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٢  

  

  
  ااألمراض الشائعة و عالجھ  الباب األول

  
  العین

  :العیندموع 
  . المصاب بدموع العین یجففھا بھیسحق الزعفران ویكتحل 

  وصفة اخرى  
   .كتحال بماء البصل یجفف دمع العیناال
  

  :العینبیاض 
    . أزالھ, االكتحال بماء الزعفران  ب البیاضعینھ من في  واظبإذا
  

  :الرمد 
قطر في العین ثالث مرات في وی) البقدونس ( یعصر المعدنوس 

   .الیوم
  

  :التھاب قرنیة العین وتقرحھا 
یقطر في العین قطرة من عسل فإنھا مفیدة وجیدة التھاب العین 

  .ث مراتوذلك مدة ایام قلیلة في كل یوم ثال, وتقرحھا 
  

  الجھاز التنفسي                           

  :الرعاف 
بھا في االنف یتوقف الرعاف وینفخ , البیض وتسحق تحرق قشور 
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   حاال 
  وصفة اخرى

 فإن, فتیل باالنف  منھویوضع , یسحق الكمون ویخلط بالخل 
  .الرعاف یتوقف 

  
  :الزكام  
  . أزالھ تبخر المزكوم بالزعفران إذا

  ىوصفة اخر
فع ة نافإن بھوتر, ومثلة من العسل , تاخذ مقدار من عصیر الفجل 

  .للزكام ونزالت البرد 
  :التھاب المسالك التنفسیة 

  .یستعمل بخار ازھار البابونج 
  

  :السل 
 مالعق في الیوم لتسكین سعاال ٤یشرب ماء مغلي الحلبھ مقدار 

  . المصابین بالسل
  

  :عالج السل 
فإنة یتماثل , ح لبنا ممزوجا بملعقة عسل یشرب المسلول في كل صبا

  . للشفاء ان شاء اهللا تعإلى
  

  :السعال المزمن 
, وتنقعة في زیت زیتون مدة اسبوع , تأخذ كمیة من التین المجفف 

  .فإنة یشفى , فیفطر المریض كل صباح ثالث تینات 
  

  :السعال 
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شربھ وی,  غراما وتغلیھا في لتر من الماء ٢٠تاخذ اوراق البرتقال 
المصاب بالسعال الصدري ثالث مرات في الیوم مدة زمنیة اقلھا ثالثة 

  . فإنة فعال, ایام 
  

  :سعال االطفال 
 ٥ویأخذ الطفل جرعات , یطبخ البصل ویعصر ماؤة ویخلط بعسل 

  . مرات یومیا
  :وصفة اخرى  

یشرب عصیر الجزر مطبوخا مع السكر مقدار نصف كوب ثالث 
  . مرات في الیوم

  
  :و الرب

 أكواب في ٣یشرب منھ , ینقع كمیة من الثوم المقشور في لتر حلیب 
  .وكل كوب یصفى ثم یشرب,  أیام ٨الیوم مدة 

  :وصفة اخرى 
ویغلى المزیج , یعصر مقدار كأس من ماء البصل ومثلة كأس عسل 

ویستعملة المصاب بنوبھ الربو مقدار ملعقتین كبیرتین , على النار 
وتكرر العملیة فإن المصاب یتماثل , لمساء في الصباح والظھر وا

  .للشفاء ان شاء اهللا تعإلى 
  :وصفة اخرى 

  .أكل السمسم المقشور بالسكر ینفع المصاب بالربو 
  

  :البلغم 
یؤخذ ماء الملفوف ساخنا ویمزج بملعقة عسل ویتناولة صاحب 

  .فإنة یسھل خروجة ویخفف من نھیج الشعب التنفسیة , البلغم 
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  :دیكي السعال ال
لمدة ,  جراما من الماء ٢٥٠ جراما من الثوم المقشر في ١٠٠یغلى 

ویشرب ,  جراما من السكر ٢٥٠وبصفى ثم یضاف لھ ,  دقیقة ١٥
  .منھ مقدار ملعقتین كبیرتین كل یوم صباحا 

  :وصفة اخرى
 دقائق ویشرب فاترا ٥لمدة ,  جراما وتطبخ ١٥٠تأخذ أوراق الخس 
  .بعد تحلیتة كل یوم 

  
  ذناأل

   :األذنطنین وتقیح 
   ویتوقف عنھا الطنین, ا یفید جید,  ماء البصلة األذنیقطر في 
  .والتقیح 

  
   :األذن المصدید و
    بقطن مدة خمساألذنثم تغلق ,  قطرة جلیسرین األذنیقطر في 

  .ذن مع االنتباة من دخول الماء أل ذلك جید لفإن, دقائق 
  

   :األذن لمأ
 یذھب حاال األلم فإن , األذنة ویدخل في رأس ثوم ویجرح رأسیؤخذ 

  . إلىباذن اهللا تع
  

   :األذنسیالن الدم أو القیح من 
ة فإنماء البصل ,  القیح ن الدم أو بسیالبھ المصااألذنیقطر في 

  .ینفعھا 
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  و األسنان الفم                             

  :نان تقرحات الفم واالس
ویمضمض بھا , تؤخذ ملعقة من زھر البابونج وتطبخ في كوب 

  .المصاب 
  

  :استرخاء اللسان 
  .التغرغر بالخردل عدة مرات یفید في استرخاء اللسان

  

  : خراج اللثة 
  .نصف تینة تنقع في الماء المغلي ثم توضع على الخراج 

  
  :تشقق الشفتین 

لعود أو دھن اللوز الحار أو اما بزیت ا, تدھن الشفاة مدة ثالثة ایام 
  .ھما معا 

  :وصفة اخرى 
  .تدھن الشفاة بدھن اللوز المر یومیا مضافا إلیھ دھن الورد 

  وصفة اخرى
فإنة مفید لتشقق , تدھن الشفتان بماء مغلي البابونج او الصعتر 

  .الشفتین 
  :وصفة اخرى  

  .تطلى الشفاة المشقوقة ببیاض البیض ینفعھا جیدا 
   

  :فم رائحة ال
 ٣ویغلى في لتر من الماء مدة ,  جراما ٣٠تأخذ من الصعتر مقدار 

  .ویمضمض بھ الفم , دقائق 
  :وصفة اخرى  
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٧  

  .یمضغ البقدونس مدة ربع ساعة ویطرح ثم تأكل تفاحة 
  :وصفة اخرى  

ویتناولة , یؤخذ الثوم والقرنفل وأجزاء متساویة ویعجنان بعسل 
نة یقطع البخر وینقلب رائحتة فإ, المصاب على الریق وعند النوم 

  .ویواظب على ذلك, طیبھ 
   

  :القضاء على رائحة البصل والثوم 
  . أكل اوراق االخس بعد أكل البصل أو الثوم یقضي على رائحتھا 

  :وصفة اخرى  
أو مضغ قلیل , أكل ملعقة صغیرة من العسل أو مضغ حبھ من البن 

  .الغض أو مضغ النعناع , من البقدونس 
  : اخرى  وصفة

أكل تفاحة بعد نصف ساعة من أكل البصل أو الثوم یقضي على 
  .الرائحة

    
  :الم االسنان 

  .فإنة یسكن وجع االسنان , یطبخ الخردل ویضمد الفم بمائة 
  :وصفة اخرى 

  .التمضمض بالخل الممزوج مع الملح ینفع بحالة وجع االسنان 
  : وصفة اخرى 

 ٥فإن األلم بسكن بعد مضي  . یقطر في السن المؤلمة روح القرنفل
  .دقائق على االكثر 

  :وصفة اخرى  
یؤخذ فص من الثوم النيء المقشور فیشق ویوضع داخل األذن التي 

  .من جھة الوجع فإن ألم السن یزول باذن اللة تعإلى 
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٨  

  :صفرة االسنان 
ونصف جزء من , وثالثة اجزاء من الفحم , یؤخذ جزء من الملح 

فإنة یجلوھا , وتدلك بھ االسنان الصفراء , میع ویعجن الج, العسل 
  .ویطیب الرائحة 
  :وصفة اخرى 

  .السواك بعود االراك یفید االسنان ونظافتھا وبیاضھا 
  :وصفة اخرى  

  .فرك االسنان بقطعة من اللیمون الحامض 
  

  :التھاب اللوزتین 
وتوضع على العنق وتربط , تخلط بیضة بطحین حتى تصبح كالعجین 

ثم ترفع ویغسل مكانھا بالماء الفاتر , من اللیل حتى الصباح  , بقماش
تكرر العملیى حتى , فإن ذلك یرفع االلتھاب والحرارة عن الحلق , 

  .الشفاء ان شاء اهللا تعإلى
  :وصفة اخرى 

وتحزم علیھ فإنھا , توضع على العنق بعض شرائح البصل الساخنة 
  . جیدة اللتھاب اللوزتین

  :وصفة اخرى 
ویغرغر بھ , خ مقدار ملعقة من زھر البابونج في كوب من الماء یطب

  . فإنة بعد تكرار العملیة یشفى, المصاب بالتھاب اللوزتین 
  

  الحنجرة و الصوت
  :بحة الصوت 

نفع بحة الصوت وخشونتة , إذا أكل الثوم مشویا أو مطبوخا أو نیئا 
  :وصفة اخرى 

,  الحادثة عقب الصیاح أكل الفجل بالعسل ینفع جیدا من بحة الصوت
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٩  

  .وھذا صالح للمغنیین على الخصوص 
  :وصفة اخرى 

ثم یخلط المغلي , تطبخ اوراق الملفوف جیدا في قلیل من الماء 
وتششرب سبع مالعق كبیرة في الیوم , ویوضع حتى یبرد , بالعسل 

  .فإنة یفید جدا لخفوت الصوت وبحتة ولجھاز التنفس واللوزتین , 
  

  :تصفیھ الصوت 
  .أكل الثوم نیئا أو مطبوخا یصفي الصوت 

  
  :التھاب الحنجرة 

   -١٠كعصیر ویشرب لعدة ایام , یخلط البصل بالعسل والتفاح 
                                                       

  

  الثدى 
  :قطع لبن المرأة 

  .ویضمد بھا الثدي ,  وتعجن بالماء الحار بھتدق الحل
  : وصفة اخرى 

  . فیقطع لبن المرأة بھرق بزر الكتان ویضمد یح
  

  :ورم الثدي من اللبن 
تغلى كمیة من النخالة وقلیل من الملح في لتر من الماء وتوضع من 

   .األلم أزالةا تفید في فإنھ, ذلك لبیخة على النھدین 
  

  : الثديألم
 باذن األلم مضغت المرأة الكمون ووضعتة على ثدییھا أمنتت من إذا

   .إلىعاهللا ت
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١٠  

  
  :خراجات الثدي  

ا جیدة ومفیدة وسریعة الشفاء فإنھ,  وتوضع على الثدي بھتغلى الحل
  .للخراجات 

  :زیادة حلیب المرضع 
  .إذا تناولت المرضعة الجلجالن زاد لبنھا 

  
  :وصفة اخرى 

  .یؤدي إلى ادرار الحلیب ) الدارسین ( شرب مغلي القرفة 
  :وصفة اخرى 

عصیر اللیمون یؤدي إلى زیادة إدرار أكل العدس المسلوق مع 
  .الحلیب 

  
  الدماغ  

  :الصرع 
ویطبخ جیدا , یطبخ الحرمل مقدار ربع كیلو في لتر ونصف من الماء 

یفطر بھ المصاب بالصرع مدة ثالثین یوما , حتى یبقى لتر ماء تقریبا 
ول  الصرع یزفإن, عسل كبیرة , مقدار ملعقتین كبیرتین في ملعقة 

