواد من% 1 وفيه والتانين

 ..العيون وامراض الكبد امراض عالج فى المختلفة الصبار لنباتات االوراق عصير يستعمل

ة  الجلد بشرة دهان فى طازجا يستعمل آما اء  المباشرة  الشمس  اشعة  من  المحترق ى  التصييف  اثن  البحار  شواطىء  ل
ة،  االمراض  بعض  وعالج  المختلفة الجروح التئام سرعة على المساعدة فى يستخدم آما العالج، االم لتخفيف  الجلدي

ة، الم واالطراف  الوجه  بشرة ونعومة ترطيب فى النساء وتستخدمه د  ختلف اول  وق ع  الطازجة  االوراق عصير  يتن  لمن
 ...المزمن االمساك عالج فى السنامكى او السنا تعاطىمستخلص عن الناتج االسهال

ديثا ن وح ات فصل أمك ة المرآب ن الغليكوسيدس ى الصبار اوراق م دخلى والت ي ت ات ف ل مستحضرات مكون  التجمي
د،  بشرة  ونعومة لترطيب المختلفة ا  الجل ى  تساعد  آم ام  سرعة  عل ة  الجروح  التئ رات  وإزال  الوجه،  فى  المنتفخة  البث
  .والجلدية السرطانية األورام أنواع لبعض مثبطة فعالية لها الصبار فى الموجوده اإليمودين مادة ان وثبت

 البصل

ه  بيت  آل  في ألنه ؛ محروم إال يجهله ال بصلال  وع  وهو  وجود،  ل ل  من  ن ة،  الفصيلة  من  البق ل  وهو  الزنبقي  ذو بق
 البصل  استعمال  من  الحذر  آل والحذر طيارة آبريتية مادة وهي اآلليل، سلفات هو ذلك وسبب.. مهيجة نفاذة رائحة
 .طازجًا يستعمل أن يجب فلذا سامة، مادة منه وتتكون يتأآسد ألنه مقطعًا تخزينه بعد

ل  عصيره  أن علميًا ثبت وقد ات  يقت ذلك  السبحية،  الميكروب ات  وآ ك  السل  ميكروب ور  تهل  لبخار  المريض  تعرض  ف
 .البصل

د وأشهر ة بل د البصل لزراع ي الجي الم ف ى الع رة هي اإلطالق عل ندويل جزي وهاج ش ي بس ول.. مصر ف ام يق  اإلم
 ".للشهوة فاتق المخلل والبصل.. المعدة قوىو حرافته قلت البصل خلل إذا: "الرازي

و  المشوي  البصل  يأآلون مصر صعيد في فإن ولذلك وي  فه ول .. العضالت  وتشد  الوجه،  ويحمر  الجسد،  يق ن  يق  اب
اه  في  ويزيد للبول، إدرارًا أشد آان طبخ وإذا للبطن، ملين معطش ملطف الطعام، لشهوة فاتق البصل:"البيطار  إن الب
 .المقلي والجبن المشوي الجوز البصل رائحة ويقطع قًا،مسلو البصل أآل

 ويدر األيرقان، ويذهب اللحم، مع المطبوخ خصوصًا الشهوتين، ويقوي السدد، يفتح إنه:" البصل عن األنطاآي وقال
 ".الحصى ويفتت والحيض، البول

راً  البصل بمصل حقن الآوفسكي جورج الطبيب العالم أن الفرنسية" شيء آل"  مجلة في جاء وقد  المرضى  من  آثي
 .باهرة نتائج على فحصل السرطان مرضى والسيما
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 :هي البصل في الطبية الفعالة والمواد

ة  الجنسية  الهرمونات وآذلك والمنشط، للتعفن) س( فيتامين ادة  للرجال،  المقوي وآنين ( وم ل  وهي ) الكل  األنسولين  مث
بط كر تض ى الس دم، ف ذا ال إن ول ن البصل ف ة م دةالم األدوي كر، لمرضى في د الس ت، بالبصل ويوج د، آبري  وحدي

 .لألعصاب مقوية وفيتامينات

دورة  للقلب، ومنشطات والصفراء، للبول، مدرة مواد آذلك ويوجد ة،  وال ه  الدموي ائر  وب دة  وأنزيمات  خم دة،  مفي  للمع
 .والهرمونات للغدد ومنشطة منبهة ومواد

لفات  واألورمايويسين،  لينالبنس من أقوى حيوية مضادات بالبصل أن ثبت ولقد ك  أجل  من .. والس ه  ذل  من  يشفي  فإن
 .الخطيرة الجراثيم من آثيرًا ويقتل والسيالن، والزهري، السل،

 وطاب لذ ما يأآل الذي الثرى من وأقوى أصح الطازج البصل فيه يكثر طعام على يعتمد الذي الفقير الفالح نجد ولذا
 .العيش من رغد في وهو

م  المسنين  أن المحسوس الواقع من ثبت أنه إال وجل عز اهللا بيد األعمار بأن إيماننا ومع ر  ه اس  أآث  للبصل،  أآالً  الن
م  األمراض من المعافين األقوياء وأن ر  ه اس  أآث ا  للبصل،  أآالً  الن  ضعيفاً  أو السل  أو بالسرطان  مريضاً  تجد  وقلم
ديم  المؤرخ ) روديت هي( قال ولقد. المرض ضد مناعة الناس أشد وهم البصل، يأآلون ممن  للمصريين  عجبت : " الق
ة  المنافع من فيها لما الذهبية بالكرة البصل يسمى فإنه ولذا"  والليمون البصل ولديهم يمرضون آيف  وسبحان .. الغني
 .الدوام على وحده المنعم اهللا

 :البصل يعالجها التي األمراض

ده  يتم حتى تنبا سكر فيه مذاب مغلي ماء في البصل يطبخ :الديكي للسعال ل  يكون  أي..عق د ( وتؤخذ  العسل،  مث  بع
 .مرات ثالث صغيرة ملعقة ولألطفال وجبة، آل بعد ملعقة) قارورة في تعبئته

دة  ذلك على ويستمر البصل، وعصير العسل مزيج من ومساء صباحًا فنجان يشرب :الربو ه  شهر  لم د  فإن ة  مفي  للغاي
 . قبل من ومجرب

وق  مسخن  صل ب لبخة  توضع :الرئة التهابات ا  مع  والظهر  الصدر  ف ك  بقماش  لفه ل  وذل وم  قب اً  الن ه  يومي  عالج  فإن
 .الرئوى االلتهاب على للقضاء عجيب

اً  الريق على فنجان منه يشرب ثم أيام ثالثة لمدة التفاح خل في تقطيعه بعد البصل ينقع :للبروستاتا دة  يومي  عشرة  لم
 .أيام

ه  وتوضع ويسخن حلقات في البصل يقطع :التبول عسير وق  لبخة  من ى  واأليسر  األيمن  الجنب  ف ين  عل وق  الكليت  وف
اء  في والعسل والليمون البصل عصير شرب مع) الصرة أسفل( المثانة رة  ساخن  م رتين  أو م دها  م  العسر  يفك  وعن
 .تعالى اهللا بإذن

وة وط البصل عصير يشرب :والنشاط للق اطم بعصير المخل ه الطم ل وعلي ه من قلي وي الملح،فإن م يق دد الجس  ويج
تنبت،  قمح  آوب  مع الخالط في معًا ذلك بعد ويضرب الضأن لحم مع آذلك البصل ويسلق.. وقت أي في النشاط  مس
وة  العضالت في قوة يمنحك فإنه بساعتين الغداء بعد آالمرق ويشرب ة  في  وق ذور  وتطحن .. الحرآ  ويعجن  الفجل  ب

 . جدًا مقو فإنه تونالزي بزيت الجبن مع يؤآل ثم ناعم وصعتر بصل عصير في
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 من  تمامًا رائحته بانعدام وذلك البصل يتبخر حتى معًا ويغلى بصل آوب ونصف عسل بكوب يؤتى :التناسلية للقوة
ك  من  وتؤخذ العسل، ة  ذل د  ملعق ة  آل  بع ه  وجب د  فإن ة  مفي ذلك .. للغاي ع  بالفستق  المشوي  البصل  أآل  وآ ل  وطل  النخي
 .ونتائجه مفعوله في عجيب فإنه والعسل

ك ( بقشره البصل يسلق :النفسية لألمراض د  ويؤآل ) وضروري  الزم ذل ك  بع ه  ذل د  فإن انيين،  للمرضى  مفي  أو النفس
 .تعالى اهللا بإذن جدًا مفيد فإنه مثلجًا ويشرب الخالط في ذلك ويضرب الخس، عصير مع البصل عصير يؤخذ

 عسل، في ويعجنا البلوط، لحاء من وزنًا درهق مع يطحن ثم الشمس في جيدًا تجفيفه بعد البصل قشر يؤخذ :للسرطان
 البصل  بخار  يستنشق ذلك ومع.. متواصل شهر لمدة يوميًا جزر عصير في مذابة أآلة آل بعد ذلك من ملعقة وتؤخذ
 .المدة لنفس النوم قبل

ل  الزيتون زيت مع البصل ببخار األلم مكان يدلك :للروماتيزم وم،  قب ك  الن ع  وذل رة  بصلة  بتقطي اء إ في  آبي ه  ن اء  ب  م
ون  وبزيت بالبخار، ليلتقي اإلناء من المصاب المكان ويقرب ذلك ويغلى تم  الزيت دليك  ي ة  تؤخذ  الصباح  وفي  الت  ملعق
 . أسبوع ولمدة عسل فنجان في معجون مجفف صعتر صغيرة

افور،  زيت  من  قدره مع بصل عصير يمزج :الرضوض و للكدمات دلك  الك ذلك  وي زيج  ب ان  الم  صباحاً  اإلصابة  مك
 . المصاب العضو وإجهاد التحريك عدم مع ومساء،

ا  وتخفيف  الكسور  إللتئام ل  وخاصة  العظام،  بنخاع  بصل  شوربة  تطبخ  :آالمه م  وإن اإلب وفر  ل البقر،  يت  وتشرب  ف
ه  البصل، أآل من يكثر الجبيرة فك وبعد يوميًا، الغداء في آالمرق ى  ويساعد  األعصاب  سيقوي  فإن ام  سرعة  عل  التئ
 .تعالى اهللا اءش إن الكسر

 ،]الفالحون يعرفها عشبة[ وهي) قريص -أنجره( القراص ويؤخذ فنجان قدر بصل عصير يؤخذ :السرطانية للقروح
 هيئة على يصنع بحيث الحنة من آمية فيها وتعجن البصل عصير على وتضاف ملعقة قدر األوراق هذه من ويعصر
راص  مزيج شرب من اإلآثار مع يوم آل السرطانية القروح به تدهن مرهم در  والبصل  الق ة  ق  آل  من  صغيرة  ملعق
 .النحل بالعسل محلى حليب آوب شرب ذلك ويعقب منهما،

دمامل رات لل رم :والجم خن البصل يف ي ويس ت ف ون زي فر أن دون زيت المراهم ويوضع يص مد آ ه ويض ع علي  م
 .نهائيًا اللتئامها ءالسودا الحبة دهن استعمل منها الصديد إخراج تم ما إذا حتى يوميًا التنظيف

ومين  أو يومًا وتترك الثأليل على اللصقة توضع ثم المرآز، الخل في وتشبع بصل شريحة تؤخذ :للثأليل م  ي زع  ث .. تن
 .يزول حتى ذلك يتكرر الثأليل يقتلع لم فإن

 .قفلهوي يدمله فإنه يوم، آل الجرح به ويدهن عسل أو زيتون زيت في ويعجن البصل يفرم :المتعفنة للقروح

 ويضمد فرمها، بعد] واألنهار الترع ضفاف على يكثر) [سمفوطن( السنقيون من قدرها مع مبشور بصل لبخة توضع
 :الشتاء في األصابع لتورم. الفائدة في غاية فإنه أسبوع لمدة يوميًا الصباح إلى المساء من خلطهما بعد معًا عليها

د  وتغسل  تنزع، ثم الصباح، حتى النوم قبل مساء صابةالم القدم أو اليد على المسخن البصل لبخة توضع م  الي دهن  ث  ت
 .التدليك مع زيتون بزيت

 الزيت  ويؤخذ  يصفى ثم يبرد حتى زيتون،يترك زيت في ومعجون مطحون قرنفل مع البصل مبشور يغلى :للصداع
ة  شرب  مع  الصداع، مكان به ويدلك ه  ملعق ل  من وم،  قب ى  الن يال  الصداع  ضاع  وإن حت ود  لك ك .. يع و  العالج  وذل  مق

 .لألعصاب
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م  وتسلق  بصلة  تؤخذ :الشباب لحبوب ق  في  وتعجن  تهرس  ث دى  قمح  دقي ا  وتضرب  بل ة  مع  بيضة  فيهم  زيت  ملعق
 .المعدة ولتنظيف الدم لتنقية البصل أآل من اإلآثار مع للوجه ومساء صباحًا الدهان هذا من ذلك بعد ويدهن سمسم

رى  الصعتر  من معه ومثله بصل عصير يؤخذ :لألآزيما ى  ويصنع  الب ة  عل ريم  هيئ دهن  آ ه  وي د  ب ا  مسح  بع  األآزيم
ول دًا مخفف خل بمحل رر ج ًا وتك ع يومي ة م ن الحمي رات م ية مثي ار الحساس ن واإلآث ل م ه أآ  والخضروات الفواآ
 .النحل والعسل الخبز وخميرة الطازجة

ة  وطحين  بصل  عصير يؤخذ :الجلد لسرطان وم  حلب در  أصفر  وآرآ ع  ق ة ملع رب ك  من  ويصنع  صغيرة  ق رهم  ذل  م
 .أسبوع لمدة ذلك على المريض ويستمر الزيتون، بزيت يدهن مساء يغسل أن وبعد يوميًا، به ويدهن

ى أمراض ذ :والحصى الكل د-تقشر أن دون -بصلة تؤخ ا ويغم وى طحين) يحشى( فيه بلح ن د ال البن تحميصه بع  آ
رة  واحدة بصلة تؤآل ثم بذلك، وتنضج وم  آل  م دة  ي ه  سبوع أ لم ى  يقضي  فإن ات  عل ة،ويطرد  االلتهاب  الحصى  الكلوي
 .واألمالح

در  في  ساعة  ربع لمدة بصالت ثالث بسلق يطبخ والمرق أآل، آل بعد البصل مرق من فنجان يشرب :االستسقاء  ق
 .يصفى ثم الماء من

 ذلك من وتؤخذ سل،الع يصفى ثم ساعات ثالث لمدة عسل آوب في وتلقى وتفرم بصلة تؤخذ :والصغار للكبار الكحة
 .أآل آل بعد ملعقة

ون،  وزيت  الجبن  مع ] بصل  فحل[ البصل تأآل أن تعود :األمالح من الجسم وتنظيف الدم لتنقية ذا  الزيت  منظف  فه
 . الضعيف البشري جسمك فى وغريب ضار لكل ومبيد أآيد

ى  يقضي  فإنه آرنب، جذر بعدها أآل لو حبذا ويا.. الكسر تخفف فإنها يوميًا، بصلة تؤآل :الكسري البول  السكر  عل
 . تعالى اهللا بإذن تمامًا البولي

رم  :للدفتريا اً  تسخيناً  ويسخن  البصل  يف ى  جاف ار  عل ة  ن م  هادئ ى  يوضع  ث ة  عل ى  لبخة  هيئ  الفك  وأسفل  الحنجرة  عل
اول  مع  الشاش  من عليها بضمادة وتلزق يوميًا، السفلى اء  الليمون  عصير  مع  البصل  عصير  تن دافئ  بالم  باحًاص  ال
 .ومساء

 مرات ثالث والعسل البصل بعصير الغرغرة مع الحنجرة وفوق العنق حول مسخن بصل لبخة توضع :اللوز التهاب
 .يوميًا

ون  وزيت  البصل  عصير  من ويقطر األذن صيوان خلف مسخن مفروم بصل لبخة توضع :األذن ألمراض  في  الزيت
 .مرة آل في التنظيف مع ومساء صباحًا األذن

ون  زيت مع آسندوتش البصلة تؤآل ثم والشمر، السوداء بالحبة حشوه بعد بقشره البصل يشوى :للطحال ل  الزيت  وقلي
 :الشعر لتساقط. ثالثة أو يومين آل ذلك تناول ويمكن جدًا، للطحال مفيد فإنه المشوى، الطحال أو الجبن من

روة  غسل مع النوم قبل الرأس فروة به وتدلك البصل عصير يؤخذ رأس  ف اء  صباحاً  ال ك  ويتكرر .. دافئ  بم ى  ذل  حت
 . الشعر سقوط يتوقف

ك  ويمزج البصل عصير من مثلها ملعقة قدر ويعصر بقدونس يؤخذ :وبيضه للقمل اً  ذل دهن  سمسم،  زيت  في  مع  وي
 .اإليمان من والنظافة.. مجرب فإنه للشمس التعرض مع يوم آل الرأس به
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ى  غسل بال]الذآر السرخس[ الخنشار عشبة فيه ويوضع بصل عصير آوب يؤخذ :للشقيقة م  تتشبع  حت  في  توضع  ث
ائق  خمس  لمدة الشقيقة على التصفية بعد توضع ثم جورب م  دق ك  ويكرر  الثالجة  في  تحفظ  ث ى  ذل زول  حت  مرض  ي
 .نهائيًا تعالى اهللا بعون الشقيقة

م ] ذورالج  فحل [ بالرأس سدها بعد بقشرها) فرن( تنور في وتشوى بالكسبرة بصلة تحشى :للدوخة ا  تؤآل  ث ا  بم  فيه
 ).وعجيب مجرب( زبدة أو جبنة مع آسندوتش

 .للعين قطرة خير فإنها العين في ذلك من ويقطر وعسل بصل عصير من متساويين قدرين يمزج :العيون ألمراض

اوية،  بمقادير والعسل البصل عصير مزيج من للعين ومساء صباحًا يقطر :العين في األبيض الماء ه  متس  مجرب  فإن
 .وحده اهللا هو والشافي.. وفعال

 .الفواآه عصير في مزجها وممكن البصل، عصير من ملعقة يوميًا نشرب :والرجيم الوزن إلنقاص

 .ومساء صباحًا آمستحلب وتشرب ،)السبع لوف](العطارة في يباع نبات[ أسد رجل تشترى

ك  البصل،  بخار  استنشاق مع الشعر نهاية ناحية العنق فوق المسخن البصل من لبخة توضع :للزآام ي  وذل  بصلة  بغل
 .هادئة نار على ماء في مقطعة

ونزا ل :لألنفل لة تؤآ رة بص اء آبي ل مس وم، قب ل الن دها وتؤآ ة بع رها، ليمون إن بقش ك ف رب ذل اء مج ى للقض  عل
 .آذلك الجبن من بوجبة االستعانة ويمكن األنفلونزا،

دار  في  البصل عصير يغلى :للسعال ة  ويشرب  العسل،  من  مق د  ملعق ة،  آل  بع ى  البصل  من  لبخة  وتوضع  وجب  عل
 .النوم قبل الورق من بضماد الصدر

ة  بإضافة  وذلك مستحلب، منها ويصنع الصباغين وجنستا ملعقة قدر بصل عصير يؤخذ :الدم ضغط لهبوط  من  ملعق
 .النوم قبل مساء آالشاي ويشرب ساخن ماء آوب على منهما آل

 على] ورقة ألف ذات أخيليا) [ورقة ألف أم( مستحلب المريض ويشرب البصل تبزي الصدر يدلك :الصدرية للذبحة
 دقائق خمس لمدة وتغطى ساخن ماء براد في منه ملعقة يوضع أي الكشرى، آالشاي المستحلب ويصنع يوميًا، الريق
 .وتشرب تصفى ثم

ا  القشر  يلقى  ثم بقشرها بصلة تسلق :الهضم لسوء د  وتهرس  عنه ك  بع اندوتش  في  وتؤآل  نحل  عسل  في  ذل  مع  س
اً  الهضم  سوء ينتهي ما وسرعان مرتين، أو مرة وتكرر العمل ذلك .. تمام و  وآ التمر  البصل  أآل  ل ة  والشمر  ب  والحب

 .الهضم لسوء مفيد فإنه والجبن والصعتر السوداء

ات  سكر  أو بعسل المحالة المغلية بالحلبة ممزوجًا البصل عصير يشرب : الغازات لطرد رة  ويشرب  نب  في  واحدة  م
 .الغازات لطرد مجرب فهو المخلل البصل أما اليوم،

بن  في بصلة تبشر  :لإلمساك ه  ويشرب  ل ة  وتضبط  إسهال  بال  اإلمساك  يفك  فإن دة  حرآ رة،  أول من  المع  ويمكن  م
 .ذلك تكرار

 .تعالى اهللا بإذن دقائق خالل ينتهي ذلك بعد المغص فإن ممزوجتين، خل وملعقة بصل ملعقة تشرب :الكلوي للمغص

 .للغاية مفيد فإنه المغص مكان على القرنفل أو النعناع زيت مع البصل مبشور من لبخة وضع وآذلك
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ى  باإلضافة البصل مبشور مع بن يخلط :لإلسهال ة  إل در  ويؤآل  عسل،  ملعق ادير  وتكون  فنجان  ق اوية  المق إن  متس  ف
 .تعالى اهللا شاء إن مسبباته على ويقضي اإلسهال يوقف ذلك

 .ويطردها الديدان يقتل فإنه التصفية بعد المغلي البصل من شرجية بحقنة المصاب يحقن :لديدانا لطرد

رى  وسمن  عسل  في ويعجن القشر ينزع ثم بقشره البصل يشوى :والنشاط والحيوية للقوة ز  في  ويوضع  ب  قمح  خب
 .للغاية مفيد فإنه حليب من لتر نصف ويتبعه اإلفطار في ويؤآل) آسندوتش(بلدي

 ومالث

ا  من  األرض تنبت مما لنا يخرج ربك لنا فادع واحد طعام على نصبر لن موسى يا قلتم وإذ{:تعالى قال  ا  بقله  وقثائه
 ]61: البقرة[} وبصلها وعدسها وفومها

 التخزين قديم آان وآلما.. قرنفل يستحلب أو نعناع ورق يمضغ أو تفاحة، تؤآل تناوله بعد الثوم رائحة من وللتخلص
 .تمامًا أوراقه جفاف بعد أي.. أقوى ليتهفاع آانت

 .رائحة بدون الثوم خالصة عاى تحتوي الصيدليات في تباع آبسوالت تناول أو

 الثوم يعالجها التي األمراض

ي  في مذاب عسل بفنجان وتخلط ثوم، فصوص خمسة تهرس :السموم ترياق ة  مغل ك  ويشرب  السوداء  الحب وراً  ذل  ف
 .تعالى اهللا بإذن الشفاء يتم ذلك بعد ومساء، صباحًا ويكرر

 .مشروبًا سمًا آان إن الخارج من للمعدة أو ثعبان، سم من آان إن األلم مكان الثوم بزيت ويدهن

ده  ويشرب مقطع، ثوم فص الريق على يبلع :للمعدة مطهر ى  الشمر  من  آوب  بع اً  ويكرر  النحل،  بعسل  المحل  يومي
 .أسبوع لمدة

 وتناولهما مهروسين فصين قدر السلطة في ضع يوميًا الغداء لطعام تناولك أثناء :الجلطة من ومانع للكسترول مذيب
 .الطعام بقية مع اليومية السلطة خضراوات من وآأنها ذلك على داومت لو حبذا ويا.. يوميًا السلطة مع

ال  عالج والثوم دم  لضغط  فع د  ولكن .. ال ه  يتوقف  انضباطه  بع يال  عن ذي  الضغط،  يخفض  لك ه  وال  في  خفاض ان لدي
 .اإلمكان بقدر الثوم يستعمل ال الضغط

ول  مدر ة  للمجاري  ومطهر  للب ى  :البولي اً  الشعير  يغل داً  غلي د  جي رد  أن وبع ط  يب ه  يخل وم  فصوص  3 في  مهروسة،  ث
 .الغازية السوائل واحذر والسوائل، الليمون عصير شرب من ذلك بعد اإلآثار مع يوميًا الريق على ذلك ويشرب

 األميبا، على يقضي فإنه أسبوع، لمدة وجبة آل عقب يوميًا تقطيعها بعد حبة تؤخذ :والدوسنتاريا ااألميب على يقضي
 . ذلك بعد زيتون زيت ملعقة المريض شرب لو حبذا ويا

 في أو يوميًا، النوم قبل الثوم من فصوص ثالثة فيه مخلوط آمثرى عصير يشرب :والمغص والغازات الهضم لسوء
 .الزيتون بزيت المخلوط الثوم بزيت البطن دهان مع المغص وقت

ل  ويشرب  النحل بعسل محلى ساخن لبن في وخلط الثوم من فصوص خمسة تقطع :التيفود لعالج وم  قب ان  مع  الن  ده
ون،  زيت  في الممزوج الثوم بزيت واألطراف للمريض الفقري العمود وم  بخار  يستنشق  الصباح  وفي  الزيت دة  الث  لم
 .دقائق خمس
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ك  ولكن .. مؤلمًا هذا آان وإن حتى الجرح على به ويضمد آالمرهم يصبح حتى الثوم يدق :عفنةالمت للقروح ع  ذل  يمن
 .تعالى باهللا والعياذ العضو بتر إلى تؤدي قد التي الغرغرينا اهللا بفضل

وم  بمزج الجروح تطهير يمكن آذلك اء  في  المهروس  الث ذلك  وينظف  دافئ  م اء  ب ل  الجرح  الم ات  آل  فيقت  الميكروب
 .والجراثيم

د  وذلك يبلع، ثم دقائق ثالث لمدة بلع دون آاللبان ثوم فص يمضغ :الدفتريا ة  آل  بع اً  وجب د  ويستنشق .. يومي ك  بع  ذل
 .للبرد تتعرض أن الحذر مع دقائق خمس أو ثالث لمدة ماء في المغلي الثوم بخار

ة  تؤخذ  :للثعلبة وم  عجين ا  ويعجن  الث در ( فيه ة  ق ارود  من ) صغيرة  ملعق ى ح الب المرهم  يكون  ت م  األسود،  آ  تشرط  ث
ام  خمسة  من أآثر العملية هذه تكرر ال فوقه، ويضمد المرهم يوضع ثم الدم يبدو حتى معقمة بشفرة الثعلبة ة  أي  متوالي
 ). مجرب( جديد من الشعر وينمو الثعلبة تموت حتى

اتيزم  عالج أقوى دق  :للروم وم  رأس ي د  الث م  تقشيره  بع ة مل مع  نحل  عسل  في  يعجن  ث ة  عق ة  حلب ى  ناعم  يصبح  حت
ى  لبخة  توضع  ثم معًا، خلطه بعد آالدهان اتيزم  موضع  عل ى  المساء  من  الروم رة .. الصباح  حت ان .. م  ينتهي .. مرت
 .تعالى اهللا بإذن الروماتيزم تمامًا

ع  ثوم فص يقطع :لألعصاب بن  مع  ويبل ه  ساخن  ل ر  من  قطرات  علي ى  العنب ًا،  الريق  عل ه  يومي وى  فإن  األعصاب  يق
 .تمامًا هدئهاوي

ة،  نار على وتسخن الزيتون زيت في توضع ثم الثوم من فصوص سبعة تدق :للصمم د  هادئ ر  أن وبع يالً  تفت  يقطر  قل
 .يوم آل وليس يوم، بعد يوما العملية هذه وتكرر صباحًا، تنزع قطن بقطعة ذلك بعد سدها مع النوم قبل األذن في

وم،  فصوص  سبعة  في  المضروب  والليمون لبرتقالا عصير يشرب :األنفلونزا فيروس على للقضاء ك  يشرب  ث  ذل
وم  قبل المغلي الثوم بخار استنشاق مع يوميًا الريق على العصير د .. الن رة  بع رتين  أو م ك  من  م .. العجيب  العالج  ذل
 .الشافي اهللا بإذن األنفلونزا تنتهي سوف

وم  بخار  استنشاق مع يمونبالل الثوم عصير شرب مع أآلة آل بعد ثوم فص بلع :والرشح للزآام ه  الث  في  عجيب  فإن
 . عامة البرد أمراض عالج

ار  السرطان  مرضى آل أنصح فإني ولذا للسرطان، مضادة وهي) األلبين( مادة الثوم في توجد :للسرطان  من  باإلآث
 .اهللا شاء إن وقوته وحوله اهللا برحمة عاجًال وشفاء عجيبة نتيجة المريض يجد ولسوف باستمرار، والجزر الثوم أآل

زداد  الملح من قليل مع ماء في وتلقى يد، حفنة قدر الثوم فصوص تقطع :الديكي للسعال  البخار  ويستنشق  البخار،  لي
 .أسبوع لمدة مساء آل ذلك ويتكرر الصباح حتى التدفئة لتتم النوم قبل يكون وذلك.. بعد على

وم،  من فصوص ثالثة صباح آل يؤخذ :الرئوي للسل ة  يف  وتهرس  الث ز  قطع ى  وتؤآل  خب ق،  عل  المساء  وفي  الري
 .شهر لمدة ذلك ويستمر الديكي، السعال آوصفة الثوم بخار يستنشق

وليرا  من للوقاية :للكوليرا د  الك ا ( انتشارها  عن الى  اهللا أعاذن ا  تع ة  تؤخذ ) والمسلمين  منه وم  من  معجون  ملعق د  الث  بع
 :الديدان لطرد. يفيد فإنه المعدية األوبئة حاالت آل وفي صال،األم من وأنجع أقوى فإنها أآلة، آل عند بالعسل خلطه

دون  وتشرب  حليب  في  وتوضع ثوم حبات ثالث تدق ل  مساء  سكر  ب وم،  قب ) خروع  شربة ( تؤخذ  الصباح  وفي  الن
 .الطفيليات من المعدة تقي فإنها آلخر حين من وتكرر
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 من  الجرب  مكان به ويدهن الجاموس، أو البقر أو الغنم شحم في تعجن ثم وتفرم، ثوم، رؤوس خمسة تؤخذ :للجرب
 . تمامًا الجسم ينقي فإنه أسبوع، لمدة تباعًا االستمرار مع ساخن حمام إثر الصباح إلى المساء

ون  وزيت ليمون عصير يؤخذ :الحصوة لتفتيت ة " زيت دونس  وحفن ة  أوراق( بق ة  من  واحد  آل  من )مقطع در  الثالث  ق
وم  قبل ملعقة منه وتؤخذ معًا، ذلك ويخلط) روسمه( فنجان نصف الثوم ومن فنجان، ًا،  الن ا  يومي ة  شرب  ويعقبه  آمي

 .الماء من

اح  خل  في تعجن ثم آالعجين، تكون حتى ثوم رؤوس ثالثة تدق :للقشرة أ  تف ارورة  في  وتعب ة  ق رك  زجاجي دة  وتت  لم
ة  إلى ويؤدي القشرة على ذلك يقضي فسوف أسبوع لمدة التدليك مع الرأس ذلك بعد يدهن ثم الشمس في أسبوع  نعوم
 .األسبوع بعد أي ذلك بعد الزيتون بزيت الدهن مالحظة مع أيضًا الشعر

ات  ثالث  مع  الخالط في الثوم من فصوص ثالثة تضرب :عام ومنشط الذاآرة لتقوية اطم  حب ل  طم ح،  من  وقلي  المل
 .والجسدي العقلي للنشاط مقو فإنه وقت أي في مثلج آعصير ويشرب

ع  اللثة لتقوية رم  :األسنان  تساقط  ومن ة  تف وم  فصوص  من  آمي دلك  المقشورة  الث ا  وي ة  منه بابة  باألصبع  اللث م  الس  ث
 .النعناع أو اللبان استعمال مع ذلك بعد الفم رائحة إلصالح بقدونس فيه مغلي بماء يتمضمض

 قارورة في يعبأ ثم ريصف حتى هادئة نار على زيتون زيت في يسوى ثم ويهرس الثوم يؤخذ :الجنسية القدرة لتقوية
ه  يدهن الحاجة وعند صغيرة، ل  جذر  ب ة ( اإلحلي ري  بمساج ) العان د  إال يغسل  وال دائ زام  وجوب  مع  ساعة،  بع  االلت
 . الغرض لنفس السوداء الحبة باب في المذآورة اإلسالمية باآلداب

ل  في  مقطع  فص  أخذ  مع  يكن، لم وآأنه يزول فإنه الصداع مكان الثوم زيت من بقليل يدهن :للصداع اء  من  قلي  الم
إذن  الصداع  آالم مع  الثوم رائحة فتزول الرأس تغسل ثم المعدة، من آانت إن الصداع أسباب على يقضي لكي يبلع  ب
 .تعالى اهللا

ة  في  مرات  ثالث  وتؤآل تمامًا، الدوخة على تقضي الزيتون وبزيت بالثوم البيض عجة :للدوخة ام  ثالث  متتابعات  أي
 .والبهارات الملح من قليل مع بالثوم البصل عن يكتفي ولكن تمامًا، ديةالعا آالعجة وهي

يالً  عليه المريض ويصبر األلم، مكان على ثوم فص نصف يوضع :األسنان آلالم مسكن ا  فسرعان  قل م  يضيع  م  األل
 . الموجوع الفك جهة األذن صيوان داخل الثوم فص فيوضع آله الفك في األلم آان فإن تعالى، اهللا بإذن تمامًا

وق  حليب  من  آبير آوب الريق على يوم آل يؤخذ :والقوة العضالت لبناء ذاب  الن ه  الم وم  من  فصين  أو فص  في  الث
ناً  صاحبه آان ولو قويًا جسدًا يبني ذلك فإن وهكذا يعود، ثم شهر فترة ويتوقف التوالي على شهر ولمدة المفروم،  مس

 .عتيًا الكبر من بلغ قد

دة  الشمس في مغطى زيتون زيت في ويلقى الثوم يدق :الدم طوضغ الشرايين لتصلب ين  لم ًا،  أربع م  يوم ه  تؤخذ  ث  من
 . أخرى يومًا أربعين لمدة يوميًا الريق على ملعقة

راً  أوًال وجل  عز اهللا تقوى هو واألوبئة األمراض يرد درع أعظم :واإليدز الطاعون من للوقاية .. اهللا وسبحان  وأخي
اً  العسل  من  آوب  في فصوص ثالثة بخلط وذلك الثوم بعصير عليك.. قايةوللو لألسباب اتباعًا اً  يومي اء،  مخلوط  بالم
 .وحصانة منعة في دومًا ستكون وجل عز هللا تقواك مع

 شافي وال.. تعالى اهللا بإذن الرمد حتى يشفي فإنه ومساء صباحًا العين على يوضع ثم فقط الثوم ورق يمضغ :للعيون
 .اهللا إال

 الشفاء عجزاتم آتاب من
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 . الشائعة البرد نزالت مكافحة في الثوم فوائد من العلمي، وبالدليل أخيرا، العلماء تّثبت ،الزآام من يقيك الثوم علميا

ين  فقد م  تب اس  أن له ذين  الن اولون  ال ا  يتن راص  يومي وب  أو أق وم،  مستخلصات  من  حب اع  والتي  الث  الصيدليات  في  تب
 . الضعف بنحو الشائعة الزآام، أو البرد، بنزالت لإلصابة عرضة أقل هم والمحالت،

د  العلمي الكشف أهمية وتكمن ه  في  الجدي رهن  أن رة  ألول يب دليل  م ا  العلمي  بال ه  م اس  يعرف ذ  الن ديم  من ا  عن  الق  مزاي
 . وأعراضها األمراض مكافحة في المتعددة الثوم وقدرات

دا  نإ والتأآد، الحرص في تقاليدهم هي آما يقولون، العلماء لكن ل  ال بشكل  للوقوف  ضرورية  التجارب  من  مزي  يقب
 . الشائع الزآام ومنها منها، الوقاية أو األمراض من عدد مكافحة في الثوم فوائد على الشك

ة  المادة وهي آالسين، باسم تعرف تكوينه في تدخل مادة هو الثوم قوة في والسر ي  الرئيسية  البيولوجي ا  الت ة  تنتجه  نبت
 . النصف على تزيد بنسبة الشائع بالزآام اإلصابة معدل خفض على ةالقدر ولها الثوم،