  .ن مزمنا باذن اهللا  ولو كاعنھ
  :وصفة اخرى 

القرفة زال  المصاب كل یوم في الصباح قشرة متوسطة من أكل إذا
  . الصرع باذن اهللا عنھ

  :وصفة اخرى  
 شرب المصاب عصیر التفاح من غیر طبخ ثالث مرات في الیوم إذا

 فإن, یلمسة المصاب   یوما او اكثر حسب ما١٥مقدار كوب لمدة 
  .فاء ایضا باذن اهللا ساعد على الشذلك ی
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١١  

  
  ) :الدوخة ( الدوار 

تؤخذ ملعقتان من خل التفاح في كوب من الماء كل صباح حتى تظھر 
  .النتیجة ویوضع حد للدوار 

   
  :النسیان 

  .المواظبھ على أكل القرفة یزیل النسیان 
  :وصفة اخرى  

یشرب الكمون بالخل كل یوم مقدار نصف كوب في الصباح فإنة 
  .هللا تعإلى یشفى باذن ا

   
  ) :عدم القدرة على النوم ( االرق 

, یواظب من یصاب باالرق على اخذ جرعات من العسل قبل النوم 
 فإنة یكون لھ مسكنا وباعثا على النوم العمیق إذا تناولة مع كوب

  دافيء من الماء
  

  :االضطرابات العصبیة لدى المدمنین على الخمر 
 اوراق أكلی ل الجب ل ف ي اربع ة      مالعق من٤یؤخذ المدمن على الخمر    

وتحلى بالعسل او السكر ویشربھا على اربع دفعات , اكواب من الماء 
وق د یراف ق   , ویواظب على ذلك مدة ثالثة او اربعة اسابیع , في الیوم   

  .ذلك قيء او اسھال ولكن ھذا أمر طبیعي 
  

  :التشنج 
إذا , نج جید ومفید للتش, أكل بزر الفجل المدقوق والمنقوع في عسل 

  .واظب المصاب علیھ 
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  :صداع الرأس المزمن 
ثم , یطبخ المریض مقدار اوقیتین من الحرمل في لتر من الماء 

یتناول المصاب ماؤه بمقدار ملعقة في الصباح وثانیة في الغداء 
فإن صداع الرأس المزمن یزول باذن , وثالثھ في العشاء لمدة اسبوع 

  .اهللا تعإلى 
  

  :صداع الرأس 
ق كمیة من النعناع االخضر وتضعة في قطعة من القماش ویلف بھ تد

  .فإن الصداع یتوقف حاال باذن اهللا تعإلى , الرأس 
  
  :وصفة اخرى  

,  جرما وتغلیھا في لتر من الماء ٢٠تاخذ من اوراق البرتقال مقدار 
  .وتشرب على فترات 

  : وصفة اخرى 
, یخفى الم الرأس فإنھ , یدھن الصدغان بكحول فیھ عصیر النعناع 

  .وكذلك اثبات قشور الخیار على الصدغین یقوم بنفس المفعول 
  

  ) :الصداع النصفي ( الشقیقة 
  .شم الریحان او الضماد بھ یسكن الشقیقھ 

  
  القلب والدم                       

  :ارتفاع ضغط الدم 
 جراما من الخل ١٥٠وتنقع في نقدار ,  جرام ٩٠٠تاخذ الثوم مقدار 

ویزاد ,  نقطة في قلیل من الماء ١٥یاخذ المریض ,  اسابیع ٣لمدة 
  . نقطة ٣٠ إلىقدر تدریجیا ال

  :وصفة اخرى 
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  .یاما یخفض الضغط جاص دون سواة أ االأكلاالقتصار على 
  :وصفة اخرى 

ة فإن , إنھیمضغ المصاب فصین صغیرین من الثوم ببطء بین اسن
 حة الثوم یمضغ المصابوللقضاء على رائ, یزیل ارتفاع الضغط 

   .بضع وریقات خضراء من نبات اخضر
  

  :وصفة اخرى 
 ٤ على بھ جراما في لتر ماء وشر٤٠غلي اوراق الزیتون مقدار 

  . انخفاض الضغط إلىیؤدي ,  الیوم دفعات في
   

  :ھبوط الضغط 
  .. ارتفاع ضغط الدم إلى الموالح یؤدي أكلاالكثار من 

  
  :القلب 

 جراما من العسل في ١٤٠ اإلى ٥٠لب مابین یتناول المریض بالق
  . الیوم

  
  :تقویة القلب 

فإنھ مفید جدا . یؤكل كل یوم الخرشوف والكرفس والخس والبصل 
  .لتقویة عضلة القلب باذن اهللا تعإلى 

  :وصفة اخرى 
  تطبخ ملعقتان من الصعتر في كوب من الماء ویشربھ ضعیف القلب

  
  :تصلب الشرایین  

ثم ,  من قرون اللوبیا وتغلى في لتر ماء جیدا  غراما١٠٠تؤخذ 
  . یوما ١٥ فناجین كل یوم لمدة ٤تصفى وتشرب نھ 
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  :وصفة اخرى 
 غراما في كل لتر ماء لمدة ٤٠تغلى اوراق الزیتون الجافة مقدرا 

  .ویشرب منھ فنجان كل یوم صباحا ,  دقائق ١٠
  :وصفة اخرى  

,  دقائق ٥ب لمدة ویسحق ویغلى في كوب حلی, یقشر مغلي الثوم 
  .ویشرب ویواظب على ذلك یومیا 

  
  :فقر الدم 

  .یواظب المصاب بفقر الدم على شرب ماء الكرنب فإنة یشفى 
  

  :نزف الدم 
یدق قشر البیض حتى تبقى كالغبار وتذر على الجرح فإنھا تقطع 

  .النزف 
  الشعر                         

  
  

  :سقط  تقویة الشعر وتعویض ما
وشیئا من , ومثلة من الكحول النقي , درا من عصیر الجرجیر تاخذ ق

 مره في رأسوتدلك بھا جلد ال, اوراق الورد قصد تحسین رائحتة 
   . الشعر ینبت بعد سقوطةفإن, كثر الیوم لمدة اسبوع او ا

  
  :منع سقوط الشعر 

  علیھ بھمع المواظ,  سقوط الشعر الفرك بعصیر البصل یمنع
  وصفة أخرى 

  . زیت الصبار- زیت حبھ البركة - زیت الثوم -رجیر زیت الج
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  : والحاجبین واالھداب رأسنمو شعر ال
یر ان یصل من غ, الدھن بزیت الخروع ثالث مرات في االسبوع 

  . داخل العین إلىالزیت 
  

  :نعومة الشعر ولمعانة 
اما بیضة او بیضتان او ثالثة , یؤخذ صفار البیض حسب قوة الشعر 

, ثم یغسل بالماء الساخن , ویبقى بعض الوقت , لشعر نیا  ابھیفرك , 
 زالھوینظف بعد ذلك بماء دافء وخل او قلیال من عصیر اللیمون أل

  . ذلك یجعل الشعر ناعما والمعا فإنرائحة البیض 
  
  

  :وصفة أخرى 
 كاس و كاس زیت خروع زیت نارجیل و  فنجان حلبھ مطحونة و٢

اغلیھا على النار لمده  قة قرنفلملع  وورد كاس ماء زیت زیتون و
  .خمس دقائق

  
  :تطویل الشعر 

  ویطیلة , دھن اآلس ینبت الشعر  -١
ماء + زیت زیتون + زیت برافین + زیت خروع +  ماء الورد -٢

 اخلطي كل الزیوت السابقة في وعاء   "قرنفل"ملعقة مسمار  + ورد
وتوضع تخلط   سیغلي بسبب ماء الوردنھأن یكون كبیرا إل ویفضل

  على النار لمده عشر دقائق
ال تستعملي المقشر جاھز أو المفروم ( ثوم وقشریھا بنفسك رأس -٣

 ) بالسوبر ماركت والموجودین
زیت + زیت زیتون + زیت جوز ھند + زیت أمال (مجموعة زیوت 

ملعقة كبیرة أو اثنین من كل نوع ) زیت جرجیر+ زیت خروع  + لوز
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 في كل یوم سبت أو أي یوم لكن نستمر  أسابیع.لمدة ستة تستخدم 
سیتساقط الشعر التالف وال یستخدم  على ھذا الیوم في البدایة

  .االستشوار خالل ھذه الفترة
  

  -:للشعر الجاف 
 بین وقت وآخر أثناء غسل الشعر؛ رأسمن المفید تدلیك فروة ال
 .الدورة الدمویة المحرضة على إفراز الدھون فالتدلیك یفید في تنشیط

واستعمال أحد أنواع الزیوت الطبیعیة؛ كزیت الذرة مثًال، الذي أثبتت 
 الشعر یمتصھ فإنمن أكثر الزیوت فائدة للشعر؛  إنھاالختبارات 

ویعطي نتائج سریعة  بسھولة أكثر من أنواع الزیوت األخرى،
 مرضیة، كما أن استعمال زیت اللوز وزیت الزیتون یفید الشعر بشكل

 الجید ُیلفُّ الشعر بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة وبعد التدلیك. جید
 إلىومن الضروري جدًا االنتباه .. ودون شدة قبل تمشیطھ بھدوء

 فإنوبشكل عام  عدم استعمال مستحضرات صناعیة غیر معروفة
  من األعشاب الطبیعیة والزیوت ھيبھاستخدام المواد التجمیلیة المرك

  .اآلمن في كل األحوال
  
  :رنبات الشعال 

  ) .حصالبان ( فزیت روزماري 
  

   و الجلدالوجھ
  :نضارة الوجة والعنق 

وتوضع على الوجة والعنق , تؤخذ دوائر من لب البرتقال او اللیمون 
وثم تدلك بقایا البرتقال او اللیمون ,  دقیقة ١٥-١٠وتترك لمدة , 

لك  الوجة والعنق تعود لھ نضارتة ویفوق ذفإن, العالقة على الجلد 
   .ل كل المستحضرات المصنعةمفعو
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  :اشراقة الوجة 
یوضع المعجون المكون من عسل وعصیر لیمون ومح بیضة على 

ثم یغسل ,  دقیقة ویكون االنسان بوضع استرخاء ٣٠الوجة لمدة 
  .الوجة بماء الورد
  :وصفة اخرى 

  . دقیقھ ٣٠م توضع على الوجة لمدة تسلق تفاحة وتھرس ث
  

   :بھق تجاعید الوجة والرأزالھ
 بمزج ملعقة صغیرة من زیت الزیتون وصفار بھیطلى الوجة والرق

ثالث ساعات یغسل وبعد , وبضع نقاط من عصیر اللیمون , البیض 
  .الوجة بماء فاتر
  :وصفة اخرى 

 لمدة بھ الوجة والرقبھ دقیق بذر الكتان یخلط بالماء الفاتر ویطلى
  . دقیقة٣٠

  :وصفة اخرى  
ویترك الدھن , ض عن طریق فرشاة الحالقة ن الوجة ببیاض البیھید

 یزال وبعد ذلك, حتى یجف على الوجة في ظرف ثلث ساعة او اكثر 
  .بیاض البیض بماء ورد وبرفق

  
  :حب الشباب 

  .الخس كل یوم مدة التقل عن اسبوع یلطخ الوجة بمغلي اوراق 
  :وصفة اخرى  

وع على یلطخ الوجة بعصیر ورق الملفوف مرتین في الیوم مدة اسب
   .االقل

  :وصفة اخرى  
غسل الوجة بالماء والصابون عدة مرات في الیوم لمدة یزیل حب 
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 إذاو, ذا زال الدھن جف الجلد وإ, الن الصابون یزیل الدھن , الشباب
  .جف الجلد زال حب الشباب الذي منشؤة الدھن 

  
  :الكلف والنمش 

د جیدا بعد حیث یفی, بزر الفجل مدقوقا ومخلوطا بعسل یفید جیدا 
  .االستمرار تكرار العملیة و

  
  :النمش والبھق 

ثم یدھن بھ المصاب , یدق البصل ویعصر ماؤة ویضاف لمثلة خل 
یواظب على ذلك خاصة البھق الذي ,  مرات في الیوم ٦ إلى ٣من 
   . مدة طویلةإلى مثل البرص یحتاج وھو,  االبیض واالسود فیھ
  

  :البقع السوداء بالوجة والجسم 
   . البقع تزولفإن یوما ١٥یوم مدة دھن بزیت الخروع ثالث مرات بالی

  
  :الوشم 

  . أزالھشعیر حارا على الوشم مرار  وضع عجین الإذا
  

  :زیوان الوجة 
یاخذ المصاب عصیر اللیمون وجلیسیرین وماء وكولونیا اجزاء 

وفي الصباح یغسل الوجة , متساویة ویدھن بھا في المساء قبل النوم 
ء وتنثر بھ رؤوس ثم یؤخذ الملقاط الخاص بالنسا, ء الحار بالما

   .حبیبات الزیوان
  

  :بثور الوجة 
وكل , عصیر الرمان المخلوط بالخل یفید في حل البثور المتقرحة 
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١٩  

   .ح المتولدة عن االخالط البلغمیةالقرو
  :وصفة اخرى 

ثم یوضع مكان الفرك ملح , یفرك الوجة بعصیر اللیمون الحامض 
  .في الصباح والمساء وھذا یكون , م الناعم الطعا

  
  :لفحة الشمس لبشرة الوجة 

جدا للبشرة من لفحة الشمس ة مفید فإن, یدھن الوجة بالجلیسرین 
  .وملطف 

  
  :النقرس 

أكل رأسین من الكرفس كل یوم مدة اشھر كافیھ للقضاء على داء 
  .النقرس نھائیا وتسكین االمة في االصابع 

  
  :تثلیج االصابع 

تشوى بصلة شویا خفیفا من غیر ان یتغیر لونھا بعد ان تكون 
ثم توضع على القدمین او االصابع مدة عشرین , مفرومة االوراق 

  فإن ذلك یفیدھا في التثلیج , دقیقة 
  

  :مسمار الرجل واالصابع 
  .یدلك المكان المصاب دلكا قویا بزیت الخروع ثالث مرات في الیوم 

  
  

  :القروح الجلدیة 
 دقیقة ثم ١٥یغلى مدة ,  جرما في لتر خل ٥٠صل مسحوق مقدار ب

  .یدھن بھ 
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٢٠  

  :تشقق الجلد 
  .یفید في تشقق الجلد غسلھا بمغلي الحلبھ 

  
  :االكزیما 

تغلى الحلبھ وتوضع لبائخ على اماكن االكزیما او یدلك بمائھا 
  .المطبوخ 

  :وصفة اخرى 
, مدة دقیقتین خمسین جراما من اوراق العرعر یغلى في لتر ماء 

  .ویشرب منھا فنجانین في الیوم , وتحلى بالعسل او السكر 
  

  الطحال
  :ورم الطحال 

   .ینفع في حالة ورم الطحال كضماد,  مع الخل بھدقیق الحل
  

  : الطحال بھصال
  .. الطحالبھلیل من الخردل یلین صالبخل وق, شرب طبیخ ماء السلق 

  
  الجھاز البولى                      
  :تفتیت حصى الكلى 

   المصاب علیھ واظب إذاة یفتت حصى الكلى أكلعصارة ماء الفجل او 
  :وصفة اخرى 

  . لتفتیت حصى الكلى فیھكا,  خردل في كل لیلة بھشرب ح
  

  :تفتیت حصى المثانة 
 جراما من االجاص كل یوم واالفضل ان ٣٨ أكلیواظب المصاب على 
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٢١  

   . وزریعتةبھیؤكل كامال بقشرة ول
  
  :مل وحصى الكلى ر
فتت الرمل والحصى ,  واظب المصاب على شرب دھن اللوز الحلو إذا

  .بالكلیة
  

  :التھاب الكلى 
  .یشرب كاس من مغلي بزر الكتان في الصباح والمساء 

  
  : المغص الكلوي 

  .یشرب مقدار فنجانین في الصباح والمساء من مغلي القریص
  

  :احتباس البول 
او ,  او تقطعة , في احتباس البول بھ عجینھاإتدق القرفة وتؤكل ف

  .على ادرارة بشكل ممتاز وتعمل , سلسة 
  

  :السلس البولي لدى االطفال بول الطفل في الفراش 
ة یمتص الماء فإن, یعطى الطفل ملعقة صغیرة من العسل وقت النوم 

  . علیھ بھوالبد من المواظ, من الجسم 
  

  :حصى المثانة 
  .د لتفتیت حصى المثانة شرب دھن اللوز المر جی
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٢٢  

  
  الجھاز التناسلى    

  
   :البروستاتاتضخم 

في ,  جراما ٢٠یؤخذ مستحلب حب القرع المقشور والمدقوق مقدار 
 ویدھن بھفیشر, والمحلى بالعسل او السكر , كأس من الماء الساخن 

  . منھ
  

   :االتھاب البروستات
اء مدة ثالث تغلى في لتر من الم, ر الكتان ثالث مالعق كبیرة من بز
  .قدار كأسین في الیوم بجرعات صغیرةدقائق ثم یشرب منھا م

  
  :الضعف الجنسي

وتناول مقدار ملعقة صغیرة من , خلط بزر الفجل المدقوق مع العسل 
المزیج مرتین یومیا والموظبھ على ذلك كفیلة بزیادة القدرة الجنسیة 

   :ویصنع ھذا المزیج بالطریقة التإلیھ. جنسيلمن یعاني من الضعف ال
  .یوضع العسل على نار ھادئة حتى تظھر رغوتة فتنزع عنھ) ١
  .ثم یؤخذ بزر الفجل بعد أن یدق ثم یوضع في العسل ) ٢
  .یعاد المزیج ویوضع على نار ھادئة من جدید حتى یعقد ) ٣
 فھو یؤخد منھ الرجل ملعقة صغیرة في الصباح واخرى عند النوم) ٤

  . مفید جدا جدا جدا 
  :وصفة اخرى 

المواظیة على أكل أوراق الجرجیر الخضراء فإنھا مفیدة جدا جدا 
  .وتعطي نئائج عظیمة 

  :وصفة اخرى 
خلط العسل ومدقوق حبھ البركھ السوداء وتناول ملعقة كبیرة من 
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٢٣  

  .الخلیط كل یوم صباحا على الریق والمواظبھ على ذلك 
  :وصفة اخرى 

ویأكلة االنسان فإنة مفید جدا , صل واللفت في بیض وسمن یطبخ الب
  .لعالج الضعف الجنسي 

  :وصفة اخرى 
  .أكل الیانسون أو شربھ یعمل على زیادة القدرة الجنسیة 

  :وصفة اخرى 
المواظبھ على أكل السمسم المقشور مفید جدا في حاالت الضعف 

  .الجنسي 
  :وصفة اخرى 

كثر الماكوالت التي تعمل على ذیادة تعتبر الحیوانات البحریة من ا
, االستكوزا , المحار مفید جدا , الربیان ( المقدرة الجنسیة وخاصة 

  ).االسماك 
  :وصفة اخرى 

أكل رأسین من الكرفس كل صباح لمدة أشھر كافیھ للقضاء على 
   الضعف الجنسي 

  :تولید المنى عند الرجل 
, الفجل بالتساوي یخلط جزء من الكمون والثوم والیانسون وبزر 

ویفطر بذلك كل صباح فإنة غایة في تولید , ویمزج الجمیع مع العسل 
  .المنى 

  :زیادة المنى عند الرجل 
المواظبھ على أكل مح البیض مطبوخا مع السمن والسكر زاد من 

  .المنى 
  :وصفة خرى 

یزید من المنى , یشرب منقوع ماء الحمص مع ملعقة عسل كل یوم
  .وقوة الجماع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

٢٤  

  
  :سیالن المذي والمنى 

بزر الخس إذا واظب على شربھ من بھ سیالن المنى أو المذي بغیر 
وذلك بسحق البزر جیدا وشربھ في الصباح مع , جماع نفعھ باذن اهللا 

  .الماء 
  

  :تورم الخصیتین والتھابھما 
ثم یجلس المصاب , نصف كیلو فول یغلى بالماء ویطبخ حتى ینضج 

بحیث تكون منطقة ) لعمل مغطس (  حوض بتورم الخصیتین بداخل
ماتحت المقعدة والفخدین مغطاة بعصیر الفول الفاتر ویغطي الحوض 

, بقطعة من القماش السمیك او أي غطاء الیسمح بعبور البخار 
ویبقى على ھذا الحال إلى ان یبرد العصیر ثم یغسل بماء فاتر 

ثالثھ او اربعة ویقوم بھذه العملیة مرتین في الیوم لمدة , وصابون 
  .ایام 

  
  :تضخم البروستاتا 

یؤكل البصل نیئا في حالة االصابھ بتضخم البروستات واشتداد 
  .ویواظب على ذلك حتى یذھب األلم باذن اللة تعإلى , االعراض 

  

  :التھاب البروستاتا
تغلى في لتر من الماء مدة ثالث , ثالث مالعق كبیرة من بزر الكتان 

فإنة , ھا قدر كأسین في الیوم بجرعات صغیره ثم یشرب من, دقائق 
  .مفید للمصاب بالتھاب البروستاتا

  
  :الرطوبھ السائلة من الرحم عند المرأة 

إذا واظبت المرأة على أكل الیانسون وتحملت بھ نفعھا جیدا من 
  .الرطوبھ السائلة 
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٢٥  

  :وصفة اخرى 
رطوبھ إذا واظبت المرأة على شرب الكمون والتحمل بھ فإنة یقطع ال

  .السائلة في الرحم سواء كانت مزمنھ أو حادثة 
   

  :تسكین االم سرطان الرحم 
تجلس المرأة في الماء المطبوخ فیھ الحبلة أو بذر الكتان فإنة یسكن 

  .الم الرحم باذن اهللا تعإلى 
  

  : تنظیف االفرازات المھبلیة 
في وتطبخ , تؤخذ أورق أكلیل الجبل مع قشور البلوط أجزء متساویة 

بحیث یكون دافيء , ماء وتصفى وتستعملة المرأة كغسول مھبلي 
  .فإنة ینقي االفرازات المھبلیة , مقدار مرتین یومیا 

  
  : تسھیل الوالدة 

  .إذا تبخرت المرأة المتعسرة بالكمون سھلت والدتھا باذن اهللا تعإلى 
  :وصفة اخرى 

تة سھل علیھا ثم شرب, إذا نقعت المراة الصعتر في الماء یوما ولیلة 
  .الوالدة ان شاء اهللا 

  
  

  آالم العظام
  :لروماتیزم ا

تغلى عشر جرامات من اوراق الصفصاف في فنجان من الماء ویحلى 
ویشرب المصاب كل یوم كاس في الصباح , بالعسل او السكر 

  . مفیدفإنھویواظب على ذلك , والمساء 
  :وصفة اخرى 
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٢٦  

كواب في الیوم من مسحوق یشرب المصاب بالروماتیزم مقدار ثالثة ا
واحد في , مقدار ثالثة مالعق في ثالثة اكواب , عرق السوس 

  .الصباح واالخر عند الظھیرة والثالث مساء ویواظب على ذلك 
  :وصفة اخرى 

 إلیھ كیلو تفاح یومیا لمدة اربعة اسابیع متتأكل استمر المصاب بإذا
  .ة یشفى تماما باذن اهللا فإن
  :وصفھ اخرى 