 العنزروت

 ).  األنزروت صمغها التي الشجرة هي( عنزروت 

الد  في  تنبت  شجرة  صمغ  هو  بالعربية عنزروت وهو بالفارسية، أنزروت: المعتمد ففي بيهة  ، الفرس  ب در،  ش  بالكن
 .احاتللجر ملزقة قوة له مرارة طعمه في ، الحصى صغار

 ويستخدم وبني أبيض ومنه فارس من به يؤتى صمغ وهو الكرجاني والكحل الفارسي بالكحل أيضا يسمى العنزروت
ا  األطفال ومغص الغازات لعالج شعبيًا ات  وسكر  الحليب  مع  يستعمل  آم أجزاء  النب اوية  ب د  اإلسهال  لعالج  متس  عن

رد  الوزن لزيادة العنزروت مشروب يستعمل آما. األطفال ى  دويت الي  ألسنة  عل ولهم  القصيم  في  األه دك  اعط " ق  ولي
 الجروح  في  اللحم  وينبت  الجرح  نزيف  ومنع والحروق الجروح لعالج ويستعمل". البيوت وراء واجدعه عنزروت
 . الرجل مسمار عالج وفي والدبر الفرج في الخبيثة الجروح لعالج يستعمل آما.المتعفنة

ات  يقطع .. الجروح  لشد قوة وله مر وهو إيران في تنمو لشجرة صمغ وهو باالنزروت ويعرف ائلة  الرطوب ى  الس  إل
د  لعالج ويستعمل ،الجروح نقى العسل مع خلط وإذا الجروح لعالج يستعمل حيث المراهم أخالط في يقع ،العين  الرم
 .األمعاء على يؤثر حيث داخليا استعماله عدم ويجب

دق  أو ، بالعنزروت صدره منطقة فتدهن الرضيع الطفل صدر في"  مصع"  مشع حالة النفس ضيق سبب آان واذا  ب
 . المشع موضع ويدهن السمسم وزيت ألبيض ببيض وتخلط الحلبة

ي ذآرة وف ي ت اب أول زروت:  األلب زروت:  عن ي الشجرة هي( - أن زروت صمغها الت  الفارسي الكحل وهي)  األن
 . فارس بجبل تنبت الكندر آشجرة شائكة جرةش صمغ وهو ، العين ترياق يعني ، جشم زهر ويسمى والكرماني

 : القانون وفي

   . مرارة وفيه فارس بالد في شائكة شجرة صمغ هم  : الماهية  : أنزروت

   . اللبان ويشبه الصفرة إلى يضرب الذي جيده  : االختيار

   . جدًا حار وهو واللوردجان رسبفا ويكون  : جريج ابن قال األولى في يابس الثانية في حار هو  : بعضهم قال  : الطبع

  الحجة قوة وفيه المراهم في ويستعمل ويلحم يدمل فلذلك لذع بال مغر  : والخواص األفعال
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   . للمشايخ وخصوصًا المتواتر شربها يصلح  : الزينة

   . ضمادًا آلها األورام يسكن  : والبثور األورام

ة  راحاتالج ويدمل الميت اللحم يأآل  : والقروح الجراح ر  الطري وثي  ويجب ه  ويستعمل  ال ل  محلل  المجفف  أصله  ومحّل
   . لذلك

   . أيام في فتبرأ الوجعة األذن في وتدخل المسحوق األنزروت في ولوثت بعسل فتيلة اتخذت إن  : الرأس أعضاء

ين  نوازل ومن خاصة والرمص الرمد من ينفع  : العين أعضاء ى  وخصوصاً  الع بن  المرّب ن  بل ذى  جويخر  األت  من  الق
   . العين

   . المفاصل ومن الورك من وخصوصًا الغليظ والبلغم الخام يسهل  : النفض أعضاء

 عالج أفضل المجال هذا في فهو فقط الخارجي االستعمال على استعماله يقتصر أن العارفون ينصح

 أظفار

ة  وهو  البحر  أصداف  من  -ووه ) الطيب ظفر(  ومفردها ، الطيب أظفار الجمع بصيغة عادة:  الطيب اظفار  الدولع
 .النساء به تتبخر العفريت وظفر ظفر يسّمى السودان في الرائحة، عطرية أغطية له الكبار الحلزون من العطار وهو

 :سينا ابن يقول

   . الدخن في تستعمل عطرية الرائحة طّيبة االظفار تشبه قطاع هي  : الماهية  : الطيب اظفار

 قلزمي ومنه السنبل فيه يكون حيث الهند بحر في جزيرة من يؤخذ الصدف اطراف جنس من هي  : ديسقوريدوس قال
 يكون انه ويقال منها الفرشية يسمى الذي هو القلزمي ان واظن جّيدة عطرية رائحة ولكليهما صغير اسود بابلي ومنه
   . ويطّيب فينّقى يعالج وهذا جدة من ويجلب مكي منه وآثير عبادان الى شيء وقع وربما والجلد باللحم ملتزقًا

   . جدًا صغير فاسود البابلي واما والبحرين اليمن والى القلزم الى الواقع البياض الى الضارب اجوده  : االختيار

   . عبادان الى منه شيء وقع وربما الجدي المكي ثم البحري خيره  : العطارون قال

   . الثالثة يقارب يكاد ويبسها الثانية في يابسة حارة  : الطبع

   . ملطف  : والخواص االفعال

   . الصرع من دخانه ينفع  : الراس اعضاء

 . منه آان نوع اي البطن حرك بالخل شرب واذا الرحم اختناق بها من ينبه بخوره  : النفض اعضاء

 األرض لوز..  العزيز حب

ز  حب ار  هو  CYPERUS العزي ات  ثم ات  شكله  في  يشبه  شجري  نب ان  نب ه  ،الرم ون  بيضاء  أوراق ى  الل  رصاصي  إل
ون  إلى لونها يميل طويلة واألغصان اراً  تحمل  والشجرة  األحمر  الل تديرة  ثم ر  الحمص  حجم  في  مس ين  وهو  الكبي  ل
 . المذاق حلو وطعمه لزوجة فيه الملمس
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 . Cyperus esculentus باسم علميًا ويعرف" الزلم حب" هو آخر باسم العزيز حب يعرف

وك  أحد  ألن نظرًا عزيزال حب سمي وقد ان  مصر  مل اً  آ ه  مولع د . بأآل ر  وق اء  بعض  عث ار  علم ى  اآلث ار  عل  حب  ثم
ر " حجرات إحدى وفي البداري مقابر بعض في العزيز ا  دي اً  وجدوا  حيث " أبوالنج وءاً  آوب ار  ممل ز  حب  بثم .. العزي
د  دامىالق  العرب  اطلق ثم" آنت" األمير مومياء رقبة حول العزيز حب على ايضًا وعثروا ك  بع ى  ذل ذا  عل ات  ه  النب
 .الزلم حب

 .والزيت والدقيق والجافة الطازجة الثمار هي: النبات من المستخدم الجزء

 .وبروتين وسكروز نشا% 28 زيت،% 30 على العزيز حب يحتوي

ادل  ما منها تؤآل وعادة حلو طعم لها العزيز حب ين  يع ع  أو ملعقت ا  ينق داره  م ان  مق ة  ملعقت ة  ليل م  آامل  الصباح  في  ث
 .يوميًا وتؤآل مائها مع الكمية تهرس

 ينقع ثم ويدق العزيز حب يؤخذ. مقبول وطعمها الصغير البندق تشبه درنات عن عبارة وهو الزلم حب أيضًا ويسمى
ك  بعد آاملة ليلة الماء في اؤه  ويشرب  ويصفى  يهرس  ذل د  م ى  أن بع داوم  بالعسل  يحل ى  الشخص  وي ي  شربه  عل  اثن

 .مرة لكل آبيرة مالعق ثالث منه ةوالجرع يومًا عشر

ة  العزيز حب يستخدمون القدماء وآان د  آفاآه ز  حب  جاء  وق ة  الوصفات  ضمن  العزي ان  لطرد  الفرعوني بطن  ثعب  ال
 .الرحم والتهابات الجلد حكة وضد ولألآزيما العين آتارآتا ولعالج

 العزيز حب ان األبحاث من اتضح لقد. يحسنو ويسمن جدًا المني في يزيد جدًا الطعم طيب انه سينا ابن عنه قال وقد
ه  البول تكرير على بالغة قدرة النبات هذا لثمار أن آما. الصداع أنواع لمعظم مثاليًا عالجًا يعتبر  الشوائب  من  وتنقيت

 .الجلدية األمراض بعض ولعالج اللبن يدر انه آما. الضارة

ه  مولعآ آان ملكها ألن ، العزيز بحب مصر في المعروف هو:  تذآرته في داود يقول اط  ويسمى  بأآل البربر  الزق  ، ب
زرع  بمصر نوع ومنه ، آالدراهم مستديرة وأوراقه ذراع دون نبات بفارس أصله حب وهو  وأجوده  باإلسكندري،  ي

 لينآ آان إذا آالفلفل والذي بمصر، الكثير هو وهذا المستطيل األصفر ويليه ، الحلو المفرطح األحـمر الرزين الحديث
رآ  بالماء تبله مصر وأهل.  إستعماله يجز لم سنة تجاوز ومتى ء السمنة في أجود آان لوًاح  وهو  ، سريعآ  فيفسد  آثي

داً  تسمينًا البدن ويسمن جيدًا دما يولد الثانية في رطب األولى في حار ى  هزال  ويصلح  جي اه  الكل ان  والب ول  وحرق  الب
د وداوية واألمراض ، الضعيفة والكب الجنون لس ونةوخ آ عال الصدر ش ان انهضم وإذا ، والس ة آ ه ، غاي د ولكن  يول
 ويصفي  يمرس ثم ليلة الماء في وينقع يدق آن للسمنة إستعماله وأجود السكنجبين ويصلحه الحلق ويضر ويثقل السدد

 .  عشر اثني الى وشربته بالسكر، ويشرب

 ELDER البيلسان

ننة  وأوراقها منتصبة، عمودية ساقها أمتار، 5 ـ 2 من رةالشج ارتفاع يصل البيلسانيات، فصيلة من شجري نبات  مس
ل  شكلها ة  مث رأس  تنتهى  الحرب ق  ب ة  البيلسان  ويعرف . دقي ة  بخزان ة  األدوي ات  وهو  الطبيعي ل  معمر  شجري  نب  جمي
ون  صفراء  آثة ازهار له المنظر ة  أو بيضاء  أو الل وح  وردي ا  تف وز  رائحة  منه ر،  الل ا  الم ار  أم ة  الثم  صغيرة  فكروي
 . البذور ثالثية وداءوس

ادي  ولحاء  مقوسة عروق مع الشتاء، فصل في اوراقها تسقط آبيرة شجرة هو والبيلسان ى  رم ي  ال  بعمق  ومضلع  بن
ة  آل وتحتوي متقابلة مرآبة االوراق. ابيض والعروق الساق ولب ات  سبع  او خمس  ورق ى  بيضوية  وريق ة  ال  رمحي

اميع  في  االغصان قمم على االزهار وتوجد عطرة مصغرة الى اللون بيضاء صغيرة االزهار. االطراف ومسننة  مج
ة  شكل  على ار . مظل ارة  الثم ات  عن  عب ة  سوداء  عنب ة  صغيرة  آروي ة  المع ى  مصفوفة  او محمول روع  عل راء  ف  حم

 .آثيرًا االطفال ويحبها
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 حب  أو البلسان ثمر ا،عوده أو خشبها - إسرائيل بلسم)  اليمن( بشام - مكة بلسم - بلسان:  اسماء بعدة النبات يعرف
ة  أسماء ) البرلة لبنان أزهار معجم( وفي).  النبات أسماء معجم) ( شام أبو( بشام ، المنشم ويسمى ، البلسان :  متداول
 . دمدمون و والخابور الكبير والخمان االسود البيلسان

  Sambucus nigra بأسم علميًا ويعرف

 .والثمار رواالزها االوراق النبات من: المستعمل الجزء

دان  معظم  في  حاليًا ويوجد البور، واالراضي الغابات في نموه ويزدهر اوروبا للنبات االصلي الموطن ة،  البل  المعتدل
 .الفسائل من ينبت حيث مايزرع وغالبًا

دات  على االوراق تحتوي :الكميائية المحتويات يا  جلوآوزي ة  س ا  نوجيني ار  ام وي  االزه ي  فتحت دات  عل م  فالفوثي  واه
ار  وزيت وسيتروالت ثالثية وتربينات الفيثوليك حمض وآذلك الروتين مرآب فيها آبمر ا . العفص  وحمص  طي  ام

 .ج ا، وفيتامين وانثوسيانينات فالفونيدات على فتحتوي العنبية الثمار

 لءم  تؤخذ  حيث  الحصبة  ضد  األزهار وتستخدم. لاللتهابات ومضادة للبول ومدرة العرق في تزيد البيلسان وأزهار
دة  لينقع ويترك المغلي بالماء الكوب ويمأل آوب في توضع ثم النبات أزهار من أآل ملعقة ائق  عشر  لم م  دق  يصفى  ث

 .الواحدة للمرة آوب ربع بمعدل اليوم في مرات4 إلى3 بمعدل ويشرب

 البيلسان؟ عن القديم الطب قال ماذا

ة  الوقت  نفس وفي طبية انها على تةالنب اعتبرت وقد الطبيعية االدوية خزانة بأنه البيلسان عرف  تشتهر  حيث  تجميلي
ار  مغلي يشربون الفراعنة آان وقد االوقات من وقت في الشجرة اجزاء جميع استخدمت وقد بجمالها  والقشور  االزه

ذلك  الحمى  حاالت  لعالج  واالوراق ى  وآ ة  عل ادات هيئ ى  واالوجاع،  االالم لتسكين  آم ين  قطرة  شكل  وعل  ضد للع
 .حدته وزيادة االبصار حاالت ولتحسين البيضاء لمياهبا االصابة

ود  األحمر الرزين ، الراثحة الطيب الحديث وأجوده ا  الدهـن  وأجود  القشر،  األصفر  الع د  بالشرط  اتخذ  م وع  عن  طل
ة  في حار وهو ، اليمانية الشعرى ابس  الثاني ة  في  ي ى  في  رطب  أو الثالث دل  أو األول ع  ، معت اثر  من  ينف  األمراض  س
ة والصمم داعآالص اض والظلم بل والبي ة والس اع والحك ق وأوج نان الحل نفس وضيق واألس و ال عال والرب  و والس

روح االنتصاب ة وق دة وضعف الرث د المع ل والكب ال والك راق و والطح ول إحت ره الب ه و وعس  الحصى و ، سلس
 طالء  مرض  آل من نافع فهو جملةوبال ، والنسا والنقرس والمفاصل اللقوة و آالفالج:  والعصب ، المقعدة وأمراض
ره  ومع  منفردا وشربا ان  في  وهو  ء غي اقق  األذه ات  في  آالتري اوم  المرآب ه  ، السموم  ويق ع  في  الحب  ويلي  من  االنف
ا و ء الصرع دد و ، الماليخولي راج ، الس وك وإخ ام ، الش ه ، والعظ ود ودون ه الع ورق ودون ي ال ك ف ه ذل  وإذا ، آل
 . الكثيرا وتصلحه الكلى يضر وهو ، المذآورة األفعال في الدهن قارب لظيغ حتى بالزيت أجزاؤه طبخت

اس  من ينفع" الرازي بكر ابو عنه قال وقد ول  احتب ك  الب ق  عن  وذل ن  طري ل  حق ول  الدرار البيلسان  بزيت  االحلي  الب
ن  وقال" ينا  اب و  مصرية  شجرة  البيلسان " س اً  الغشاوة  لجل ا  ،"دهان ه  عوده  ام ان  وحب و  من  فينفع نفس  وضيق  الرب  الت

اردة،  الرئة ذات من حبه ينفع. الرئة ووجع ع  الب دة  وينقي  الهضم  وينف وي  المع د  ويق در  الكب ول  وي ع  الب  المفصل  وينف
اوم ال". السموم ويق ن وق افع البيلسان" البيطار اب اء ن ا وعرق المريضة لالحش ة النس نفس وضيق والرئ  وضيق الت
 وضعف  والسعال  والربو آالصداع االمراض سائر من نافع معتدل يلسانوالب". الكبد ويقوي المعدة ينقي وهو الهضم
 .والكبد المعدة

ال  موضع  في  تنبت  مصرية  شجرة   :سينا ابن يقول ه  يق بيهة  فقط  الشمس  عين  ل ورق  ش ا  بالسذاب  والرائحة  ال  لكنه
ه  آلها وهالوج في عوده من اقوى وحبه حبه من افضل ودهنه الحَضض شجر قامة وقامتها البياض الى اضرب  ودهن
   . ارطاًال السنة في يجاوز وال بقطنة يرشح ما ويجمع الشعرى طلوع بعد بحديدة يشرط بان يؤخذ



 214

   . والرقة والطول بالخشونة تختلف وقد غورها في فقط فلسطين في اال الشجرة هذه تكون ال  : ديسقوريدوس قال

ه  امتحان   : ديسقوريدوس قال  : االختيار اده  دهن ب  اجم ه  قطر  اذا نالل ى  من بن  عل ا  ل ه  المغشوش  وام  يفعل  وال ينقي  فان
اس  من الن ضروب على يغش وقد االجماد ط  من  الن ه  يخل ان  بعض  ب ل  االده ة  دهن  مث اء  ودهن  الخضراء  حب  الحن
ان  ودهن  السوسن  ودهن  المصطكى شجرة ودهن د  الصنوبر  ودهن  الب ذاب  بشمع  يغش  وق اء  دهن  في  م ال  الحن  وق
ا  بسرعة  اللبن قوام الى يصير ثم ينحل الماء على منه قطر ااذ الخالص  : ايضًا ه  المغشوش  وام و  فان ل  يطف  الزيت  مث

 يغوص  الماء على قطر اذا الخالص ان يظن من يغلط وقد ذآية رائحة وله الكواآب بمنزلة فيصير يتفرق او ويجتمع
ا  الطري  البلسان دهن واجود منحل غير وهو عليه يطفو انه ثم عمقه في اوًال يظ  فام ق  الغل وة  فال  العتي ه  ق ى  اال ل  ادن
   . يسيرة قوة

يس  الحرارة  من الثالثة اول في وهو منهما اسخن ودهنه بيسير منه اسخن وحبه الثانية في يابس حار عوده  : الطبع  ول
   . يظن ما االسخان من فيه

   . الغليلة االحشاء وينفع السدد يفتح  : واالفعال الخواص

   . العظام قشور ويخرج ايرسا مع وخصوصًا القروح ينقي  : والقروح الجراح

   . للتشّنج طبيخه ويشرب شربًا النسا عرق من ينفع  : المفاصل االت

   . والدوار الصرع من وينفع نفسه الراس وينقي الراس قروح ينقي  : الراس اعضاء

نفس  ضيق  و الغليظ بوالر من وينفع الجنبين وجع ينفعان وحته عوده  : والصدر النفس اعضاء ة  ووجع  ال اردة  الرئ  الب
   . المراق فوق التي لالحشاء نافع هو وبالجملة دهنه وآذلك والسعال الباردة الرئة ذات من حبه وينفع

   . الكيد يقّوي المعده وينّقي الهضم سوء يذهب وطبيخه الهضم ضعف من ينفع  : الغذاء اعضاء

اء نفض اعض در  : ال ع ي ن وينف دفع المغص م ة وي رحم رطوب فها ال ورًا وينش ع بخ ن وينف ا م رج برده ين ويخ  الجن
 برد من ينفع وشمع ورد دهن مع وقيروطيه الرحم فم يفتح وطبيخة االرحام اوجاع جميع به دخن اذا وينفع والمشيمة
   . البول عسر من نافع وهو الرحم

   . النافض دهنه يذهب  : الحمّيات

   . خاصة الهوام ومن باللبن شرب اذا الشوآران من ينفع ودهنه االفاعي نهش من عوينف السموم يقاوم  : السموم

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا

ام  ضد  البيلسان ويستخدم االلتهابات تخفض البيلسان ازهار ان الى االبحاث اثبتت لقد ر  والسعال  الزآ ار  وتعتب  االزه
وي  االزهار ان آما للحمى ومخفض للجسم مرخ تأثير هل المغلي ان آما. واالنفلونزا الزآام لعالج مثالية ات  تق  البطان

 .االذن ولعدوى للنزلة االزهار وتوصف. البكتيرية للعدوى مقاومتها فتزيد والحلق لالنف المخاطية

ة  ملء  بأخذ وذلك والحمى االمعاء وتعفن السعال لعالج والقشور االوراق وتستعمل ار  من  ملعق ات  ازه  والقشور  النب
 .اليوم في مرات ثالث بمعدل ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة وترآه مغلي ماء آوب ملء الى تهاواضاف

ي  الطازجة  االوراق عصارة تستعمل حيث والروماتزم االستسقاء لحاالت البيلسان يستخدم آما وع  ومغل ار  منق  األزه
وم  في  مرات  ثالث مغلي ماء آوب ملء مع االزهار من ملعقة ملء بمعدل دل  الطازجة  االوراق عصير  او. الي  بمع
 .اليوم في مرات ثالث االوراق عصير من ملعقة ملء
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ا تعمل آم ان يس الج البيلس االت لع ر ح ول عس ث الب تخدم حي ور او االوراق تس در آمشروب القش ول م ر للب  ومطه
 .العرق افراز على يساعد آما لالمعاء

ان تعمل والبيلس ًا يس الج خارجي روح لع ة الق رة اتوالتهاب الجلدي ث البش تخدم حي ار تس ة االزه ل المجفف ول لعم  محل
تعمل ى يس ة عل ا. غسول هيئ تخدم آم ادة تس ة الم يقان من المستخرجة) الصمغية( الراتنجي ات س ادة النب رة آم  مطه
 .الملتهبة االماآن على الموضعي للتدليك آدهان فيستخدم البيلسان زيت اما. للجروح

وع  هيئة على فتستخدم الثمار اما وزن  ولتخفيف  الرشوهات  لعالج  منق ل  العصبية  االضطرابات  وبعض  ال  االرق مث
داع  في والص قيقة( النص ا ). الش تعمل آم ير يس ار  عص جة الثم الج الناض اتزم  لع زمن الروم بية واآلالم الم  العص
راث  سبعة  في وتوضع عناقيد سبعة حوالي يؤخذ النبات ثمار شراب ولتحضير اء  من  لت م  م ا  يضاف  ث ات 3 له  ليمون
ة  يترك ثم المزيج، ويحرك سكر آيلوجرام له يضاف وبعدها يصفى ثم ساعة24 لمدة المزيج ويترك مقطعة دة  ثاني  لم
  . لالستعمال جاهز الشراب يصبح وعندها اخرى ساعة24

ة  غرب تقع التى الجبال وفى الجبلية المناطق في وينبت الحجاز بمنطقة يشتهر نبات والبشام ورة  المدين  ويصل  ، المن
نقط  لزجة مادة منة يظهر فانة غصنها جرح اذا الشجرة هذة.  تقريبا مترين الى هاطول ادة  وهى  شديد  ببطى  ت  ذات م

 . منها آثيرة فوائد ولها العطارين عند وتباع صغيرة بقوارير وتجمع ونافذة عطرة رائحة

 .ويهضم المعدة يقوي البيلسان حب يسمى الشجرة ثمر -1

 .وغيرها اللقوة الفالج الروماتيزم مثل بالباردة والمراد دهنا الباردة مراضاأل في نافع البيلسان دهن -2

  .والحيض البول يدر وآذلك ، وشربه بغليه وذلك النفس ضيق من ينفع حبه -3

 .البقدونس مع أو الشعير شراب مع شربا الحصى يفتت البيلسان دهن -4

 للباه مقوي الحليب مع دهنه -5

 .للمعدة ومقوية هاضمة محالة الشاي لمث وتشرب تغلى أغصانه -6

افع  ويشرب  ويغلى الجوافة ورق من جم 5 مع جرام2-1 من منها يؤخذ الخارجية الشجرة قشرة -7 دا  ن و  من  ج  الرب
 .النفس وضيق

ات  أهم من البشام أو البيلسان -8 الينوس  جوارش  مكون اني  الطب  في  مشهور  مرآب  وهو  ج ة  ويستخدم  اليون  لتقوي
 .والكبد والهضم المعدة

 جم 5-3 حبه ومقدار يمغص فإنه حبه أآل من أآثر إذا

 الكاآاو

 . والكلى للقلب ومقوية للبول مدرة والكاآاو والسعال الحمى تشفي وبذورها معمرة شجرة الكاآاو 

او  رة شجرة  الكاآ ة  معم راوح  الخضرة دائم ا  يت ا ارتفاعه ين  م ر4 ب ى  مت ار، 10 ال اء ذات امت ي  لح  واوراق باهت بن
 طولها يتراوح آبيرة والثمار. الصفراء الصغيرة االزهار من عناقيد الكبيرة واالغصان الجذع ويحمل المعة ةبيضوي

ار  شكلها في الثمار وتشبه السمك في سم10 وحوالي سم25 الى15 بين ما ون  مخططة  وهي  الخي وي  اصفر  بل  وتحت
 .لحمي لب ذات سمراء قشرة لها اللوز تشبه آبيرة بذرة50 الى20 بين ما على الثمرة
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وم  وهو  الوسطى وامريكا المكسيك الموطن: للكاآاو االصلي الموطن اطق  آل  في  محصول  الي ة  المن  يعرف  المداري
 .البذور هي الكاآاو نبات من المستخدم والجزء Theubroma cacao باسم علميًا الكاآاو

 الكاآاو؟ بذور محتويات ماهي

ى 3 بين ما نسبتها وتشكل) Purine alkaloids( ينالبيور قلويدات على الكاآاو بذور تحتوي - ر % 4 ال د  ويعتب  القلوي
ين  ما نسبته تصل حيث) Theobromine( ثيوبرومين هو الرئيسي ى 2.8 ب ا % 3.5 ال وي  آم ذور  تحت ى  الب ة  عل  آمي

در  حيث) caffeine( الكافئين قلويد من اقل بته  تق ا  نس ين  م ى 0.1 ب وي % 0.4 ال ذور  تحت ى  الب  بةبنس ) Fat( دهن  عل
دهن  في  الدهنية االحماض واهم% 50 راوح  حيث ) oleic acid( االوليك  حمض  هي  ال بته  تت دهن  في  نس ا  ال ين  م  ب
ى33 تياريك وحمض% 39 ال  stearic( االس acid (ذي بته يشكل وال ي نس دهن ف ا ال ين م ى30 ب  وحمض% 37 ال

وي  آما%. 31 الى24 مابين نسبة) palmitic aciol( البالماتيل ذور  تحت او الكا ب ى  آ واد  عل ة  م ى 10 نبسبة  بروتيني  ال
ا% 16 بته ونش ى5 نس ا% 9 ال وي آم ى تحت كاآر عل ة س بة احادي ى3 بنس م% 4 ال ذه واه كاآر ه كروز الس  الس

ذور  تحتوي آما. والفرآتوز والجلوآوز ى  الب ات  عل ه  امني ل  وتشمل ) Biogenic amines( بايوجيني ل  فيثاي ن  ايثاي  اوي
)phenyl  ethyl  amine (رامين امين) Tyramine( وتي يروتونين) Tryptamine( وتربت ا). serotonin( وس  آم

وي ى تحت دات عل ه قلوي  Isoqucnoline( ايزوآوينولي alkaliods (م ا واه ولينول مرآباته ا) Salsolinol( سالس  آم
 %.10 بنسبة عفصية مواد على تحتوي

 والحديثة؟ القديمة الكاآاو استعماالت ماهي

 امتدح وقد. م1720 عام الشجرة لهذه االزتيك شعب اعطاه الذي االسم وهي Chocolate من شوآوالته آلمة تشتق -
ون اذر آوت و م ي وه ؤرخ امريك ي وم او طبيع ب الكاآ ة ان فكت زود النبت ود ت الخبز الهن اء ب دي والخل والم  والبران
انس وا والمالعق  والقبعات والثياب والكتان والخيطان واالبر والسكر والعسل والزيت والحليب ورق  والسالل  لمك  وال

ال  والصواري واالشرعة لمنازلهم واالسقف والخشب والمسامير راآبهم  والحب دواء  لم ة  من  فهل  المراضهم  وال  رغب
 .المزيد في

ا  عليه ماآان هذا: حزينًا سيكون آم) آاآاو( شوآوالته بدون عالمًا تخيلوا: االزتيك بالد من هدية ي  عالمن  م1519 حت
ا  االزيتكي  المكسيكي  الملك آورتيز فيرناند سبانياال الفاتح رأى عنما اول  موآيتزوم  في  شوآوالته  يسمى  شراباً  يتن
ك  ان االزتيك  سكان  له ذآر حتى بالشراب اهتمامه من اآثر بالكأس آورتيز اهتم وقد ذهب من آأس تم  الشراب  ذل  ي

 .جيدة بصحة عبد شراء يمكن منها حبة مائة بحوالي انه بحيث جدًا ثمينة بذور من تحضيره

ذا  آورتيز ادخل لقد بالط  في  االزتيكي  الشراب  ه باني،  ال ذي  االمر  االس ان  ال ه  آ ر  ل ر  اث د . الحال  في  آبي  حاول  وق
دة  ذلك واستطاعوا الشوآوالته بسر يحتفظوا ان االسبان د  لم ى  تزي ة  عل ام،  مائ ه  اال ع ام  في  ان م  م1660 ع  انتشار  ت

ي الشوآوالته ة ف اء آاف ا انح عبية واصبحت اوروب ي وخاصة ش ا ف دا بريطاني انوا حيث وهولن ى يضيفون آ ك ال  ذل
 .والسكر الحليب من بعضا الحريف الشراب

اً  شراب شكل على اال تقدم تكن لم عشر التاسع القرن حتى الشوآوالته ان الغريب ومن ا  غالب اً  يكون  م اً  حريف  واحيان
 . سنة150 منذ اال اصاقر او الواح شكل على الشوآوالته تحضر ولم بالسكر يحلى آان

او  تستخدم  الوسطي  امريكا شعوب آانت ذ  الكاآ رون  ومن ك  ق ا  والوضع  الحمل  وآالم والسعال  الحمى  لعالج  وذل  آم
دهنون  آانوا ا  ي فاه  الحروق  بزيته ققة  والش اطق  المتش ة  والمن رأس  في  الشعر  من  الخالي ذلك  ال دي  حلمات  وآ د  الث  عن

رن  في االنتقائيون االطباء وآان. المرضعات دة  بأستخدام  يوصون  عشر  التاسع  الق او  زب . الجروح  ضماء  في  الكاآ
و،  لعالج وذلك القهوة عن آبديل حار شراب شكل على الكاآاو باستهالك يوصون آانوا فقد وبالمقابل ا  الرب انوا  آم  آ
ا  في اما خطير، مرض من المتعافين للناقهين جدًا مفيد غذاء الساخنة الكاآاو ان يعتقدون ذه  ايامن ل  ه اء  من  فالقلي  اطب
 .عالجية ألغراض الكاآاو بأستهالك يوصون االعشاب
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 الوسطى امريكا وفي. العصبي للجهاز آمنبه عالجية قيمة له ان اال الغالب في آغذاء يستخدم الكاآاو ان من وبالرغم
ى  للقلب آمقٍو البذور تؤخذ الكاريبي، والبحر ة  تستخدم  ان ويمكن . والكل در  لصدرية ا الذبحة  لعالج  النبت ول،  وآم  للب
ام  وفي. المهبلية والتحاميل للمراهم آقاعدة تستخدم ما وغالبًا للشفتين جيدًا مرهمًا الكاآاو زبدة وتشكل  اثبت 1994 ع
 .الدموي واالنتان الحبوب عن المسؤولة الجراثيم تضاد الكاآاو مستخلصات ان االرجنتينيون العلماء

ذي  السبب هو ربما وهذا الهضمي لالنبوب الملساءة العضلة يريح آاوالكا بذور في الموجود الثيوبرومين ان  يجعل  ال
 .دسمة وجبة بعد معدته يريح ان اراد إذا باألطعمة البطن امتالء بعد حتى الشوآوالته يتناولون الناس من الكثير

ان  عنصران هما والكافتين الثيوبرومين ان رتبط  آيميائي ا  ي اً  دورهم اً  ارتباط نظم  جالعال  في  وثيق و  الم تلخص  للرب  وي
 مصاباً  الشخص يكن لم لو حتى التأثير في متشابهان العنصران فهذان الرئتين في التنفسية الممرات بتوسيع مفعولهما
 .انفلونزا او الرشح يسببه الذي التنفسي الجهاز احتقان حالة في الشوآوالتة او الكاآاو يجرب ان فعليه بالربو

ذي  اآاوالك لبذور الخارجي والغالف د  مشاآل  لعالج  الحاضر  الوقت  في  يستخدم ) Teast( بالقصرة  يعرف  وال  الكب
 .االسهال ضد مقبضة وآمادة عام وآمقٍو والسكري والكلى والمثانة

    الدمسيسه

اليم  في ويزرع البراري وفي الطرقات جوانب على ينمو نبات الدمسيسة ة  األق ات  وهو  المعتدل ى  ارتفاعه  يصل  نب  إل
ه  معمر  متر حوالي ى  خضراء  ساق  ول ة  إل ة  بشعيرات  ومغطاة  مشرشرة  ريشية  وأوراق رمادي ون،  بيضاء  دقيق  الل
 .شنايت وبالفرعونية والشيبة باالفسنتين يعرف. عطرية رائحة له والنبات مصفر لون ذات مرآبة االزهار

 .ألوراقوا األزهار النبات من المستخدم والجزء Artemisia absinthium باسم فيعرف علميا اما

ات  األصلي الموطن :للنبات األصلي الموطن ا  الدمسيسة  لنب وم  أوروب و  والي يا  في  ينم ات  وشرقي  الوسطى  آس  الوالي
ق  عن ويتكاثر العالم انحاء جميع في المعتدلة االقاليم في ويزرع األمريكية المتحدة ذور  طري ع  في  الب يم  أو الربي  بتقس
 .الصيف نهاية في زهارواال األوراق وتجنى الخريف فصل في الجذور

ار  زيت على الدمسيسة تحتوي :للدمسيسة الكيميائية المحتويات بته  يصل  طي ى  نس م  ثابت  وزيت 03 ، حوالي  إل  أه
ه  ادة مكونات ي السوجون  م ا  الت أثير له وي  ت ي ق وي المغص  حاالت عالج  ف  وإدرار الحصوات خروج وتسهيل  الكل
وي  آما. البول ار  الزيت  يحت ى  الطي امين  عل ابوربونين  ابروت ون  وسيسكوتربين  وبيت االرتيميزينين  والمعروف  الآت  ب
 .األفسنتين جلوآوزيد على يحتوي آما. أ فيتامين وآذلك

 القديم؟ الطب عنه قال ماذا

رة  شهرة  لها زالت وما آانت التي القديمة المصرية األعشاب من الدمسيسة تعد ة  الشعبية  الوصفات  في  آبي . العالجي
 . موضعي لبوس شكل على الرحم أورام من والتخلص الحصوات تفتيت يف قديما استخدمت وقد

ه  اشتق  الذي الفرموت لشراب الرئيسية المنكهات من الماضي في النبات هذا وآان اني،  االفستين  اسم  من ان  األلم  وآ
ات  أحد  النبات هذا ويعد. المشروبات من آثير لتنقية يستخدم رة  النبات ه  بحق  الم أثير  ول و  ت ى  مق از الج عل  الهضمي  ه

 .والمرارة المعدة على وباألخص

 .باسمه آحولي شراب منه ويصنع. الدود وطرد واإلدرار الهضم في يستعمل االفسنتين عشب ان البيطار ابن يقول

 الحديث؟ الطب عنه قال وماذا
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ات  من  مجموعة هناك ان الدمسيسة علي أجريت التي األبحاث اثبتت لقد ة  المكون ا ف الموجودة  الكيميائي  في  تساهم  يه
ا  يطلق ما اللسان في المر المذاق مستقبالت على ويؤثر المرارة شديد منها آثير ، الطبي مفعولها ه  منعكس دة  فينب  المع

 .األخرى الهضمية واالفرازات

ات ان اب مضادة االزوني كوتربينات االلته ول ذات والسيس ألورام، مضاد مفع ا ل ا آم ن أنه ات أفضل م ادة النبات  اب
 ".. آبيرة بجرعات" سام ولكنه صغيرة بجرع االستعمال مأمون وهو للدماغ منبه فهو التوجون مرآبة اما للحشرات

 يحسن لذا الصفراء، وإفراز المعدة حمض من يزيد فهو الهضم ضعف من يعانون للذين جدا مهمة الدمسيسة نبات ان
اح  يخفف  آما الدم فقر ذلك في بما لحاالتا من آثير في مفيدًا يجعله ما وهذا الغذائية المواد وامتصاص الهضم  األري

ام الوصفة أخذت وإذا واالنتفاخات ا بانتظ وي فإنه بطء الهضم تق اعد ب م وتس ي الجس تعادة ف ه اس ة حيويت د الكامل  بع
 .طويل مرض

ى  باإلضافة.. للديدان بعالجها اشتهر قد الدمسيسة ان آما ك  إل ان  ذل ذا  ف ات  ه د  النب د  حشري  مبي ا  جي ذا  يستخدم  آم  ه
 .الدم فقر حاالت وفي للحرارة آمخفض األخرى األدوية بعض مع يستخدم انه آما لالآتئاب، معتدل آمضاد النبات

اك تعماالت هن ة اس ة واخرى داخلي ات خارجي ة لنب ثال الدمسيس تعمل فم ي يس ة مغل رد الدمسيس كارس دودة لط  االس
ة للب وآمسكن  واالآتئاب الدم وفقر والهضم المعدة آالم ولعالج ى  السموم  من  الجسم  وينقي  اطن  السموم  األخص  وعل

ة الرصاصية ي والزئبقي تخدم آانت الت ي تس ا.. ومضاعفاته الزهري مرض ف ي شرب أن آم ة مغل وي الدمسيس  يق
 .شاربه معنويات يرفع ان عام بوجه النفساني الشعور وينشط بالخجل والشعور النسيان ويقلل الذاآرة

ا  تعالج آمادات هيئة على الدمسيسة تعملفتس الخارجية االستعماالت أما دة  آالم به  المصحوب  واإلسهال  الشديدة  المع
ث بمغص ادات توضع حي ي آم ة مغل وق الدمسيس ى ف بطن أعل ذا ال د وه د التكمي ا مفي رارة آلالم ايض ة الم  ومعالج
 .ِ الجلد في وحكة طفحا تسبب التي الكبد اضطرابات وفي العصبي اإلمساك

 والتقلصات  المغص  لتسكين  الدمسيسة  شاي ويستعمل مميزة رائحة لها مرآبة أوراقًا تحمل رةمعم عشبة دمسيسةوال
اتيزم  اآلالم تهدئة في قديما العرب األطباء استعمله آما ـ البولي الجهاز من الرمال وإنزال الحصوات وتفتيت  والروم
د  الصدرية  واألزمات السكر مرض وعالج اهرة  صيدلة  من  مجموعة  تمكنت  وق راوزين  مرآب  فصل  من  الق  االمب

 باإلسكندرية  العامة للصحة العالي المعهد من الحارة المناطق صحة قسم من مجموعة تمكنت ثم النبات من والدمسين
ال  وعنصره النبات تأثير دراسة من راوزين  الفع ا  ووجدوا  األمب ى  يقضيان  أنهم ع  عل يا  قواق ع  البلهارس دان  وقواق  الدي

ة  بالمجاري  فعاال النبات أثر ويظل بالمعمل والسرآاريا الميرسيديا على يقضيانو وبالحقل معمليا الكبدية رة  المائي  لفت
ى  الدمسيسة  زراعة  تجربة أجروا وقد طويلة ة  المجاري  شواطيء  عل ا  فوجدوا  المائي ى  قضت  أنه ع  عل ا .  القواق  آم
 المالريا ناقالت إحدى وهي) يالفرعون( األنوفيل بعوضة وعذاري يرقات على يقضي النبات منقوع أن أيضا وجدوا
 . األسماك على ضار تأثير أي أو للبيئة تلوث بدون هذا وآل

يا  انعدام ان ترى العلمية البحوث بعض: البلهارسيا يكافح الدمسيسة ى  الخرطوم  شمال  البلهارس ود  الشمالية  وحت  يع
و ات لنم ة(نب رة) الدمسيس ي بكث ة ف دة المنطق ن الممت ى الخرطوم م دود وحت ماًال، مصريةال الح ي ش  الوقت نفس وف

يا  مرض  انتشار  يرجعون رة  في  البلهارس ى  الجزي ذه  وجود  عدم  ال اك  الشجيرات  ه د ..  هن  وجود  مجرد  ان ثبت  فق
ي  القواقع يقتل المياه ومجاري الترع حواف على الدمسيسة شجيرات ا  تعيش  الت دان  داخله يا،  دي ذا  البلهارس  يفسر  وه

دم ود ع ذا وج مال المرض ه و ش د..  مالخرط اوالت جرت وق ة مح جيرات لزراع ة ش الجزيرة الدمسيس ة ب  لمكافح
 !! تنمو ولم بالفشل باءت انها اال بواسطتها، البلهارسيا

ى  الخرطوم  من  الشمالي  الجزء  خاصة  النيل، شاطيء على بكثرة ينمو النبات هذا ان ومعروف  واثبت  مصر،  وحت
ل  األمراض  بعض  عالج  في  فعالية دة،  آالم: مث دة،  قرحة  اصة خ المع المغص،  المصحوب  واإلسهال  المع  ويعمل  ب
د  خاصة  العصبي،  واإلمساك الكبد، بات واضطرا المرارة، آلالم آمسكن اء،  عن د  النس د  خاصة  والرم ..  الشيوخ  عن

راض اء وام ي القوب رأس، ف ارد ال دان، وط ي للدي م وينق ن الجس موم م موم( خاصة الس ودة)  الرصاصية الس  الموج
ابع، اتالبطاري بمصانع وي والمط از ويق وي الهضمي الجه ذاآرة، ويق ل ال يان ويقل عور النس ل، والش ع بالخج  ويرف
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روح ة ال ا.. المعنوي ه ان آم اعد منقوع ي يس رحم تنظيف ف ن ال ا م يمة بقاي د المش والدة، بع والدة ويسهل ال  أيضا، ال
ات  غرائب ومن!! .. الرحم من الميت الجنين خروج على ويساعد الطلق، ويقوي ار  ان الدمسيسة  نب  شرب  من  اإلآث
 العالج  في  واستخدامها السميات، من آبيرة نسبة على تحتوى الدمسيسة أن ومعروف!! .. الجنون الى يؤدي منقوعه

 !!.منها السامة المادة عزل بعد إال يتم ال

    الفراوله

ة  الفصيلة من قصير معمر عشبى نبات وهو ول  الوردي اطق ا ان الفرنسية  المصادر  بعض  وتق ة  لمن  االلب  فى  الجبلي
درت  عرف  الذى الفراولة او الفريز نبات موطن آانت فرنسا فى سنترال والماسيف ة  وق ذ  قيمت رون  من  الوسطى،  الق
ه  وانتشرت عشر السابع القرن منذ انكلترا فى عرفت الفريز زراعة ان وروى ى  زراعت اطق  فى  واسع  مدى  عل  المن
 ..المشمسة المعتدلة المناطق وهى فيها يعيش التى

ا  الضعيفة المعدة توافق الهضم سهلة لذيذة فاآهة الفريز: الطبية واستعماالته وفوائدة الغذائية قيمته  فى  تسبب  ولكنه
 ويمكن حاال، تناوله عن التوقف حينئذ فيجب وبثور، جلدى طفح فى تتجلى االجسام بعض فى حساسية االحيان بعض
 يحتوى وايضا سكر وايضا ذائبة امالح وفيه بالماء غنى والفريز الطعام، قبل واحدة حبة بتناول هذا تأثيره من التثبت
وى  الصفصاف  حمض  ومن ، بروتينية مواد آذالك الدسمة والمواد االلياف على ى  ايضا  ويحت ات  عل  ج و ب فيتامين
  .....ك و وهــ

دة  فاآهة يجعله ما وهذا فيه الدسمة المواد قلة بسبب الغذاء قليل يعتبر الفريز فإن هذا آل ورغم ذين  لالشخاص  مفي  ال
 ويوصف عضوية، واحماض البوتاسيوم امالح على الحتوائه الهضم على يساعد الفريز وعصير السمنة، من يعانون
ول  ومدر ومرمم ومرطب ومقو مغذ بأنه الفريز بط  للب دم  لضغط  ومه دم  ومنظف  ال وى  ومساعد  لتسمم  ومضاد  لل  لق
   .الحيوية ولتجديد النزيف ضد ويستعمل للجراثيم وقاتل المراره الفرازات مومنظ وملين ومطهر الدفاعية الجسم

ه  السكرى  بمرض  للمصابين  ويمكن  المفرطة،  الحساسية ذوى باستثناء االشخاص لكل الفراولة بتناول وينصح  تناول
 .والتمثيل الهضم سهل النقى اللوفولز فئة من فيه الموجود السكر الن باعتدال

رارة  والكبد والنقرس المفاصل وداء بالروماتيزم المصابون الفراولة لتناو من ويستفيد ى،  والسل  والم ا  والكل د  آم  يفي
ة،  وامراض  الهضم،  بعسر والمصابين والنقهاء والشيوخ االطفال الفريز ال  واالمساك  والحصى  المثان اج  والرم  وهي

  .النفسى والوهن الداخلية وااللتهابات االعصاب

ز  واوراق للجراثيم  مضاد الفريز وعصير الريق على الفريز يؤآل ان ويجب وى  وجذوره  الفري ى  تحت  خصائص  عل
د،  وعاهات الصفراء افراز ونقص والنقرس والروماتيزم االسهال لمكافحة) مغلى بشكل( نافعة ة،  الكب ى  والمثان  والكل

  .والمرارة

ات  تهرس بأن الوجه جلد لتجميل الفريز ويستعمل ه  حب دهن  من ا  وي ل  داجي  الوجه  به وم،  قب رك  الن  وتبقى  لتنشف  وتت
  .التجعدات وتزول اللون ويشرق الجلد فينشط االفرنجى، البقدونس بماء فتغسل الصباح، حتى

 .عليه تتراآم التى والرسوبات االسنان صفرة الزالة يستعمل الفريز وعصير

 القرع

 ،)الدباء( ايضا ويسمى العامه عند ائعش القرع ولفظ عبرانى، او ارامى اصل ذات وهى) اليقطين(  الواقع فى وتطلق
زرع  واصناف  لثمارها تزرع اصناف منها عديدة، النبات هذا واصناف زيين،  ت رع  اصل  ان ويظن  للت ا  الق  او امريك
 ...سنه ألفى منذ البيرو فى انواعه بعض زرعت وقد افريقيا

 ) ...يقطين من شجرة هعلي وانبتنا(  تعالى اهللا قول ، الكريم القراءن فى اليقطين ذآر ورد وقد
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ر  ابن آتاب فى االية هذه تفسير بمراجعة قمت ولقد ان  ووجدت  آثي الى  اهللا ب ونس  يقصد  تع ه  ي ه  حين  السالم  علي  اآل
  ...اليقطين ثمرة جانب آل من تعالى اهللا بها اوجد قد جزيرة فى وقذفه الحوت

 خياطا ان( مالك بن انس حديث من الصحيحين فى ثبت حيث الشريفة النبوية االحاديث من عديد فى ذآرها تم وايضا
ه  اهللا صلى  اهللا رسول مع فذهبت: انس قال صنعه، لطعام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دعا لم،  علي ه  فقرب  وس  الي

زا  ا  شعير من  خب ه ومرق اء  في د دب ال . وقدي ه  اهللا صلى اهللا رسول  فرأيت : انس ق لم علي ع  وس دباء يتتب  حوالى من  ال
  .القرع او اليقطين هى والدباء) اليوم ذالك من الدباء احب زلا فلم الصحفه،

بلغم،  من  التخلص فى يساهم بانه القديم الطب فى القرع وصف: الطبية واستعماالته فــــوائده ذهب  ال  اذا الصداع  وي
بطن  ملين وهو .الرأس به غسل او شرب رن  فى  وشوى  بعجين  لطخ  واذا استعمل،  آيف  لل ور  او الف  جواستخر  التن
 ....حسنا غذاء واصبح العطش وقطع الملتهبه، الحمى حرارة سكن اللطيفة االشربة ببعض وشرب ماؤه

 فى  الحادة االورام ينفع ضماد منه وعمل دق واذا الحنجره، أالم ازاح العسل من بشىء ماؤه وشرب القرع طبخ واذا
  .العين تنفع وايضا الحاره االورام به نفعت االذن فى منها وقطر الورد بدهن ماؤه وخلط جرادته عصر واذا الدماغ،

  .والبيبوريزين والتيروزين اللوسين وحوامض ب وايضا أ بفيتامين غنى انه القرع تحليل من تبين الحديث الطب وفى

 مقدار الغرض لهذا يقشر بحيث) وغيره انصباب ، اوزيما( مثل الجسم من السوائل لطرد يوميا المطهو القرع ويؤآل
ة  لتصبح وتهرس السكر من آميات مع تسلق صغيره مكعبات ويقطع الثمره من آيلو نصف م  رخوه،  عجين  يضاف  ث
 توقف وبعد ايام، ستة لمدة يوميا الحساء هذا تناول فى ويستمر ملح، وبدون الحليب مع حساء وتطهى القرفه من قليل

 .المطلوبه النتيجه الى تصل حتى ثانيه العملية تكرر تناوله عن ايام بضعه

 بذور باستخدام لكوذ ،.الالارادى التبول اضطرابات من عنه ينتج وما الشيوخ عند البروتستانت تضخم القرع ويعالج
 لكل  واحد  فنجان  بنسبة غليان بدون الساخن الماء اليها يضاف ثم قليال، لهرسها وتدق القشور منه تنزع بحيث القرع
 ..ساخنا ويشرب بالسكر ىيحل دقائق بضع انتظار وبعد البذور، من غراما 20

دق  فتقشر  االصفر، والبطيخ والخيار القرع بذر من متعادلة آمية تؤخذ الجنسى العجز ولمعالجة ا،  وت م  ناعم  تمزج  ث
  .مالعق ثالث بمعدل يوم آل وتؤآل السكر من بمقدار

 Cardamon" :  الحبهان"  الهيل

اً  يعرف معمرة آبيرة أشجار عن عبارة وهو البتوس  من  المستخدم  والجزء  Eucalyptus globulus باسم  علمي  اليوآ
و وي األوراق ه ى األوراق وتحت ت عل ار زي ادة طي ية الم ه الرئيس ينيول هي في ر الس ذا أوراق وتعتب ات ه دة النب  جي

بلغم  إلخراج ة  الشعب  من  ال ة  الهوائي ة  يؤخذ  أن والطريق ة  األوراق مسحوق  من  ملعق ى  وتضاف  الجاف اء  آوب  إل  م
 .اليوم في اآواب ثالثة بمعدل ويشرب يصفى ثم دقائق عشر لمدة ركوتت مغلي

ة  من..  فوستر أالن..  الباحث وجد ا  جامع ات  في  آاليفورني اك  أن المتحدة  الوالي ا  15 هن ل  في  مرآب ا  الهي  أن يمكنه
 ..اإلنسان تؤذي أن يمكن التي الدقيقة واألحياء الجراثيم تحارب

م  في  الموجودة ةالمكور العقديات الجراثيم تلك ومن ي  الف ات  األسنان  وتسوس  تنخر  تسبب  أن يمكن  الت ة  والتهاب  اللث
 . األسنان حول وما

ا  تطلق البكتيريا فتلك..  الشباب حب حدوث في آبير دور لها جلدية بكتيريا الهيل يكافح آذلك ؤثر  خاصا  أنزيم  في  ي
 الجلد في الموجودة الشحمية األحماض
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ات الته حدوث إلى تؤدي وبالتالي ة  اب ذا .. الشباب  حب  وحدوث  جلدي وع  وه ا  من  الن ى  حساس  البكتيري  غسوالت  عل
وءات  أو الدمامل وتخف الحالة تتراجع أن ويمكن ، الهيل ة  النت ا  إذا الجلدي ة  لغسوالت  اإلنسان  خضع  م ددة  يومي  متع
 .الهيل من

رأس  قشرة  تسبب التي الفطريات بعض مكافحة في فوائد للهيل أن وجد آذلك ة  أو ، ال رأس  نخالي  تخفيف  ويمكن  ، ال
د  ، يوميا الرأس لتنظيف الهيل من غسوالت باستخدام الرأس قشرة اك  أن وجد  وق واد  بعض  هن ل  في  الم  تساعد  الهي
 . تأثيرها من وتسرع الجلد عبر والمراهم األدوية دخول على

ة  يقوم ألنه لاللتهاب المضادة األدوية ينافس قد الهيل أن األعشاب خبراء بعض ويرى وازن  آسر  دون من  بالمهم  الت
 .عام بشكل والجسم اإلنسان جلد مع المتعايشة الجراثيم بين الموجود

ه  ، للتشنج  مضاد ، عطري ، للريح طارد ، المعدة آلم يخفف أنه فوائدة ومن دفئ  هضمي  منب د  وفي  ، م و  الهن  ـ  للرب
 . للباه ـ البخر عالج ـ البول سلس ـ اجل من الصين وفي ، الوهن ـ الشهية ضعف ـ الكلى حصى ـ القصبات التهاب

ذبحات  من  الوقاية أجل من األخضر الشاي مع الهيل استخدام يمكن أنه إلى الحديثة الدراسات بعض أشارت ة  ال  القلبي
 في  الكوليسترول  نسبة  تخفض أن يمكن األخضر والشاي الهيل في الموجودة المرآبات أن آما ، الدماغية والسكتات

ة  في العصبي والتحريض الملساء العضالت في استرخاء إلى الهيل يؤدي أن ويمكن ، الدم الي  ، الحوض  منطق  وبالت
 . الناس بعض لدى جنسيا مقويا اعتباره يمكن

رة  بكميات الهيل تناول أن لوحظ لكن د  أن يمكن  آبي دة  حموضة  من  يزي  األغشية  في  التخريش  بعض  وحدوث  المع
الي  المطبوخ من أقوى تأثيره ألن الطازج الهيل خاصة باعتدال الهيل تناول يجب لذلك..  المخاطية إن  وبالت ة  ف  إمكاني
 . طازجا آان إذا أعلى تكون المعدة جدار تخريش

ر  منها والكثير الهيل من متعددة أنواعا هناك أن إلى االنتباه وينبغي ذلك  ، ناضج  غي د  يجب  ل ال  من  التأآ  نضج  اآتم
 أيضا لزمنيةا صالحيته وإلى تناوله، قبل الهيل

ل  وضع  يجب  آما.. الساطع بالضوء يفسد أن ويمكن للنور حساس ألنه مظلم وعاء في الهيل يحفظ أن يجب  في  الهي
ا  البالستيكية العلب في وضعه عدم ويجب يصدأ ال الذي المعدن أو البروسلين من علب ه  بتات وي  ألن ى  يحت  بعض  عل

 .بالصحة تضرو البالستيك مع تتفاعل التي الكيميائية المرآبات

  .الرطوبة عن إبعاده أجل من الهيل تحوي التي األواني إغالق إحكام ويجب

 Assu fortida  ferula assafoetida األنجدان صمغ..  الحلتيت

 . طبي نبات االنجدان صمغ

اء  في  حل  إذا الذي لالحمـرار المائل الرائق أحسنه ، المذاق مر ، والطعم الرائحة آريه نبات صمغ الحلتيت  ذاب الم
 ديف وإذا ، الرائحة قوي بالمر شبيهًا صافيًا هو ما الحمرة إلى آان ما منه يكون ما أجود وقيل.  آالبن وجعله سريعا
ي  العالجات من بأنه واألجداد األباء عرفه الصمغ هذا ، البياض إلى لونه آان زعج  الت انوا  ، الجن  ت ه  وآ  في  يجعلون

ه  بالتجربة ثابت وهو ، الشياطين لطرد البخور زعج  أن بس  الجان  ي ـان  المتل لما  باإلنس ان  مس افرا  أو آ ه  إال آ ه  أن  آري
ـإذن  سببا يكون أحيانا بل ، والشراب والزيت البخور مع يستخدم أن ويمكن ، الرائحة الى  اهللا ب  السحر  خروج  في  تع
 . والمشروب المأآول

بلغم  طارد أنه وفائدته آبريت على حتويي أنه إال المر مكونات مكوناته يشبه متجانس خليط عن عبارة وهو  مضاد  لل
 .استخدامه في االستمرار وعدم جدا قليلة بكميات استخدامه يجب ولكن للمغص
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ا  التشنجات  لعالج  رئيسي بشكل الحلتيت يستعمل ا  ، بأنواعه ه  للقصبات  المزمن  االلتهاب  لعالج  يستعمل  آم  الهوائي
اري نفس ومج د.  الت ت ويفي ي الحلتي الج ف تيريااله ع ص س اء وآالم والمغ ي األمع الج وف عال ع ديكي الس  ال

)Pertussis.( 

الج  الحلتيت  أن وجد  المخبريه الحيوانات وفي اع  يع دم  في  السكر  نسبة  ارتف ا  ،)  السكري (  ال ه  آم وي  ينشط  أن  ويق
 . الحيوانات لهذه النزويه الدوره

ه  بالجرعه  التقيد يجب األحوال آل في لكن ، اإلنسان جسم في الدهون نسبة تخفيض في الحلتيت يفيد  الموصى  الطبي
 . بها

 .  دمائهم في للهيموغلوبين ً تأآسدا يسبب ذلك ألن الصغار لألطفال الحلتيت إعطاء عدم يجب

رأة  لدى الحلتيت استعمال ويسمح د  بشرط  ، الحامل  الم ا  الموصى  بالجرعه  التقي ا  به ر  من  لكن .  ً طبي  المسموح  غي
 الحلتيت  ويفيد ، هذا.  الجنين ودم لهيموغلوبين سمّية يسبب الحاله هذه في الحلتيت ألن لمرضعا لألم الحلتيت إعطاء
ع  في  الحلتيت  ويستعمل آما.  المغص عالج في ً وأيضا الدم ضغط ارتفاع عالج في دم  تميي  التجلطات  من  والحد  ال

 . الجسم في الدمويه

راز  على يساعد(  معّرق آدواء وتفيد ، واألمعاء معدةال في المتجمعة الغازات طرد في العشبة هذه تفيد آما  العرق  إف
 )  الجسم من

ه  في البيطار ابن عند:  القديم الطب في الحلتيت ردات  الجامع  آتاب ة  لمف ة  األدوي ه : واألغذي وة  ول ذباً  تجنب  ق اً  ج  بليغ
ه  فوائده ومن ، ويذيبه اللحم ينقص هو السبب ولهذا ع  أن اة  ورم ينف ع  الله ا ألفاوا آنف  ، الصرع  من "  صليب  عود "  ني
ذي  الصوت  صفي المكان على وتجرع بالماء ديف وإذا ه  عرض  ال ة  البحوحة  ل المرّ  شرب  وإذا ، دفع ل  ب  أدر والفلف

ة  من شيء يعدله ال العصب علل في بليغًا رأيته: الرازي ويقول ، الطمث يعط  الحمى،  وجلب  اإلسخان  في  األدوي  فل
 رأيت: الحاوي في وقال ، ساعته من البدن يلهب فإنه قليل، جيد بشراب يسقى عشية لهاومث غدوة آالباقالة العليل منه
 .هـ.أ. جدًا حار ألنه قوي عندي وهو الحلتيت على الباه في يعتمدون أنهم الهند آتاب في

 :القانون في سيناء ابن وعند

   . اقوى وهو واسود ابيض منه  : الماهية  : انجدان

   . هوائي وطبعه االشترغاز من الطعم قريب واصله االغذية في يدخل ال االسود وهذا

   . جدا ايضًا الهضم بطيء آان وان منزلته في هذا وليس الهضم بطيء واالشترغاز

   . جرمه من اولى خّله او طبيخه يستعمل والن ًاخر بابًا له فنفرد صمغه وهو الحلتيت واما

   . الثالثة في يابس حار  : الطبع

ه  وخصوصاً  بانجدان  البدن دلك واذا منفخ واصله ملّطف هو  : والخواص االفعال ة  جذب  بلبن ر   : الزين ح  يغي دن  ري  الب
   . جدًا العين تحت الدم آهبة ابرا الزيت مع به تضمد وان

   . زير الخنا عن نفع بالمراهم اصله او هو خلط واذا الباطنة الدبيالت من ينفع  : والبثور االورام

   . خاصة المفاصل اوجاع من نفع الحناء دهن او ايرسا بدهن خلط اذا  : اصلالمف االت
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   . الشهوة ويفتق ويقويها المعدة ويسخن ويهضم الهضم بطىء وهو البطن ويعقل يجشي اصله  : الغذاء اعضاء

تن  ويدر المقعدية البواسير ابرا بخل الرمان قشر مع طبخ اذا  : النفض اعضاء راز  رائحة  وين  يضر  وهو  الفساء و الب
 .هـ.أ  . بالمثانة

 يؤخذ  وهوصمغ الكبير، بمصر ُولمجممى المحروث( صمغ هو و األنجدان صمغ:  حلتيت :األنطاآي داود عنه يقول
 الرائحة  الطيب  األحمر ، وأعمالها آرمان جبال من المأخوذ وأجوده ، بالشرط األسد برج أواخر المذآور النبات من
ه  واألسود  ، آاللبن وجعله سريعًا ابذ الماء في حل إذا الذي ال  رديء من ى  فيفرب  واألشق  بالسكبينج  ويغش  ، قت  إل
ة  في يابس الرابعة في وهوحار ، سنين سبع إلى تبقى وقوته ، صفرة ة  أو الثالث ع  ، الثاني اق  في  يق ر،  التري  وهو  الكبي

اد  والظفرة والورم العين من ضالبيا ويجلو والصدر، الصوت وبنقي الفاسدة والرطوبات البلغم شأفة يستأصل  واألرم
اردة ًال الب اع آح دوى األذن وأوج مم وال زمن والص ي إذا الم ي غل ت ف ر، الزي ل وقط اح ويحل دة الري د والمع  والكب

قاء ان واإلستس ول وعسر والطحال واليرق ة واألورام الب روح الباطن الج والق وة والف اء العصب وضعف واللق  وارتخ
ه  في من عليه الزم وإذا جنةاأل ويسقط ، شربًا البدن ودة  صفرة  لون ه  وعدل  أصلحه  أوآم دم  وجذب  لون ى  ال  تحت  إل
بس  وما الظهر وأوجاع)  الضلوع بين تنغقد ريح( الشموصة ويذهب البواسيرة ويضعف الديدان وهويخرج الجلد  احت
ق  أسقط  الخل  مع به تغرغر وإذ شربآ، الباه وضعف الربع وحمى والصرع الرديئة البخارات من ل  وطالؤه  العل  يحل

اق  وهو الماء يمنع العسل مع وآحله طالء، واآلثار الثآليل ويذهب الصالبات ا  السموم  تري اً  آله  خصوصاً  وأآالً  دهن
م  شيء به دهن إن وآذا آلها الهوام طرد البيت في ُرش وإذا ، والتين والسذاب بالجنطيانا ه  ل ه  لكنِ  تقرب  تضر  رائحت
م  أفضى  وربما مصر،آ الحارة البالد في األطفال ى  به ه  ، الموت  إل م  يحدث  فإن اً  إسهاالً  له ى  و وقيئ ة  حمن  في  وحك
وفر،  البنفسج  ويصلحه  الحار  الدماغ وهويضر الصندل ماء شرب أو والتفاح االس ماء شرب يصلحه ، األنف  والنيل
 .جاوشيرال وبدله مثقال نصف إلى وشربته والكثيرا األشق ويصلحه والسفل ، الرمان ويصلحه والكبد

و اتح وه هية ف وي مسهل ، للش م مسكن ، ق ارد ، لألل دان ط ازات، طارد ، للدي د للغ تعمل ، القلب لعالج جي ي يس  ف
 والمغص  ، الصدرية  والذبحة  ، التشنجية  واألمراض ، الهستيريا لعالج مفيد ، واليرقان والجنون الباطنية األمراض
 . قويا إسهاال الغليظة خالطواأل والخام البلغم إسهال شأنه ومن ، االنتفاخي

  والغازات لإلنتفاخ مزيل:  الحلتيت

 . البول ومجرى الهوائية والمسالك األنف في المخاطية المادة إفراز في يزيد:  الحلتيت

 .  متصال استعمل إذا الجسم وزن في يزيد:  الحلتيت

 .  شربا لباها وضعف والصرع الرديئة البخارات ويذهب ، والصدر الصوت ينقي:  الحلتيت

  األذن في الدوي وأذهب الصمم أزال األذن في وقطر بزيت غلي إذا:  الحلتيت

  قويا إسهاال الغليظة واألخالط والخام البلغم إسهال شأنه من:  الحلتيت

  المزمن اإلسهال من يتنفع:  الحلتيت

  الحلبه

ول  في  يعيش  صغير  حولي عشبي نبات عن عبارة الحلبة نبات ا  الحق غ  المتوسطيه  طقوالمن ه  ويبل ى  10 طول  50 ال
 .سم

اقه ه منتصبه صلبه س ره خضراء واوراق ننه بيضاويه آبي م مس ل تنقس ده آ ا واح ى منه الث ال ات ث  ،صغيره وريق
 .البذور من صف على يحتوي طويل قرن عن عباره ثمرته بيضاء ازهاره
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 .والبذور المزهره االطراف هي المستعمله االجزاء

 .الخارج ومن الداخل من يستعمل

ة  من  نوعان  ويوجد ة  وهي  الحلب دي  الحلب ة  البل ون  ذات العادي ة  المصفر  الل راء  والحلب ة  الحم ة  والمعروف ل  بحلب  الخي
 .الصفراء العادية الحلبة هي هنا المعنية والحلبة. آثيرًا اختالفًا يختلفان وهما

اموس (  في  جاء  وقد القدم منذ الحلبة العرب عرف ذاء  ق داوي  الغ ات با والت اء  أن)  لنب انوا  العرب  األطب  ينصحون  آ
  .والبواسير لألمعاء تفيد آما والربو النفس وعسر السعال ولتسكين والبطن والصدر الحلق لتليـيـن بالماء الحلبة بطبخ

 كذل  في تماثل وهي النشوية والمواد والفسفور البروتينية بالمواد غنية أنها الحلبة تحليل من تبـيـن الحديث الطب وفي
 . الحوت آبد زيت

ولين  مادتي أيضا تحوي آما و  الك ين  والتريك ا  نيل ان  وهم ا  في  يقارب ات  أحد  وهو  النيكوتينيك  حمض  ترآيبهم  فيتامين
  .اليانسون زيت يشبه طيار وزيت ثابتة وزيوت صمغية مادة على بذورها تحتوي آما ،) ب(

ن ل أن ويمك ة تؤآ ة مطبوخ تح للتغذي هية وف ادة الش وزن ولزي ا ، ال رب آم ا يش ث مغليه ه حي ع أن ي ينف ض ف  بع
 .والصدرية المعدية اإلضطرابات

 . وللنحفاء والشهية البنية ولضعاف الدم لفقر وآذلك ، الطمث لتنشيط البلوغ زمن في للفتيات تعطى آما

ق  الصدر وألمراض المزمن اإلمساك ضد العسل مع األقدمون وصفها وقد و  والسعال  والحل بلغم  والرب  سير والبوا وال
 . الوجه من الكلف إزالة في تفيد آما ، الجنسي والضعف

 . للطعام شهيتها ويفتح المرضع حليب يدر الحلبة زيت أن الى الحديثة الدراسات تشير و

دة  و الحلق لتلين الحلبه فوائد من وايضا و  و السعال  و الصدر  ألمراض  ، المع  ، الجنسي  للضعف  ، المغص  و الرب
الج اك تع ا اإلمس ع بخلطه ل م رد ، العس دان لط ة الدي الج ، المعوي ير لع واتي للمرضعات البواس انين الل ن يع ه م  قل

 .للنفساء أساسي غذاء الحليب،

 Jequirity  السوس عصبة..  الديك عين

 . بليع ، ُقنُقل.  عفروس.  العروس حّب - أحمر ششم - َششم - الديك عيون - الديك عين:  الششم

ة  عناقيد وله مرآبة أوراقه أمتار4 إلى عهارتفا يصل معمر متسلق نبات ة  زهري ة  الشكل  قرنفلي ون،  قرمزي ار  الل  الثم
ذور  من  عدد على تحتوي ثمرة وآل قرنية ون  ذات الب ز  ل ونين  ممي ر،  أسود  بل ى  وأحم ذا  وعل ذور  سميت  ه ين  الب  بع
 .الديك

 .عام بشكل المدارية والمناطق دالهن النبات لهذا األصلي والموطن Abrus Precatorius باسم علميًا النبات يعرف

ة  المملكة جنوب في النبات ويعرف ات  من  المستخدمة  األجزاء  شجلم،  باسم  السعودية  العربي  واألوراق الجذر، : النب
 .والبذور

ذور  تحتوي:الكيميائية المحتويات ى  الب رين  مرآب  عل ام  األب دات  الس ه  وقلوي يانينات  اندولي وي  وانثيوس  الجذور  وتحت
 .السام األبرين مرآب من قليلة آمية وعلى ينالجلسرزا على
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ات  جذر يستعمل :االستعماالت ديك  عين  نب دي  الطب  في  ال ات  الكحة  عالج  في  الهن ات  وفي  وااللتهاب از  التهاب  الجه
ذور  وآانت .المزمن  الشعب  والتهاب الصفار لعالج الجذور يستخدم الصيني الطب وفي الرئة، ذلك في بما التنفسي  ب
ذا  يستعمل يعد فلم والجذور البذور لسمية نظرًا ولكن وآمجهض للحمل آمانع الماضي في تستخدم النبات  الغرض  له

اع  البذور هذه أن الحظت وقد.البدائل وجدت عندما سيما ال دى  تب دم  وأنصح  العطارين  ل تعمالها  وعدم  شرائها  بع  اس
 .القاتلة لسميتها نظرًا

  الجرجير

 . النبات إزهار قبل منه الغض الورق ليؤآ بسيطة ريشية أوراق ذو أخضر نبات

 الغضة أوراقه أآل أن وبينوا القديم الطب في ووصفوه الجرجير عرفوا العرب إن الخبراء يقول المتعددة فوائده وعن
ه  عصير شرب وآذلك الناضجة، وبذوره اً  نشاطاً  يعطي  أوراق د  وهو  للجسم،  عام در  لإلنسان  مفي ول  وي  ويساعد  الب
 . الطعام هضم على

ا  البشرة،  نمش  يزيالن الجرجير وعصير بذور أن الخبراء ويوضح ر  أآل  أن آم ة  عالج  الجرجي دم  لتنقي  وسرعة  ال
ة  وتقوية األسنان ثبات على ويساعد دورانه ع  اللث ا،  ومن ا  نزيفه د  آم زالت  في  يفي رد  ن ه  الصدرية  واألمراض  الب  ألن
 . والمفاصل الروماتيزم آلالم ومسكن للبلغم طارد

 . المعدة وتنظيف الدم تنقية على لجرجيرا يعمل آما

ك  فيكون  الشعر  لسقوط  آعالج الجرجير استعمال وحول اً  15 بمزج  ذل ر  عصير  من  جرام ى  إضافة  الجرجي  50 إل
 . يغسل ثم أسبوعين لمدة يوميًا الرأس فروة بها وتدلك الورد ماء من صغيرة وملعقة الكحول من جرامًا

رين  في متوسطة بصلة مع الجرجير من صغيرة باقات 3 مقدار فيغلى البول إلدرار استعماله طريقة أما اء  من  لت  الم
 . المساء في وآوب الصباح في آوب منه ويشرب ويصفى حجمه نصف إلى يكثف حتى ليغلي ويترك

ه  األخرى  الجرجير فوائد ومن الج  أن ك  السطحية  الشمس  حروق  يع ة  بسحق  وذل ه  باق ة  مع  من رة  ملعق  زيت  من  آبي
 . المصاب الجزء على ويستعمل يصفى مث الزيتون