 فیھین غضین من الكرفس كل یوم لمدة بضعة اشھر كاسرأ أكل
  .لوضع حد ألانواع الرومتیزم 

  
  :الم العمود الفقري 

 فركا جیدا باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة األلمیفرك مكاان 
   .األلمة یسكن فإنبزیت الزیتون الساخن 

  
  :عرق النسا 

ت ونصف مدة یسف المصاب الحرمل من غیر دق مقدار اربع جرااما
  .یزول عرق النسا  , إلیھ لیلة متت١٢

  
  : الظھر ألم
   ة مفیدا جدا فإن التین الجاف أكل واظب المصاب بوجع الظھر على إذا

  :وصفة اخرى 
  .دھن الخردل ینفع جیدا في تسكین الم الظھر 

  
  : المفاصل ألم 

  .لم المفاصل شرابا وضماداالصبار ینفع في عالج أ
  :وصفة اخرى 
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٢٧  

  .ون وخلط مع الخل ودھنت بھ المفاصل ازال وجعھا محق الكذا سإ
  

   :بھ الركألم
 بھ حناء مدقوقة ویضمد بھ الرك مثلھإلىیؤخذ الصابون ویضاف 

  .یسكن المھا 
   وصفة اخرى

  . ویسكن وجعھا بھتدق اوراق الدفلى وتضمد بھا الرك
   

  :الم الرجلین 
 من الماء وتغلى تؤخذ ثالث حفنات من زھر البابونج في ثالث لترات

, ویفركھما بالماء , ثم بعد ذلك یضع المصاب رجلیة في الصحن , 
ویتركھما حتى یبرد ویجففھما ویلبس جوربا او یلفھما بشيء دافيء 

 ذلك یعمل على تسكین الم الرجلین والصداع فإن, وقت النوم 
  .وانتعاش الجسم 

  
  :دوالي الساق 

 االعلى مرتین في إلىسفل  یدلك بالخل مكان دوالي الساق من اال
  .ة مفید وجید فإن,  یوما او اكثر ٢٠الیوم مدة 

  
  :الثألیل 

  . دق الفجل وخلط بالخل وضمدت بھ الثألیل قلعھا إذا
  :وصفة اخرى 

  . الثالول فیقلعھ بھیخلط البصل بالملح ویضمد 
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  المعدة و الھضم
  :عسر الھضم 

  .كبیرة مقدار ملعقة , یشرب الكمون مدقوقا مع الخل 
  :وصفة اخرى 

  . الزنجبیل أو النعناع بعد الطعام یفید جیدا في الھضم أكل
  

  :المغص 
ة فإن, یشرب الكمون المدقوق ممزوجا مع الخل مقدار ملعقة كبیرة 

  یسكن المغص الشدید 
  

  :المغص المعوي لدى الكبار والصغار 
, وتطبخ في ربع لتر من الماء , تؤخذ ملعقة كبیرة من الیانسون 

, ا تسكن المغص المعوي فإنھ,  حصص في الیوم ٤وتشرب على 
  . مالعق صغیرة یومیا ٣بمقدار ویمكن استعمالھا لالطفال 

  :الغثیان 
   .شم البصل الطري یقطع الغثیان ویسكنة

  :وصفة اخرى 
  . خلط النعناع بالخل وشرب قطع القيء إذا

  :وصفة اخرى 
منھا فنجانان عند قطعة لیمون حامض تغلى في لتر ماء ویشرب 

   .الشعور بالقيء
  

  : القيء والم المعدة أزالھ
  .شرب كوب منقوع ماء النعناع 
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  :تقویة المعدة 
 واظب إذاة یقوي المعدة فإن, یمضغ قلیل من الكراویا على الریق 

  . كل یوم علیھالمصاب 
  :وصفة اخرى 

  .یقوي المعدة جیدا ) الخزامي ( شرب ماء السنبل 
  :وصفة اخرى 

  . النعناع طریا كلأ
  :وصفة اخرى  

  .شرب الیانسون ینقي المعدة 
  

  :قذف دم المعدة 
  . خلط بیاض البیض بالسویق قطع نفث دم المعدة إذا
   
  

  :وصفة اخرى 
   . النعناع جیدا في قطع نفث دم المعدةأكل على بھالمواظ

  
  :حرقة المعدة 

یفید جدا في  ذلك فإن, توضع االیدي واالرجل في الماء البارد جملة 
  .تسكین حرقة المعدة ولھیبھا 

  :ورم المعدة 
   . واظب المصاب على ذلكإذا, شرب العسل یفید جیدا في ورم المعدة 

  
  :قرحة المعدة 

 ٣عتر والقریص وتطبخ وتشرب على زتؤخذ أجزاء متساویة من ال
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 بھوالبد من المواظ, دفعات في الیوم وقت الصبح والظھر والعشاء 
   .على ذلك

  
  :قرحة المعدة واالمعاء 

ویستمر على ,  شرب كوب من الماء بھثم یعق,  مضغھیبلع الثوم دون
   .ذلك مدة

  
   :حموضة وقرحة المعدة واالثنى عشر
 مقدار ملعقة فیھو, یفطر المریض كل صباح بكأس ماء فاتر قلیال 

 اسابیع ان شاء اهللا ٤ یتحسن بعد فإنھ, وال بد من االستمرار , عسل 
  . إلىتع
  

  :طرد الغازات 
  . السلق یفید في منع غازات البطن أكل على بھالمواظ

  :وصفة اخرى 
یواظب , یشرب مقدار نصف كأس من الكراویا المطبوخ في الماء 

  . إلىعلى ذلك المصاب بغازات االمعاء فیشفى باذن اهللا تع
  :وصفة اخرى 

  اح یشرب مقدار كوب من الماء المغلي في الخزامى كل یوم في الصب
  

  :التھاب االمعاء 
ة فإن,  دقائق ١٠لمدة , یغلى التفاح بقشورة مع جزء من العرقسوس

   تكرر العملیة بانتظام حتى الشفاء ٠مفید جدا في التھاب االمعاء 
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  :الم المصران الغلیظ 

ملعقة صغیرة في كوب من الماء یتناولھا المریض كل یوم من 
یواظب على , وبین من الماء  في كمنھوذلك بطبخ كمیة , الیانسون 

  . إلىة یفیدة باذن اهللا تعفإنذلك المصاب بالم المصران الغلیظ 
  :دود البطن 

مطبوخة في كأس ماء كل ,  شرب الشیح مقدار نصف ملعقة كبیرة إذا
  . إلى ان شاء اهللا تعأزالھیوم في الصباح من بھ دود البطن 

  :وصفة اخرى 
وواظب على االفطار بھا , وداء  السبھ مسحوق الحإلى أضیف خل إذا

  .شفي من ذلك بخروج الدود , المصاب بدود البطن 
  :وصفة اخرى 

  خرجت من دود البطن ) القرع (  المصاب بذور الیقطین أكل إذا
  

  :وقف االسھال
, تأخذ قشور الرمان وتطبخھا وتشرب ماءھا ثالث مرات في الیوم 

 ان یتوقف االسھال إلىوتستمر في ھذا الشرب , ا توقف االسھال فإنھ
.  

  :االسھال المزمن 
  . النبق یقطع االسھال المزمن أكل على بھالمواظ

  
  ) :الدیزانتریا ( الزحار 

ة یقضي على الزحار فإن, تقلى اوراق الكرنب ویتناولھا المریض 
  . قضاء تاما

  :وصفة اخرى 
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یؤخذ بیاض بیضة ویخلط مع عصیر لیمونھ حامضة ویشرب صباحا 
تلك , فقد یرى بعد ذلك خروج صدید ,  ایام ٣عملیة مدة یكرر ال, 

   .عالمات الشفاء
  

   :االمساك
 ان إلى,  جراما من الماء او الحلیب ٤٠٠ تینات جافة في ٤تغلى 

  . منھثم یصفى ویشرب , یبقى نصف الماء او الحلیب 
  :وصفة اخرى  

,  اكواب موزعة على النھار ١٠ إلى ٨شرب الماء یومیا مابین 
  .عد في الحد من االمساك تسا

   :حصى المرارة
 جراما في لتر من الماء ویغلى ٣٠تؤخذ جذور الكرفس المائي مقدار 

  .ویشرب المصاب كل یوم مقدار فنجانین ویستمر ,  دقاائق ٥لمدة 
  :قصور الكبد 

وتحلى بالعسل او , ربع ورقات من الخرشوف وتغلى في لتر ماءأتأخذ
   یوم ١٢ على الریق لمدة ویشرب منھا كل یوم, السكر 

  : الكبد ألم
 إذاة جید فإن, یضمد بھ مكان وجع الكبد ویشرب قلیل من البابونج 

  . علیھواظب المصاب 
  :ورم الكبد 

  .قلیل من عنب الثعلب والمصطكي والنعناع مع سویق ویشرب 
  

  :تقویة الكبد 
 من غیر,  الزبیب االحمر المنزوع العجم والطري أكل على بھالمواظ

  .طبخة یفید جدا في تقویة الكبد
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  :داء السكري 
یفید المصابین بالسكري إذا ,  جراما من طبیخ القریص ١٠٠شرب 

  . واظب علیھ
  :وصفة اخرى  

وارجاعة إلى , المواظبھ على أكل ربع بصلة نیئة كافیھ لھبوط السكر 
كما ان المواظبھ على أكل الخیار مفیدة ایضا لمرضى , طبیعتھ 

  .السكري 
  :صفة اخرى و

فإن مریض السكري , المواظبھ على شرب مغلي اوراق الجرجیر 
  . یعود كما كان باذن اهللا تعإلى

  :جروح مرضى السكري 
, ویدھن بھ الجرح ایضا , تغلى الحلبھ ویؤكل عجینھا ویشرب ماؤھا 

وتوضع من عجینتة لبیخة على الجرح فإن یعجل في الشفاء ان شاء 
  .اهللا 

  : البواسیر 
  . ى البواسیر بعصارة او طبیخ ماء الریحانتطل

   :وصفة اخرى 
كما انھ , ویفطر علیھ المصاب بالبواسیر , یطبخ الثوم ویخلط بالخل 
  .یدھنا ایضا فإنھ جدا مفید 

  :البواسیر الظاھره 
  شحم صافي یضاف إلیھ البصل المقطع ویدھن بھ مرات
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  الجیةاألعشاب الطبیة و فوائدھا الع  الثانيالباب 
  

  الحبة السوداء
  :المقوي الطبیعي للمناعة

ثبت في الصحیحین م ن ح دیث أب ي س لمة ع ن أب ي ھری رة رض ي اهللا               
عن   ھ أن رس   ول اهللا ص   لى اهللا علی   ھ وس   لم ق   ال عل   یكم بھ   ذه الحب   ھ  

  . السوداء فإن فیھا شفاء من كل داء إال السام یعني الموت
  :فوائد الحبھ السوداء 

  . الشعب وتفید في النزلة الشعبیة  لھا تأثیر في توسیع-١
  . لھا تأثیر على المرارة وتؤدي إلى زیادة تدفق الصفراء -٢
  . لھا أثر مضاد للبكتریا -٣
  . خافضة ومھبطة لضغط الدم -٤
 لقد ثبت أن تناول الحبھ السوداء بالفم بجرع ة غ رام واح د م رتین        -٥

تح سن  یومیًا لھ أث ر مق وي عل ى وظ ائف المناع ة ویت ضح ذل ك ف ي          
وم   ن الممك   ن أن یلع   ب مق   و طبیع   ي   . الن   شاط ال   وظیفي للخالی   ا  

  .للمناعة 
 لھ   ا دورًا ھام   ًا ف   ي ع   الج ال   سرطان واإلی   دز وبع   ض الظ   روف   -٦