 . البول وإدرار الهضم عملية في فيساعد السلطة طبق إلى فيضاف الطازج الجرجير ويستعمل

اإلقالل  الحامل المرأة األطباء ويوصي اول  من  ب ر  تن ه  الجرجي ى  يساعد  ألن ة  عل ا  الطمث  عملي  المصابين  ينصح  آم
 .بالمثانة حرقانًا يسبب بكثرة تناوله في اإلفراط أن اآم تناوله عن باالمتناع الدرقية الغدة بتضخم

ى  المعملية العلمية الدراسات أآدت المرآز  أجريت  الت ومى  ب ر  زيت  أن للبحوث  الق ون  وزيت  الجرجي  يقضيان  الزيت
 . بالجسم والكوليسترول الكلية الدهون من آل فى معنوى نقص إحداث الى ويؤديان الدم فى الدهون على

 والعطرية الطبية النباتات وانتاج زراعة بقسم الباحثة الحميد عبد رياض سحر أجرتها علمية لتجربة ةآنتيج ذلك جاء
وعين  الستخالص  الجرجير نبات على بالقسم األستاذة الجنجيهى سعاد الدآتورة اشراف تحت بالمرآز وت  من  ن  الزي
"  باسم  تعرف دهنية غير مواد إلي الزيوت هذه فى الدهنية االحماض تحويل تم وقد بذورها من التقليدية غير النباتية
 ". استرات

 جامالينولينك"  باسم علميا المعروف حمض من آبيرة آميات على يحتوى الجرجير زيت أن الضوئى بالتحليل وتبين
ى  التجارب فئران فى والزيتون الجرجير زيت استعمال وادى".  وى  نقص  حدوث  ال دهون  من  آل  فى  معن ة  ال  الكلي

دة  الى يشير مما الكبد نسيج فى او الدم مصل فى سواء الكلى سترولوالكولي دهون  نسبة  تخفيض  فى  استخدامه  فائ  ال
 .الدم فى والكوليسترول
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ة  بصيدلية  الطبية والنباتات العقاقير أستاذ خفاجي محمد سعد . د ويقول ابقا  اإلسكندرية  جامع ول  س  العرب  عرف   : فيق
ذوره  الغضة أوراقه وأآل آالخردل الذعة بذوره بأن القديم الطب في ووصف الجرجير  عصير  وشرب  الناضجة  وب
د  وهو  جنسيا يقوي أوراقه در  لإلنسان  مفي ول  وي ى  ويساعد  للب ام  هضم  عل ه  أآل  إذا الطع ين  ، مع بطن  ومل ا  لل  أن آم
ة  عالج الجرجير وأآل ـ طالء البشرة نمش يزيالن وعصيره بذوره دم  لتنقي ه  وسرعة  ال ات  ىعل  ويساعد  ـ  دوران  ثب
ة  األسنان ة  وتقوي ع  اللث ا  ومن ا  نزيفه ع  آم زالت  في  ينف رد  ن ه  الصدرية  واألمراض  الب بلغم  طارد  ألن  آلالم ومسكن  لل

   . والتكريعة الهضم وسرعة الصفراء إدرار على يساعد الطعام مع أخذ وإذا ـ والمفاصل الروماتيزم

الم  ويقول د  سعد  . د المصري  الع اجي  محم ر  إن خف دم  ينقي  الجرجي دة  وينظف  ال  الشعر  سقوط  لعالج  ويستعمل  المع
اء  من صغيرة وملعقة الكحول من جراما  50+ الجرجير عصير من جراما  15  بمزج وذلك ورد  م دلك  ال ا  وت روة  به  ف
ول  إلدرار استعماله طريقة أما ـ يغسل ثم أسبوعين لمدة يوميا الرأس ي  الب دار  فيغل ات   3 مق ر  من  صغيرة  باق  الجرجي
ه  ويشرب  ويصفى  حجمه نصف إلى يكثف حتى يغلي ويترك ماء لتر  2 في توسطةم بصلة مع  الصباح  في  آوب  من

   . المساء في وآوب

ون  زيت من آبيرة ملعقة  + منه باقة بسحق وذلك السطحية الشمس حروق يعالج أنه أيضا الجرجير فوائد من م  الزيت  ث
تعمل يصفى ى ويس تعمل. المصاب الجزء عل ر ويس ا الجرجي ى فيضاف زجالط ق إل لطة طب اعد الس ي فيس ة ف  عملي
اإلقالل  الحامل المرأة تنصح لذلك والطمث البول وإدرار الهضم ه  من  ب ذلك  تناول دة  بتضخم  المصابون  آ ة  الغ  الدرقي

   . المثانة حرقان يسبب بكثرة تناوله في اإلفراط أن آما تناوله عن باالمتناع

 :سينا ابن عنه ويقول

   . بستاني ومنه بري منه معروف  : الماهية  : جرجير

   . الخردل بدل الطبيخ في يستعمل الذي هو الجرجير وبزر

   . االولى في رطوبة فيه ورطبه االولى في يابس الثالثة في حار  : الطبع

   . ملّين منفخ  : والخواص االفعال

   . والكلف مشالن يغسل ماؤه او بزره القروح الثار البقر بمرارة الجرجير ماء  : الزينة

   . والرجلة الهندبا وآذلك عنه الضرر هذا يمنع والخّس وحده اآل ان وخصوصًا مصدع  : الراس اعضاء

   . للبن مدر هو  : الصدروالنفس اعضاء

   . للغذاء هضم فيه  : الغذاء اعضاء

   . بزره خصوصًا واالنعاظ للباه محرك للبول مدر منه البري  : النفض اعضاء

  . ذلك وغير عرس ابن ترياق فهو الريحاني الشراب عليه وشرب اآل اذا  : السموم

ول احثون ويق ر إن الب وي الجرجي ى يحت ادة عل ة م رة خردلي ى إضافة م امين إل ود) سي( فيت د والكبريت والي  والحدي
ا  البول في وحرقة الهضم في اضطرابات يسبب قد ألنه مضر تناوله في اإلفراط أن من وحذروا  السيدات  دعن  ونزيف
 .الحوامل
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 الخبيز

 . خبيز ، خبيزه ، بريه خبازه ، خبازي

 Malva sylvestris:  العلمي االسم

  :  البيولوجي االسم

Sida cordifolia، Sida herbacea، Sida althaeitolia، Sida rotundifolia Sida Rhombifolia، Sida Spinosa 

 : االنكليزيه االسماء

Blue Mallow،  Cheese‐cake،  Cheese‐flower،  Cheese‐log،  Common Mallow،  Ebegumeci،  Groot 
Kaasjeskruid، High Mallow، Mallow، Malva، Marsh Mallow، Zebrina Mallow 

ذلك  دقيقه بشعيرات مكسوه طويله ساقها ، ومسننه مجنحه مستديرة اوراقها ، سم 70 الى 30 ارتفاعها يبلغ عشبه  وآ
  .  الساق

 . زهرات 4 الى 2 بمعدل الورقه منبت عند تظهر معرقه بنفسجيه االزهار

 .للخبيزة عرف الفراعنه عهد ومنذ ، ودود و مفيد نبات الخبازى

 . القديمتان اليونان و روما زمن منذ أوروبا في دواء و آطعام الخبيزه نبات استخدم: والمغذيه العالجيه الخواص

اني  الطبيب  زه ال رشح  ، وايس رودولف  األلم ات  أصًال خبي م  اللتهاب ق  و الف ى  باإلضافة ، الحل  المزعجة الكحات  إل
 . اإلآزيما من المعتدلة للحاالت مثير بشكل استعماله يذآر أيًضا ، الجافة

 . خبازيات:  الفصيله

 . البالية األماآن في و الطرق جوانب بطول بريا ينمو سنوي و دائم نبات الخبازى: الموطن

 . الساق بدون واالزهار ، الساق مع الورق: الطبي الجزء

واد طه الم ي النش زه ف ونين: الخبي ين ،الهلي كوربيك ،ألث يد-أس ول ،أس يديز فالفون ّمًنا(  جليكوس يبين متض -3-جوس
الفين  ،)سلفيت ين  ،م يتين  ،أسيدز -فينوليك  ،البكت يليك  حمض  ،آويرس اتي  لعاب  ، سكوز  و الساليس يانات  ، نب  ، انثوس
 . a . b .c فيتامين

 . وخارجي داخلي:  الستعمالا

بلغم  طارد  ، المزعجة الكحات ، للسعال مهدئه ، مسكنة ، ملطفة ، مهدئه: العالجيه خصائصها ات  ، لل  الغشاء  اللتهاب
اطي ومي المخ ي و البلع وق مغص ، الفم ة الحل ونة ، المتقرح اب ، الخش ق الته اب ، الحل رات الته يه المم  ، التنفس
اب رة الته اخ و الحنج ةا انتف ه ، لرئ ر لدي دئ اث ى مه اب عل ريء ضيق و الته دره ،الم ول م الك إصابات ، للب  المس
 . الربو ، الزائد المخاط ، الهضميه لاللتهابات ، الصغار لألطفال ممتاز ملين ، للحمى ملطفه ،البولية
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 نفس  في  البولية سالكالم تهدئة و البول ادرار في يفيد مغلي شراب منه يعمل ، المفيد الصمغ في غنية الخبيزه جذور
ا  جيد هذا ، الوقت اك  حيثم ول  هن ؤلم  تب ؤلم  الصدر  لعالج  ايضا  ، م وي  االلتهاب  ، الم ونزا  أو الرئ  أن يمكن  ، اإلنفل
 .أيًضا الشراب هذا من الراحة على يحصل

 .الدم ضغط لتقليل و الحمى لمعالجة ُاسُتخِدَم قد للجذور مستخلص

 . البواسير ، الحشرات لسعات ، والدمامل الوردي والعد ، والرمد الجفن اللتهاب: الخارجي االستعمال

 .الجلد التهابات لتهدئة آمادة أو آريم مرهم عمل أو ، القروح و للجروح آغسول ُيستخَدم مستخلص خارجيًّا ايضا

 الكثيراء

ي  استخدام  له ، القتاد اسمه جبلي عشبي نبات من يستخرج صمغ هي» الكثيراء« مادة  واالسهال،  لسعال ا لعالج  طب
 عن ويستخرج وترآيا، وايران والعراق سوريا في النبات هذا وينمو والتجميل، االدوية مستحضرات في يستخدم آما

ق رح طري رع ج جرة ف رج الش ا ليخ ائل منه رك س ول ليتصلب ويت ى ويتح ع ال ون قط ام بل تم. العظ يرها وي  تحض
دة  المقطر الماء في بنقلها وذلك عليها، للرسم يةاساس آمادة» الرخامي التعريق« االبرو في الستخدامها ة  لم ام  ثالث  اي
 . بالرسم الخاص الحوض في يسكب آثيف سائل على لنحصل ذوبانها بعد وتصفى

اد  شوك من يؤخذ صمغ وهي الطرغافيثا هي:  الكثيراء ، داود ابي تذآرة وفي ه  الصـقاَ  يوجد  القت  ، الصيف  زمن  ب
ى  في  يأبس بارد أو معتدل وهو النقي األملس الحلو وأجوده للطالء وأخر ، باألآل يختص أبيض نوعان وهو  ، األول
ره  او آانت آحأل ويصلحها فعلها ويقوي وحدتها األدوية سموم يكسر ع  ، غي ه  وينف  الصدر  وخشونة  السعال  من  بذات
ط  بحدة  تآآل وما والكلى والمعي البول وحرقة والرثة ى  واألحمر  ، الخل ه  يطل ل  ب نمش  الكلف  فيزي ورق  ومع  وال  الب

نعم  والبرص والبهق والحكة للجرب والكبريت ط  وذا البشرة  وي ه  األبيض  خل وز  من  آل  من  بمثل ا  الل  والسكر  والنش
اد  ، ذلك في عجيبآ سرآ آان النارجيل فيه طبخ وقد اللبن عليه شرب إن ، جيدا تسمينآ البدن سمن أآله.  ولوزم  والنس

 . هـ. أ الصمغ وبدله خمسة إلى وشربته األنيسون ويصلحه السفل يضر وهو ، وتكتمه تعرفه بخراممان

 في  ولكن.  االستعمال مأمونة وهي السرطان تسبب بأنها أو للشعر فائدتها على ينص ما العلمية المراجع في يوجد ال
 بنقعها دامهاإلستخ الصحيحة والطريقة ، استعمالها من خوف وال للشعر الكثيراء تستخدم الشعبي والطب القديم الطب
م  جيلي هيئة على تكون حتى الماء في تذاب أو ، الشعر على توضع ثم بالخالطة خلطها ثم ساعة 24 لمدة الماء في  ث

 آانت إذا اما ، للشعر وخاصة محددة نسبة للكثيراء وليس نحوها، أو ساعة لمدة وتترك فقط الرأس فروة على توضع
 الشفاف األبيض اللون ذات الكثيراء أنواع وأفضل. فيها التمادي عدم بيج محددة ونسب جرعات فلها داخليا تستعمل
 .آبيرة أو صغيرة شرائح هيئة على تباع وهي" األسود واللون الشوائب"  من النقية

راء  زيت  يوجد ال حيث للكثيراء زيت هناك بأن العطارين بعض إدعاء من واحذروا المقلدة الكثيراء من واحذر  للكثي
 .اإلطالق على

 الكافور

امن  القرن خالل يستخدم ظل الكافور زيت فإن ولذلك مطهرة، آمادة بفاعليته األول المقام في الكافور يتميز  عشر  الث
 .عمومًا والحمّيات الديكي والسعال الهوائية الشعب والتهاب البرد لنزالت أساسي آعالج

 الشمس،  حروق  عالج  مستحضرات  لمث  المستحضرات  بعض  عمل  في  الخاصية هذه ُتستغل التجميل، مجال وفي
 .البشرة ومنظفات الصابون، أنواع بعض عمل وفي الفم، وغسول
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  السائلة والميعة المحلب

ول اآي داود يق ب: األنط جر:  محل روف ش ون مع البالد يك اردة ب ال ورؤوس الب م ، الجب جره ويعظ ى ش ارب حت  يق
ه  ينشر  ، الطعم مر الرائحة طيب الورق مستطيل سبط البطم، ى  حب ان  حجم  في  أغصانه  عل  عن  ينقشر  أحمر  الجلب
يض ي أب وده ، دهن اآي وأج ديث األنط رزين الح أخوذ ال ي الم زان شمس ف ى ، المي ه وتبق ع قوت نين أرب ره ، س  وقش

ة  في  حبه وحرارة األولى في يابس حار وهو ، مجمعة برقيات بخورأ ترياقية اليابسة بالميعة المعروف رج  ، الثني  مف
نفس  وضيق والبهر الخفقان يمنع ًامطلق للحواس مقؤ بلغم  ونفث  ال ات  ال دة  وينقي  اللزجة  والرطوب اح  ويحل  المع  الري

وز  مع  ويسمن  شربآ وتقطيره البول وعسر والحمى والطحال والكلى الكبد وأوجاع الغليظة آ  والسكر  الل تح  مع  بالغ  ف
ع  باستقصاء  الزيت  في والمصطكي سطوالق السذاب مع وُيطبخ البشرة وينقي والجرب الكلف فيقلع ُويطلى السدد  فينف
دا  ، مجرب  وطالء  شربأ  واألورام والنقرس  والمفاصل  والرعشة  واللقوة والكزازة الفالج من الدهن ذلك  السقطة  وآ

ائر  الكسر  ويجبر والضربة دن  تشد  الشجرة  أجزاء  وس ذهب  الب ة  الرائحة  وت وائم  وتطرد  الكريه آ  اله  والحب  ، مطلق
 الضعيفة  األعضاء به وتغسل االس مع ُويطبخ شيئا يضر ولم انهضم الخبز في ُجعل وإن أآأل، بالعسل الديدان يسقط

د  وأوجاع الغثي ويزيل الطيبة الذرائر في ويقع ، مجرب النزالت منع الحمام في به االغتسال داوم ومن فيقويها،  الكب
 . والظهر والجنبين

اب  ألحد يستخدم صغير نبات بذور هو: المحلب ه  يخفف  ،للحرارة  خفض م ،األطي . الظهر  وآالم الخاصرة  آالم مغلي
 .المثانة حصى لتفتيت منقوعه يستخدم ،الحيض يدر ،المسمنة األدوية ألحد يدخل

ى  أشقر  خفيف  بنفسه  فالسائل  اللبني  عسل هي:  ميعة: األنطاآي داود يقول  والمستخرج  ، الرائحة  طيب  صفرة،  إل
رة  وال ، اليابسة والثالث السائل األوالن ولم آمد ثقيل أسود طبخوبال ، الحمرة إلى منه أغلظ بالتقطير  أهل  بتسمية  عب
ه  تبقى  األشجار، نمو في المأخوذ األول وأجودها ، صحيح غير فانه يابسة ميعة المحلب قشر ديارنا ر  قوت  ، سين  عث
ى  في يبسها أو الثالثة في يابسة حارة وهي ل  ، األول ائر  تحل ره و سعال  من  الصدر  أمراض  س ى  أزمن  وإن ، غي  حت

التبخير اح قطورأ األذن وأمراض ب قاء الغليظة والري ى والطحال واإلستس ة والكل ر وأوجاع والمثان ورآين الظه  وال
واع  بخورأ، ولو مطلقأ استحكم وإن والجذام بلغم  وأن زج  ال اء  شربا  الل ين  الحار،  بالم ا  وُتعجن  برفق  وتل  ضمادات  به
اء  دفعت  بها ومرخ بالزيت ظبخت نوإ عملها، فيقوى والمفاصل النقرس افض  اإلعي زاز  والخدر  والن  والرعشة  والك
ا  قعل  واليابسة ، بخورأ والصداع والزآام النزالت وتمنع ، مجرب ا  ذآر  م در  وآله دم  ت ة  وتسقط  ال  خصوصأ  األجن
انج  ويصلحها  وتصدع :  قيل ، المصطكي ويصلحها الرئة وتضر ، فرزجة اليابسة ال مث من  وشربتها  ، الرازي ى  ق  إل
 . رطب زفت وثمنها ، قطران وزنها رلع وبدلها ، شيء فليس درهمين على قصرها ومن ثالثة

 المسيكا

 .الروماتيزم آلالم ومخفف والطمث للبول مدر.. المسيكا األمعاء ومغص واإلمساك للدوخة عالج

ة  ذات بسيطة  األوراق ،منتصبة نصف وأحيانا منتصبة واألفرع السيقان آثير الخضرة دائم معمر عشب المسيكا  حاف
ع  غرف،  خمس ذات علبة في الثمرة زاهيا اللون صفراء القنابات، إبط من تخرج األزهار تامة، ات  أجزاء  وجمي  النب
العين  رؤيتها يمكن زيتية غدد على تحتوي ا  تظهر . المجردة  ب اذة  رائحة  منه ة  نف د  آريه ات  مسك  عن  الضغط  او النب
 .عليه

ات يعرف دة النب ماء بع ل خرىأ أس ة، مث زال، شجرة عفن ب، شجرة الغ رن الكل زال، ق يكة، جرجيح الغ  شجرة مس
  .التيس ظفرة التيس، صنان الريح، شجرة البعوض،

 :هي أخرى مرادفات االسم لهذا يوجد ولكن Haplophyllum tuberculatum باسم علميًا المسيكا تعرف

Haplpphyllum obovatum H.Longifolium، Ruta tuberculata 
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 في ينمو آما ونجران الغربية والمنطقة نجد منطقة مثل الرملية المناطق في عام بشكل يوجد: للنبات األصلي الموطن
 .المشابهة المناطق

 .النبات أجزاء جميع تستخدم: النبات من المستخدم الجزء

ات  يحوي :للنبات الكيميائية المحتويات دات  النب ا  من  قلوي ارين،  ايفوآسين  اهمه  ويحوي  سكيميانيين  سين، فلندر وفق
 .الطيار الزيت من آبيرة آمية احتوائه إلى باالضافة وآومارين فالفونيدات

 المسيكا؟ عن القديم الطب قال ماذا

اك دة هن تخدامات ع عبية اس ة ش ي.. موروث ارات فف ثال اإلم تخدم م يط يس ن خل يكا م ع المس ون ورق م ة الليم  والحلب
 .الدم سكر لتخفيض وتشرب تغلى بحيث والعنسفوت والحرمل والجعدة لوالحرم البرآة وحبة والحنظل والشعير

 محلل وهو بالبول البدن في ما ويخرج اللزجة الغليظة االخالط ويحلل يقطع انه المسيكا عن قال فقد البيطار ابن وأما
انع  وهو  الصدر  ووجع  الجنب  لوجع صالحًا وآان والرياح، النفخ ويذهب اع  شهوة  لشدة  م ي،  ويقطع  الجم  وإذا المن
 . المغص سكن وشرب اليابس الشبث مع طبخ

ورم  والسعال  النفس وعسر الصدر أللم صالحة والمسيكا ا  وعرق  السرة  في  وال  استعمل  واذا المفاصل،  ووجع  النس
ع  الورد ودهن بالخل ق  عن  مسحوقه  استنشق  واذا الصداع،  من  نف وي  مشهي  وهو  الرعاف،  قطع  األنف  طري  ومق
الج  ومن الطحال آالم من وينفع للمعدة، وم  آل  شرب  اذا والتشنج  والرعشة  الف ي  وإذا جرام، 325 ، ي اء  طل ه  بم  ورق
اخر م الصبيان من ذي الصرع من نفعه م يحدث ال رًا له ام والمعروف آثي ه تضمد واذا. الصبيان ب ع ب عة من نف  لس
رب ات العق رتيالء، والحي و الكلب عضة ومن وال افظ وه و السموم، من ح ع وه تعملت واذا الحمل يمن  عصارة اس
 . بسرعة الجنين وأخرجت الطمث أدرت المر مع الطازج النبات

 والبصل  الثوم ورائحة والجرب والثآليل البهق يذهب الرائحة، الحاد االخضر اجودها المسيكا إن فيقول جزلة ابن أما
 .الدود ويقتل الحيض ويدر اآلهما، بعد مضغ اذا

ه  في  الجذام  من  وينفع المفاصل واوجاع النسا وعرق لفالجا من ينفع إنه فيقول التفليسي أما  الحيض  دم ويقطع  ابتدائ
 . الطعام وشهوة

 . بالعسل وضمادًا شربًا المفاصل وأوجاع النسا وعرق الفالج من وينفع للدم منق إنه فيقول سينا ابن أما

اً ي منه درهم وآل الجنون وأنواع الصرع من ينفع إنه فيقول االنطاآي داود أما رئ  ومي الج  من  يب وة،  الف  وثالث  واللق
ذهب  عسل  اوقيتين مع مائه من اوراق واق  ت ل  الف ون  المغص  ويحل اح  والقول ان  والري ول  وعسر  والطحال  واليرق  الب
 طلي وان واحتماًال، شربًا والربو والرطوبات والصدر والمقعدة آلها الرحم أمراض ويشفي والحصى الديدان ويخرج
ل جال نوالنطرو والشب بالعسل وابي الثآلي ق والق ل والبرص والبه ث األورام وحل ت، حي ن آان ع خواصه وم  قط
 . اليانسون ويصلحه البصر يضعف وإدمانه المني ويحرق يصدع وهو المعادن صدأ واذهاب الكريهة الرائحة

ول اآي ويق ت إن االنط يكا زي ع المس ن ينف ع م ر وج ورك الظه ة وال ى والمثان اقين والكل در والس اح، لويحل وي  الري
 . وحقنا ونطورا وشرابًا دهنا والصرع الصداع من وينفع االذن وأوجاع

ا وليس أم ول ب ار االوراق مستحلب إن فيق تعمل واالزده تخلص يس دة آالم من لل دان وطرد الحمى ولعالج المع  الدي
 . ًاجنسي ومنشط واألذن العين وآالم والمالريا والغثيان والروماتزم الدم وفقر اإلمساك وعالج
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 لدى الجنسية للناحية مضاد اإلجهاض، على وتساعد وللطمث للبول مدرة المسيكا أن ورفاقه عقيل يقول المملكة ومن
ال، د الرج اب مفي افرازات المصحوب لاللته الك ب ة، المس تعمل البولي ة األوراق تس ح المجفف لل للرش  واألورام والش

 .الروماتزمية

 الحديث؟ الطب يقول وماذا

اني  الجزء Medicinal Plants of Saud Arabia بعنوان آتابهم في ورفاقه القحطاني برجا. د يقول ام  الث : م2000 ع
ر  عدد  على يحتوي المسيكا نبات ألن نظرًا دات  من  آبي دات  القلوي د  والفالفوني ذه  أن وجد  فق ات  له أثير  المرآب ى  ت  عل
اً  والطمث للبول مدرًا تأثيرًا هل أن ثبت آما المالريا وحمي االمعاء ومغص واإلمساك الدوخة عالج  آالم وتخفيف  مع

 . تماما تشفيها فانها العقارب لدغ على لبخة وعمل بالماء خلطها عند الجافة االوراق مسحوق أن ثبت آما الروماتيزم

ا ت أم د االوراق زي ت فق ا ثب في انه ين تش ة أو األذن طن ا الصمم بداي ذا أن آم ات ه دث النب اطًا يح  للعضالت انبس
 .الدم ضغط ويخفض اراديةالال

 المسك

د  ،حيوانية مصادرها التي القليلة األطياب من لطيب اسم هي عربية آلمة والمسك األطياب ملك المسك يعتبر  ورد وق
ريم  القرآن في المسك ذآر رار  وصف  في  الك ول  اذ األب يم  نظرة  وجوههم  في  تعرف  وجل  عز  يق  من  يسقون  ،النع

 . المتنافسون فليتنافس كذل وفي ،مسك ختامه ،مختوم رحيق

ي  عن عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن مسلم صحيح في ثبت :التاريخ في المسك ه  اهللا صلى  النب لم  علي ه  وس  ان
ا  اهللا رضي  عائشة عن الصحيحين وفي" المسك الطيب أطيب: "قال ي  أطيب  آنت : " عنه ه  اهللا صلى  النب لم  علي  وس
 .مسك فيه بطيب بالبيت يطوف ان وقبل ،النحر ويوم يحرم ان قبل

ك والمسك واع مل ب ان رفها الطي ا واش و واطيبه ذي وه ه يضرب ال ل ب ين المث اب ب ا االطي ه جميعه نفس يسر ألن  ال
 .عليها وضع اذا الظاهرة واألعضاء وشما شربا جميعها الباطنة ،األعضاء ويقوي ويقويها

د والمسك ان الجي ي يوضع آ ة ف ه خاصة أني وافج( تسمى ب اومفرد) الن ة ه ذهب من مصنوعة نافج  او الفضة او ال
 .الذآية ورائحتها بأريجها فتعطرها واألمراء الخلفاء قصور ردهات في وتوضع المسك بمسحوق تمأل ثم ،النحاس

وع  بطن  في البرتقالة حجم حجمها يبلغ آيسية غدة في المسك ويتكون اء  من  ن ذه  وتوجد  المسك  غزال  يسمى  الظب  ه
 .مسكه الغزال يفرز األآساي هذه وفي االناث في المسك يوجد وال للذآر فيةالقل الفتحة بقرب الغدة

د  من وارتفاعه متر حوالي طوله غزال وهو Moschus moschi ferus باسم علميا المسك غزال يعرف اف  عن  االآت
ه  لطلب يسعى ،خواف المسك وغزال ،الكسر وسهل وخشن وطويل رمادي بني وشعره المتر نصف يال  طعام  وهو  ل
اآن  في المصائد له ينصبون وعادة اصطياده في الصيادون يتعب لهذا ،الهرب سريع ي  األم دون  الت ا  تواجده  يعتق . به
ات  يسكن  المسك وغزال ا  غاب ا  ويفضل  الهمالي د  أعاليه اآنه  وتمت ى  مس ى  التبت  ال يبيريا  وال ي  والشمال  س  من  الغرب
 حيث االسود للمسك الوحيدة المصدر فهي العطور عالم يف آنز البري الغزال انثى تعتبر. عامة آسيا وأواسط الصين
وم يادون يق ة المتخصصون الص ي بمراقب زال انث رة الغ ة لفت ى طويل دوا حت ن يتأآ ا م ي ، الصحية حالته  فصل وف

ذي  االسود  المسك صرتها من مستخرجين البري الغزال انثى بإصطياد الصيادين هؤالء يقوم السنه في مخصوص  ال
 . الدم من مدةمتج آتلة يعتبر

 ؟deer musk المسك غزال من المسك على يحصلون آيف

ذا  فصل ثم أوال الذآر المسك غزال بقتل الصيادون يقوم دة  او ،الكيس  ه امال  فصال  ،الغ م  آ ا  ث  أو الشمس  في  تجفيفه
 لالغزا يقوم حيث وقتله المسك غزال صيد دون عليه الحصول ويمكن. جدا ساخن زيت في تغطس أو الصخور على
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زال  ألن خشنة صخور على بحكه المسك على يحتوي الذي الكيس نضج عند ة  يشعر  الغ د  الكيس  في  شديدة  بحك  عن
ى  الكيس بحك فيقوم امتالئه ا  الكيس  فينقشع  الصخور  عل ه  بم وم  بالصخور  ويلصق  مسك  من  في راء  ويق  المسك  خب
 أسود  الكيس  هذا داخل المسك ولون" المسك فأرة" مسك من فيه بما الجلدي الكيس ويسمى الصخور على من بجمعه
واد  بعض بادخال العطور تجار يقوم وجد واذا جدا غال وهو الحاضر الوقت في يوجد ان قل والذي ه  الم  وخلطه  علي
 .بها

 والمسك. سيبريا من الوارد واقلها نيبال او أسام من الوارد ويليه التبت أو الصين من الوارد هو المسك انواع وأحسن
 .المذاق مرة ملساء ،ارجوانية ،اللون قاتمة ،جافة مادة الجيد

ات ة المحتوي وي :للمسك الكيميائي ى المسك يحت والي عل ت% 1.4 ح ار زي ون ذي طي ود ل ى أس ي ال  والمرآب بن
ذي  الرئيسي  ه  تعزى ال ة  الرائحة الي ة  والمنعشة الجميل ا) Muskone( مسكون  هو للمسك  المعروف وي  آم ى يحت  عل
 .وانزيمات قلويدات وآذلك) Muskcopyridine( مسكوبايريدين مهاأه استيروليه هرمونات

أثيرا  له فإن مللتر 100 على تزيد ال قليلة بكميات أخذ إذا فإنه الطبيعي المسك أما اً  ت از  منبه ه  العصبي  للجه ل  مثل  مث
وط  يسبب  حيث  عكسية  تأثيرات لها الكمية زيادة ولكن والشاي، القهوة في الموجود الكافين ام ال الهب ول،  ع  مع  والخم
 .السلبي أو اإليجابي التأثير ذلك له ليس الصناعي المسك أن مالحظة

ذي  وهو  واطيبها واشرفها األطياب انواع ملك المسك :المسك استعماالت ه  تضرب  ال ال  ب ه  ويشبه  األمث ره  ب  وال غي
ى  تثبيت  في  يستخدم فانه وعليه ويقويها النفس يسر الجنة آثبان وهو ،بغيره يشبه ا  ليبقى  العطور  أغل  فواحة  رائحته
 :فهي الدوائية باستعماالته يتعلق فيما اما للروائح آمثبت يستخدم ولذلك طويلة سنين

 . وسمومها األمعاء في الغليظة واألرياح للخفقان نافعا للقلب مقويا المسك يعتبر ـ

 .الرياح من يلويز رطوبتها وينشف الرقيق بياضها ويجلو للعين المقوية األدوية في يستعمل ـ

 .الرأس في الباردة العلل من وينفع للباءة منشط ـ

 .الزآام به أستعط اذا ينفع ـ

 ..األفاعي لنهش الترياقات أفضل من ـ

 .للمسك؟ أخرى مصادر هناك هل

 :وهي للمسك أخرى حيوانية مصادر هناك نعم ـ

  Musk‐ox المسك ثور ـ 1

دا  شمال  في  يعيش  Ovibos moschatus باسم  علميا يعرف د  آن ل  وق ى  نق ة  ال ارة  وهو  االالسكا  منطق ور  عن  عب  ث
 رأس له. آيلوجرام 400 حوالي ووزنه ،تقريبا المتر ونصف متر الى ارتفاعه يصل عضليا قوي ولكنه القامة قصير
ى  جسمه  اجزاء جميع يغطي آثيف شعر المسك ثور ويحمي الداخل الى منحنيان قرنان وله األسفل الى مدلى آبير  ال
ه  المسود البني الى بني شعره ولون الشديدة البرودة من لحمايته وذلك رضاأل ران  في  يوجد  وال ،المسك  رائحة  ل  ثي

 ..واناثا ذآورا الثيران دم في المسك يوجد وانما المسك غزالن في هو آما اآياس او غدد المسك

 : Musk turtle السلحفاة مسك ـ 2
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د والي يوج ة ح ى ثالث ة ال واع اربع ن ان ة لسالحفا م ي للمسك الحامل يش والت ي تع وب ف اريو جن دا اونت د بكن  ويمت
 .الذيل قرب السلحفاة جسم من األسفل الجزء في غدد أو غدة توجد. األمريكية السواحل الى وجودها

 : Civet cat الزباد قط ـ 3

 وجه  يشبه وجه وله مس 76 الى طوله يصل الشعر آث طويل ذيل وله سم 81 ـ 41 بين ما طوله يتراوح الزباد وقط
ز  وآسيوي  افريقي صنفان وهو القط ان  القط  عن  ويتمي ه  ب ذلك  اطول  جسما  ل ا  وآ  وبكل  اقصر  وارجال  اطول  وجه
 يتميز ،سوداء خطوط أو نقط به اللون رمادي وخشن طويل والفرو طيها يمكن مخالب خمسة بها اصابع خمسة رجل
دد  هذه من الزباد على ويحصلون السواء على واالنثى الذآر في تنمو وهي البطن في عطرية غدد بنمو الزباد قط  الغ

د  اقفاص  في يحجز والقط القسوة في غاية عملية وهي آلخر حين من الحية الحيوانات من الغدد من بملعقة بكشطه  بع
اد  انتاج من ليزيد القط يهيجون انهم ويقال ابدا يستأنس ال ولكنه النيئ باللحم ويغذى صيده ر  الزب اد  صادر م واآث  الزب
 ..تماما المسك رائحة الزباد رائحة وتشبه الحبشة بالد

 : Muskrat المسك فأر ـ 4

) mosk in grian( باسم  ويعرف  حبيبات هيئة على مستخلصًا او mosk in Pogs باسم عالميًا ويعرف) المسك فأرة(
 . العالمية التجارة ألفاظ ألنها االجنبية االلفاظ هذه وتستخدم

اء  ينبت  نبات أي على يتغذى وهو الشمالية امريكا في وينتشر الراآدة المياه وفي المستنقعات في الفأر هذا يعيش  بالم
 جسم طول ،بالماء يتبلل وال دافئ وهو الحمرة الى تميل اللون بنية فروة له الماء حيوانات من اللينة الحيوانات ويأآل
 بسبب  وهو  مفلطح  وهو قشور ذو وانما شعر ذا ليس فهو عجيب ذيل وهو بوصات عشر ذيله وطول واحد قدم الفأر
 .آمجداف الماء في يعمل ذلك

 .العالمية الفراء أغلى من الفأر هذا فرو ويعتبر المسك رائحة يعطي ما تفرزان الذيل تحت غدتان توجد

 : المشيد الكيميائي المسك ـ 5

الم  شيد لقد ام  في  المسك ) Baur( الع ه  م1880 ع ه  الا المسك  رائحة  ول  الصيغة  في  الطبيعي  المسك  عن  يختلف  ان
يد  المسك من انواع عدة يوجد آما العطور تحضير في واسع نطاق على الكيميائي المسك هذا ويستخدم الكميائية  المش

ا  والتي  ذه وتشمل  المسك  رائحة خاصية  له واع  ه  Musk األن xylol،  Ketone musk، Musk  ambrette .ون  ول
 .الطبيعي المسك بقيمة اإلطالق على يقارن ال حيث الثمن رخيص وهو بللورات هيئة على أبيض المشيد المسك

 :المسكي النبات ـ 6

اً  يعرف  تمامًا المسك رائحة له مكسيكي مسك يوجد ات  وهو  Mimulus Cardinilis باسم  علمي ه  نب ار  ل ة  ازه  برتقالي
 .األمريكي بالمسك ويسمى. حمراء بقع بها جذابة

 :  سينا ابن عند المسك

   . آقرنين األنسي إلى معقفان أبيضان ونابان بعينه هو أو آالظبي دابة سّرة المسك  : الماهية

ا  قرون ثم الرعي جهة ومن البحري الهندي ثم الجرجيري ثم الصيني بل وقيل التبتي معدنه بسبب أجوده  : االختيار  م
   . المر ثم والسنبل البهمنين يرعى

   . األصفر الفقاحي تهورائح لونه جهة من وأجوده
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   . أرجح بعضهم عند ويبسه الثانية في يابس حار  : الطبع

   . مقو لطيف  : والخواص األفعال

   . الطبيخ في وقع إذا يبخر  : الزينة

وة  التحلل من فيه لما أيضًا ووحده البارد الصداع نفع آافور وقليل زعفران مع بالمسك أسعط إذا  : الرأس أعضاء  والق
   . المعتدل للدماغ مقو وهو

 . والتوحش الخفقان من وينفع ويفرح القلب يقّوي  : والصدر النفس أعضاء

 المكسرات

واع  بين يفرقون وال الناس من العديد يخطئ: واللوز الجوز دهون  ان دون  ال دهون  ان فيعتق وت  ال رة  والزي  بشكل  خطي
ة  او المشبعة غير الدهنية ألحماضا على تحتوي التي وهي جيدة دهون هناك الواقع في ولكنه عام أتي  االحادي  في  وي

وي  انها ورغم" المكسرات" األغذية مقدمة ى  تحت دهون  من  نسبة  عل ا  اال ال وي  انه ى  تحت دة  دهون  عل ا  حيث  مفي  انه
ا  وهذا القلب تحمي ه  تشير  م ة  األبحاث  ب ائج  اظهرت  حيث  العلمي  من  الحد  في  دورا للمكسرات  ان البحوث  احد  نت
أآثر  االصابة  معدل خفضت حيث القلب امراض اخطار احثون  ويرجع  النصف  من  ب  هو  السبب  ان الدراسة  في  الب
وى رات محت الي المكس ن الع اض م ة األحم دهون( الدهني دة ال ا) المفي وز اضافة ان آم ذاء الج د للغ دل خفض ق  مع

 . عام بشكل الكولسترول معدل خفض وبدوه) LDL( الضار الكولسترول

دة  نسبة على تحتوي التي األغذية من انها حيث الفوائد من العديد اتللمكسر فإن وعمومًا اف  من  جي ة  األلي د  الغذائي  ق
أثيرا  لها فإن ولذلك والبندق الكاجو في آما% 3 من اآثر الى تصل دا  ت ى  جي اف  الن الصحة  عل ة  األلي رتبط  الغذائي  ت
ا . الثالثية دهونوال الكولسترول وخفض القولون عالج مثل المشاآل من العديد من بالحد اف  ان آم وي  األلي ى  تحت  عل
ياً  دورًا تلعب فإنها ولذلك ه فيتامين مثل والفيتامينات األآسدة مضادات من العديد  تصلب  أمراض  من  الحد  في  اساس

الجوع  الشعور من الحد في فائدة للمكسرات ان الى األبحاث تشير آما القلب وامراض الشرايين ا  ب  معروف  هو  وآم
ك  ألن مستمر  بشكل فارغة المعدة ترك بعدم ينصحون االطباء فان ؤثر  سوف  ذل ى  ي أثير  القرحة  من  سالمتها  عل  وث

د  قبضة  بحدود  المكسرات  من مناسبة آمية بتناول ينصحون فإنهم لذلك عليها المعدية العصارة دار ( الي ) جرام 50 مق
د  تأثير له يوميًا ذه  للصحة  جي ة  وه ا  يكون  سوف  المكسرات  من  الكمي أثي  له ى  رت ذا . الجوع  من  الحد  عل أثير  وه  الت

د  الجوع  من  الحد  على للمكسرات المباشر ؤثرة  األسباب  احد  يكون  ق ى  الم وزن  انقاض  عل  تكون  ان يجب  ولكن  ال
 .الحرارية السعرات زيادة الى يؤدي قد االسراف ألن اسراف دون مناسبة بكميات المكسرات

دة  نسبة  على تحتوي انها تللمكسرا الكيمائية التحاليل بعد آذلك لوحظ ولقد ذي  البوتاسيوم  من  جي ر  وال  عنصرا  يعتب
داً  مهما) معدنا( ا  القلب  عضلة  وخصوصا  العضالت  للنشاط  ج ا  ويحميه وي  حيث  ويقويه وز  يحت ى  الل ر  عل  من  اآث

رام750 يوم ملج ان بوتاس ر الشمس دوار فصفص وآ رات اآث ي المكس ا ف ن محتواه يوم م ث البوتاس ن زات حي  ع
 . ملجرام900

د  مثل األساسية الغذائية العناصر بعض ويوجد درجات  المكسرات  في  والكالسيوم  الحدي دة  ب ذلك  جي إن  ل  المكسرات  ف
ذين  من  مناسبة آمية تعطيهم ألنها والحوامل األطفال لشريحة آذلك مهمة ذين  العنصرين  ه ببان  الل دما  مشاآل  يس  عن

ل  الدم في ينخفضان دم  قصر  مث ذلك  العظام  وهشاشة  ال ان  ل ات  خال اد ف ع  غذاء  في  المكسرات  من  مناسبة  آمي  جمي
ل  المشاآل  من  العديد من للحد ومفيد مطلوب امر المجتمع شرائح ذلك  القلب  امراض  مث از  عالج  وآ  الهضمي  للجه
داد م وام د الجس ن بالعدي ية العناصر م دة ا ومضادات األساس ي ألآس ي الت ين تحم ن الجن ذور م رة الج واد" الح  الم

 . دائم نشاط في االعضاء يجعل مما" المؤآسدة

 بفيتامين غنية لكنها ،)  A(  بفيتامين فقيرة أنه آما ،)  C(  فيتامين من عالية نسب على تحتوي ال جميعها المكسرات
)B (ادل  الجوز من آيلو نصف فائدة..  الخاليا لتغذية المفيدة الدهنية األحماض وباألخص و  20 تع ر  لحم  من  آيل  البق
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دهن  من  الخالي الدجاج لحم من آيلو 3 وتعادل الخراف أو و  2 وحوالي  ال ذا  البيض  من  آيل زالل  حيث  من  ه  في  ال
 : التالية لألسباب أفيد هو بل به الجسم إمداد حيث من اللحوم مع تتساوى وهي القيمة الكامل النوع من المكسرات

ببها  والتي  الجسم  في ) البواليك (  البول أحماض تكون ال المكسرات -1 ر  سبب  البوليك  حمض (  وماللح  تس  من  لكث
 . المختلفة المفاصل أمراض مثل) األمراض

 ).جيدا حفظت إذا( بالصيف وخاصة باللحوم الموجودة الضارة الجراثيم من خالية تكون تكاد المكسرات -2

 ). الوحيدة آالدودة(  الطفيليات من خالي المكسرات زالل -3

 . مثال الطبخ بسبب عناصرها من شيئا تفقد وال نيئة تؤآل المكسرات -4

 . للحوم نسبة جدا قليل فضررها لذلك مشبعة غير بالمكسرات الموجودة الدهون -5

ي  عالج  في  نافعة الطازجة والفواآه المكسرات على الحمية -6 أمراض  األمراض  من  آث ي  آ د  الكل  وأمراض  والكب
 .الدموية الدورة

 ).للسمنة القالبين أي( نيينالبد تالئم ال أنها بالمكسرات واحد عيب هناك -7

 في  الضار  الكلسترول  نسبة  تخفيض  في  يساعد  الجوز  أن آاليفورنيا جامعات إحدى بها قامت التي الدراسات تقول
 . مشبعة الغير الدهون من علية نسبة على احتوائه بسبب معتدلة بنسب يوميا تناوله من شهر خالل) LDL( الدم

 ؟أنواعه واألسود واألبيض عاديوال القديم منذ العرب عرفه الجوز

 .للديدان وطاردة للفطريات مضادة وأوراقه الجفن والتهاب األآزيما يعالج الجوز

ات  آانت األرض تسكن اآللهة آانت عندما انه يقال حيث الغرب في خرافية أسطورة الجوز ولنبات الجوز  تقت  ومن  ب
 .جوبيتر جوز أي Juglans الالتيني االسم جاء هنا

ا  من  سنوات ثالث بعد تثمر وهي ثمارها ألجل الروماني العصر منذ أوروبا في الجوز رةشج زرعت  وهي  زراعته
ة  من أآثر وتعمر عمالقة آبيرة شجرة ل .. سنة  مائ ان  الجوز  لشجرة  األصلي  الموطن  ان قي ارة  في  آ  ،اآلسيوية  الق
 .الشتاء أيام في وبخاصة العظيمة األغذية من ومعتبرا الوسطى القرون في جدا ثمينا آان الجوز ثمر أن وقيل

 يطلقون ليبيا وفي" الجمل وعين الشويكي" بـ مصر في فيعرف القدم منذ الجوز العرب عرف لقد :العرب عند الجوز
 المغاربة بسواك مصر في الجوز سيقان قشر ويعرف" زوز" تونس وفي" جرجع" المغرب وفي" خزانين لوز" عليه
ديرم  السعودية  وفي ة الدي أو بال ديرمان  أو رم ديرم  ويستعمل  ال واد  آأحد  السعودية  في  ال ة  الم  يستعمل  حيث  التجميلي
ديرم  عن  نتحدث  وسوف.. جميل بنفسجي أحمر بلون الشفاه لصبغ د  ال ة  بع ة  االستعماالت  معرف ار  الطبي  وأوراق لثم
 .الجوز

ل  الجوز  تمر  أخذ  إن" :يلي ما الجوز عن تذآرته في االنطاآي داود يقول د  دواء هو ف نضجه  قب  الصدر  ألوجاع  جي
دي  العصب  وأورام الهضم  وسوء  المزمن والسعال والقصبة اخنا  وأآل  شوي  إذا خصوصا  والث ع  ، س ة  ويمن  ،التخم
ر وز وقش ي اعتصر إذا األخضر الج ى وغل ظ حت ان يغل ا آ ور ترياق ازا ودواء للبث داء ممت ة ل ة الثعلب ة واللث  الدامي
فتين  الوجه  يحمر  هوو ،النحل بعسل طالء واألورام والخناق ه  وجزء  ،طالء  والش ه  مع  من اء  أوراق مع  مثل  إذا الحن
 والجرب الدمعة من ينفع الجوز ثمار ورماد ،والنقرس آالفالج بارد وجع وآل العتيق والصداع النزالت قطع به طلي
بخ وإذا آحال ا ط ث بالخل رطب د وخب ع أو الحدي بوعا نق ود أس عر س واه الش نه وق ره.. وحس  أحرق إذا الصلب وقش
 آل منه وشرب) اليماني الشب( محروق زاج من بوزنه سحق وإذا.. المسترخي اللحم وشد بيضها األسنان به ودلكت
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ان  يتهرى  حتى الزيتون بزيت الجوز جذور قشر طبخ وإذا.. البول عسر وحل الحصى فتت مثقال يوم دا  طالء  آ  جي
 .المقعدة وأمراض للبواسير

 .بالجسم الكثير العرق ويمنع والكالو الحمى يزيلو ،الشهية يفتح الجوز وثمار

   :للجوز الشعبية االستعماالت

رة  قشر مغلي يستعمل ـ تح  الجوز  ثم ى  الشهية  لف ام  إل ة  الطع ذلك  والجنس  الجسم  وتقوي  من  جم  25 يؤخذ  الهدف  ول
م  ساعة  نصف لمدة هادئة نار على ويغلى ماء لتر في الخضراء الثمار قشور ى  ث ل  يحل ه  ويشرب  سكر ال من  بقلي  من
 .ذلك على ويداوم وجبة آل قبل فنجان

ادات  بعمل  الحمى حاالت في يفيد غليه فإن الجوز ورق أما ـ ا  آم ه  آم د  أن دات  عمل  في  يفي  التهاب  حاالت  في  مكم
 الوقت  في  وهو  األوراق بمنقوع والشعر الرأس فروة بتدليك وذلك للشعر آمقو أيضا يستعمل وهو.. والبثور الجفون
 يستخدم ثم يبرد ويترك ماء لتر في األوراق من جراما 50 بمقدار المغلي ويعمل تقارن ال ونعومة لمعانا كسبهي نفسه

 .المنقوع

دهان  أيضا  الجوز أوراق مغلي يستعمل ـ ة  األمراض  ضد  آ الجرب  الجلدي روح  والهرش  آ  يستخدم  أيضا  وهو  والق
ر  الجسم  عرق  لمكافحة  ة  بصفة  الغزي دمين وعرق  عام ك  ويكون  خاصة  بصفة  الق دات  بعمل  ذل ى  مكم  مواضع عل
 .للقدمين موضعي حمام بعمل أو المغلي بهذا االستحمام أو العرق

د ـ ي يفي وز أوراق مغل يدات الج ي الس كين الالت ن يش يالنات م ة س ذه مهبلي يالنات وه ادة تصاحب الس ات ع  التهاب
ك  ويكون ،والتريكومانس المونليا مثل ميكروبية أو فطرية بأمراض ي  ذل ا  50 حوالي  بغل ر  في  األوراق من  جرام  لت

 .مهبلي آغسيل تستعمل ثم ساعة ربع مدة ليبرد ويترك ماء

 .ذلك على والمداومة المسحوق بهذا بدلكه وذلك القدمين في يحدث الذي الكالو الزالة الجوز قشر مسحوق يستخدم ـ

 بالجوز يستغنون النباتيين يجعل ما وهذا لحمال بروتينات تشبه وبروتينات الدهن من آبيرة آميات على الجوز يحتوي
وز دق والل ن والبن وم ع م ،اللح ذي واللح دم ال ي يق اعم ف ي الطب مط و الطبيع يط ه ن خل وز م وب وبعض الج  الحب

رة  آمية على الجوز يحتوي آما.. المهروسة ات  من  آبي ة  واألمالح  الفيتامين ه  يوجد  حيث  المعدني ة  في رة  آمي  من  آبي
ات  من  وفيه واألرز والسمك والبيض الكبدة في الموجودة مياتالك تعادل الفوسفور ر  ج ،ب فيتامين ر  أآث ا  من  بكثي  م

امين  من بسيطة آمية على يحتوي آما ،التفاح في ا  أ فيت وي  آم ة  يحت دة  آمي ى  باالضافة  البوتاسيوم  من  جي  حمض  إل
 تلعب  والتي  اللينولينيك  وحمض  اللينولينيك  الفا حمض مثل دهنية احماض الجوز دهن محتويات أهم ومن.. العفص
 .الجسم في البروتسغالندين وتشكيل الخاليا وظائف سالمة تأمين في أساسيا دورا

  : الطبية االستعماالت

ا  لحاالت شائعا منزليا دواء الجوز أوراق تعتبر أوروبا في ـ ن  والتهاب  االآزيمي د  الجف ال  عن  األبحاث  وتشير  ،األطف
ة  ى  الحديث ع  ال ات  مضادة  بخواص الجوز  أوراق تمت دان لطرد  أيضا  األوراق وتستعمل .. مطهر وعمل  للفطري  الدي
 .الهضمي للجهاز مقو وبمثابة المعوية

 .الشهية ضعف حاالت في الهضمي للجهاز وآمقو العين والتهابات الجلد لمشاآل األوراق نقيع يستعمل ـ

 .والسجحات الجروح أو األآزيما لمعالجة األوراق نقيع يستعمل ـ

 .الجفن والتهاب الملتحمة التهاب لحاالت وخاصة للعين آغسول األوراق نقيع يستعمل ـ
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ا .. الدم فقر حاالت في آمقو أو المزمن االسهال لمعالجة الجوز قشور نقيع يستعمل ـ رأس  آغسول  يستعمل  آم  في  لل
 .الشعر تساقط حالة

 .الكدمات تخلفها التي والزرقاء السوداء العالمات ويزيل نعومة والوجه اليدين يكسب الجوز زيت ـ

ة  السعرات  من  آبيرة آمية تعطي التي الثمار من يعتبر الفستق: الفستق ا  الحراري ل  مثله وع  أي مث  المكسرات  من  ن
ك  في  والسبب  حراريًا سعرًا630 520 بين حرارية سعرات منها جرام100 يعطي حيث ى  راجع  ذل اع  إل  نسبة  ارتف

 تحتوي أنها الفستق ثمرة يميز ولكن. مقشر فستق جرام100 لكل حراريًا سعرًا580 تقريبًا يعطي الفستق فيها الدهون
 حيث األخرى المكسرات بقية على تتفوق الصفة بهذه وهي التشبع عدم أحادية الدهنية األحماض من عالية نسبة على
 النوع هذا يعمل حيث اليةع الصحية قيمتها فإن آخر وبمعنى. الثمرة في الكلية) الزيوت( الدهون من% 70 عن يزيد
اع  من الحد في األحماض من ل  الكولسترول  ارتف ؤدي  ب ى  ي ع  الكولسترول  خفض  إل  الكولسترول  وخصوصاً  المرتف

د  الشرايين تصلب عملية في دور له يكون الذي وهو) Lipo protein‐Cholesterol (LDL السييء ة  أوصت  وق  جمعي
 ). األحادية( الدهون من النوع هذا استهالك بزيادة القلب

دهون  من النوع لهذا ان آما اً  ال دهون  بخفض  ارتباط ة  ال دم  في  الثالث ذي  ال دوره  وال ؤدي  سوف  ب ى  ي ع  إل ة  رف  الناحي
ه  إّال األخرى  المكسرات  مع  المعدنية العناصر من العديد نسبة في ويتساوى يتفق الفستق ان آما.للشخص الصحية  أن
ر  األخرى  بالمكسرات  مقارنة لكالسيوما وآذلك فيه الحديد نسبة بارتفاع يمتاز دة  المصادر  من  المكسرات  وتعتب  الجي
ه  الجسم  يحتاجه  حمض وهو) اسيد اللينوليك( حمض وهو اإلنسان جسم في األساسية الدهنية األحماض ألحد  ال ولكن

د  آخر  بمعنى أي يصنعه ه  يحصل  ان الب ام ( الخارج  من  الجسم  علي ذلك ) الطع ر  ل ياً  يعتب اً  أساس اً و ومهم د  حساس  ولق
ا .األخرى  بالمكسرات مقارنة الحمض هذا من عالية نسبة على الفستق احتواء الكلية الدراسات أثبتت  يتضح  سبق  مم
 . اإلنسان للجسم المهمة العناصر ببعض الفستق تفوق

ع  الرتباطها عمومًا المكسرات ومن الفستق من مناسبة آميات وتناول باستهالك البدء يجب أنه اال  ان إّال حةالص  برف
ة  نسبة على تحتوي المكسرات ان البداية في ذآرت وآما ألننا ذلك في جدًا مهم االعتدال دهون  من  عالي ى  أي ال  بمعن

وزن  بزيادة وثيق ارتباط ترتبط والتي الحرارية السعرات من عالية نسبة على تحتوي أنها آخر ذلك  ال إن  ل  استهالك  ف
 قطع لمجرد المكسرات استهالك يكون ال وان المطلوبة األمور من يوميًا المكسرات من جرامًا60 -50 من يقارب ما

 .مطلوب أمر فاالعتدال لصحتك مهم أمر الغذاء مراقبة مراقبة ألن. التسلية أو الوقت

راهم  في  يستعمل  زيت الستخراج ثمارها وتستعمل المنظر جميلة شجرة البندق: البندق ة  الم د،  وأدوي ع  الجل  في  وينف
ة ع الشعر تقوي قوطه ويمن وي س ى ويحت فور عل يوم الفوس امين والكالس دار ب وفيت ن ومق د النحاس م ذلك والحدي  وآ
 .الوزن يزيد فهو ولذلك بروتين

 . الدم في الكولسترول نسبة يخفض السوداني الفول: السوداني الفول

ي األبحاث أثبتت ي أجريت الت ة للبحوث األميرآي المرآز ف ول أن الزراعي دم السوداني الف ر ،للقلب في ذي األم  ال
ي  بالدهون الغنية المكسرات من النوع هذا عن المعروفة المفاهيم يناقض ان  الت د  آ ا  يعتق ل  أنه ى  خطرا  تمث  صحة  عل
 .الدم في الكولسترول مستوى وترفع البدانة خطر تزيد ألنها الوعائي القلب جهاز

 الدم في الكلي الكولسترول مستويات يقلل السوداني الفول أن الزراعة لبحوث األميرآية اإلدارة في الباحثون وأوضح
رول " مادة على الحتوائه نظرا ي " ريزفيرات ا  أثبتت  الت ى  المحافظة  في  فعاليته ا  ،األمراض  من  القلب  سالمة  عل  مم
 .القلبية باألمراض اإلصابة معدالت خفض في تسهم التي المفيدة األطعمة أنواع أحد يجعله

ع ك وم رى ذل راء ي ي الخب زمر ف ن آ ي ويسكونس اض أن الطب دالت انخف راض مع ب أم ي القل خاص ف ذين األش  ال
ى  وليس فيه المتوافر) E( فيتامين إلى رئيسية بصورة يرجع السوداني الفول يتناولون ادة  إل رول " م ك  ،"ريزفيرات  وذل
 .األشخاص هؤالء دم في المادة هذه عن الكشف صعوبة بسبب
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ادة  على يحتوي السوداني الفول الج  م د  :السل  تع ادة  تساعد  ق ة  م ول  في  موجودة  آيمياوي  معالجة  في  السوداني  الف
وني  وفاة في سببا السل ويعتبر. السل مرض الم  في  شخص  ملي نويا  الع رين  لكن . س  للعصيات  يتعرضون  ممن  الكثي
از  يكون  الحاالت  معظم  في أنه ذلك ويبين. المرض عليهم يظهر ال للسل المسببة اعي  الجه ا  المن ا  قوي ع  في يك بم  لمن
 . الجسم دفاعات تحرك في رئيسيا دورا النيتروجين أوآسيد ألول أن ويعتقد. المرض في التسبب من البكتريا

راد  من  يجعل الكيماوي المرآب هذا في النقص أن العلماء ويرى ر  معرضين  األف األمراض  لإلصابة  أآث الي . ب  وبالت
ى  النيتروجين سيدأوآ أول مستوى تعزيز يساعد قد النظري الصعيد على فإنه ي  الطرق  وإحدى . المشكلة  حل  عل  الت
ن أنها م ع ش توى رف ذا مس اطي هي المرآب ه ين آبسوالت بتع ي اآلرجين تخدمها الت م يس اج الجس يد أول إلنت  أوآس

 . السوداني الفول في عال بترآيز اآلرجنين ويوجد. النتروجين

ذه  إلثبات تجارب السويدية لينكوبينج جامعة من علماء أجرى وقد ة  ه  بالسل  مريضا  120 شملت  دراسة  في  النظري
 . إثيوبيا في

 . العادي العالج مع سوية أسابيع أربعة لمدة وهمية آبسوالت أو اآلرجنين آبسوالت إما المتطوعون أعطي وقد

 . يتعاطوه لم الذين بأقرانهم مقارنة للعالج أسرع اآلرجنينن تلقوا الذين المرضى استجاب وقد

ا  من أقل مستوى اللعاب فحص أظهر وقد الحاد، السعال مثل أعراض أسرع لبمعد اختفت وقد ببة  البكتري  للسل  المس
دة  تقليص على يساعد قد باآلرجنين العالج أن الباحثون ويعتقد. الوهمية الكبسوالت أخذوا الذين باألشخاص مقارنة  م
 . العدوى مراحل خالل المرض انتقال خطر من يقلل بأنه يعتقدون آما. السل بمعالجة الخاصة األدوية تعاطي

ى  الترآيز المهم من إن أونالين سي بي بي ال شون توماس الدآتور البحث فريق رئيس وقال  المضادات  نظام  أن عل
م  الطريقة هي الدولية الصحة منظمة قبل من الموصوفة األربعة الحيوية ه . السل  لمعالجة  األه  إضافة  أن يضيف  لكن
اعي  الجهاز قدرة رفع بواسطة تأثيرا، أآثر العالج لجعل جديدا عالجيا اخيار يمثل قد اآلرجنين ى  المن  االستجابة،  عل

 . النتروجين أوآسيد أول انتاج زيادة بسبب وذلك

ى  الحصول  السكان  بإمكان أن الباحثون يرى اآلرجينين آبسوالت فيها تتوفر ال التي المناطق وفي ين  عل  من  اآلرجن
 تحتوي المواد من أخرى أنواع إن شون الدآتور ويقول. باآلرجنيين الغني السوداني فولال مثل طبيعية مصادر بعض
ه  إلى إضافة منه، أآبر ترآيز على يحتوي السوداني الفول لكن اآلرجنين على ثمن  رخيص  آون وفر  ال ا  ومت  في  دائم
 . العالم من مكان آل

. المرض  عالج  في إيجابي أثر لها يكون قد التي الدهون مثل أخرى غذائية عناصر على السوداني الفول يحتوي آما
ة  من هارفي جون الدآتور ويعتقد ة  الصدر  أمراض  جمعي أن  البريطاني ذا  ب ر  البحث  ه ام  مثي ه  لالهتم اج  لكن ى  يحت  إل
ه  ويقول. الدراسة من المزيد ة  يعزز  إن ى  أخرى  أدل ة  أن عل ة  التغذي ة  المتوازن ه  الغني د  والخضر  بالفواآ  من  تحمي  ق
 . والربو السل مثل الرئة ضأمرا تطور

 بين شيوعا اآثر اصبحت تكون قد السوداني الفول من الحساسيات ان باحثون قال : السوداني الفول من الحساسيات
احثون  وقال‚  المتحدة الواليات في الماضية الخمسة االعوام خالل وتضاعفت االطفال ديون  ب ذلك  آن م  آ  يشهدون  انه
 الحساسية نشرة من ديسمبر عدد في نشرا تقريران واشار‚ السوداني الفول من حساسيةال من المتوقع من اآثر حاالت

ائعة  ستظل  قاتلة تكون قد والتي المكسرات من الحساسيات ان والمناعة د ‚ ش ة  المنتجات  من  والعدي دخل  الغذائي  في  ي
 .السوداني الفول صناعتها

ة  شبكة ومؤسسة التنفيذية الرئيسة فورلونج مونيوز ان وقالت ة  الحساسيات  متابع ذه « الغذائي د  الدراسة  ه ا  تؤآ ا  م  آن
دارس  والمسؤولين  االسر  من متنامية اعداد من نسمعه رهم  بالم  الحساسيات  ان عن ‚‚‚ المؤسسات  مسؤولي  من  وغي
نويا  200 نحو  ويموت  اميرآي  مليون 1‚5 نحو السوداني الفول من الحساسية وتصيب‚ تتزايد الغذائية أثير  من  س  الت
 .يسببها التي للحساسية الحاد
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ول  أن عن بريطاني بحث فريق وآشف ه  المستخلص  والزيت  السوداني  الف د  من ببان  ق ا  يس دى  الحساسية  من  أنواع  ل
ال  ا  المصابين األطف د. باألآزيم اء  وجد وق ة  تسعين أن العلم ال من بالمائ وع المصابين  األطف ية من  بن ي الحساس  الت
ين  الصلة  بعد تتضح ولم. األآزيما من سابقا يعانون آانوا السوداني الفول يسببها التين  ب اء  لكن  الح دون  العلم  أن يعتق

د  منه المستخلص للزيت أو السوداني للفول بخدوش المصاب الجلد تعريض ر  ق  لكن . الحساسية  أشكال  من  شكال  يثي
ى  الدراسة  لتوتوص . البحث  تفاصيل  عن  الكشف يتم حتى إجراءات يتخذوا أال اآلباء على إن يقولون الخبراء  أن إل
ل  من  بدال السوداني الفول من حساسية لديهم طفل مائة بين من واحدا طفال ين  واحد  طف ائتين  آل  ب ا  م ان  آم د  آ  يعتق
 . سابقا

ى  إضافة إنجلترا في بريستول منطقة من طفل ألف عشر اثني حالة الدراسة تابعت وقد ائهم  إل ى  الدراسة  وتنظر  آب  إل
 . المخ وشلل والكآبة الغذائية المواد بعض من والحساسية الربو مثل لحاالت ةوالبيئي الوراثية األسباب

ا  يتحطم األآزيما حالة في إنه البحث، أجرى والذي لندن في ماري سانت مستشفى من الك جيديون الدآتور ويقول  م
ا  تجمع  إلى يؤدي مما الطبيعي، الجلد بحاجز يسمى ة  الخالي واد  وتعرضها  المناعي ه  ويضيف . ساسية الح تسبب  لم  أن
ر يجري ي اآلن النظ ا ف ان إذا م ريض آ د تع واد الجل وي لم ى تحت ول عل وداني الف ه أو الس ؤول زيت ن مس ارة ع  إث

ي  النصائح  تناقض الحديثة البحوث أن الك الدآتور ويرى. الحساسية ا  الت ة  الصحة  وزارة توجهه  للحوامل  البريطاني
ول  آمية بأن الك الدآتور بحث يدويف. السوداني الفول تناول بتجنب والمرضعات ي  السوداني  الف  األمهات  تأخذها  الت

يس  إنه اإلآزيما لمرض البريطانية الجمعية باسم متحدث ويقول. السوداني الفول من األطفال بحساسية لها عالقة ال  ل
 .البحث تفاصيل تتكشف حتى التعليق بوسعه

 النيم

ى  ارتفاعها يصل شجرة النيم ين  إل راً  ثالث ة  قشرة  تذا مت ققة،  بني د  األوراق تتجمع  متش ات  عن  يصل  األغصان،  نهاي
ة  عشرة سبع إلى يصل المتقابلة الوريقات من عدد من مرآبة أوراقها. سنتمترًا ثالثين إلى الورقة طول ورة . وريق  الن
ا  يصل متطاولة الثمرة أما عطرية، بيضاء، والزهرة سنتميترًا، عشرين إلى طولها يصل األزهار عديدة جانبية  طوله
 .يؤآل حلو ولب واحدة بذرة ذات نضجها، عند األصفر اللون إلى تتحول خضراء وهي واحد سنتميتر إلى

رف يم يع ًا الن م علمي  Azadirachta باس indica ن يلة م وطن.Meliaceae الفص لي الم يم األص اطق:للن ات من  الغاب
و  وسيرالنكا الهند في واألخشاب اطق  في  بنجاح  وتنم ه  وتنتشر  الحارة  المن د  ووسطه  السودان  شمال  في  زراعت  وق
 عرفات ومنطقة الرحمة جبل في زراعته ونجحت المكرمة مكة منطقة إلى وأدخل الحجاز جنوب في زراعته نجحت
 . جازان منطقة وفي

ات  هي  ما. والعصارة والبذور الصغيرة واألغصان واألوراق القشور هي النيم نبات من المستخدمة األجزاء  المحتوي
يم  بذور تحتوي المستعملة؟ األجزاء في الموجودة لكيميائيةا ى  الن ار  زيت  عل وي  طي ى  ويحت ات  عل ة  تربين  ومن  ثالثي

ا  Aو B أهمه Gedunin،  Nimbin،  nimbolin ا وي واألوراق القشور أم واد فتحت ًا عفصية م ارًا وزيت ًا طي  ومرآب
Meliacins يقان  قشرة  ئيةتستعملالدوا االستعماالت.وفالفونيدات ثالثية مرة تربينات ات  س يم  نب ادة  الن رة  آم ة  م  مقوي
ة ة ومقبض رارة وخافض د العطش وتخفض للح ة وض يء، الدوخ ًا والق تعمل وخارجي الج تس ا لع ات األآزيم  واآلف
ا .آمهدئ فيستعمل القشور تفرزه الذي الصمغ أما الجلدية، ذور  األوراق أم ذور  ولب  والب ام  بشكل  فتستعمل  الب  في  ع

راض ار ة،الجلدي األم هلة والثم ة مس دة وملطف دان ضد وجي ة الدي اآل المعوي از ومش ولي الجه تعمل. الب اع وتس  نخ
 الزيت أما للديدان، آطاردة النبات جذر قشور وتستعمل.أيضًا ومسهلة ومقيئة الربو هجمات لتخفيض الداخلي الخشب
 وضد  السكري  مرض  ضد األوراق وتستخدم للشعر مقو يستخدم آما األعصاب، وآالم التشنج ضد خارجيًا فيستعمل
 . عشر االثني وقرحة الحمى

ى  دراسات  عملت وقد البعوض، وباألخص للحشرات آمضاد النيم يستخدم آما ات  خالصة  عل يم  نب ى  الن  األسنان  عل
يم استعمال  الدراسات وأثبتت  د  آمنظف الن نان، جي ذا  لألس دعم وه تعمال ي ي الشعبي  االس يم استعمال  ف  آمسواك الن
تعماله  ثبت  آما والباآستان، الهند في وآخاليل ألسنانا لتنظيف ا .الجرب  لعالج  اس ق  وفيم يم  باستخدام  يتعل ادة  الن  آم
ى  الزيت هذا جرب حيث الكبريت مرآب على يحتوي والذي البذور زيت على دراسات أجريت فلقد للحمل مانعة  عل
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ة 30 خالل  لمنويةا الحيوانات يقتل الزيت هذا أن فوجد النساء على جرب ثم الحيوانات ه  ثاني إن  وعلي ذا  ف  ال الزيت  ه
 .فالوب قناة إلى الوصول من المنوية للحيوانات فرصة يعطي

  العشبيه الزيوت فوائد

وت ة الزي ر العطري ز تعتب ي آن ي حقيق دمن وطبيع اهوعالج فنج وب بينهام رة لعي رى البش ات وأخ ية عالج  نفس
 وغيرهامن والنشاط الحيوية ومنهامايساعدعلى اآلآلم تخفيف على فمنهامايساعد فقط لإلسترخاء ليست وهي،وجسمية
 .. بالماء ودائًماُتَخفَّف بالحذر ُتْسَتْخَدم أن يجب الّنباتّية الّزيوت وآذلك..تتجنبهاالحامل ان وينصح،الفوائد

 " Basil" الريحان زيت

إن  العمل  في  بجهد القيام بعد بالتعب عندالشعور او اوالقلق الشعورباإلرهاق عند وفر  ان يمكن  الريحان  زيت  ف ك  ي  ل
تعماله  ويمكنك،الجسم وتوازن اإلسترخاء على يساعد فهو واإلنتعاش الشعوربالراحه دليك  اس اط  اواضافه  الجسم  لت  نق

 .  السريع اإلنتعاش على يساعد وهذا لتعطيرالجو زيتي موقد في منه نقاط وضع ايضا ويمكن الحمام ماء الى منه

 يمكن الحاله هذه في القلق نتيجه آان اذا خاصه البطن انتفاخ او الهضم عسر عالج على ايضا يساعد الريحان وزيت
 .. خفيفا تدليكا منطقةاأللم بتدليك وقومي االساسية زيوت احد مع مزجه

يط  بشرتك الجومن لتقلبات المعرضة األماآن آل تدليك يمكنك: الجمالية فائدته وي  بخل ى  يحت و  الريحان  زيت  عل  فه
 الصغيرةفهويساعد  اوالحشرات  النحل  لسعات لمعالجة خالصا استعماله يمكنك آما،البكتيريا من التخلص على يساعد
ى  ه عل ان ازال ي األنف  احتق ة ف زالت  اإلصابه حال رد بن ام في  اذااستعمل الب ا. بخار حم دم يجب  آم ة ع ي المبالغ  ف

  .. طويلة لفترات استعماله

 " cedarwood"االرز خشب زيت

ذلك  واإلنتعاش  بالهدوء شعورا يعطي انه في السابقين يهرفيق يشبه تعماله  يمكن  ول د  اس التوتر  الشعور  عن اط  ب  واالحب
ه  بخور  او الحمام ماء الى اضافته او بالتدليك  الصندل  زيت  مع  مزجه  يمكن  مطهر  االرز خشب  زيت  وإلن،الغرف
 . المثانه لمعالجةالتهاب ماءالحمام مع ويستعمل

ة  فائدته واد  من  االرز خشب  يت ز: الجمالي ذلك  الجسم  النسجه  القابضه  الم تعماله  يمكن  ل  الشباب  حب  لمعالجه  اس
يج  الدهني الشعر لعالج استعماله يمكن وآذلك راس  وقشره  البشره  وته ى  اضيفيه  فقط  ال ريم  ال دليك  آ د  لت رأس  جل  ال
 . آالمعتاد شعرك بغسل قومي ثم دقيقه" 40" لمده اترآيه وضعه وبعد