وقد أجریت التج ارب   . المرضیة األخرى التي ترتبط بنقص المناعة       
عل  ى متط  وعین أص  حاء رغ  م أن ھ  ذه التج  ارب المختبری  ة أظھ  رت   

 ج رام یومی ًا م ن    ٢ف تم إعط اؤھم   . ناعة  وجود شيء من قصور الم    
الحبھ السوداء فاتضح أن لھا أثر إیجابي وتح سنت من اعتھم بمع دل          

  .عندما تعاطوا الحبھ السوداء % ٥٥
ت  ضمد الثآلی  ل وتزیلھ  ا زت  شفي ال  رأس م  ن ال  صداع وم  ن الزك  ام        
والعطاس اذا قلیت البذور وص رت ف ي خرق ھ وش مھا الم صاب واذا             
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 الحمی  ات المزمن  ھ واذا طبخ  ت بالخ   ل    ش  ربت بم  اء وع  سل حلل  ت    
وتم  ضمض بم  اء مطبوخھ  ا ب  اردا نف  ع وج  ع االس  نان الناش  ئ ع  ن     
البرد واذا شربت مع الزیت واللبان الذكر اعاده قوه الباه بعد الیاس   
وادم  ان ش  ربھا ی  در الب  ول والطم  ث والل  بن وی  ستخرج م  ن ب  ذورھا  
 زی  ت یوض  ع من  ھ بع  ض نق  ط عل  ى القھ  وه فتھ  دا االع  صاب ویفی  د     

لل  سعال الع  صبي والن  زالت ال  صدریھ وینب  ھ الھ  ضم وی  در اللع  اب        
  والبول والطمث ویطرد الریاح والنفخ
  البطیخ

انھ مرطب،وملین،ویطفئ الظمأ، ویدر البول،ویفید المصابین بالرثیھ 
واألكثار منھ یسبب عسر في الھضم واألفضل أن یؤكل ) الروماتیزم (

وھو غنى بالفتامین ج فقیر .بین الوجبات ولیس بعد الطعام مباشره 
  .بفتامین أ 

  البصل
وفائدت  ھ أن  ھ ینق  ى ال  دم وی  نظم دورت  ھ الدموی  ھ وی  در الب  ول ي،ویزی  ل  
العرق ، وینفع ف ي ت ضمید الج روح وال دمامل ،وبع ض أم راض الكب د               
والكل  ى وان ابخرت  ھ تقت  ل ج  راثیم الج  روح الملوث  ھ ،وع  صیره یقت  ل      

  .األعشاب الطفیلیھ 
صابین بعسر الھضم ،والمغص المعدى واألمعاء      ویمنع البصل عن الم   

  .وذوى األجھزه الھضمیھ الحساسھ 
  .والبصل مفید للجلد ،والشعر بسبب مركباتھ الكبریتیھ ، والمثانھ 

والحذر كل الحذر من استعمال البصل بعد تخزین ھ مقطع ًا ألن ھ یتأك سد        
  .وتتكون منھ مادة سامة، فلذا یجب أن یستعمل طازجًا

می   ًا أن ع   صیره یقت   ل المیكروب   ات ال   سبحیة، وك   ذلك      وق   د ثب   ت عل 
  .میكروبات السل تھلك فور تعرض المریض لبخار البصل

.. إذا خل  ل الب  صل قل  ت حرافت  ھ وق  وى المع  دة : "یق  ول اإلم  ام ال  رازي
  ".والبصل المخلل فاتق للشھوة

.. والب  صل الم  شوي یق  وي الج  سد، ویحم  ر الوج  ھ، وت  شد الع  ضالت     
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صل فاتق ل شھوة الطع ام، ملط ف معط ش مل ین            الب:"یقول ابن البیطار  
للبطن، وإذا طبخ كان أشد إدرارًا للبول، ویزید في الباه إن أكل البصل 

  .مسلوقًا، ویقطع رائحة البصل الجوز المشوي والجبن المقلي
إن  ھ یف  تح ال  سدد، ویق  وي ال  شھوتین،   :" وق  ال األنط  اكي ع  ن الب  صل  

 ویدر البول والح یض،  خصوصًا المطبوخ مع اللحم، ویذھب األیرقان،    
  ".ویفتت الحصى

الفرن سیة أن الع الم الطبی ب ج ورج     " ك ل ش يء  " وقد ج اء ف ي مجل ة        
الكوف  سكي حق  ن بم  صل الب  صل كثی  رًا م  ن المرض  ى والس  یما مرض  ى   

وقلم ا تج د مری ضًا بال سرطان أو      . السرطان فحصل على نت ائج ب اھرة      
 ض  د ال  سل أو ض  عیفًا مم  ن ی  أكلون الب  صل، وھ  م أش  د الن  اس مناع  ة    

  . المرض
  - :األمراض التي یعالجھا البصل

  :للسعال الدیكي
أي ..یطبخ البصل في ماء مغلي م ذاب فی ھ س كر نب ات حت ى ی تم عق ده           

ملعق  ة بع  د ك  ل  ) بع  د تعبئت  ھ ف  ي ق  ارورة (یك  ون مث  ل الع  سل، وتؤخ  ذ  
  .وجبھ، ولألطفال ملعقة صغیرة ثالث مرات

  :الربو
وع  صیر الب   صل،  ی  شرب فنج  ان ص  باحًا وم  ساء م  ن م  زیج الع  سل        

  . ویستمر على ذلك لمدة شھر فإنھ مفید للغایة ومجرب من قبل
  :التھابات الرئة

توضع لبخة بصل مسخن فوق الصدر والظھر م ع لفھ ا بقم اش وذل ك       
  .قبل النوم یومیًا فإنھ عالج عجیب للقضاء على االلتھاب الرئوى

  :للبروستاتا
ة أی ام ث م ی شرب من ھ      ینقع البصل بعد تقطیعھ في خل التفاح لمدة ثالث          

  .فنجان على الریق یومیًا لمدة عشرة أیام
  :عسر التبول
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یقطع البصل في حلقات ویسخن وتوضع منھ لبخة فوق الجنب األیم ن   
م ع ش رب ع صیر    ) أسفل الصرة(واألیسر على الكلیتین وفوق المثانة  

البصل واللیمون والعسل في م اء س اخن م رة أو م رتین وعن دھا یف ك             
  .اهللا تعالىالعسر بإذن 

  :للقوة والنشاط
ی  شرب ع  صیر الب   صل المخل  وط بع  صیر الطم   اطم وعلی  ھ قلی  ل م   ن       

وی سلق الب صل   .. الملح،فإنھ یقوي الجسم ویجدد النشاط ف ي أي وق ت         
كذلك مع لحم الضأن ویضرب بعد ذلك معًا ف ي الخ الط م ع ك وب قم ح              
مستنبت، ویشرب ك المرق بع د الغ داء ب ساعتین فإن ھ یمنح ك ق وة ف ي            

وتطحن ب ذور الفج ل ویعج ن ف ي ع صیر           .. عضالت وقوة في الحركة   ال
  . بصل وصعتر ناعم ثم یؤكل مع الجبن بزیت الزیتون فإنھ مقو جدًا

  :للقوة التناسلیة
یؤتى بكوب عسل ونصف ك وب ب صل ویغل ى مع ًا حت ى یتبخ ر الب صل                
وذلك بانعدام رائحتھ تمامًا من العسل، وتؤخذ م ن ذل ك ملعق ة بع د ك ل        

وك ذلك أك ل الب صل الم شوي بالف ستق وطل ع       .. نھ مفی د للغای ة    وجبھ فإ 
م ع مالحظ ة أن تلت زم    .النخیل والعسل فإنھ عجیب في مفعولھ ونتائجھ   

  .بآداب اإلسالم المذكورة في باب الحبھ السوداء لنفس الغرض
  :لألمراض النفسیة
ویؤكل بعد ذلك فإنھ مفی د  ) ذلك الزم وضروري( یسلق البصل بقشره    

نف   سانیین، أو یؤخ  ذ ع   صیر الب  صل م   ع ع  صیر الخ   س،    للمرض  ى ال 
  .ویضرب ذلك في الخالط ویشرب مثلجًا فإنھ مفید جدًا بإذن اهللا تعالى

  :للسرطان
یؤخذ قشر البصل بعد تجفیفھ جیدًا في الشمس ثم یطحن مع قدره 

وزنًا من لحاء البلوط، ویعجنا في عسل، وتؤخذ ملعقة من ذلك بعد 
ومع ذلك .. جزر یومیًا لمدة شھر متواصلكل أكلة مذابھ في عصیر 

  .یستنشق بخار البصل قبل النوم لنفس المدة
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  :للروماتیزم
یدلك مكان األلم ببخار البصل مع زیت الزیتون قبل النوم، وذلك 
بتقطیع بصلة كبیرة في إناء بھ ماء ویغلى ذلك ویقرب المكان 

لتدلیك وفي المصاب من اإلناء لیلتقي بالبخار، وبزیت الزیتون یتم ا
الصباح تؤخذ ملعقة صغیرة صعتر مجفف معجون في فنجان عسل 

  . ولمدة أسبوع
  :للكدمات و الرضوض

یمزج عصیر بصل مع قدره من زیت الكافور، ویدلك بذلك المزیج 
مكان اإلصابھ صباحًا ومساء، مع عدم التحریك وإجھاد العضو 

  . المصاب
  :إللتئام الكسور وتخفیف آالمھا

 بصل بنخاع العظام، وخاصة اإلبل وإن لم یتوفر فالبقر، تطبخ شوربھ
وتشرب كالمرق في الغداء یومیًا، وبعد فك الجبیرة یكثر من أكل 

البصل، فإنھ سیقوي األعصاب ویساعد على سرعة التئام الكسر إن 
  .شاء اهللا تعالى

  :للصداع
یغلى مبشور البصل مع قرنفل مطحون ومعجون في زیت 

رد ثم یصفى ویؤخذ الزیت ویدلك بھ مكان زیتون،یترك حتى یب
الصداع، مع شرب ملعقة منھ قبل النوم، حتى وإن ضاع الصداع لكیال 

  .وذلك العالج مقوى لألعصاب.. یعود
  :لحبوب الشباب

تؤخذ بصلة وتسلق ثم تھرس وتعجن في دقیق قمح بلدى وتضرب 
فیھما بیضة مع ملعقة زیت سمسم ویدھن بعد ذلك من ھذا الدھان 

باحًا ومساء للوجھ مع اإلكثار من أكل البصل لتنقیة الدم ولتنظیف ص
  .المعدة

  :لألكزیما
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یؤخذ عصیر بصل ومثلھ معھ من الزعتر البرى ویصنع على ھیئة 
كریم ویدھن بھ بعد مسح األكزیما بمحلول خل مخفف جدًا وتكرر 
یومیًا مع الحمیة من مثیرات الحساسیة واإلكثار من أكل الفواكھ 

  .ضروات الطازجة وخمیرة الخبز والعسل النحلوالخ
  
  

  :لسرطان الجلد
یؤخذ عصیر بصل وطحین حلبھ وكركوم أصفر قدر ربع ملعقة 

صغیرة ویصنع من ذلك مرھم ویدھن بھ یومیًا، وبعد أن یغسل مساء 
  .یدھن بزیت الزیتون، ویستمر المریض على ذلك لمدة أسبوع

  :أمراض الكلى والحصى
طحین نوى البلح ) یحشى(ویغمد فیھا -ن تقشر دون أ-تؤخذ بصلة

بعد تحمیصھ كالبن وتنضج بذلك، ثم تؤكل بصلة واحدة مرة كل یوم 
لمدة أسبوع فإنھ یقضي على االلتھابات الكلویة،ویطرد الحصى 

  .واألمالح
  :الكحة للكبار والصغار

تؤخذ بصلة وتفرم وتلقى في كوب عسل لمدة ثالث ساعات ثم ی صفى          
  .  من ذلك ملعقة بعد كل أكلالعسل، وتؤخذ