زل  التدفئةمن اماآن ضعيهاقرب االرزثم خشب زيت في الزان خشب من يرةصغ قطع اغمري  تنشررائحة  فهي  المن
 . انحاءالمنزل في جميلة

 " chamomile" زهرةالبابونج زيت

ق  من معالجةالجهازالعصبي على يعمل فهو التنويم في خفيفة فاعلية له ةاخرى  ومن  واألرق القل الج  ان يمكن  ناحي  يع
  .الحمام ماء اومع التدليك في استعمليه،سهالواإل عسرالهضم اآلم

ه  ة فائدت ت: الجمالي ابونج زي ل زهرةالب ذلك ضداإللتهابات يعم ن ل تعماله يمك ة اس اآل لمعالج ة مش  عن الجلدالناتج
اد ل اإلجه اف مث ا الجف ك واإلآزيم افته وذل ى بإض ام ال ف .ماءالحم ذلك فهوملط ح ول تعماله ينص ال بإس  لألطف

  .. وآبارالسن

 "  Bergamot" لبرجموتا زيت
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تخلص  ويساعدعلى  واإلنتعاش  شعورابالهدوء  يعطي  وهو  ثمرةالبرجموت  قشرة  من  يصنع  البرجموت  زيت  من  ال
ان  إلزالة استعماله ويمكن مطهر ايضا البرجموت زيت. ماءالحمام الى اواضافته للتدليك استعماله التوترويمكنك  احتق

  .الغرغرة ماء الى يهةاذااضيفالكر ومعالجةرائحةالفم، قرحةالفم، الحلق

و  الشباب  حب  معالجة على بساعد ان يمكن: الجمالية فائدته دي  والصداف ،الدهنية للبشرة  مناسب  فه رح  ، الجل  وتق
دليك  آريم الى الشفاةاذااضيف وق  ويوضع  ت ان  ف اط  إضافه  يمكن  .المرادعالجه  المك ه  نق ى  من اء  بخاخ  ال  ورشه  الم

 .. المنزل غرف آل لتعطير

  ..  الشمس ألشعة التعرض قبل استعماله عدم يجب :تنبيه

 "  clary sage" القصعين" المريمية يت

ل ى يعم ع عل روح رف ة ال ي المعنوي ة ف زن حال اب الح ن واإلآتئ د ان ويمك ي يفي ة ف ةعن العضالت اآلم حال  الناتج
ي  آعطر استعماله وينصح، الحمام ماء مع او للتدليك الرياضةاذااستعمل انون  لالت أس  سن  مشاآل  نم  يع  وينصح  الي

 .. للحوامل استعماله بعدم

 " Eucalyptus" االوآالبتوس زيت

ه معروف هو ي بفاعليت ه الجهازالعصبي انعاش ف وي الذع إلن ول وق ذلك المفع تعماله يمكن ل ي اس ةاإلعياءاو ف  حال
ى  بإضافته الصداع ام  ال اط  بإضافة  آبخور  او ماءالحم ه  نق ى  من ي  المبخر  ال اقه استن او الزيت ام  في  ش  وهو  بخار  حم
زالت  حالة في مثالى عالجه فهو لذلك األنف احتقان ازالة على ايضا يساعد رد  ت ن ونزا  الب وب  والتهاب  واإلنفل  الجي
ااذا ،الجو تغيرات عن الناتجه الشفاه مافوق الخفيفةاوتشققات الجروح فوق وضعه ويمكن الشعبي اوااللتهاب األنفيه  ام
ان و آ ارد الج ا ب يج مم ك يه اتيزم اآلم علي يمكن الروم ة ف ان معالج م مك ع األل ادات بوض ة آم ن دافئ ت م  زي

 .. لصغارالسن استخدامه عدم ويجب،االوآالبتوس

 " Geranium" الجرانيوم زيت

وه  المعنويةآمايوفرالنشاط  الروح ورفع بتهدئةاألعصاب فهويقوم التوازن زيت بأنه شهير هو م  من  وهوواحد  والق  اه
وت اآللمعالجةم الزي ن ش اس س اعدالذين، الي انون ويس ن يع رعة م ان س ب خفق طراب القل ي واإلض ة النفس  خاص
 .. اليه الغرنوقي واضيفي النوم حماماقبل خذي اثناءالليل

ه ة فائدت ه: الجمالي ت إلن وازن زي يمكن الت تعماله ف رةالجافةاو اس ة للبش ه الدهني ل إلن ى يعم وازن عل رازات ت  اف
 منطقةالوجه  في  سواء  المستعصية  الشباب  حب  مشاآل من يعانين لمن اإللتهابات ضد ايضا يعمل وهو الغددالدهنية

 .. دافئة آمادات البخاراوفي حمام في استخدامه ويمكن ،الصدراوالظهر او

 .. آعطرعادي استعماله فيمكنك الزهور رائحة يحب ممن آنت اذا

 :  الياسمين زيت

و ر ه وت اآث ة الزي اشتوفيراإل والضروريةفي فاعلي ع نتع روح ورف ة ال ه المعنوي ة رائحت ةلها الوردي اثير الجميل  ت
 .  خالصاآعطر اذااستعملتيه بالنفس والثقة احساسابالمرح وتعطيك اإلنسان احاسيس آبيرعلى

ه ة فائدت ت: الجمالي مين زي اعد الياس ى يس رة عل ة تهدئةالبش ان اذا خاصة الملتهب اب آ ةالقلق اإللته اط نتيج  اواإلحب
 .. البشرة لمسح ففامخ استعمليه
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ى  من  يعتبر الياسمين وزيت وت  اغل ةثمنا  الزي د  ناخذفي  ان فيجب  العطري ا  سعره  ان شرائه  اإلعتبارعن  يساوي  ربم
 . األخرى الزيوت بعض سعر اضعاف ثالث

 "  Lavender"الالفندر زيت

وت  اآثر من الالفندر زيت ه  الزي دد  بالنسبه  العطري وت  احد  وهو  االستعماالت  لتع ه ا الزي ي  لقليل تعمالها  يمكن  الت  اس
 في  فاعليه له وآذلك االرق ويزيل والقلق االحباط من النفس وتهدئه االسترخاء على يساعد وهو البشره على خالصه
  .الحمام ماء الى نقاط بضع اضيفي البول مجرى تصيب التي البسيطه العلل معالجه

ه ة فائدت در: الجمالي تعمل الالفن عافات يس ة لإلس  والحروق والخدوش الصغيرة الجروح خالصاعلى يوضعو االولي
 .. مايمكن باسرع تلتئم فيجعلها الحشرات لسع واماآن البسيطة

  Lemon الليمون

ت ون زي ن الليم وت م ددة الزي تعماالت المتع و اإلس نعش فه ن ومنظف م تعماله يمك دليك اس ي او للت اء ف ام م  الحم
ادات ة اوآم اقه دافئ ي اواستنش اراوآبخور ف زلل بخ ايمنع، لمن دوث ايض ات ح ن اإللتهاب دلك ان ويمك ه ت ة ب  منطق

  .البرد اونزالت بالسعال اإلصابه حالة في بخاره إلستنشاق الساخن للماء الصدراويضاف

و  لألنسجةلذلك  قابضة مادة يعتبر الليمون زيت: الجمالية فائدته وازن  يساعدعلى  فه ة  البشرة  ت  آمايساعدعلى  الدهني
  .. بالبشرة تنشأ التي الصغيرة النتؤات من التخلص

المنزل  الصغيره  والحشرات  والبراغيث  النمل على يقضي الليمون و  ب ى  يفض ا ل اء  بعض  ال  رش في  واستعمل  الم
  .. المنزل ارجاء

 .. الشمس ألشعة التعرض عند استعماله عدم يجب:  تنبيه

 "  Lemongrass" الترنجان زيت

 يعمل وهو البطن منطقه لتدليك آريم مع استعمل اذا الهضمي الجهاز طتنشي ويساعدعلى ومنبه منعش الترنجان زيت
  . الهند نرجيل وزيت البان مع مزجه بعد لتدليك استعمل انقباضهااذا حال في العضالت ارخاء على ايضا

ام  قبض على يساعد فهو القابضة المواد هومن: الجمالية فائدته ى  اضيفيه  بعمق  البشرة  ولنظافة،البشرة  مس  امحم  ال
 .. الوجه بخار

ت اذا انين آن ن تع ور م ات ظه رة الفطري ا بالبش تعملى احيان ت اس ان زي وط الترنج ع مخل د م وت اح يه الزي  األساس
 .. عليها فسيقضي

 .. الحساسة للبشرة استعماله عدم يجب:  تنبيه

 " Sandalwood" الصندل زيت

  .والحيوية النشاط في بفاعليته مشهور

ة  فائدته ى  استعمل  لصندل ا زيت : الجمالي رون  مر  عل ل  للبشرة  الق ادة  وهو  والتجمي ذلك  وخفيف  ،قابضة  م  يمكن  ل
  دافئة آمادات وفي الدهنية للبشرة استعماله
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اط  بضع امزجي ورد  الصندل  زيت  من  نق ى  وستحصلين  والياسمين  وال ر  رائحة  العطور  اجمل  من  واحد  عل  ويعتب
  .المعنوية الروح رفع على عطراتقليدياليساعد

 " Tea Tree" الشاي شجرة زيت

ه الشاي شجرة زيت ة ل ة فاعلي ي عالي ة ف اوالفطر مقاوم ذلك والفيروسات البكتيري ن ل تعماله يمك ي اس عافات ف  اإلس
ة  التهاب  في  ايضا  فعال،والسعال  البردواإلنفلونزا نزالت لمعالجة بخار حمام في استعماله آمايمكن األوليه  اذا المثان
  .مالحما ماء الى خالصا اضيف

ادي  فمك لغسل واستعمليه ماء آوب مع الشاي شجرة زيت من نقاط امزجي: الجمالية فائدته م  رائحة  لتف ه  الف  الكريه
 .الوجه تظهرببشرة التي والخشونة الحبوب لمعالجة خالصا استعماله يمكن آما

 .. الحشرات ولسعات البسيطة لتطهيرالجروح خالصا يستعمل الشاي شجرة زيت

 " Thyme" الزعتر زيت

ه  معروف  الزعتر زيت ه  الذع بان ذلك  وهو  ومنب د  مطهر  آ رد  ازمات  لعالج  ومفي ى  اضيف  اذا الب ام  ال  بخاراو  حم
 .. آبخور استعمل

 . الشباب حب لمعالجة واستعمليه اللوز زيت مع امزجيه: الجمالية فائدته

داوتجنب  ومزجه استعماله في المبالغه عدم يجب لذلك حكه يسبب ان يمكن الزعتر زيت: تنبيه تعماله  جي رة  في  اس  فت
 .. الحمل

 "  Mandarin" اليوسفي" المندرين زيت

ت درين زي دئ المن كن مه تعمل ومس ى باإلضافه ويس وت بعض ال ة الزي رى العطري ي األخ ام ف دليك ماءالحم  اوالت
 .. البطن منطقة بتدليك اإلمساك او الهضم عسر حاالت في ويساعد

  .المرغوب المكان تدليك في استعمل اذا السموم من الخاليا تخليص على يساعد رينالمند زيت: الجمالية فائدته

ع  على يساعد المندرين زيت د  شد  عالمات  ظهور  من ه  في  الجل دليك  استعمل  اذا الحمل  حال وق  الخفيف  للت ه  ف  منطق
 .. البطن

 " Orange" البرتقال زيت

د  وهو الهضمي الجهاز طتنشي على يساعد اإلستعماالت متعدد وهو منعشة رائحه له د  مفي ى  ويساعد  للكب  تخليص  عل
 .. البطن منطقه لتدليك واستعمليها اخرى زيوت مع استعمليه السموم من الجسم

ة  البشرة انعاش على يساعد: الجمالية فائدته د  وهو،المرهق د  مفي يط  اضافته  عن يلواليت  لمعالجة  لخل ى  اضيفيه  الس  ال
 .. البشرة فوق وامسحيه التدليك زيوت

 : الورد زيت

 .. الوجه لتدليك آريم الى اذااضيف الملتهبة او الجافة للبشرة مفيد
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 "  Rosemary" البان زيت

تعماله  ويمكن الدموية الدورة وينشط بالدفء تشعرين يجعلك ه  اس دين  اطراف  لتدفئ دمين  الي د  وهو  والق  في  ايضا  مفي
 . به األلم مكان دلكت اذا المفاصل حالةالتواء

ومي  فقط القشره من التخلص على ويساعد الراس جلدة في الدموية الدورة ينشط: الجمالية فائدته ه  ق م  بتخفيف  دلكي  ث
 .. مناسبة لفترة فروةراسك

 .اإلمتحانات ايام زيتي موعد في آبخور استعمليه الترآيز قوة على يساعد

 واألسود األبيض الفلفل

ات لق نب ر متس ه يصل معم ى ارتفاع ار5 إل ه أمت رة بيضوية اقأور ل نابل آبي د أو وس ن عناقي ار م  البيضاء األزه
ر  التي الصغيرة المدورة الثمار من وعناقيد الصغيرة ا  يتغي ر  لونه ا  بتغي ر  حيث  نموه ى  األخضر  من  يتغي  األحمر  إل

دون  ترآت  إذا وتسود  النضج عند ات . قطف  ب م  والنب ات  يعرف  الخضرة  دائ اً  النب  من ) Pipeh nigium( باسم  علمي
 ).pipehacead( الفلفلية لةالفصي

 .العطري والزيت العنبية الثمار: النبات من المستعمل الجزء

ات  األصلي الموطن ل  :للنب ل  أيضاً  والمعروف  األسود  الفلف وب  العطر  بالفلف ي  جن د  غرب يا،  والمالوي  الهن  وأندونيس
ة  الحارة المناطق في حاليًا ويزرع ان  أي في  والمعتدل الم  من  مك ى . الع ار الث وتجن دما  م ات  عمر  يصل  عن  ثالث  النب
ل  بقليل نضجها قبل الفلفل ثمار تجنى حيث األقل في سنوات ذا  ويخل وع  ه ار  وتقطف  الن ي  الثم ا  أحمر  الت  وهي  لونه
ل  أريد وإذا وتجفف ناضجة ة  القشرة  فتقشر  األبيض  الفلف ل  الخارجي ع  حيث  الناضج  األحمر  للفلف اء  في  تنق دة  الم  لم
 .تجفيفها قبل أيام ثمانية

ار  الكيميائية المحتويات ل  لثم وي : األسود  الفلف ار  تحت ل  ثم ى  األسود  الفلف ار  عطري  زيت  عل م  من  طي ه  أه  مكونات
ابنين  أهمها ومن نصفية أحادية وتربينات الثالثية التربينات من وآثير الكاريوفللين وبيتا البيزابولين والبيتا الكافيين  س
دات  على الثمار تحتوي آما. آارين ودلتا نوالفابانيي بيتا على يحتوي آما. وليمونين م  ومن  فلوي ا  أه رين  مرآباته  البب
 .دهنية وزيوت السكاآر متعدادات% 45 إلى باإلضافة آمبارين ب وأ، وببرولين وببرلين

 األسود؟ الفلفل عن القديم الطب قال ماذا

وني  يالات  ان المعروف  ومن  السنين، آالف مر على تجارية سلعة األسود الفلفل عد لقد و  1360 طلب  اله اً  آيل  جرام
ن ل م ة الفلف اء آهدي ا حصار أثن نة روم ة 408 س ل ميالدي ود وللفلف ًا األس هورة قصة أيض ة مش ي معروف اريخ ف  الت

ان  حيث المقتني يقتنيه ما أغلى آان فقد األوروبي د  الشرق  من  يحمل  آ ى  البعي ا،  غرب  إل ى  أوروب ال  عل ر  الجم  عب
راء  ذوو إّال شراؤه  يستطيع  فال ثمنه ويعلو بحارال وفي البغال وعلى الصحراء ر،  الث ى  الكبي الوا  حت ه  الرطل  ان ق  من

ه  يباع آان الفلفل ان وقيل. الملوك إلى تهدى آبيرة قيمة ذات هدية يعد آان اً  بوزن ان  ذهب ام  بعض  وآ  زمن  في  الحك
ده  الفلفل الفراعنة عرف لقد. بها التعامل يجري التي النقود مثل األسود الفلفل جعل ارتأى قد األوروبية النهضة  وفوائ
رة  في  األسود الفلفل شجيرات من نماذج توجد زالت وما" بب" بالفرعونية ويسمى وخواصه ك  جزي م . بأسوان  المل  ث
 .والدواء الغذاء في العرب استعمله بعدهم ومن االغريق استخدمه

 ".الطب في المقصود وهو ويجلو األآحال في يقع األبيض الفلفل" الفلفل في البيطار ابن قال وقد

بلغم  ويقطع الصوت يجلو يابس حار الفلفل" فقال االنطاآي داود أما ل  ال و  السعال  ويحل نفس  وضيق  والرب اح  ال  والري
و  األآحال  في ويقع والفالج الرعشة يذهب دهن أي في طبخ وان. بالنطرون خصوصًا سعوطًا والمغص الغليظة  ليجل
 .المطبخ في الهامة البهارات آأحد طويلة أزمنة منذ ستخدمي والفلفل". والبياض الظلمة
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 الحديث؟ الطب عنه قال ماذا

ادة  ويشيع. الدوري والجهاز الهضمي للجهاز والمطهر المنبه تأثيره المألوف الحاد العطري األسود الفلفل مذاق ان  ع
ل أخذ رده الفلف ًا أو بمف ع ممزوج ة أخرى أعشاب م م لتدفئ ة وتحسين الجس ي لهضما وظيف ان حاالت ف  آالم أو الغثي

اتزم  آالم ضد يستخدم الثمار من المستخرج العطري والزيت الشهية، فقد أو االمساك أو البطن انتفاخ أو المعدة  الروم
ه  والبصل  العسل  مع استعمل وإذا. الحمى ويخفف للجراثيم ومضاد قوي مطهر وهو األسنان وآالم ل  فإن ة،  يزي  الثعلب
 .الغنم حليب مع يشرب عندما وباألخص الجنسية الرغبة ويحرك الذاآرة يذآي األسود والفلفل. حسالدا يفجر انه آما

 الفلفل؟ من أخرى أصناف هناك هل

 في  أهمية ذا وآان األسود، للفلفل معرفتهم من أآثر الرومان عرفه وقد الطويل الفلفل يسمى الفلفل من نوع يوجد نعم
ار  تجمع . الشكل  سنبلية اسطوانية مخاريط في حدةمت الدقيقة وثماره. الوسطى العصور ل  الثم  في  وتجفف  النضج  قب
ه  وحالوة  عطرية أآثر ولكنه. األسود الفلفل في الكيميائية المرآبات نفس على يحتوي وهو بالنار أو الشمس ا . من  آم
 . سابقًا بالتفصيل عنه شرحنا ان سبق الذي األبيض الفلفل يوجد

 االبيض الفلفل

ة  يسمى الذي الفلفل نبات من عليه ويستحصل مقشور لكنه االسود الفلفل اال ليس بيضاال الفلفل  والتي  بب  بالفرعوني
ا  يكون  ملساء  الشكل  اسطوانية ساق له الحجم صغيرة شجيرة الفلفل ونبات piper االفرنجية الكلمة منها اشتقت  لونه

ى  تتحول  ثم النمو عند ارجوانيا ون  ال داآن،  االخضر  الل ات  قاورا ال ة  عريضة  النب ق  ذات الشكل  قلبي دأ  تعري  من  يب
زة  وهي األوراق قاعدة ار  جدا،  متمي ى  توجد  االزه ة  عل د  هيئ ار  عناقي ة  والثم ة  ملساء  الشكل  آروي  تكون  اللب  رقيق

ار  وتجمع  سوداء  تصبح  ترآت واذا حمراء ثم صفراء الى تتحول ثم البداية في خضراء ل  الثم م  نضجها  قب  تجفف  ث
 .عندالجفاف لشكلا مجعدة وتظهر

ة  الثمرة من االبيض الفلفل يحضر ة  اللبي ل  من  النضج  من  القريب ار  تخمر  بحيث  االسود  الفلف ع  او الثم اء  في  تنق  الم
ون  شاحب  ابيض  الى اصفر لونه ويصبح الخارجي الثمرة لب بذلك فينتزع س،  الخارجي  والسطح  الل ة  ورغم  امل  قل
 .العالمية التجارة في هعلي يفضل انه اال االسود الفلفل عن حرارته

 piper nigrum باسم علميا الفلفل يعرف

ة  الرطوبة ذات االستوائية المناطق في ينبت :للفلفل االصلي الموطن ل  العالي د  مث يا  ومدغشقر  الصينية  الهن  واندونيس
 .والهند

ديبيتين  درينالفالن  مرآب  فيها مرآب واهم طيارة زيوت على الفلفل يحتوي :للفلفل الكيميائية المحتويات ود  وال  وتع
د  على تحتوي آما الزيت، هذا الى المميزة الفلفل رائحة رين  باسم  يعرف  قلوي ود  بب م  ويع ل  الحار  الطع ى  للفلف ذا  ال  ه

 .ونشا بروتين على يحتوي آما المرآب،

 األبيض؟ الفلفل عن القديم الطب قال ماذا

ة عرف ل الفراعن ده الفلف ت وخواصه وفوائ د ومازال اذج توج ل شجيرات نم نم ي الفلف رة ف ك جزي وان المل م باس  ث
 .والدواء الغذاء في العرب استعمله ذلك وبعد الفراعنة بعد من االغريق استخدمه

ة  يتمتع الفلفل وآان ازة  بمكان ر  الوسطى  العصور  في  ممت ى  من  ويعتب ة  المنتوجات  اغل ى  الزراعي ه  حت ان  ان اع  آ  يب
ة  يحتل الفلفل بقي وقد نقدية، عملة الفلفل جعل وبيةاالور النهضة حكام بعض ارتأى وقد ذهب بوزنه ة  مكان دى  هام  ل
 .التميز بهذا محتفظا يزال وال العالم شعوب
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ديم  الطب  في الفلفل وصف وقد ه  الق و  ان بلغم  ويقطع  الصوت  يجل ع  ال و  في  وينف نفس  وضيق  الرب  سعوطا،  بأخذه  الت
 .الحامض الجشأ ويذهب المعدة غازات او الرياح طاردا وآذلك

 الفلفل" األنطاآي داود وقال" الطب في المقصود وهو ويجلو األآحال في يقع االبيض الفلفل" فيه البيطار ابن قال وقد
ار ابس ح و ي ع الصوت يجل بلغم ويقط ل ال عال ويحل و الس نفس وضيق والرب اح ال ة والري عوطا والمغص الغليظ  س

الج،  الرعشة  ذهبي ) البري السمن يفضل( دهن اي في طبخ وان بالنطرون، خصوصا ع  والف و  األآحال  في  ويق  ليجل
 .والبياض الطلحة

ات  العصور  مر على الفلفل يستخدم ة ( المتساقط  الشعر  النب يما  وال) الثعلب  ويفجر  والعسل  البصل  مع  استعمل  اذا س
 شرب  ذاا الجنسية الرغبة ويحرك الذاآرة يزآي االبيض والفلفل البرودة، عليها غلبت التي االعضاء ويسخن الدامس

تح  وهو  والسكر،  الغنم حليب مع ؤثر  الشهية  يف أثيرا  وي را  ت ة  االجزاء  في  آبي ي  الحي  ومسحوق  مباشرة،  تالمسه  الت
 .السن على مسحوقه من مقدار بوضع وذلك المسوسة االسنان االم من يهدي الفلفل

 الحديث؟ الطب عنه قال ماذا

 والهضم المعدة وينشط الشهية يفتح الطعام مع االبيض لفلفلا من صغيرة ملعقة ملئ حوالي تناول ان الدراسات اثبتت
 مع  وتغلى الفلفل من صغيرة ملعقة ملى اخذ يمكن الغرض ولهذا الصدرية والنزالت الرشوحات ويزيل الباءة ويقوي
 .ساخنا ويشرب العسل او بالسكر وتحلى واحدة دقيقة لمدة ماء آوب مليء

 الحرارة  درجة  يخفض انه آما المعدية، االفرازات ويزيد المغص ويسكن عدةالم غازات يطرد االبيض الفلفل ان آما
 .والحمى

ازلين  الى يضاف ثم يسحق حيث الروماتيزم لحاالت خارجيا االبيض الفلفل ويستخدم ى  الف ة  عل رهم  هيئ دهن  م ه  وت  ب
زة  وصفة  الفلفل الصينيون ويعتبر المصابة االجزاء ادة  وافضل  مهدئ  آافضل  ممي  لعالج  يستخدمونه و القئ  ضد  م
هال ئ االس اتج والق ن الن رد التعرض م اتج للب ن والن مم م ة تس وليرا األغذي نتاريا والك ا والدس تخدمون آم ت يس  الزي
ذا  ولكن  االسنان  االم وضد الروماتيزم االم ضد الفلفل من المستخلص الطيار ا  االستعمال  ه  يستخدم  وال فقط  خارجي
 .االطالق على داخليا الزيت

 Greater Celandine اغينالصب عروق

يس  ، الصباغين  وعروق"  فارسية" الماميران"  الصباغين عروق" الخطاطيف بقلة دان  - مبيسة :  المب يمن ( َم  ،)  ال
 .  الخطاطيف شجرة

 مجموعات،  هيئة على وازهارًا مرآبة اوراقا يحمل.  سم 90 إلى ارتفاعه يصل معمر عشب الصباغين عروق نبات
 . خشخاشيةال الفصيلة من وهو

ة  التسمية سبب د :  الخطاطيف  بقل ذ  آعالج  استخدمت  لق ور  آانت  حيث  وتصفيته  البصر  لعالج  السنين  آالف من  طي
اطيف غيرة الخط ارة تضع الص ات عص ى النب ا عل د عيونه رها لش ي. بص رن وف ع الق ر التاس ر عش اب اختب  العش
ون  على للنبات ائلةالس العصارة بوضع القديم االعتقاد هذا آليبر نيكوالس البريطاني ور  عي  الصغيرة  الخطاطيف  طي

 . اإلدعاء لذلك مرضية نتيجة يجد لم ولكنه بصرها، يحسن ذلك آان إن ليرى

 وشمال آسيا وغرب أوروبا النبات هذا وموطن المنازل وقرب البور األراضي في عادة النبات ينمو: االصلي موطنه
 . أفريقيا

 .  Chelidonium majus: باسم علميًا النبات يعرف
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ات  أجزاء جميع النبات من:  المستخدم الجزء ي  النب وق  تعيش  الت ة  سطح  ف ذلك  الترب ة  العصارة  وآ ات  المائي  وال للنب
وي  ، الصباغين  عروق  النبات اسم بأن علمًا العروق أو الجذور تستعمل ة  األجزاء  تحت ات  الهوائي ى  للنب دات  عل  قلوي

ذه  وتعتبر والسبارتين والكيليدونين والبربرين األلوآريبتونين اتمرآب تشمل والتي األيزوآينولين دات  ه  مسكنة  القلوي
ل  الضغط ويخفض للتشنج مضاد الكيليدونين ومرآب بارتين  مرآب  وبالمقاب ه  الس بارتين . يرفع ر  وس ذه  اغلب  يعتب  ه
دم  لضغط  ومخفض  للتقلصات  مضاد تأثير فله شيلودينين المرآب اما مهدئه، القلوبدات ات  تستخدم . ال ذ  النب  آالف من
 . وتصفيته البصر لعالج السنين

 المرارة حصى واخراج الصفار لعالج يستخدم فإنه وعليه المرارة من الصفراء مادة انسياب لمساعدة النبات يستعمل
ى ويقضي رارة االم عل ي. الم ة وف يليدونين مرآب اعطي دراس ى الش ة عل راص هيئ دد اق ًا 60 لع  بحصوة مريض
 . المرارة حصوة عالج في متميزة نتائج االطباء أقر وقد اسابيع ستة لمدةو المرارة

اس،  سرطان  من  للحد  واسع  نطاق على المستخدمة الوصفات من الصباغين جذور ويعتبر  ملء  يؤخذ  حيث  البنكري
دل  ويشرب جيدًا ويقلب مغلي ماء آوب ملء إلى وتضاف الجذر مجروش من ملعقة د  فقط  واحد  آوب  بمع وم  عن  الن
يًال تعمل وال ل ر يس ن أآث رة م دة م ي واح وم ف ا. الي د آم ذر نفس يفي نفس الج ة وب ي الجرع ات حاالت ف د التهاب  الكب

وم،  في  واحدة  مرة الكمية نصف تستعمل ولكن األوراق استخدام يمكن آما. واألمعاء المعدة وقرحة والمرارة  مع  الي
ذا  استعمال  من  الحذر  يجب.األحوال من لحا بأي الحوامل قبل من النبات هذا استخدام عدم مالحظة ات  ه د  النب  والب

 . طبي ارشاد تحت يكون ان

 :  سينا ابن يقول

   . الصباغين عروق

   . معروف  : الماهية

   . الثانية إلى يابس حار  : الطبع

   . قوي جالء فيه  : الخواص

   . األسنان وجع من مضغه ينفع  : الرأس أعضاء

   . والبياض الماء من الحدقة قدام ما وجالء البصر تحديد في جدٌا نافعة هعصارت  : العين أعضاء

   . أبيض وشراب أنيسون مع وخصوصأ السدد من الكائن اليرقان من نافع  : الغذاء أعضاء

   : فيقول  الماميران وبين بينه ويفرق

 :  الماميران

   . الصباغين عروق من أحّد ووه قليل انعطاف فيها السواد إلى مائلة آعقد خشب  : الماهية

   . الثانية آخر في يابس حار  : الطبع

   . منق جال  : الخواص

   . األظفار بياض يجلو  : الزينة
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   . األسنان وجع من نافع وأصله الدماغ فضول وتنقي الرأس من الغليظة الرطوبة تجلب عصارته  : الرأس أعضاء

   . عصارته وخاصًة الغليظة الرطوبة ويجلو به اآتحل إذا البصر يدلو العين في البياض ينقي  : العين أعضاء

   . اليرقان من نافع أصله  : الغذاء أعضاء

  . إدرار وفيه المغص من ينفع  : النفض أعضاء

    السدر

ح  مخضود  سدر  في  اليمين أصحاب ما اليمين أصحاب و{: تعالى قال ة [} منضود  وطل ك  وعن ]. 28: الواقع ن  مال  ب
ي  عن صعصعة ه  اهللا صلى  النب لم  علي ه  وس ة  المنتهى  سدرة  رأى أن ه  أسري  ليل ا  وإذا ب ل  نبقه الل  مث  رواه[ هجر،  ق
 ].البخاري

ال ".  وسدر بماء اغسلوه: " قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن وأحمد الستة رواه الذي الصحيح الحديث في و ن  وق  اب
وقر  أنه"  المخضود السدر"  عن نحث آنا: قتادة عن آثير ذي  الم ه،  شوك  ال ال إن  في دنيا  سدر  ف ر  ال ل  الشوك  آثي  قلي
 .الثمر

ره  من أآثر الرأس ينقي بالسدر االغتسال: الذهبي الحافظ قال و ذهب  غي د  الحرارة  وي ره  وق  اهللا صلى  اهللا رسول  ذآ
ع  يعصم  بالزعرور شبيه السدر ثمر والنبق. الميت غسل في وسلم عليه دبغ  الطب دة  وي ن  وزاد. المع يم ال اب ه : ق ع  أن  ينف
وي  وسويقه  الهضم بطيء وهو الصفراوي الذرب وينفع الطعام ويشهي البدن ويغذو الصفراء ويسكن اإلسهال من  يق

 .الصفراوية األمزجة يصلح وهو الحشا،

ري  شائك، شجيري نبات Christ،s Thorn المقدس الشوك أو Zizyphus Spina Christi السدر و ه  وزراعي  ب  موطن
به رة ش ةا الجزي يمن لعربي زرع وال ي وي واحل مصر ف ر وس يض البح و. المتوسط األب ن وه ة الفصيلة م  أو العنابي

و  السدر  ثمر هو والنبق ،Rhamnaccae السدرية م  حل م . الرائحة  عطر  الطع ة  العناصر  أه ه  الموجودة  الفعال  هي  في
ة  العنب  سكر  اره  العفص،  وحمض  Acide Zizyphique السدر  وحمض  والفواآه ة  ثم د وت مغذي  صدري،  آمقشع  في
وٍ  لإلسهال  ومضاد  للديدان طارد قابض أوراقه مغلي. المعدة وقرحة الحصبة في ونافٌع للحرارة وخافضة وملينة  ومق
 خشبه  وطبيخ. األوراق من محضرة بلبخة الخراجات تضمد أن ويمكن. الرئة وآفات الربو من ونافع. الشعر ألصول
 .الحزاز يذهب وصمغه. واإلسهال والحيض الدم ونزف األمعاء قرحة من نافع

د  الطول في متباينة شجرة ا  يصل  فق ى  ارتفاعه ار  خمسة  ال اآثر  امت ا . ف ا  بسيطة  اوراقه ازرة،  واضحة  عروق  له  وب
د  تصفر  خضراء  غضة الثمار. مصفرة بيضاء االزهار م  النضج  عن دما  تحمر  ث ة  السدر  شجرة . تجف  عن دم  قديم  ق
ه  لهم شبه ما رأس على وضعوع الذي االآليل اليهود صنع الشوآية اغصانها من ان ويقال. االنسان ه  المسيح  بان  علي
 .للنبات العلمي االسم جاء هنا ومن صلبوه عندما السالم

ل  اسماء  عدة  السدر  ولنبات زوف،  زجزاج،  عرج،  مث ق،  غسل،  اردج، زف ق  نب ى  ويطل ار  عل ق،  السدر  ثم ا،  نب  جن
ري،  ا  السدر  ويعرف  عب الد  للسدر  االصلي  والموطن  Ziziphus Spina‐csisti باسم  علمي  آل  في  وتنتشر  العرب  ب
 .وتقدير احترام آل المواطنون لها يكن التي االشجار من وهو طبيعيا وينمو المملكة اجزاء من جزء

ات  من  المستخدمة  االجزاء ار  واالوراق القشور : النب ذور  والثم ات .والب ةتحتوي  المحتوي  تعملةالمس  االجزاء  الكيميائي
دات  فلويدات على واد  وفالفوني ات  وستبروالت  عفصية  وم ة  وتربين واد  ثالثي ذلك  صابونية  وم ائي  المرآب  وآ  الكيمي

 .والسكروز والرامنوز والجلوآوز الفرآتوز مثل حرة سكاآر وعلى ليكوسيانيدين باسم المعروف

ريم  القرآن يف السدر شجرة ذآر ورد فقد السنين، آالف منذ السدر عرف لقد االستعماالت ة  اشجار  من  فهي  الك  الجن
ح  مخضود  سدر في اليمين أصحاب ما اليمين وأصحاب{: تعالى قال حيث اليمين اهل تحتها يتفيأ  وظل  منضود  وطل
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 وشمال،  يمين عن جنتان آية مسكنهم في لسبأ آان لقد{: تعالى قال سبأ، سورة في السدر شجرة ذآر جاء آما.}ممدود
رم  سيل عليهم فارسلنا فاعرضوا غفور ورب طيبة بلدة له رواواشك ربكم رزق من آلوا دلناهم  الع يهم  وب ين  بجنت  جنت
د {: تعالى قال النجم، سورة في السدر ذآر ورد آما". قليل سدر من وشيء وأثل خمط اآل ذواتي  المنتهى،  سدرة  عن
 .}يغشى ما السدرة يغشى إذ المأوى، جنة عندها

ديم  المصري  الطب" آتابه في) 1922( آمال يقول. القديمة يةالمصر القراطيس في السدر ذآر آما ين  من  ان" :الق  ب
راب  الصبار  السذاب  الحنظل  الصندل  خشب  السدر  البلبسم  القار: التحنيط في تستخدم آانت التي العقاقير  العسل  الت
 .والشمع

تنب  والرمال الجبال في ينبت شجر انه) "ه1008( االنطاآي داود يقول السدر وعن ا  اعظم  فيكون  تويس را  ورق . وثم
ل وآا واق و. ش ر ال وه ه ينث يم اوراق و ويق ة نح ام مائ ي اذا. ع ل وشرب غل دان قت تح الدي دود وف اح وازال الس  الري