  :لتنقیة الدم وتنظیف الجسم من األمالح
مع الجبن وزیت الزیتون، فھذا ] فحل بصل[تعود أن تأكل البصل 

  . منظف أكید ومبید لكل ضار وغریب فى جسمك البشري الضعیف
  :البول الكسري

ویا حبذا لو أكل بعدھا جذر .. تؤكل بصلة یومیًا، فإنھا تخفف الكسر
  . ، فإنھ یقضي على السكر البولي تمامًا بإذن اهللا تعالىكرنب

  :التھاب اللوز
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توض  ع لبخ  ة ب  صل م  سخن ح  ول العن  ق وف  وق الحنج  رة م  ع الغرغ  رة  
  . والعسل ثالث مرات یومیًابعصیر البصل

  :ألمراض األذن
توض  ع لبخ  ة ب  صل مف  روم م  سخن خل  ف ص  یوان األذن ویقط  ر م  ن        

باحًا وم ساء م ع التنظی ف    عصیر الب صل وزی ت الزیت ون ف ي األذن ص       
  .في كل مرة

  
  :للطحال

یشوى الب صل بق شره بع د ح شوه بالحب ھ ال سوداء وال شمر، ث م تؤك ل              
الب  صلة ك  سندوتش م  ع زی  ت الزیت  ون وقلی  ل م  ن الج  بن أو الطح  ال        
الم  شوى، فإن  ھ مفی  د للطح  ال ج  دًا، ویمك  ن تن  اول ذل  ك ك  ل ی  ومین أو    

  .ثالثة
  : لتساقط الشعر

ك بھ فروة الرأس قبل الن وم م ع غ سل ف روة       یؤخذ عصیر البصل وتدل   
  . ویتكرر ذلك حتى یتوقف سقوط الشعر.. الرأس صباحًا بماء دافئ

  :للقمل وبیضھ
یؤخذ بقدونس ویعصر قدر ملعقة مثلھا من عصیر البصل ویمزج ذلك 
معًا في زیت سمسم، ویدھن بھ الرأس ك ل ی وم م ع التع رض لل شمس         

  .والنظافة من اإلیمان.. فإنھ مجرب
  :للدوخة

بق شرھا بع د س دھا     ) ف رن (تحشى ب صلة بالك سبرة وت شوى ف ي تن ور            
ثم تؤكل بما فیھا كسندوتش مع جبن ة أو زب دة       ] فحل الجذور [بالرأس  

  ).مجرب وعجیب(
  :ألمراض العیون

یمزج قدرین متساویین من ع صیر ب صل وع سل ویقط ر م ن ذل ك ف ي            
  .العین فإنھا خیر قطرة للعین
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  :الماء األبیض في العین
یقطر صباحًا ومساء للعین من مزیج عصیر البصل والعسل بمقادیر 

  .والشافي ھو اهللا وحده.. متساویة، فإنھ مجرب وفعال
  :إلنقاص الوزن والرجیم

للتمتع بجسم ریاضي رشیق، وإلذابھ الشحوم، وللقضاء على 
  .. الكروش والترھالت

نشرب یومیًا ملعقة من عصیر البصل، وممكن مزجھا في عصیر 
  .الفواكھ

، وتشرب )لوف السبع](نبات یباع في العطارة[تشترى رجل أسد 
  .كمستحلب صباحًا ومساء

  :للزكام
توضع لبخة من البصل المسخن فوق العنق ناحیة نھایة الشعر مع 
استنشاق بخار البصل، وذلك بغلي بصلة مقطعة في ماء على نار 

  .ھادئة
  :لألنفلونزا

، وتؤكل بعدھا لیمونة بقشرھا، فإن تؤكل بصلة كبیرة مساء قبل النوم   
ذل  ك مج  رب للق  ضاء عل  ى األنفل  ونزا، ویمك  ن االس  تعانة بوجب  ھ م  ن      

  .الجبن كذلك
  :للسعال

یغل  ى ع  صیر الب  صل ف  ي مق  دار م  ن الع  سل، وی  شرب ملعق  ة بع  د ك  ل     
وجبھ، وتوضع لبخة م ن الب صل عل ى ال صدر ب ضماد م ن ال ورق قب ل          

  .النوم
  :لھبوط ضغط الدم
ق   در ملعق   ة وجن   ستا ال   صباغین وی   صنع منھ   ا  یؤخ   ذ ع   صیر ب   صل 

مستحلب، وذلك بإضافة ملعق ة م ن ك ل منھم ا عل ى ك وب م اء س اخن               
  .ویشرب كالشاي مساء قبل النوم
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  :للذبحة الصدریة
) أم أل ف ورق ة  (یدلك الصدر بزیت البصل ویشرب الم ریض م ستحلب      

على الریق یومیًا، ویصنع المستحلب كالشاي     ] أخیلیا ذات ألف ورقة   [
لك  شرى، أي یوض  ع ملعق  ة من  ھ ف  ي ب  راد م  اء س  اخن وتغط  ى لم  دة     ا

  .خمس دقائق ثم تصفى وتشرب
  

  :لسوء الھضم
تسلق بصلة بقشرھا ثم یلقى القشر عنھا وتھرس بع د ذل ك ف ي ع سل          
نحل وتؤكل في ساندوتش مع العمل وتكرر م رة أو م رتین، وس رعان       

مر وال شمر  وك ذلك ل و أك ل الب صل ب الت     .. ما ینتھي سوء الھ ضم تمام اً   
  .والحبھ السوداء والصعتر والجبن فإنھ مفید لسوء الھضم

  :لطرد الغازات 
یشرب عصیر البصل ممزوجًا بالحلبھ المغلی ة المح الة بع سل أو س كر         
نبات وی شرب م رة واح دة ف ي الی وم، أم ا الب صل المخل ل فھ و مج رب            

  .لطرد الغازات
  :لإلمساك

 ب  ال إس  ھال وت  ضبط تب شر ب  صلة ف  ي ل بن وی  شرب فإن  ھ یف  ك اإلم ساك   
  .حركة المعدة من أول مرة، ویمكن تكرار ذلك

  :للمغص الكلوي
ت  شرب ملعق  ة ب  صل وملعق  ة خ  ل مم  زوجتین، ف  إن المغ  ص بع  د ذل  ك     

  .ینتھي خالل دقائق بإذن اهللا تعالى
  وكذلك وضع لبخة من مبشور البصل مع زیت النعناع أو القرنفل

  .على مكان المغص فإنھ مفید للغایة
  :لإلسھال

یخلط بن م ع مب شور الب صل باإلض افة إل ى ملعق ة ع سل، ویؤك ل ق در              
فنجان وتكون المقادیر متساویة فإن ذلك یوقف اإلسھال ویقضي على      
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  .مسبباتھ إن شاء اهللا تعالى
  :لطرد الدیدان

یحق  ن الم  صاب بحقن  ة ش  رجیة م  ن الب  صل المغل  ي بع  د الت  صفیھ فإن  ھ  
  .یقتل الدیدان ویطردھا

  
  
  

  :والنشاطللقوة والحیویة 
یشوى البصل بق شره ث م ین زع الق شر ویعج ن ف ي ع سل وس من ب رى             

ویؤك ل ف ي اإلفط ار ویتبع  ھ    ) ك سندوتش (ویوض ع ف ي خب ز قم ح بل دي     
  .نصف لتر من حلیب فإنھ مفید للغایة

  البقدونس
مضاد للسرطان ، یوصف ,طارد للدیدان ,ممدد لالوعیھ ,منظم للطمث   

م  و لع  سر الھ  ضم وللتخم  ر  لفق  ر ال  دم واض  طراب التغذی  ھ لل  وھن وللن 
  لالف  ات للمالری  ا للروم  اتیزم للنق  رس الالم الح  یض ,المع  وي وللتطب  ل 

لت  وتر االع  صاب ل  ضعف الم  راره للدی  دان المعوی  ھ ، ف  ي البق  دونس       
) ث(اربعة اض عاف م ا ف ي اللیم ون الح امض والملف وف م ن فیت امین          

الج  زء الطب  ي ھ  و النب  ات بكامل  ھ م  ع ج  ذوره ی  ستعمل م  ن الخ  ارج         
  الرض             وض,ال             سیالن االب             یض ,تق             ان الحلی             ب اح:

  .الكلف والنمش ,توتر االعصاب,الرمد,لسع الحشرات,الجروح
واق م  ن االص  ابھ بال  سرطان خاص  ھ  , البق  دونس من  ق لل  دم واالمع  اء  

  .لالوالد المصابین بفقر الدموللمعاقین
ف  ي ح  ال تج  اوز المق  ادیر اكث  ر م  ن االزم فالبق  دونس یعی  ق ال  دوره         

 غرام ی شفي حمی ات   ٢٠٠ الى   ١٠٠لبقدونس بمعدل   عصیر ا  الدمویھ
اذا غل  ي البق  دونس المقط  ع بالحلی  ب ك  ان خی  ر ع  الج     )المالری  ا(غ  ب

للرب و الرط ب والن  زالت وانقط اع ال صوت كم  ا تع الج ب ھ االم االس  نان       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

٤٤  

   .بدلك اللثھ والخد محل االلم 
ولط   رد الدی   دان یغل   ى البق   دونس م   ع االط   ریالل والبنف   سج وی   شرب  

مغل  ي ج  ذور البق  دونس مب  ول ومطم  ث وج  ذر       الری  ق ص  باحا عل  ي 
  البق                           دونس الح                           ولي مفی                           د ج                           دا  
  ف     ي ش     فاء الیرق      ان واالست     سقاء واحتقان      ات الكب     د والطح      ال    

  .وتنظیم الدوره الدمویھ 
  مغل  ي الب  ذور ی  نظم الح  یض ویمن  ع االالم الناجم  ھ ع  ن ع  سره ویع  د       

  البقدونس بحق العالج المفضل الضطرابات الطمث
  

  البندق
غذاء مقو ، وفیھ بروتین یشبھ بروتین اللحم ، ولذا یزید في وزن ھو 

یفی د زی ت البن دق الم صابین     )  ب( و ) أ(الجسم وھ و غن ى بالفت امین     
 والصرع ،والتھاب المسالك البولیھ في السكري ، وبالسل ،والرمل ،

  ، كما یفید 
  . ف       ي تقوی       ھ ال       دماغ لم       ا فی       ھ م       ن الف       سفور والكل       س     

حیده ـ بتناول ملعق ھ ص غیره من ھ لم ده خم سھ ع شر         یطرد الدوده الو
  .یوما على الریق 

ى قشر أغ صان ش جرالبندق     وتناول األخضر منھ یسمن النحفاء ،ومغل     
  . في حاالت الحمى یدیف

 ال دم ،  ومغلى أزھاره عالج لترھل ،ومغلى ورقھ یدر البول ،ولتنقیھ      
  ولعالج أمراض الجلد ، وعالج     

  . الرماتزیوم
  البیض

البیض أحسن األغذیھ ،وأسرعھا انھضاما إذا كان نیئا أو مشویا 
ویعطى لذوى الصحھ الطبیعیھ ،وبخاصھ األطفال فیحصنھم بمناعھ 

 ١٠ أو ٨ن اعطاؤه للصغار من سن ضد الكساح وفقر الدم ،ویمك
  .ھر شأ
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طى للكبار ،وبخاصھ الناقھین ،والمصابین بفقر الدم ،والنساء ویع
الحامالت ،وضعاف الذاكره ، والمصابین بانھیار الجھاز العصبي 

،والقدره الجنسیھ ، كما یعطى المصابین بمرض السل ،والسكري ، 
والنحفاء ، والبدنین ،ویمنع عن ذوي الضغط العالى ، والذین لدیھم 

 كما یمنع المصابین بامراض الكبد والمراره كمیھ الكلوسترول كبیره
والذین لدیھم حساسیھ باكل البیض والذین یسبب لدیھم أضطرابات 

  .في الكبد واألمعاء 
  
  
  التمر

خھ وھو مقوى للعضالت واألعصاب ومرمم ،ومؤخر لمظ اھر ال شیخو     
،وأذا أض یف الی ھ الحلی ب ك ان م ن أص لح األغذی ھ وھ و یفی د األطف ال           
والشبان والریاضیین والعم ال والن اقھین والنحیف ین والم صابین بفق ر            
الدم والنساء الحامالت وانھ یزید في وزن االطفال ،ویحفظ في رطوبھ 
العین وبریقھا ،ویمنع من جحوظ كرتھا ،والخوص ،ویك افح الغ شاوة            

ؤی  ھ وأع  صاب ال  سمع ،ویھ  دئ األع  صاب ویح  ارب القل  ق   ویق  وى الر
الع  صبى ،وین  شط الغ  ده الدقی  ھ وی  شیع ال  سكینھ والھ  دوء ف  ي ال  نفس    
ویق  وى األع  صاب ویرط  ب األمع  اء ویحف  ضھامن ال  ضعف والتھ  اب       
ویق  وى حجی  رات ال  دماغ والق  وه الجن  سیھ ویك  افح الدوخ  ھ وزوغ  ان     

ن وھ  و س  ریع  الب  صر ،والتراخ  ى والك  سل عن  د ال  صائمین والم  راھقی   
  .التنشیط للجسم ویدر البول وینظف الكبد ویغسل الكلى 

وال س یما  )) الق وة الجن سیة   (( مقوي للكبد ملین للطبع یزید في الب اه       
  مع حب الصنوبر یعالج خشونة الحلق 

م  ن أكث  ر النبات  ات تغذی  ة للب  دن أكل  ھ عل  ى الری  ق یقت  ل ال  دود مق  وي      
 اهللا یح   ارب القل   ق  للع   ضالت و األع   صاب م   ؤخر لل   شیخوخة ب   إذن   

العصبي وینشط الغدة الدرقی ة ویل ین األوعی ة الدموی ة یرط ب األمع اء          
ویحفظھ  ا م  ن ال  ضعف وااللتھاب  ات یق  وي حجی  رات ال  دماغ ویك  افح       
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الدوخة وزوغان البصر والتراخ ي والك سل وی در الب ول وینظ ف الكب د        
ویغ  سل الكل  ى منقوع  ھ یفی  د ض  د ال  سعال والتھ  اب الق  صبات الھوائی  ة  

افھ تكافح اإلمساك وأمالحھ تعدل حموض ة ال دم الت ي ت سبب ح صى                ألی
وال یمن  ع . الكل ى والم رارة والنق  رس والبواس یر وارتف اع ض  غط ال دم      

  التمر إال عن البدینین والمصابین بالسكري 
  التمر الھندي

لط  ب بان  ھ ینف  ع م  ن الق  ي والعط  ش والحمی  ات واالس  ھال وص  ف ف  ي ا
وھو یقوي القلب والمعدة ویزیل ال صفراء والحك ھ م ن الب دن وی سكن            
ھیجان الدم والغثیان والصداع وھو یھیج السعال ویظ ر الطح ال وھ و              
ملین ومرطب ومزی ل للحموض ھ الزائ ده ف ي الج سم ویفی د ف ي الزك ام           

  وفي الیرقان
  

  التین
المزمن واالتھاب الشعب والنزالت الصدریھ والتھاب وھو ضد الرشح   

الحنج  ره وق  صبھ الرئ  ھ ومرب  ى الت  ین مفی  د للم  صابین بع  سر الھ  ضم    
  وباالمساك

  الثوم
ھو مطھر معوي ومنبھ معدي وموقف لالسھال یوكل مع اللبن الرائب  
لتطھیر االمعاء ومعالج ھ ال سعال والرب و وال سعال ال دیكي وھ و یط رد         
االری  اح ویفی  د االع  صاب وین  شط الق  وه الجن  سیھ ویفی  د دھون  ا ف   ي         
امراض الصدر وصعوبھ التنفس وس قوط ال شعر والث وم مع رق وم در        
للب  ول والطم  ث ومطبوخ  ھ بالم  اء او الحلی  ب یفی  د ش  ربا ف  ي الح  صى    

 ض د ال دم ف ص واح د عل ى الری ق        الكلوي والمغ ص وی ستعمل لخف ض      
یومیا واس تعمل ع صیر الث وم ف ي حال ھ ال سل الحنج ري ش ربا وال سل             
الرئوي نشوقا وھو قات ل للج راثیم وق ضمھ ب بطء یمن ع انتق ال ع دوى             
الرش    ح ویحف    ظ البلع    وم والل    وزتین م    ن االتھ    اب ویمن    ع تجم    ع      

  الشرایین ویطرد الدیدانالكول       سترول عل       ى ج       دران   
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  جھا الثوماألمراض التي یعال
  :تریاق السموم

تھ  رس خم  سة ف  صوص ث  وم، وتخل  ط بفنج  ان ع  سل م  ذاب ف  ي مغل  ي  
الحبھ السوداء ویشرب ذلك فورًا ویكرر صباحًا ومساء، بع د ذل ك ی تم       

  .الشفاء بإذن اهللا تعالى
ویدھن بزیت الثوم مك ان األل م إن ك ان م ن س م ثعب ان، أو للمع دة م ن          

  .الخارج إن كان سمًا مشروبًا
  :معدةمطھر لل

یبل  ع عل  ى الری  ق ف  ص ث  وم مقط  ع، وی  شرب بع  ده ك  وب م  ن ال  شمر       
  .المحلى بعسل النحل، ویكرر یومیًا لمدة أسبوع
  :مذیب للكسترول ومانع من الجلطة

أثن   اء تناول   ك لطع   ام الغ   داء یومی   ًا ض   ع ف   ي ال   سلطة ق   در ف   صین       
ویا حبذا لو داومت على ذلك .. مھروسین وتناولھما مع السلطة یومیاً    

  .ا من خضراوات السلطة الیومیة مع بقیة الطعاموكأنھ
ولكن بعد انضباطھ یتوق ف عن ھ لك یال     .. والثوم عالج فعال لضغط الدم    

یخف  ض ال  ضغط، وال  ذي لدی  ھ انخف  اض ف  ي ال  ضغط ال ی  ستعمل الث  وم    
  .بقدر اإلمكان

  :مدر للبول ومطھر للمجاري البولیة
ف  صوص ث  وم   ٣یغل  ى ال  شعیر غلی  ًا جی  دًا وبع  د أن یب  رد یخل  ط فی  ھ       

مھروس  ة، وی  شرب ذل  ك عل  ى الری  ق یومی  ًا م  ع اإلكث  ار بع  د ذل  ك م  ن   
  .شرب عصیر اللیمون والسوائل، واحذر السوائل الغازیة

  :یقضي على األمیبا والدوسنتاریا
تؤخذ حبھ بعد تقطیعھا یومیًا عقب كل وجبھ لمدة أسبوع، فإنھ یقضي    

  . یتون بعد ذلكعلى األمیبا، ویا حبذا لو شرب المریض ملعقة زیت ز
  :لسوء الھضم والغازات والمغص

یشرب عصیر كمثرى مخلوط فیھ ثالثة ف صوص م ن الث وم قب ل الن وم        
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یومی  ًا، أو ف  ي وق  ت المغ  ص م  ع دھ  ان ال  بطن بزی  ت الث  وم المخل  وط     
  .بزیت الزیتون

  :لعالج التیفود
تقط ع خم سة ف صوص م  ن الث وم وخل ط ف ي ل  بن س اخن محل ى بع  سل         

م مع دھان العمود الفقري للمریض واألط راف       النحل ویشرب قبل النو   
بزیت الثوم الممزوج في زیت الزیت ون، وف ي ال صباح یستن شق بخ ار          

  .الثوم لمدة خمس دقائق
  :للقروح المتعفنة

یدق الثوم حتى یصبح كالمرھم ویضمد بھ على الجرح حت ى وإن ك ان         
ل ى  ولكن ذلك یمن ع بف ضل اهللا الغرغرین ا الت ي ق د ت ؤدي إ      .. ھذا مؤلماً 

  .بتر العضو والعیاذ باهللا تعالى
ك  ذلك یمك  ن تطھی  ر الج  روح بم  زج الث  وم المھ  روس ف  ي م  اء داف  ئ       

  .وینظف بذلك الماء الجرح فیقتل كل المیكروبات والجراثیم
  :الدفتریا

یمضغ فص ثوم كاللبان دون بلع لمدة ثالث دقائق ثم یبلع، وذل ك بع د             
م المغل ي ف ي م اء لم دة     ویستنشق بعد ذلك بخار الثو.. كل وجبھ یومیاً  

  .ثالث أو خمس دقائق مع الحذر أن تتعرض للبرد
  :للثعلبھ

من الب ارود حت ى   ) قدر ملعقة صغیرة(تؤخذ عجینة الثوم ویعجن فیھا      
یكون كالمرھم األسود، ثم تشرط الثعلبھ بشفرة معقمة حتى یب دو ال دم    
 ثم یوضع المرھم ویضمد فوقھ، ال تكرر ھذه العملیة أكث ر م ن خم سة             

  ). مجرب(أیام متوإلیھ حتى تموت الثعلبھ وینمو الشعر من جدید 
  :أقوى عالج للروماتیزم

یدق رأس الثوم بعد تقشیره ثم یعجن ف ي ع سل نح ل م ع ملعق ة حلب ھ            
ناعم  ة حت  ى ی  صبح كال  دھان بع  د خلط  ھ مع  ًا، ث  م توض  ع لبخ  ة عل  ى       

ینتھ ي  .. مرت ان .. م رة .. موضع الروماتیزم من الم ساء حت ى ال صباح     
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  .امًا الروماتیزم بإذن اهللا تعالىتم
  :لألعصاب

یقط ع ف ص ث وم ویبل ع م ع ل  بن س اخن علی ھ قط رات م ن العنب ر عل  ى           
  .الریق یومیًا، فإنھ یقوى األعصاب ویھدئھا تمامًا

  :للصمم
ت دق س بعة ف  صوص م ن الث وم ث  م توض ع ف ي زی  ت الزیت ون وت  سخن        

 الن  وم م  ع عل  ى ن  ار ھادئ  ة، وبع  د أن تفت  ر قل  یًال یقط  ر ف  ي األذن قب  ل   
سدھا بعد ذلك بقطعة قطن تنزع صباحًا، وتكرر ھذه العملیة یوم ا بع د     

  .یوم، ولیس كل یوم
  :للقضاء على فیروس األنفلونزا

یشرب عصیر البرتقال واللیمون الم ضروب ف ي س بعة ف صوص ث وم،       
یشرب ذلك العصیر على الریق یومیًا مع استنشاق بخار الثوم المغل ي       

س وف تنتھ ي   .. أو مرتین من ذلك العالج العجی ب بعد مرة  .. قبل النوم 
  .األنفلونزا بإذن اهللا الشافي

  :للزكام والرشح
بل  ع ف  ص ث  وم بع  د ك  ل أكل  ة م  ع ش  رب ع  صیر الث  وم ب  اللیمون م  ع         

  . استنشاق بخار الثوم فإنھ عجیب في عالج أمراض البرد عامة
  :للسرطان

 ف  إني وھ  ي م  ضادة لل  سرطان، ول  ذا  ) األلب  ین(توج  د ف  ي الث  وم م  ادة   
أنصح كل مرضى السرطان باإلكثار من أكل الثوم والج زر باس تمرار،             
ولسوف یجد المریض نتیجة عجیبھ وشفاء عاجًال برحم ة اهللا وحول ھ          