ة، ارة الغليظ به ونش ل خش ال تزي قاء الطح روح واالستس اء وق رى االحش ه والب م من ال، اعظ ه وسحيق فع م ورق  يلح
ا  بشرةال وينقي االوساخ ويقلع ذرورا الجروح ره  وعصير ..الشعر  ويشد  وينعمه ل  السكر  مع  الناضج  ثم  اللهيب  يزي
وى . شربا والعطش ى  ووضع  دهس  اذا السدر  ون ره  الكسر  عل ى  طبخ  واذا جب ط  حت ى  ولطخ  يغل ه  من  عل اوة  ب  رخ
 .سريعا اشتد نهوضة ابطأ الذي والطفل

ذي  وهو  غبري، فمنه لونان، للسدر" السدر عن الترآماني ويقول ه،  شوك  ال ال ه  ل ل . الشوك  ذو وهو  ضال  ومن  وقي
ري  البراري في ينبت ما الضال ا  والغب ى  ينبت  م ار  عل ره .. النه ق  وثم افع  والنبق . النب دة،  ن ل  للمع ة،  عاق  وال للطبيع
يما ان اذا س ا آ ه يابس ل واآل ام، قب ه الطع ق صادق واذا. االآل يشهي الن ة النب ي رطوب دة ف اء المع  عصرها واالمع

دة،  في المجتمعة الصفراء المرة يسهل الحلو بقوالن البطن، فاطلقت اني  ويضيف  المع  اخضره،  السدر  اجود : الترآم
اء  ينقي  الورق.. الشعر ويحمر الحرار يذهب وصمغه القبض، شديد دخانه الورق، العريض ا،  والبشرة  االمع  ويقويه
 ".درهم رقالو هذا من والجرعة االورام وينضج انتشاره من ويمنع للشعر ومجفف الطبع ويعقل

ا  تؤآل  بالكامل الثمرة ان" السدر في ميلر ويقول ك  في  بم واة،  ذل الي  وان الن ان  في  األه ة  يسحقون  عم ذه  من  آمي  ه
 . الحليب مخيض او والحليب الماء في طبخه بعد واما نيئا اما يؤآل الجريش، من نوع على ليحصلوا الثمار

ة  لخصائصها  ولكن فقط، آغذاء ليس تؤآل والثمار ا  اذ ،الطبي دة  تنظف  أنه دم،  وتنقي  المع د  ال ة  وتعي  والنشاط  الحيوي
 . االجهاض الى يؤدي وقد النساء عن الطمث يدر الثمار من آبيرة آمية تناول ان آما الجسم، الى

ال  الشعر، او الجسم لتنظيم آمادة المطحونة او المهروسة األوراق تستخدم آما ذه  المغسول  الشعر  ان ويق  االوراق به
 ".والمؤلمة المتورقة المفاصل لعالج لبخات عمل في االوراق مهروس يستخدم آما. جدا والمعا عمانا يصبح

 الشعير

ه  وتزرع النجيلية، الفصيلة من حولي عشبي نبات واع  من رة  أن ا  آثي . القمح  يشبه  وهو  السلت  أو األجرد  الشعير  منه
 .القرآن في الحبوب ضمن الشعير ذآر جاء وقد غذائه، في اإلنسان استعملها مادة أقدم الشعير ويعتبر

 . والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور الحديد منها معدنية وأمالح وبروتين، نشا، : الشعير في الفعالة المواد

   :الطبية الخصائص

 . للكبد ومنشط لألعصاب ومقو ملين الشعير ـ

 . الحرارة درجة وتخفيض السعال لعالج معروف الشعير ماء ـ

 . المتقيحة الجروح غسل في الشعير نخالة مغلي يستعمل ـ
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 .األمعاء والتهاب والدسنتاريا اإلسهال لعالج شرابًا أو الجلد تحت حقنًا الشعير من المستخرج الهوردنين يستعمل ـ

 أراك..  السواك

ا ". صالة آل عند بالسواك ألمرتهم امتي على اشق ان ال لو" وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن الصحيحين في  وفيهم
ه  اهللا صلى  عنه تعليقا البخاري صحيح وفي بالسواك، فاهه يشوص الليل من قام اذا آان وسلم عليه اهللا صلى انه  علي

لم واك" وس رة الس م مطه رب مرضاة للف ي ،"لل لم صحيح وف ه" مس ه اهللا صلى ان لم علي ان وس ه دخل اذا آ دأ بيت  ب
د  سواك ب موته عند استاك انه حديث من عنه وصح" بالسواك رحمن  عب ن  ال ي  ب ه  وصح  بكر  اب ه  عن ال  ان رت " ق  اآث
ا  مهجورة  اشجار  من  يؤخذ  ان ينبغي وال األراك خشب من السواك اتخذ ما واصلح ،"السواك في عليكم  آانت  فربم
 .سامة

 اتونب  األراآية الفصيلة من salvadora persica باسم فيعرف العلمية الناحية من اما بالسواك، يعرف ما هو األراك
ة  تكون  او األسفل  الى عادة تتدلى غضة اغصان ذات معمرة شجيرة عن عبارة األراك ان،  بعض  في  زاحف  ال األحي
ة  وهي امتار اربعة عن الشجرة ارتفاع يزيد ردة  اوراق األراك لشجرة . الخضرة  دائم ة  مف ار  االخضرار  زاهي  وأزه

ة  في  تكون الشكل عنبية عناقيد هيئة على توجد وثمار اللون بيضاء صغيرة ون  البداي م  اخضر  بل ى  تتحول  ث ون  ال  الل
اث  يجمع  بالكباث، االراك ثمار وتسمى اسود الى بنفسجيا لونها يكون النضج وعند الفاتح األحمر ادة  الكب  اوان في  ع
 .بأآله والتلذذ شرائه على الناس ويقبل األراك نبات فيها يكثر التي األسواق في ويباع معدنية

وم  حيث  السواك  في  المستعمل  الجزء  هي  والجذور  األرض سطح  تحت عرضًا تمتد طويلة جذور األراك لنبات  يق
ا  مختلف  على الجذور وتجميع األرض بحفر األراك تجار م  احجامه ى  تقص  ث ام  ال ة  احج  حيث  سمكها  حسب  مختلف
 .والمدارس المساجد ابواب وعند األسواق في حزم هيئة على وتباع والنحيل السميك يوجد

 .نموه منطقة باختالف نوعه ويختلف الحجاز وفي نجران وفي واسع نطاق على جازان منطقة في راكاأل ينمو

ات وجذور  ارة  األراك نب اف عن عب ة  الي ة ناعم اة  آثيف ة  الجذور ويفضل آالفرش تقيمة الطري د تنظف حيث  المس  بع
تعمالها  وقبل الرطوبة عن بعيد مكان في وتحفظ تجفف ثم التربة من جمعها ادة  بسكين  المسواك  رأس يقطع  اس م  ح  ث
ه  اجل  من  الماء في رأسه يغمس وأحيانًا فرشاة هيئة على يستعمل وحينئذ األلياف تظهر حتى باألسنان يهرس  ترطيب

تعمل ى ويس اف تضعف حت م األلي تعمل الجزء يقطع ث تعمل المس د جزء ويس ه جدي ذا من ي. وهك ة وف رة اآلون  األخي
 .طرواته على المحافظة اجل ومن الجيب في حمله سهولة اجل من السواك فيها يوضع خاصة اقالم صنعت

ه  استيك ما افضل هو" األراك عن حنيفه ابو قال ه  ب ق  الكالم  يفصح  ألن ة  ويطيب  اللسان  ويطل ام  ويشهي  النكه  الطع
ا  وأجود الدماغ وينقي والً  استعمل  م اء  مبل ورد  بم روي ". ال ن  عن  وي اس  اب اً " عب  خصال،  عشر  السواك  في  مرفوع

ة  ويشد  ويطهره الفم طيبي ذهب  اللث بلغم  وي ذهب  ال ر  وي تح  الحف دة  ويف رب  ويرضي  السنة  ويوافق  المع د  ال  في  ويزي
لم  عليه اهللا صلى اهللا رسول آان حذيفة وقال". المالئكة ويفرح الحسنات ام  اذا وس ل  من  ق ه  يشوص  اللي  بالسواك  فاه
 .فصاحة الرجل يزيد السواك ان ويروى

ى  اسنان  له يكن لم ولو حتى السن في الكبير الشيخ يستاك ان نجد منطقة في التراثية العادات وفي ك  االطالق  عل  وذل
ًا نة اتباع ًا للس ة وتطييب م، لرائح ا الف اء ان آم ن النس ربط يقم واك ب ي المس اء طرف ف رأس غط يلة( ال  رداء او) الش
ود  األسر  من  آثيرًا ان آما الصالة، وقت استخدامه يتذآرن حتى الصالة ا ا تع ذآور  بناءه اث  ال ى  واإلن  سواء  حد  عل

 .التقليد في األطفال لدى الفطرية الرغبة مستغلين الصغر منذ استخدامه

ة  المحتويات وي  :الكيميائي ى  األراك جذور  تحت دات  عل ا  قلوري لفارورين  مرآب  اهمه راي  س ل  وت ين  ميثاي  ونسبة  أم
دات  والعفص  الصابونين من قليلة مياتوآ ج وفيتامين آبريت والسيليكا، والفلوريد الكلوريد من عالية ا  والفالفوني  آم
 .الراتنجية المواد ومن السيتوسترول من آبيرة آميات على يحتوي
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ي  المادة وجود بسبب وذلك بالفم البكتيريا نمو وقف على تأثيرا للمسواك ان علميًا ثبت :االستعماالت وي  الت ى  تحت  عل
 .آبريت

ادة  ان ايضاً  ثبت ل  م ين  التراميثاي دروجيني  األس من  تخفض  ام م  األي ة  العوامل  احد  وهو ( للف و  الهام ) الجراثيم  لنم
 .جدًا قليلة تكون الجراثيم هذه نمو فرصة فإن وبالتالي

ان  األهمية من المادتان وهاتان السيتوستيرول ومادة ج فيتامين على األراك يحتوي ة  في  بمك ة  الشعيرات  تقوي  الدموي
ة ة المغذي ذلك للث وفر وب دم وصول يت ا ال ة اليه ة، بالكمي الوة الكافي ى ع ة عل امين اهمي ي ج فيت ة ف ة حماي ن اللث  م

 .االلتهابات

 .األسنان بياض من تزيد بأنها معروفة مواد وهي والسيليكا والفلوريد الكلوريد على األراك يحتوي

 .لجراثيموا الفضالت من وينقيها اللثة ويصلح ويقويها األسنان يجلو األراك بمسحوق األسنان طالء

 .الظهر آلالم ومفيدة البلغم وتخرج الهضم وتحسن المعدة فتقوي) األراك ثمار( للكباث بالنسبة اما

 .لإلسهال ومضاد المثانة ونقى البول ادر الماء مع وسف وسحق الكباث جفف اذا

 .األمعاء في البكتيريا انواع لقتل شربًا األراك جذور منقوع يستعمل

اجين  اتمستحضر  في  األراك ادخل ذا  األسنان  مع د  للسواك  ان يتضح  وهك م  صحية  فوائ وق  للف ا  تف  من  استحدث  م
د  نبينا هو باستعماله اخبرنا من اول وأن الفم نظافة في تستعمل وأدوية ادوات ه  اهللا صلى  محم لم  علي ذي  وس  عاش  ال
  .الميالدي السابع القرن في

 السذاب

  الُخْفت ، فيجل ، َحزاء ، َفْيَجن ، َسذاب

اثر  وزراعي بري معمر عشبي نبات وهو الفيجن باسم ايضا ويعرف Ruta ابالسذ ذور  ويتك ا  يعرف  بالب  باسم  علمي
Ruta  graveolens  ة  في  ويوجد وع  المملك ا  يعرف  ن  Ruta باسم  علمي chalapensis  وي ى  يحت ات  عل  وزيت  تربين

ار ين طي امين وروت واد ب وفيت تريه وم ة، اس ا وآحولي ده ام تخدم فوائ دم، ألمراض المختصين رافاش تحت فيس  ال
 .ومجهض مطمث للهوام، طارد للديدان، طارد للغازات، طارد القئ، ضد التشنج، ضد معرق،

ات  فالسذاب  راوح  معمر عشبي  نب ه  يت ين طول ه  سم 100 -50 ب رع  متخشب  ساق ل اً  تحمل وأف ة  أوراق ون ذات آث  ل
ل  أخضر  ى  يمي اق  إل ة  واألوراق االزرق رع وتحمل  مرآب ا نهاي في  األف اميع  اته ار  من  مج ون  ذات األزه  األصفر الل
 .آبسولة والثمرة

 .العالم بالد أغلب في حاليًا وتزرع األلب وجنوب واسبانيا فرنسا وجنوب وايطاليا البلغان: األصلي وموطنه

ات ة المحتوي وي :للسذاب الكيميائي تخدم الجزء وهي السذاب أوراق تحت ات من المس ى النب ار زيت عل ون ذا طي  ل
دات  مخضر  إلى أصفر ا  ومن  وفالفوني ين  المرآب  أهمه ابتين  روت ا . األموديك  وحمض  واآسانثوتوآسين  وبيرج  آم
ولينين  وأربورين وآولوساجنين ودآتامين فجارين جاما سكوميانين، أهمها من قلويدات على األوراق تحتوي . وجرافي
 .والجنانز وفوروآومارين آومارنينز هيدروآسي على تحتوي آما

اطق  معظم في ينتشر:  السعودية العربية المملكة في ودهاوج أماآن ه  في "  السراة  من ة  المملك  إذ ،" السعودية  العربي
 . الطرق جنبات وعلى ، المنازل وقرب ، واألودية ، الجبال في ينبت
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يقان  من مجموعة من يتكون ، المتر إلى ارتفاعه يصل ، الّزرقة إلى يميل اللون أخضر نبات:  وصفها ا  ، الس  يتخلله
ا  صفراء  زهرة يعلوه ، اللون خضراء صغيرة وأوراق ، جانبية فروع ة  رائحة  له ة  قوي ذه  تكتمل  ، عطري  الزهرة  ه
 . آثيرة طبية فوائد النوع لهذا.  مستديرة أنها إال الُبّن آحبة خضراء حبة الزهرة يتوسط ، الصيف فصل آخر في

 يعظم ،وال المغرب وفي عندنا الرمان ثمجر يقارب نبت وهو ء يةباليونان الفيجن هو:  سذاب:  األنطاآي داود ويقول
اع  في بزرا يخلف أصفر زهر وله ، سبطة أنها إال البستاني الصعتر تقارب وأوراقه ء آثيرأ مصر في  آالشونيز  أقم
ة  آخر  في  حار وهو.  وأقوى أحد والبري ؛ بالرعاف مات شمه من الحدة شديد وصمغه ، حاد الطعم مر  ابسي  الثاني
ه  ودرهم ، استعمل آيف الجنون وأنوح ، الصرع من ينفع االولى ففي وإال يابسأ آان إن فيها وم  آل  من رىء  ي  من  يب
ة  عن الفواق تذهب عسال أوقيتين مع ماثه هن أواق وثالث ، واللقوة الفالج ة  في  تجرب ل  ثالث ولنج  المفصى  ويحل  والق

ان  الغليظة والرياح ول  وعسر  والطحال  واليرق دان  خرج وي الب رحم  أمراض  ويشفي  الحصى  و الدي ا  ال دة  آله  والمقع
ات والصدر و والباسور آالرطوب ربآ والرب اال ش ي ون ، واحتم ل جال والشب والنطرون بالعسل طل وابي الثآلي  والق
تح  الزيت  في  طبخ  واذا ، آانت  حيث  األورام وحلل الثعلب وداء والسعفة والبرص والبهق دوي  وأذهب  الصمم  ف  ال
 يحد  الرازيانج وماء العسل ومع ، طالء ونحوها والنقرس والمفامل الظهر وأوجاع سعوطآ والصداع قطورآ والطنين
اوم  ، آحال الماء ويمنع البياض ويقلع البصر ى  وأآال  وطالء  شربآ  السموم  ويق ه  فرشه  أن حت وام  يطرد  وإحتمال  اله

 . وأآال احتقانآ والدم والثقل الزحير ويمنع ، فرزجة األجنة ويسقط ويدر المسمومة

ه  ، المني  ويحرق يصدع وهو ء المعادن صدأ وذهاب الكريمة الراثحة قطع : خواصه ومن  البصرء  يضعف  وإدمان
در  هذا:  وقيل مثاقيل ثالثة إلى وشربته ، واألنيسون السكنجبين ويصلحه ري  من  الق ال  الب ه  قت ة  في  ألن يس  الرابع  ول
 .الصعتر له وبد بصحيح

 .  شامّية لغة السذاب يسمى الذي الفيجنو:  دريد ابن ويقول

 .الُخْفت يسمونه اليمن أهل أن إال نجد أهل لغة في اسمًا للسذاب أعرف ال:  بكر أبو وقال

ال ن وق زا: ((  منظور اب زاء الح ًا والح ت جميع به نب َرْفس يش و ، الَك ن وه رار م ول أح ه البق ة ولريح زعم َخْمَط  ت
 )) .الحزاء فيه ونيك بيتًا تدخل ال الجن أن األعراب

أثير  ذات وصفة  األوراق وتعتبر الحيض اضطرابات لعالج السذاب أوراق تستعمل :االستعماالت د  ت ى  جي رحم  عل  ال
ات  وخاصة  االلتهابات عالج في األوراق تستعمل آما مجهضة، وآمادة د  التهاب وم  أوجاع  وفي  الجل  األذن وآالم البلع
 . الشهية فقد وضد االسهال ضد تخدمتس آما. الحمى أمراض وفي األسنان وآالم

ة  يؤخذ  حيث للحمل آمانعة آسيا شرق دول في واسع نطاق على السذاب أوراق وتستعمل  مسحوق  من  صغيرة  ملعق
ر  ربع له يضاف ثم آوب في ووضعها الجافة األوراق اء  لت ه  سبق  م م  غلي رك  الكوب  يغطى  ث دة  ويت ة 15 لم م  دقيق  ث
 .يومال في مرتين آوب بمعدل ويشرب يصفى

ه  حيث  الحمل  خالل  السذاب  استعمال  عدم ويجب ى  باالضافة  االجهاض  يسبب  ان ه  إل اً  آون اك  هل . للحمل  مانع  هن
ادة  طريق عن النبات استخدام أسيئ إذا خطيرة أضرار هناك نعم السذاب؟ لنبات جانبية أضرار  إن حيث  الجرعة  زي
 السذاب  استخدام  عدم  يجب .واغماء وهذيان ودوار م،النو واضطراب والكآبة الكبد وتلف القيء تسبب الجرعة زيادة
اء  استخدامه عدم ويجب. عشرة الثانية سن تحت واألطفال الحامل المرأة قبل من رة  أثن ا  الرضاعة،  فت  عدم  يجب  آم

 .أسبوعين من ألآثر استخدامه

أثير  ، الجن من مس به من عالج في القدم منذ تستخدم معروفة عشبة والسذاب ة  ثابت  السذاب  وت ه  بالتجرب زعج  أن  ي
ل  والسعوط،  والزيت البخور مع باستخدامه وذلك ، آافرا أو آان مسلما باإلنسـان المتلبس الجان ا  ب ببا  يكون  أحيان  س
 .والصدر الرأس في الذي والمشروب المأآول والسحر خروج في تعالى اهللا بـإذن

 : والسحر المس عالج لغرض السذاب استخدام طرق ومن
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اً  ونصف  قارورة الماء من آافي مقدار مع النار على ويغلى ينظف ابالشذ شراء بعد اه  من  تقريب رة  الصحة  مي  الكبي
اذة  رائحة وهي بقوة تنتشر رائحته ان ستالحض آافي وقت بعد الشذاب من واحدة لحزمة ى  نف ره  المريض  أن حت  يك
 . .إستخدامه قبل الشذاب حزمة شم يكره بل الرائحة هذه

 الهدف هو الماء وهذا الثالجة في حفظه ويمكن القارورة في ويعبأ الماء يصفى ذلك بعد يبرد تىح يترك يغلي أن بعد
د  بجواره الشذاب ماء يكون المعالجين بعض وللعلم ، المطلوب ة  عن د  ويستخدمه  الرقي  أو المرضى  لرش  الحاجه  عن
 . لهم دًاج ومزعج التأثير وشديد آاوي ماء ذلك قبل أسلفت آما وهو المستعصية للحاالت

اء (  عصارة  على الحصول بعد رأ  مصفاة  الشذاب )  م ه  يق ات  علي ة  آي دهن  ويستخدم  الرقي  أجزاء  بعض  أو الجسم  ل
 دهن في يستخدم و عليه القراءة سبق الذي الزيتون زيت الى الشذاب ماء من قليل إضافة يمكن. الحاجة حسب الجسم
ل  إضافة  يمكن . المريض  جسم ذا  من  القلي اء  ه ى  الم ة  للسحر  المريض  ليشربه  العسل  أو العصير  من  أسآ  ال  عام

 فوطه في)  عليه مقروء غير( األحمر المسك مع الشذاب ماء من القليل وضع يمكن. خاصةو المشروب أو والمأآول
داء  من  تشتكي  لمن  النوم عند وإستخدامها نسائية ا  إعت د  عليه وم  عن ه  بصفة . الن  زيت  مع /  المسك  مع  يستخدم  عام
 يشك  لمن فجأة يستخدم ال أنه إلى أنبه. آما المشروب أو المأآول للسحر وذلك للشرب المطحون السدر مع/  الزيتون

ل  سحر / مس به أن د  ب ه  بع وت  الرقي م  بسيطة  بنسبة  واستخدامه  السحر  وثب ادة  ث ا  الزي ذا  عليه ى  وهك در  عل  تحمل  ق
 . المريض

 . وطحنه تجفيفه بعد سعوطا السذاب استخدام يمكن آما

ه  ويسد الزيتون زيت من جزئين مع الشذاب أوراق من جزء يأخذ)  السذاب(  الفيجن دهن يستعمل :فيجنال دهن  علي
 .  الحاجة وقت وتؤخذ بقماش تصفى ذلك بعد أسبوع مدة الشمس في ويوضع محكمة زجاجة في

يجن  شراب  ر :  الف اء  من  لت ة  في  الم يجن  من أوقي ان  أذا)  السذاب (  الف ة .  أفضل  غضا  آ ون زيت  أواق وثالث  زيت
 وجيد مفيد فهو ويصفى الماء في الجميع يطبخ قرحا عاقر من وأوقية الرشاد حب من وأوقية الخردل حب من وأوقية

 :  التالية لألمراض وذلك.  صباح آل آبيرة ملعقة بمقدار شرب إذا

 .  الرياح وتحليل البول وإدرار والساقين والكلي المثانة وجع

 .  الشراب مع هب فيدهن الظهر وجع أما

 .  الشرب بجانب فيها يقطر اإلذن وجع وفي

  الشرب بجانب األنف في يقطر والصرع الصداع وفي

 : القديم الطب آتب في ذآر ومما

دن  في ما يخرج ــ المني يقطع ــ للشهوه مانع البول  الب وي  ، ب دة  يق ع  المع الج  من  وينف ون  والرعشة  الف  وهو  ، والقول
 . الجن من مس به من به استعط أو به تزيت أو به تبخر ما إذا مـجرب جيد

 . الحاجة عند عسل ملعقة مع ويشرب ماء مع يطبخ)  غم 10(  دراهم ثالثة ــ درهم مقدار: *  الجرعات

 . اسبوع لمدة اليوم في مرات 3 المطحون السذاب من صغيرة ملعقة ربع مقدار* 

 . ينفعه يانالصب بـأم يسمى ومـا مس به من أنف في ورقه يوضع* 
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وم  آل منه يشرب*  م  وزن ي د . دره ة  نصف  ، والمفاصل  العصب  ألوجاع  جي ه  من  شرب  أوقي د  دهن  ، للرعشة  جي
  .والتشنج

  المعدة لتقوية جيد السذاب بذر* 

  وشربا أآال الطحال ينفع السذاب* 

  المغص من ينفع والحلتيت الغار وحب السذاب* 

  شربا هالباطن األوجاع من ينفع السذاب بذر* 

  الطمث يدر والمر والحلتيت السذاب* 

 .  البول لتقطير نفع درهم مقدار منه يشرب السوداء الحبة مع السذاب بذر* 

 . البول تقطير من ينفع أيضا والقرنفل ، الحديد وخبث والكندر األخضر السذاب* 

 شربا  العسل  مع الهندي التمر ، لنعناعا ، المر ، هيل ، مصطكى ، الزعفران ، القرنفل ، الليمون شراب ، السذاب* 
  والقيء الغثيان ينفع

 .  مجرب الصرع من يبري التمر دبس مع السذاب* 

 .  والغضب والحزن الصرع من ينفع الزعفران مع التمر دبس مع السذاب* 

 . المغطس في جلوسا الرحم ألمراض يصلح السذاب* 

 . والمفاصل العصب ألوجاع جيد. درهم وزن يوم آل منه يشرب السذاب* 

  للرعشة جيد دهنه من شرب أوقية نصف السذاب* 

د  يوجد  أنه حيث ، نفاثة عطرية رائحـة ذو ، اللون أخضَر آان ما: الناشف السذاب أجود  سذاب  العطارين  بعض  عن
ديم ون ال ق ه ل ة وال ل ذا رائح يس فه د ل دة وال بجي ه فائ د ، من راء وعن ـاب ش ون أن مالحظة يجب األعشـ ةن تك  ظيف

ل  من  استعماله عدم ويجب االجهاض يسبب فهو اضراره اما.  الشوائب من وخالية ادة  الحوامل  قب ادير  وزي ه  المق  من
  .التسمم تسبب

 Lavander الضرم او الالوندة

اره  جذاب  نبات وهو المخزنية، بالخزامى أيضًا وُيعرف الضرم ة  البنفسجية  بأزه ات  رائحة  الجميل ة  النب ة  نفاث  عطري
 حوالي إلى ارتفاعه يصل معمر عشبي نبات وهو. الصخرية المناطق في الهضاب في عادة وينمو. ومر حار والطعم
ر ه مت ة أوراق ل نة متطاول ار الملمس خش نبلية وأزه جية س ون بنفس ة الل ر جميل ا المنظ ة وله ة رائح ة عطري . جذاب

 عن  يختلف السعودية في لخزامىا ان مع بالخزامى العربية الدول بعض في ويعرف فاطمة وحوض بالفكس ويعرف
ه  ويوجد. تماما النبات هذا واع  خمسة  من و  أن اطق  في  تنم اردة  المن وب  من  الب ة  جن وع  ولكن . المملك ذي  الن  يعرف  ال

 .القوية العطرية برائحته ويتميز الشهير هو Lavandula dentata باسم علميًا

ع  نبتة : وصفها ة  األرض عن  ترتف ر  قراب ر  أو المت يالً  أآث اعم  سوقها  ، قل ى  ساق  وآل  ، ن ك  حدة  عل  أصل  من  وذل
ألوراق  اللون وهذا ثمانية الرقم شكل على ، الشِّيح آأوراق قانية خضراء أوراق يتخللها الجذر ا  أوج في  ل مّ  ، نموه  ث
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دأ  الربيع، فصل أوائل في نموها يبدأ.  الغبرة نحو النبتة تكبر أن بعد لونها ينقلب ذبول  في  وتب . الصيف  أواخر  في  ال
د  عن رآها لمن سواد يخالطها ، وردي لون فذات ثمرتها أما ل  وبياض  ، بع ى  يمي ا  ، االصفرار  إل ة  رائحة  له  عطري
 .  طعمه ليذآي اللبن على المنطقة أبناء بعض يضعها.  ذآية

  Lavandula officinalis باسم علميًا النبات ُيعرف

و  المتوسط  األبيض البحر حوض وغربي فرنسا :للنبات األصلي الموطن وي  بشكل  وتنم ى  عف  في  واسع  نطاق  وعل
ة  جنوب ة  المملك ذه  في  وُيعرف  السعودية  العربي اطق  ه واع  عدة  يوجد » الضرم « باسم  المن ذا  من  أن ات  ه ل  النب  مث

ة  الخزامى من أآثر الطيار الزيت من آمية على تحتوي وهي Lavandula Spica السنبلية الخزامى ه  العادي ل  ولكن  أق
ول،  في  ة  الخزامى  توجد  اآم  المفع روح  للجروح  ومطهر  آغسول  وتستعمل  Lavandula Stochas البحري  في  والق

 . المخزنية الخزامى من نوعية أدنى وزيتها والبرتغال اسبانيا

 السفوح جنبات على وآذلك ، العرعر شجر وحول ، الصخور وبين ، الجبال أعالي في بكثرة توجد : وجودها أماآن
 . الباردة المناطق في والوديان

ة  الدول بعض في ويعرف الطيارة والزيت االزهار الهوائية األجزاء:  الالوندة من المستخدم الجزء الخزامى  العربي  ب
 .تماما النبات هذا عن يختلف السعودية في الخزامى ان مع

ار  الزيت من آبيرة آمية على الضرم يحتوي :الكيميائية المحتويات ى  تصل  الطي ذا % 3 إل وي ي الزيت  وه ى  حت  عل
ا  من  المرآبات من آبير عدد ل % 60 أهمه ينيول % 10 أستيت،  لينيالي الول % 10و س رول  لين ول  وني ا . وبورني  آم

ات  يحتوي ى  النب دات  عل ات  فالفوني واد  وآومارين وي .عفصية  وم دة  وتحت ى  الالون ار  زيت  عل  عفصية  وأحماض  طي
 . ثالثية وتربينات وفالفونيدات وآومارنيات

ال ا ق و عنه ة أب ريح طيب شجر: ((  حنيف ذلك ، ال ه وآ ال))  طيب دخان َرم((  :وق ه الُض ْرمة واحدت  نحو شجر ُض
 ورد وله...  الغنم تأآله السواد إلى ُحْمر البلوط أشباه ثمر وله ، قليًال أجل أو الشيح بورق شبيه ، الورق أغبر القامة،
 )) . الرائحة طيب وهو له الجمر حطب وله ، الجودة في فضل ولعسله..  العسل آثير صغير أبيض

ى  - ذآر  آما - ارتفاعه اليصل النوع هذا أن إال دقيقًا آان للنبتة حنيفة أبي ووْصف ة  إل ك  يكون  أن إّال ، القام  في  ذل
 . ُأخر أماآن

 . المنطقة هذه أهل عند تغيير يمسسه لم ولفظه بمعناُه مستخدمًا مازال للنبتة االسم وهذا

تعماالت ة االس د :الطبي تا لق اث ثبت ة األبح ت أن العلمي دة زي ك) الضرم( الالون درة يمل رة ق ى آبي ل عل ا قت  البكتيري
ا  األعصاب  ونفرزة األلم وتخفيض مطهرة آمادة وأىضًا ل  العضالت  شد  يخفف  آم ازات  ويطرد  المغص  ويزي  الغ

 . المعدة من

 أنه الدراسات أثبتت آما.الجلدية األمراض بعض عالج في ويستخدم وآمنفط للحشرات آقاتل خارجيًا يستخدم أنه آما
 . واإلجهاد والكأبة القلق من ويقلل النصفي الصداع وآذلك الصداع آالم يخفف

ذا  استعماالت أهم ومن ات  ه ل  وقف  النب دة  تطب ون  آالم وتخفيف  الهضم  وتيسير  المع ا . العصبي  القول ه  آم  يخفف  أن
 آمادة المميزة الوصفات من أنه وجد فقد األزهار من لصالمستخ الطيار الزيت أما. الربو أنواع بعض آالم من آثيرًا
 . والكدمات والحروق الجروح شفاء تعجيل في آثيرًا ويساعد مطهرة

ر  تحضير  في  تستخدم فهي واسع نطاق على الضرم عشبة وتستخدم ة  العطور  من  آثي د . العالمي  العشاب  وصفها  وق
 واسع  نطاق على تستخدم انها آما. والعقل الرأس أحزانو آالم لكل الخصوص وجه على مفيدة بأنها بارلكسون جون

اب  ومضادة  العضالت  تشنج وتفرج لالرياح آطاردة رة  لالآتئ ه  للجراثيم  ومضادة  ومطه دفق  وتنب دم  ت د . ال  اقرت  لق
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ة  الدواء عن المسؤولة الهيئة ة  المعروف راء  بلجن ة  المستشفيات  وفي . األرق لعالج  الخزامى  خب  يستخدمون  البريطاني
 .األرق لعالج الخزامى زيت

ط  الزيت  من  قطرة 20 يؤخذ الصداع ولعالج ون  زيت  مع  وتخل در ( زيت رك ) صغير  فنجان  نصف  ق المخلوط  وتف  ب
ى  وتضاف الجاف النبات أزهار من ملعقة يؤخذ واإلجهاد األرق حالة وفي.حاًال الصداع فيزول الجبهة  آوب  ملء  إل
د ع ويشرب  يصفى  ثم دقيقة15 لمدة ويترك مغلي ماء وم  ن بطن  غازات  وطرد  الهضم  ولسوء .الن ة  يؤخذ  ال  من  ملعق

ك  إذا إنه المراجع بعض وتقول.اليوم في مرتين ويشرب تبرد ثم ماء آوب نصف في وتغلى األزهار ان  دل ذي  المك  ال
ى  يقضي  فإنه بالزيت الحشرات لقرص تعرض م  عل ا . األل ى  يقضي  الزيت  أن آم ة  القمل  عل  ومن .الجرب  وجرثوم

ى  ويقضي  العضالت  يريح فإنه النوم قبل الماء حمام إلى الزيت من قطرات عدة إضافة دةالجي الوصفات اد  عل  اإلجه
 .المريح النوم على ويشجع األعصاب ويقوي

 الزيت  من  قطرات  وتستخدم للجراثيم ومضادة الدموية للدورة ومنشطة للتشنج مضادة الالوندة وزيت أزهار تستخدم
ى  قطن  عةقط فيه وتغمس يوغرت ملعقتي مع م  تتشبع  حت دخل  ث ل  في  ت ى  يستعمل  او المهب ة  عل ي  دوش هيئ  أو مهبل
دوش  استعمال  في  االستمرار  عدم مالحظة مع. غسول أو دهان آريم هيئة على ي  ال ة  في  إال المهبل  فقط  العالج  حال
 .المهبل على يؤثر بكثرة المهبلي الدوش استعمال الن

 pimpinella anisum  اليانسون

ه  يخرج  مضلعة رفيعة ساقه متر نصف حوالي ارتفاعه يبلغ عشب عن عبارة ناليانسو نبات روع  من ة  ف  تحمل  طويل
ة  تحمل  الشكل  مستديرة مسننة اوراقًا رع  نهاي اراً  االف رأس  مضغوطة  الشكل  بيضاوية  صغيرة  ازه ون  بيضاء  ال  الل
ات  وهو . واحدة  سنة يعيش اي حولي والنبات اللون بنية صغيرة ثمار الى النضج بعد تتحول  فصيلة  من  معروف  نب

 مسننة أوراقًا تحمل طويلة فروع منها تتشعب مضلعة رفيعة ساقه ،" بالشمر المعروف اآلنسون" غير وهو الخيميات
 .الشكل بيضوية صغيرة واألزهار مستديرة،

 . فقط الطيار الزيت وآذلك بالبذور الناس بعض يسميها والتي الثمار النبات من المستعمل الجزء

دة  اليانسون  ويعرف . المظلية الفصيلة من Pimpinella anisum باسم علميًا اليانسون نبات رفيع  فيعرف  اسماء  بع
 .ينسون الشام وفي الحلوة الحبة يسمونه المغرب وفي حلو وآمون وتقده ينكون باسم

وطن ال: لليانسون االصلي الم ه ان يق ر االصلي موطن روف غي ب ان اال مع ع اغل رجح المراج همو ت  االصلي طن
ة  الشرقية  الصحراء  مقابر في اليانسون ثمار على االثار علماء عثر حيث مصر ة،  لمدين ا  طيب  في  اليانسون  ورد آم

وب  في واسع نطاق على يزرع فهو اليوم اما عالجية وصفات عدة ضمن الفرعونية المخطوطات ا  جن ا  اوروب  وترآي
 .االمريكية المتحدة تالواليا وشرق وجنوب واليابان والهند والصين وايران

ل  الرئيسي المكون وهو طيارا زيتا اليانسون يحتوي :لليانسون الكيميائية المحتويات ول  مرآب  ويحت  المرآب  االنيث
ي ي الرئيس ت ف تراجول الزي ايس واس د وان ك الدهي د وآافي ن اس تقاته وم ك مش د آلوروجين ا. اس وي آم ى يحت  عل

ى  يحتوي فهو. دهنية وزيوت ابجنين اهمها ومن فالفوبذرات ار  زيت  عل ادة % 3 طي ول  م ل  انيث انيكول  وميثي  من  ش
 .  ثابت وزيت االستروجين وهرمون ، الطيار الزيت

   : لليانسون الطبية الخصائص

 . والسعال للمغص ومسكن لألعصاب، مهدئ ـ

 . للبول ومدر للهضم منشط ـ

 . اللبن إدرار ولعملية للوالدة مفيد واليانسون ـ
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 وتضاف  وتجرش  ملعقتين إلى صغيرة ملعقة ملء يؤخذ حيث البلغم اخراج في الجيدة األعشاب من ناليانسو ويعتبر
 وآوب  الصباح  في  آوب  ويؤخذ  ويشرب  يصفى  ثم نحوها أو ساعة ربع لمدة ويترك غليه سبق ماء آوب ملء إلى
 .النوم عند آخر

د  المعوي  المغص يسكن ساخنا مشروبا الينسون ومغلي ال  الرضع  عن ار  واألطف ا  والكب ع  آم ازات  طرد  في  ينف  ، الغ
 وطارد  الكحة أمزجة من آثير في الينسون ويدخل المرضعات عند اللبن إدرار من ويزيد ، الربو نوبات في يفيد آما
 .  للشهية وفاتح الهضمي للجهاز قوي ومنبه التنفس وضيق الصداع أنواع بعض في يفيد آما للبلغم

ول  إدرار ، الهضم  تنشيط  و المغص لتسكين فعال:  فوائده ومن ة  ، الب اخ  إزال بطن  انتف ة  ، ال  و الصدر  أمراض  إزال
ة  الريح طرد ، السعال و الحلق در  ، خفيف  عصبي  مهدئ  ، البطني بن  ي ال  يعطي  ، الصداع  ويسكن  الل  لطرد  لألطف

 .  بكاءهم حدة تخفيف و الغازات

دة  آانت  الشمر  مع  أضيف  إذا و يشرب  و يصفى ثم بذرة يغلى:  االستعمال طريقة ة  الفائ ع  و عظيم ذلك  و أنف  مع  آ
 . العسل

 : القديم الطب في اليانسون

اً  احتل قديم مصري نبات اليانسون اً  مكان اً  عالجي د  هام ة  عن ازال  الفراعن زرع  وم رة  ي ى  بكث وم  حت  محافظات  في  الي
ذور  مغلي جاء لقد. الصعيد ة  في  اليانسون  ب رز  بردي ة  ايب دة  اضطرابات و آآلم لعالج  آشراب  الفرعوني  وعسر  المع
 منفث  معرق عطري آمنبه القدماء المصريون واستخدمه لالرياح طارد اليانسون ان هيرست بردية في وجاء البول،
 .واالسنان اللثة آلالم وعالج للفم غسيل ضمن وآذلك الغازات بطرد االمعاء انتفاخات وضد

اء،  شيخ  ابقراط، آان اول  يوصي  االطب ذا  بتن ات  ه از  لتخليص  النب واد  من  التنفسي  الجه ة،  الم ا  المخاطي  معاصر  ام
ان  ثيوفراست ابقراط ر  فك د  رومانسية  اآث ان  فق ول  آ يالً  سريره  قرب  اليانسون  المرء  وضع  اذا: "يق رى  فسوف  ل  ي
ان " العذب عطره بفضل وذلك جميلة احالمًا ين  وآ ديم  بل الم  الق ة  ع اني،  الطبيع ذور  بمضغ  يوصي  الروم  اليانسون  ب
 .الثقيلة الطعام وجبات بعد الهضم على والمساعدة النفس وانعاش بلترطي الطازج

رارد،  جون آان الم  جي ديم  البريطاني  االعشاب  ع اول  يوصي  الق ع  اليانسون  بتن واق  لمن ة ( الف  ،)الزغطة  او الحازوق
ذلك ذا وصف وآ ات ه ب الدرار النب د الحلي عات عن الج المرض االت وآع اس لح اء احتب رأس وآالم الم و ال  والرب
اب بات والته ة القص ان واالرق الهوائي ر. والغثي ون يعتب ن اليانس ات م ة النبات ل القاتل ة للقم دى للمغص والمخفض  ل
ات  وفي . السرطان  من  وحتى الكوليرا من والشافية الرضع رن  وخالل  المتحدة  الوالي ان  عشر  التاسع  الق اء  آ  االطب

 . الرضيع ومغص المعوية والغازات الغثيانو المعدة اآلم لتخفيف اليانسون بتناول يوصون االنتقائيون

ة  تجارية سلعة اليانسون وآان الحليب، الدرار اليانسون يتناولن المرضعات آانت الوسطى امريكا وفي داً  مهم  في  ج
ديم  المتوسط  حوض دول آافة ى  الق ه  درجة  ال ان  ان ة  يستعمل  آ ة  آالعمل د .الضرائب  لتسديد  المتداول غ  لق  اليانسون  بل
رة  في بريطانيا في وعطرًا ودواًء تابًال بصفته الشعبية نم آبيرة درجة ك  ان بحيث  الوسطى  العصور  فت  ادوارد المل
 .لندن جسر اصالح اجل من ضريبة عليه فرض االول

ه  في  اإلنطاآي داوود ويقول اح  يطرد "  اليانسون  تذآرت ل  الري نفس  وضيق  الصدر  وآالم الصداع  ويزي  والسعال  الت
ذهب  ومضغه والمشيمة األجنة يسقط ودخانه قطورا الورد بدهن طبخ وإذا العمم يدويز البول ويدر المزمن ان  ي  الخفق

 .  اللثة ويقوي األسنان ويجلو الفم يطيب به واالستياك

دهن  وخلط الينسون سحق إذا"  القانون في سينا ابن ويقول ورد  ب رأ  األذن في  وقطر  ال ا  أب ا  في  يعرض  م  من  باطنه
اوأل ضربة أو صدمه عن صدع ا أيضا وجاعهم ع آم ون ينف رابا الينس اخنا ش ع س ب م الج الحلي دوء األرق لع  وه

 " .  األعصاب
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د  المعوي  المغص يسكن ساخنا مشروبا الينسون ومغلي ال  الرضع  عن ار  واألطف ا  والكب ع  آم ازات  طرد  في  ينف  ، الغ
 وطارد  الكحة أمزجة من آثير في الينسون ويدخل المرضعات عند اللبن إدرار من ويزيد ، الربو نوبات في يفيد آما
 .  للشهية وفاتح الهضمي للجهاز قوي ومنبه التنفس وضيق الصداع أنواع بعض في يفيد آما للبلغم

واع  صناعة  في وآذلك السناميكي آأوراق والمسهالت الملينة األقراص صناعة في الينسون زيت يدخل آما رة  أن  آثي
 .  والزور لقالح آالم لتخفيف تؤخذ التي المستحلبات من

 يعالج؟ وماذا الحديث الطب في اليانسون

بلغم  وطرد  السعال  ضد  تأثيرات لليانسون أن الحديث العلم أثبت فقد أثيراً  ال ال  المغص  ضد  وت ا  وفّع  ومضاد  للكبتري
اني  الدستور  بواسطة ثبت وقد. للحشرات ومضاد للفيروسات درة  لليانسون  أن األلم ى  الق رد  عالج  عل ام  بشكل  الب  ع

عالال اب س عب، والته ى الش رد الحم اب والب م والته رة، الف اآل والحنج وء مش دان الهضم س هية وفق ا. الش ت آم  أثبت
ه  حالة في ذآريًا هرمونيًا تأثيرًا لليانسون أن الحديثة األبحاث ات  تناول رة،  بكمي ا  آبي رة  أخذ  إذا أم ه  بكث ل  فإن ا  يقل  منه
 .للرجال الجنسية الحالة في وتؤثر

 .خارجية وأخرى داخلية عماالتاست ولليانسون

 :الداخلية االستعماالت

 .الربو ونوبات والسعال التنفس ضيق مثل التنفسي الجهاز أمراض لحاالت -1

 .البطن وانتفاخات المعوي المغص وحاالت الهضمية االضطرابات -2

ى  لتنشيط -3 ايض  وضعف  الطمث  وإلدرار الكل ادة  المب ات  وتسهيل  الحليب  إدرار ولزي والدة ا عملي  يستخدم  حيث  ل
اء  آوب  ملء على اليانسون ثمار مسحوق من صغيرة ملعقة بمعدل السابقة الحاالت جميع في اليانسون ثمار مغلي  م
 .المساء في وأخرى الصباح في مرة يشرب ثم دقيقة20 إلى15 بين ما لمدة لينقع ويترك ويغطى مغلي

 :الخارجية االستعماالت

 .للعين آغسول اليانسون مغلي تخدميس حيث العينية االلتهابات_ 1

 1:2 بنسبة الزيتون زيت مع اليانسون زيت من مكون دهان يستعمل والعانة الرأس قمل الزالة_ 2

 السمسم زيت

ة  في المدرس طاهر حسين الدين آمال البروفيسور الباحث أجراه علمي بحث آشف ك  جامع  أن بالرياض  سعود  المل
و  السمسم  زيت  مواد مرآبات قوة ى  قتتف ات  عل ار  محتوي اجرا  عق ذي  في ه  ال ايز  شرآة  أنتجت ة  ف ع  األمريكي ام  مطل  ع

 . متعاطيه على تنعكس أن يمكن صحية أخطار أو مضاعفات أية من تمامًا خاٍل وأنه الجنسي، الضعف لعالج 1999

راءة  على وحصل السمسم، زيت عن دقيقة دراسة أجرى قد الدين آمال البروفيسور وآان ة  ب اً  محكم  وأظهرت . دولي
وي  عسير منطقة معاصر في البسيطة التقليدية بالطرق انتاجه يتم والذي العسيري السمسم زيت أن الدراسة ى  يحت  عل

اء  على تساعد أحماض وهي واألولولتيك، لئيك اللينو حمض: مثل الدهنية األحماض ا  أغشية  بن اج  الخالي ادتي  وإنت  م
ال . الجنسي  الضعف  عالج  في  المساعدتان تانالماد وهما سايكلين، والبروستا البروستجلندين  حديث  في  الباحث  وق

وطن( ل خاص تخرج): ال ن الزيت يس ذور م ات ب م، نب و السمس اوم وه دة، مق وي لألآس ى ويحت ة أحماض عل  دهني
دروجين،  مشبعة وغير مشبعة ر  األحماض  نسبة  وتصل  بالهي ى  المشبعة  غي و  حامض  نسبة  وتصل % 79.5 إل  اللين
ى  منفردًا لئيل ات  مجمل  من % 47 إل ت،  مكون ر  الزي ذا  ويعتب واد  من  الحمض  ه ي  األساسية  الم ا  الت  الجسم  يحتاجه
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ا،  الخارجية األغشية وبناء لتشييد ييد  للخالي ي  الفسفورية  الشحيمات  وتش ر  الت ود  تعتب ري  العم ا  أغشية  في  الفق  الخالي
ة اعين وأغذي ي النخ ا والعصبونات، األعصاب ف اهم آم ي تس اج ف ة إنت يطوت الطاق ة نش ي األيض عملي ررات ف  متق
ل  لينو حامض بتحويل الجسم ويقوم الخاليا، دونيل  لحمض  األنزيمات  بواسطة  لئي ذي  أرآي وم  وال ه   الجسم  يق  بتحويل
ا . يكلين بروستاتا مادة أهمها من) البروستغلندينات( الموثينات تسمى لمواد وم  آم ه  يق ى  بتحويل واد  إل  تسمى  أخرى  م

ات ن الليوآوترايين اأه وم ادة مه وترايين م د 4- ب ليوآ واد أح ية الم يط األساس ا لتنش ة الخالي ة المناعي م ومناع  الجس
ى  السمسم زيت يحتوي آما. عمومًا ة  األآسدة  مانعات  بعض  عل ل  الطبيعي امين  مث ـ،  فيت ا  ه وي  آم ى  يحت واد  عل  ال م
 .وسيسامول وسيسامولين سيسامين مواد مثل آخر زيت أي في توجد

ال ك حمض نقص إن: وق ي لينولي م ف ؤدي الجس ى ي راض عصبية اضطرابات حدوث إل ة وأم ل جلدي ققات مث  التش
ذا  من جرامات 6 مقداره لما العاشرة فوق األشخاص ويحتاج الجلدي، الجريبي التقرن ومرض واإلآزيما  الحمض  ه
اجهم  فيتراوح العاشرة دون األطفال أما يوميًا، ا  احتي ين  م ًا،  جرامات  8-4 ب ى  يومي وم  وعل إن  العم ر  15 ف  من  ملليلت
 . اليومية لألغذية اضافتها يمكن آبيرة ملعقة أي االحتياج، هذا تغطي يوميًا السمسم زيت

 اآتشفنا بالرياض سعود الملك جامعة في الصيدلة بكلية األدوية علم بقسم التجريبية العلمية بحوثنا خالل من: وأضاف
ادة  نيعتص زيادة على قادر فهو السمسم، لزيت متعددة قدرات ايكلين  م دى  الجنسي  التنشيط  عن  المسؤولة  بروستاس  ل
رات  حدوث من الوقاية على ويساعد الدموية، الصفيحات تكدس ويمنع الذآور، ة  والجلطات  التخث  من  آل  في  الدموي
ا  القلب في التاجي الشريان وخصوصًا والشرايين األوردة د  مم ذبحات  مرضى  يفي دم  ضغط  ويخفض  الصدرية،  ال  ال
ريان تقبالت ويضعف ، يالش ا مس ة 1 ـ الف ؤولة األدرينلي اع عن المس دم، ضغط ارتف تقبالت وينشط ال ا مس  2 - بيت

ة  توسعة على الفائقة القدرة ذات األدرينلية ة  األوعي ة  والقصبات  والشعب  الدموي ة  الهوائي ا  الرئوي ع  في  يساعد  مم  من
دوث ات ح و نوب ة( الرب اعدة). األزم ى والمس ة عل ن الوقاي دوث م رحا ح ة لق ة المعدوي ي( والعفجي رية االثن ). عش

 في  اإلنغماس على) العلقة( األريمية الكيسة ومساعدة اإلخصاب، نسبة وزيادة البويضات افراز تنشيط في والمساعدة
ى  األيام في المبكر االجهاض حاالت وتقليل الرحم، ا . الحمل  من  األول ه  آم د  أي يشكل  ال أن ار  أي يحمل  وال تهدي  آث
ى  إضافة. الحمل أثناء تعاطيه عند الجنين بصحة رةضا جانبية ه  إل راز  في  قدرت رارة  من  الصفراء  أمالح  إف ا  الم  مم
ى  وتساعد آامًال، منها االستفادة من الجسم تمكن بصورة الدهنية األغذية هضم على يساعد ات  امتصاص  عل  الفيتامين
 .الدم في الجلوآوز أو الكوليسترول ةنسب زيادة إلى يؤدي ال أنه آما) هـ.د.أ( فيتامينات مثل الدهنية

 بنسبة  األوليك  لحمض  جلسرين : وهي %) 60 40(  بنسبة  السمسم  زيت  أو ثابتة زيوت على السمسم بذور يحتوي
ك وحمض% 49 37 ك حمض ،%48 35 االيونولي تياريك وحمض% 9 7 البالتي ت% 5 4 الس م وزي  ال السمس

وع  السمسم  وبذور الكالسيوم، وعلى) E( ه فيتامين على ويحتوي آوليسترول على يحتوي ذي  أو المسود  والن ل  ال  يمي
افع  والسمسم  السمسم بذور من الجيد النوع هو السواد إلى د  ن ى  للكب دوار  أو وللدوخة  والكل ع  ال  حليب  ادرار في  وينف
 تحسين في وينفع الرؤية في الوضوح عدم أو العتمة عالج نافع والسمسم.االمعاء من للرياح طارد وهو المرضع األم

ذي  الشعر عالج في وآذلك الطلوع الحديث للشعر الرمادي اللون اعطاء وفي االستماع د  ال د  فق راً  االمراض  بع  واخي
ل  مستحضرات في يدخل ولذلك للجلد نافع فهو السمسم زيت اما االمساك، يعالج فهو ذور .. التجمي ه  السمسم  وب  وزيت
 .اليوم في غرامًا15 9 من البالغ للشخص البذور وجرعة ل،االسها من يعانون الذين لالشخاص يعطى اال يجب

  .والسليط بالشمشم ويعرف السنين آالف منذ يستخدم

  .ومسهًال ملينًا ويستعمل الهضم وسوء الشرايين تصلب من يقي السمسم زيت

ت م زي رف السمس دة يع ماء بع ل أس م مث يرج وجلجالن شمش يرج أو والش ي الس وب وف ة جن رف المملك ل يع  يطبالس
ذور  من  السمسم  زيت  ويستخرج ات  ب اً  المعروف  السمسم  نب  Sesamum باسم  علمي indica  السمسمية  الفصيلة  من 

Pedalinacea خضراء  اوراق له منتصبة ساق ذو متر، حوالي الى ارتفاعه يصل حولي عشبي نبات السمسم ونبات 
 . الشكل جرسية مبيض وردي نلو ذات زهرة النبات اغصان من غصن آل ويحمل الشكل بيضاوية ارجوانية

 مقشورًا السمسم يوجد وقد االبيض اللون او البني اللون ذات الصغيرة بالبذور تمتلىء آبسولة عن عبارة النبات ثمرة
ات  االصلي  الموطن..االسواق بعض في تج  الصين : السمسم  لنب اج  من % 40 وتن المي  االنت ا  الع د  ويليه ا  الهن  وبورم
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ي  آمحصول  السمسم زيت تنتج السعودية العربية والمملكة والسودان والمكسيك وترآيا ه  وطن ه  ل ة،  قيمت د  التجاري  وق
اً 49 حوالي  والخاصرة  وعفيف سنويًا أطنان3 حوالي الشرقية المنطقة تنتج حيث السمسم من المملكة انتاج تطور  طن
اً 220 حوالي المكرمة ومكة واحد طن حوالي والقصيم سنويًا ان 3 حوالي  الباحة و طن 1200 حوالي  وعسير  طن  أطن

 .سنويًا طنًا260 حوالي وجيزان

وي ذور تحت م ب ت السمس ت زي راوح ثاب بته تت ا نس ين م ف% 63 -41 ب بة وتتوق ت نس ى الزي ة الصنف عل  ومنطق
ة  والعوامل  الزراعة ا . المناخي وي  آم ذور  تحت ى  الب ات  عل ادن % 13-12 بنسبة  وسكريات % 26 بنسبة  بروتين  ومع
بة كاالوآز وحمض% 8/5 بنس بة الي ات% 252، بنس بة وفيتامين ة.% 26. 015 بنس ن وآمي اء م بة الم % 74 بنس

ددة  امينية احماض على البروتينات وتحتوي ل  متع ين  الغلوتميك  حمض  مث ل  والليوسين  واالرجن ين  فناي الين  االن  والف
ونين وااليزوليوسين  تين والثري ونين  والتايروس زين والمثي تدين والالي ان والهس ه ستين والس والتريثوف إن وعلي ذور ف  ب

 وهو  الثابت  السمسم  زيت أما.االنسان جسم في هامة تأثيرات لها التي االحماض بهذه البذور اغنى من تعتبر السمسم
وي  متنوعة  دهنية جلسريدات من فيتكون واسع نطاق على المستعمل ى  تحت ة  احماض  عل ر  مشبعة  دهني  مشبعة  وغي

د  أيزو فسفو مثل فسفورية وشحميات) ه ينفيتام مجموعة( وتوآوفيروالت بالهيدروجين فاتيديل  نتي انول  وفس ين  ايث  أم
 الزيت  يحتوي آما. وستجماسترول وآامبسترول سيتوسترول بيتا تشمل والتي استيروالت وآذلك آولين تيديل وفسفا
 وحمض  اللينولنيك  حمض  هي  السمسم  زيت  في  الموجودة  االحماض  واهم وسيسامول وسيسامولين سيسامين على

ك ك وحمض االولني ك وحمض اللينوليني تياريك وحمض البالمتي يديك وحمض االس ل.االرش اك ه ات هن  اخرى نبات
 من  تختلف  الزيت  نسبة  ولكن  السمسم زيت ايضًا منها يستخرج الذي السمسم نبات من انواع عدة هناك للسمسم؟نعم

وع  ى  ن ا  آل  في  الزيت  نسبة  مع  وهي  آخر  ال ا  منه ي  آم  Sesamum Orientale35% Sesamum% 98 97: يل
radiatum33% Sesamum sesmoides31% Sesamum angustifolium25% Sesamum angolense. 

ك  الطبية ايبرز بردية في ذآر حيث فرعونية وصفات في ذآر فقد السنين آالف منذ السمسم يستعمل  لبخة  ضمن  وذل
ر  قابض، وآدواء الرآبة آالم الزالة نافعة اء  وعث ى  العلم رة  في  رسومات  عدة  عل د  الثالث  رمسيس  مقب ا  تؤآ  اسم  لن

ة،  مقابر احدى في السمسم ببذور مملوءة اآواب عدة وجدت وقد) شمشم( آنذاك اسمه وجدوا حيث السمسم د  طيب  وتأآ
وت  بذوره من واستخرجوا السمسم زراعة عرفوا الفراعنة ان العلماء ذاء  في  واستعملوها  الزي  وصناعة  والعالج  الغ
ين  السمسم" السمسم في سينا ابن قال وقد.التجميل وادم بعض دل  مل افع  األسخان،  معت  والطحال،  والخشونة  للشقاق  ن
ادة،  االورام يحلل وورقه، شجره عصارة خصوصًا الشعر ويطول وطالًء شرابًا ملين افع  الح ى  ن ار  حرق  عل  اذا. الن
ا  الصبر بنقيع خاصة والدموية البلغمية الكحة يذهب دهنه شرب ه  يضمد . الزبيب  ءوم ظ  ب ع  االعصاب،  غل ى  ينف  عل

 . الحيض ادرار في شديد السمسم ونقيع للقولون نافع. والربو النفس لضيق جيد وورمها، العين ضربات

ال ه وق ن عن ار اب م" البيط افع السمس قاق ن رابًا للش الًء ش من وط افع. ومس يق ن نفس لض و ال ال والرب ه وق  داود عن
 واصالح  التسمين  في مفيد وهو سنين سبع قوته وتبقى بالسيرج السمسم زيت يعرفو رطب حار السمسم" االنطاآي

ان،  في طبخ اذا المزمن السعال ويزيل الكلى ل  الصوت  ويصفى  الرم ة  خشونة  ويزي ة  والصدر  الرئ  والجرب  والحك
وال اده ول م افس يء يفصله ل ي ش اب ف ة اذه ل. الحك و يحل نفس وضيق الرب ن ال عال وم روح الس ا".والق ق وفيم  يتعل

تعمال م باس ي السمس ة ف ن المملك الل فم ة خ روع دراس عبي الطب مش ي الش ة ف واطني ان اتضح المملك ة م  المملك
 : داخلية استعماالت:يلي آما واسع نطاق على يستخدمونه

 آبيرة ملعقة ملء منه اخذ اذا السمسم زيت يستعمل. الهضم وسهل التصلب من الشرايين لوقاية السمسم زيت يستعمل
 من  مكون  معجون هيئة على آمسهل مرآبة وصفة ضمن السمسم يستعمل. مسهًال آان ذلك من اآثر اخذ وان لينآم
ا  ويؤخذ تدق حيث متساوية بأجزاء ومكد سليماتي وسكر مقشر وسمسم محكوك ابيض تريد ة 15 ، منه  يستعمل . اوقي

م ة وصفة ضمن السمس بلغم الصفراء ضد مرآب تعمل وال ى الوصفة وتس ة عل ون معجون هيئ ن مك د م يض تري  اب
 مقشر حلو ولوز مقشر سمسم اوقية، القرطم لباب اوقية،15 ، سليماني سكر اوقية،2 بمقدار ناعمًا دقًا مدقوقًا محكوك

ع  يدق بحيث اوقية15 ، سقمونيا اوقية،13 ، واحد آل من اً  الجمي زوع  بعسل  ويعجن  ناعم ه  ويضاف  الرغوة  من  علي
 السمسم  زيت  يستعمل . الليل في دافىء ماء مع وتشرب اوقية15 ، مقدار الخليط من خذويؤ جدًا قليلة بكمية زعفران
ا  االذن تدخل التي الحشرات لقتل األذن في آقطرة ه  واخراجه دليكاً  السمسم  زيت  يستعمل . من ال  ت د  لالطف  ظهور  عن
 يستعمل . التسمين ألجل ميصالتح بعد سفوفًا السمسم بذور تستعمل. الرأس وآذلك والفكين الرقبة تدلك حيث االسنان

ذور  تستعمل. الجنسية القوة لزيادة الكتان وبذر الخشخاش بذور مع القلي بعد خلط اذا فوفاً  السمسم  ب نفس  لضيق  س  الت
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ين  ويسقط الحيض يدر فإنه السمسم منقوع شرب اذا. القولون لمشاآل ايضًا وتفيد والربو ى  االنسان  داوم اذا. الجن  عل
 .والسعال الحلق خشونة يشفي فإنه السمسم بذور منقوع شرب اذا. القرحة يذهب فإنه دومًا الجبنة مع أآله

ار  نتيجة الجلد تحت اورام فيها التي لألماآن تدليكًا السمسم زيت يستعمل: فهي الخارجية االستعماالت اما  الضرب  اث
ي  الكفوف السمسم بزيت طليت اذا. والكدمات والسياط ا  الت ه  شقوق  فيه فيها  فإن ي . يش يقان  اوراق مغل  اذا السمسم  وس
وي  فإنه األس ماء في المطبوخ السمسم بزيت الشعر دهن اذا. وينعمه يطوله فإنه الشعر به غسل  مزج  اذا. الشعر  يق
ى  ضماد  منه وعمل شمع بمثله السمسم زيت ه  صفاه  الوجه  عل ه  الكلف  وازال ولين ه،  وحسن  في ه  ضمدت  واذا لون  ب

دة ي الشقوق ازال المقع اف الت ه ضمد واذا يه وي العصب ب اده بسطه الملت ى واع ي، وضعه ال ه دهنت واذا الطبيع  ب
 تكون  عادة وهي الفطور عن الناتجة الجلدية االمراض( السعفة ويزيل افاده االنسان جسم في تشنج فيها التي االماآن

 ). الرأس في

ة  وصفة في السمسم زيت يستعمل. قوالحرو والجروح الجلد التهابات لعالج الفازلين مع السمسم زيت يستعمل  مرآب
ابونج  ازهار رطالن، بمقدار سمسم زيت وهي البابونج دهن اسم تحت ين،  الب ة  اوقيت ين،  حلب ا  تمزج  اوقيت  في  جميعه
ة  حارة الوصفة وهذه يومًا اربعين لمدة الشمس في وتوضع قارور ة  وصفة  في  السمسم  زيت  يستعمل . ومعرق  مرآب
نتين  دهن  باسم  تعرف ة  لالعضاء  مسخنة  وهي  االفس ا  ومقوي ة،  وعشرون  واحد  السمسم  زيت  من  وتتكون  له  اوقي
ارورة  في  ويوضعان  يخلطان. اوقيتان رومي افسنتين رك  ق دة  الشمس  في  وتت ين  لم اً  اربع م  يوم  يستعمل . تستعمل  ث
ت م زي ي السمس فة ف ة وص رف مرآب م تع ن باس ذاب ده تعمل الس ى آلالم وتس ة الكل رحم وآالم والمثان  ذهه. ال

 .خاطئة تكون وقد صحيحة تكون وقد السعودي الشعبي الطب في استعماالت هي االستعماالت

تعماالت م اس ي السمس ديث الطب ف ر:الح ذور تعتب م ب ن السمس ذور م ة الب ادن الغني ل بالمع يوم مث فور الكالس  والفوس
يوم وم والبوتاس ه والمغنزي ه وعلي ن فإن تفادة يمك ن االس ود م ذه وج ادن ه ي المع ال ف وهن جع ور ال  وضعف والفت
ذه  نقص عن االنزيمات بعض وخمول العظام وليونة االعصاب ادن  ه اس  بعض  معالجة  ان.المع  بزيت  االصحاء  الن
ادة  الفبرونجين مستوى الخالل المعالجة أدت آما التكدس على الدموية الصفيحات قدرة اضعف أيام لعدة السمسم  وزي
/ اجرام  بجرعة  السمسم  بزيت  الجرذان  معالجة  ان الدراسات  احدى فتآش اخرى ناحية ومن. الدم في تحلله سرعة
اً  الجسم  وزن من  آجم ا  يومي د  تحت  حقن دة  الجل ارة  ادت اسبوعين  لم ادة  تصنيع  لزي ايكلين  م  الشرايين  في  بروستاس
ا  ونسبة . االدينوزين فوسفات ثنائي بمادة المحدثة الدموية الصفيحات تكدس ولمنع ه  لم ادة  تفعل رونج  م  وتكدس  ينالفب

إن  الشرياني الدم ضغط وتخفيض الدموية األوعية توسيع في البرستاسايكلين ولقدرة الدموية الصفيحات ذه  ف ائج  ه  النت
ير ة بوضوح تش ة لالمكاني ي الكامن ذا ف ي الزيت ه ة ف رات وعالج من الوقاي ة الخث ي وخصوصًا الدموي  مرضي ف

رط  ومرضى الصدرية الذبحات دم  ضغط  ف ى  السمسم  بزيت  البشر  من  االصحاء  بعض  معالجة  أدت.الشرياني  ال  ال
ادة راز زي ادة اف ي الصفراء م اء ف د االمع ذه آانت وق درة الخاصة ه ى السمسم زيت لق راز تنشيط عل ادة اف ول م  آ

درة  على الخاصية هذه وتشير. اودي مصدة فتح وعلى المرارة عضالت تقلصات زيادة على القدرة ذات ستوآاينين  ق
ة  ايض  في  المساعدة  على السمسم زيت ة  األغذي ذياتها  وامتصاص  الدهني ى  غ ادة  وال ات  امتصاص  زي ي  الفيتامين  الت
 عن  الهضم  سوء  من يعانون الذين المرضى لبعض مناسبًا غذاء يجعله مما ه ب، أ، فيتامينات مثل الدهون في تذوب
 .المرارة افرازات في قصور

انون  الذي الجلدي التقرن فرط مرضى على السمسم زيت تأثير اما اد  نقص  من  يع ة  األحماض  مستوى  في  ح  الدهني
د  والجلد الدم في بالهيدروجين المشبعة غير دة  السمسم  بزيت  المرضي  هؤالء  معالجة  وعن ابيع  لع ع  اس  مستوى  ارتف

دخل .الجلدية المرض اعراض وزالت والجلد الدم في بالهيدروجين المشبعة غير الدهنية االحماض  مقشوراً  السمسم  ي
 .القلي وفي السلطات مع الزيت ويستخدم والتمور والمعجنات الحلويات صنع في قشورم وغير

 ". مرض آل على مسلط السليط" تقول التي الشعبية المقولة وحيث) السليط( زيته يسمى آما

زرع م وي ًال الّسمس ي أص د ف ين ، الهن ا ، الّص ا و إفريقي ة أمريك وب الالتيني ة وجن ة المملك عودية العربي يمنوا الس  ل
 .والسودان
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 ،الترطيب  وآريمات  ،بالجسم  والعناية االستحمام وزيوت والمنظفات الصابون صناعة في السمسم زيت يستخدم آما
 .والعالج الطعام في الستخدامه باإلضافة الّشفاه، مرطبات وفي المساج وزيوت

اف  لتسكين  الّسمسم  تزي  باستخدام يوصى فإنه اليأس بسّن الخاّصة األعراض حالة في: للمرأة فائدته اء  الجف  سنّ  أثن
ة  تصبح  حيث األنثوّي الهرمون مستويات في تدهور بسبب المشكلة بهذه يمررن فالّنساء. اليأس ة  البطان ة  المهبلّي  جاف
اع  أثناء الّضيق أو األلم إلى يؤّدي قد مما تم . الجم ه  بواسطة  استخدامه  وي ة  قطن وم  حيث  نظيف ين  الّسمسم  زيت  يق  تلي

 . الموضع

ه  الطبخ  في  يستخدم  السمسم  زيت  آان ،القدم منذ: الطبخ في ستخدامها ازة  لرائحت ه  الممت دة  ونكهت  يفضله  حيث  الجي
ى  الكثير وت  عل ون،  آزيت  األخرى  الزي ى  بأنواعه  الطبخ  في  الصافي  السمسم  زيت  ويستخدم  الزيت  السلطات  وعل

 . نوعها من فريده نكهة يعطي و والفول والحمص

ة  في : حيض ال آلالم استخدامه دورة  المصاحبة  اآلالم حال إن  الشهرية  لل اً  يستخدم  الّسمسم  زيت  ف ى  خارجي  أسفل  عل
رة  في العضالت تقلصات عن الناتجة المعدة ألم و العضلّي الّشّد لتخفيف البطن دورة  فت در  وهو  الشهرية،  ال  بشكل  م
 . الحامل للمرأة به ينصح ال أنه حتى للحيض آبير

ين  استخدامه  ر : البشرة  لتل واد  أفضل  من  السمسم زيت  يعتب ة  الم ي الطبيعي نح  الت  وينصح وإشراقا  صفاءً  البشرة  تم
ة  في باستخدامه اف  حال د  وحساسية  جف ا . الجل ه  آم ة  يستخدم  أن ة  في  بفعالي د  حساسية  حال  وخصوصاً  وخشونته  الجل
 .الجسم من الحساسة المناطق تصيب التي تلك ومنها شديدة بحكة المصحوبة الحساسية

 النسا لعرق معالجة في فعاليته التجارب أثبتت السمسم نبات لفوائد العديدة الطبية الدراسات بحسب: النسا لعرق جعال
م  السمسم  زيت  من  مالعق  ثالث مع تخلط الزنجبيل مسحوق من صغيرتين ملعقتين من يتكون مزيجا وأن  يضاف  ث
 .األلم يختفي أن إلى اليوم في مرات عدة الخليط بهذا األلم موقع يحك. الليمون عصير من ملعقة لها

 هو المعصور الّسمسم فزيت.  الخاّصة صفاته بسبب الجسم لتدليك الّسمسم زيت باستخدام يوصى): المساج( حالة في
 . متوقعًا غير لمعانًا البشرة ويعطي للجلد وملين للجسم منشط مساج لعمل األنسب

ة  القلب لجمعية طبقًا: للقلب فائدته د  السمسم  زيت  إنف  األمريكي ة  في  الجسم  بمساعدة  القلب  يفي ه  الكلسترول  إزال  ألن
ة  يؤدي مما الشرايين في الدم حرآة ينشط ة  الكلسترول  رواسب  إلزال وين  حديث ا . التك ع  الّسمسم  زيت  يساعد  آم  بمن
ا " ج" نفيتامي على الحتوائه الدموية الدورة ونشاط زيادة في فوائده السمسم لزيت أن آما. الّشرايين تصّلب ودي  مم  ي
 . الشرايين في بقوة الدم اندفاع نتيجة الشرايين وتنظيف القلب تنشيط إلى

 من الّشفاء أثناء الجسم ولتحصين ، الّصداع ،الّدوار ، الروئة وضوح عدم معالجة في السمسم زيت يفيد: أخرى فوائد
ق  يخّفف  أن يمكن فهو مسكن بأنه الهند يف سمعة أيًضا الّسمسم زيت ولدى. عاّم بوجٍه الّشديد أو الّطويل المرض  القل
ة  الشعيرات  تحمل حيث األنف فتحات داخل في مباشرًة قليلة قطرات باستعمال واألرق ه  األنف  في  الدموي ى  فائدت  إل
 .  المّخ

ين  قديم من يستخدم فهو العالجّية االستعماالت من عدد في آمستخدم معروف الّسمسم زيت از  آمل  وال الهضمي  للجه
 .المسّهلة آثاره بسبب وذلك اآلن حّتى لزا
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