  .وقوتھ إن شاء اهللا
  :للسعال الدیكي

تقطع فصوص الثوم قدر حفنة ید، وتلقى في ماء م ع قلی ل م ن المل ح             
وذلك یكون قبل النوم لت تم  . .لیزداد البخار، ویستنشق البخار على بعد     

  .التدفئة حتى الصباح ویتكرر ذلك كل مساء لمدة أسبوع
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  :للسل الرئوي
یؤخ  ذ ك  ل ص  باح ثالث  ة ف  صوص م  ن الث  وم، وتھ  رس ف  ي قطع  ة خب  ز   
وتؤكل على الریق، وفي المساء یستنشق بخار الثوم كوص فة ال سعال        

  .الدیكي، ویستمر ذلك لمدة شھر
  :للكولیرا

) أعاذنا اهللا تعالى منھا والمسلمین(یرا عند انتشارھا    للوقایة من الكول  
تؤخذ ملعقة معجون من الثوم بعد خلط ھ بالع سل عن د ك ل أكل ة، فإنھ ا         

. أقوى وأنجع من األمصال، وفي كل حاالت األوبئ ة المعدی ة فإن ھ یفی د     
  :لطرد الدیدان

تدق ثالث حبات ثوم وتوضع في حلیب وتشرب بدون سكر مساء قب ل     
وتكرر من حین آلخ ر فإنھ ا     ) شربھ خروع ( الصباح تؤخذ    النوم، وفي 

  .تقي المعدة من الطفیلیات
  :للجرب

تؤخذ خمسة رؤوس ثوم، وتفرم، ثم تعجن في شحم الغنم أو البق ر أو   
الجاموس، ویدھن بھ مكان الجرب من المساء إلى ال صباح إث ر حم ام            

  . مًاساخن مع االستمرار تباعًا لمدة أسبوع، فإنھ ینقي الجسم تما
  :لتفتیت الحصوة

أوراق (وحفن    ة بق    دونس  "یؤخ    ذ ع    صیر لیم    ون وزی    ت زیت    ون    
من كل واحد من الثالثة قدر فنجان، وم ن الث وم ن صف فنج ان           )مقطعة

ویخل  ط ذل  ك مع  ًا، وتؤخ  ذ من  ھ ملعق  ة قب  ل الن  وم یومی  ًا،       ) مھ  روس(
  .ویعقبھا شرب كمیة من الماء

  :للقشرة
، ث م تعج ن ف ي خ ل تف اح      تدق ثالث ة رؤوس ث وم حت ى تك ون ك العجین       

وتعبأ في قارورة زجاجی ة وتت رك لم دة أس بوع ف ي ال شمس ث م ی دھن             
بع  د ذل  ك ال  رأس م  ع الت  دلیك لم  دة أس  بوع ف  سوف یق  ضي ذل  ك عل  ى      
الق  شرة وی  ؤدي إل  ى نعوم  ة ال  شعر أی  ضًا م  ع مالحظ  ة ال  دھن بزی  ت       
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  .الزیتون بعد ذلك أي بعد األسبوع
  :لتقویة الذاكرة ومنشط عام

 ف صوص م ن الث وم ف ي الخ الط م ع ث الث حب ات طم اطم               تضرب ثالث ة  
 فإنھ مق و للن شاط   وقلیل من الملح، ویشرب كعصیر مثلج في أي وقت   

  العقلي والجسدي
  :لتقویة اللثة ومنع تساقط األسنان

تف رم كمی ة م ن ف صوص الث وم المق شورة وی دلك منھ ا اللث ة باألص  بع          
ائحة الفم بعد السبابھ ثم یتمضمض بماء مغلي فیھ بقدونس إلصالح ر       

  .ذلك مع استعمال اللبان أو النعناع
  :لتقویة القدرة الجنسیة

یؤخذ الثوم ویھرس ثم یسوى ف ي زی ت زیت ون عل ى ن ار ھادئ ة حت ى              
یصفر ثم یعبأ في قارورة صغیرة، وعند الحاجة یدھن بھ جذر اإلحلیل    

بمساج دائ ري وال یغ سل إال بع د س اعة، م ع وج وب االلت زام                ) العانة(
  . ب اإلسالمیة المذكورة في باب الحبھ السوداء لنفس الغرضباآلدا

  :للصداع
یدھن بقلیل من زیت الثوم مكان الصداع فإنھ یزول وكأنھ لم یكن، مع     
أخ  ذ ف  ص مقط  ع ف  ي قلی  ل م  ن الم  اء یبل  ع لك  ي یق  ضي عل  ى أس  باب      
الصداع إن كانت من المعدة، ثم تغسل الرأس فتزول رائح ة الث وم م ع           

  . اهللا تعالىآالم الصداع بإذن
  :للدوخة

عجة البیض بالثوم وبزیت الزیتون تقضي على الدوخة تمامًا، وتؤك ل    
ثالث مرات في ثالثة أیام متتابعات وھي كالعجة العادی ة تمام ًا، ولك ن              

  .یكتفي عن البصل بالثوم مع قلیل من الملح والبھارات
  :مسكن آلالم األسنان

لم ریض علی ھ قل یًال    یوضع نصف فص ثوم على مكان األل م، وی صبر ا    
فسرعان ما یضیع األلم تمامًا بإذن اهللا تعالى، فإن كان األل م ف ي الف ك          
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  . كلھ فیوضع فص الثوم داخل صیوان األذن جھة الفك الموجوع
  :لبناء العضالت والقوة

یؤخذ كل یوم على الریق كوب كبیر من حلیب النوق المذاب فی ھ ف ص    
 عل ى الت والي ویتوق ف فت رة     أو فصین من الثوم المفروم، ولمدة شھر    

شھر ثم یعود، وھكذا فإن ذلك یبني جسدًا قویًا ولو كان صاحبھ م سنًا       
  .قد بلغ من الكبر عتیًا

  :لتصلب الشرایین وضغط الدم
ی  دق الث  وم ویلق  ى ف  ي زی  ت زیت  ون مغط  ى ف  ي ال  شمس لم  دة أربع  ین   

  . ىیومًا، ثم تؤخذ منھ ملعقة على الریق یومیًا لمدة أربعین یومًا أخر
  :للوقایة من الطاعون واإلیدز

أعظم درع یرد األمراض واألوبئة ھو تقوى اهللا عز وجل أوًال وأخی رًا       
علی  ك بع  صیر الث  وم وذل  ك .. اتباع  ًا لألس  باب وللوقای  ة.. وس  بحان اهللا

بخلط ثالثة فصوص ف ي ك وب م ن الع سل یومی ًا مخلوط ًا بالم اء، م ع                   
  .صانةتقواك هللا عز وجل ستكون دومًا في منعة وح

  :للعیون
یم  ضغ ورق الث  وم فق  ط ث  م یوض  ع عل  ى الع  ین ص  باحًا وم  ساء فإن  ھ      

  .وال شافي إال اهللا.. یشفي حتى الرمد بإذن اهللا تعالى
  علمیا الثوم یقیك من الزكام

تّثب  ت العلم  اء أخی  را، وبال  دلیل العلم  ي، م  ن فوائ  د الث  وم ف  ي مكافح  ة   
  . نزالت البرد الشائعة

ل ذین یتن اولون یومی ا أق راص أو حب وب م ن       فقد تبین لھ م أن الن اس ا       
مستخل  صات الث  وم، والت  ي تب  اع ف  ي ال  صیدلیات والمح  الت، ھ  م أق  ل     

  . عرضة لإلصابھ بنزالت البرد، أو الزكام، الشائعة بنحو الضعف
  الجرجیر

ء الحف ر وینق ي ال دم وینظ ف المع ده وینف ع ض د          الجرجیر یفی د ض د دا     
  .علل الكبد وامراض الكلى واالستسقاء والحصى والنقرس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

٥٣  

یق ول الخب راء إن الع رب عرف وا الجرجی ر       : وعن فوائده المتعددة  
ووص  فوه ف  ي الط  ب الق  دیم وبین  وا أن أك  ل أوراق  ھ الغ  ضة وب  ذوره         

جسم، وھو الناضجة، وكذلك شرب عصیر أوراقھ یعطي نشاطًا عامًا لل
  . مفید لإلنسان ویدر البول ویساعد على ھضم الطعام

ویوضح الخبراء أن بذور وعصیر الجرجیر یزیالن نمش البشرة، كما   
أن أكل الجرجیر عالج لتنقیة الدم وسرعة دورانھ ویساعد عل ى ثب ات     
األس   نان وتقوی   ة اللث   ة ومن   ع نزیفھ   ا، كم   ا یفی   د ف   ي ن   زالت الب   رد     

 ط   ارد لل   بلغم وم   سكن آلالم الروم   اتیزم   واألم   راض ال   صدریة ألن   ھ  
  . والمفاصل

  . كما یعمل الجرجیر على تنقیة الدم وتنظیف المعدة
 ١٥وحول استعمال الجرجیر كعالج لسقوط ال شعر فیك ون ذل ك بم زج      

 جرامًا من الكح ول وملعق ة   ٥٠جرامًا من عصیر الجرجیر إضافة إلى      
ًا لمدة أسبوعین ثم صغیرة من ماء الورد وتدلك بھا فروة الرأس یومی 

  . یغسل
 باق ات ص غیرة م ن    ٣أما طریق ة اس تعمالھ إلدرار الب ول فیغل ى مق دار         

الجرجیر مع بصلة متوسطة ف ي لت رین م ن الم اء ویت رك لیغل ي حت ى                  
یكثف إلى نصف حجمھ ویصفى ویشرب منھ كوب في الصباح وك وب          

  . في المساء
لسطحیة وذلك ومن فوائد الجرجیر األخرى أنھ یعالج حروق الشمس ا      

بسحق باقة منھ مع ملعقة كبیرة من زیت الزیتون ثم یصفى ویستعمل    
  . على الجزء المصاب

وی  ستعمل الجرجی  ر الط  ازج فی  ضاف إل  ى طب  ق ال  سلطة فی  ساعد ف  ي     
  . عملیة الھضم وإدرار البول

ویوص  ي األطب  اء الم  رأة الحام  ل ب  اإلقالل م  ن تن  اول الجرجی  ر ألن  ھ         
 ینصح المصابین بتضخم الغ دة الدرقی ة      یساعد على عملیة الطمث كما    

باالمتناع ع ن تناول ھ كم ا أن اإلف راط ف ي تناول ھ بكث رة ی سبب حرقان ًا           
  بالمثانة
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أكدت الدراسات العلمیة المعملیة التى أجریت بالمركز القومى للبحوث       
أن زی  ت الجرجی   ر وزی  ت الزیت   ون یق  ضیان عل   ى ال  دھون ف   ى ال   دم     

 ك   ل م   ن ال   دھون الكلی   ة   ویؤدی   ان ال   ى إح   داث نق   ص معن   وى ف   ى    
  . والكولیسترول بالجسم

ج  اء ذل  ك كنتیج  ة لتجرب  ھ علمی  ة أجرتھ  ا س  حر ری  اض عب  د الحمی  د       
الباحثة بقسم زراعة وانت اج النبات ات الطبی ة والعطری ة ب المركز تح ت        
اشراف الدكتورة سعاد الجنجیھى األستاذة بالقسم على نبات الجرجی ر       

 غیر التقلیدیة من ب ذورھا وق د     الستخالص نوعین من الزیوت النباتیة    
ت  م تحوی  ل االحم  اض الدھنی  ة ف  ى ھ  ذه الزی  وت إل  ي م  واد غی  ر دھنی  ة  

  ".استرات " تعرف باسم 
وتبین بالتحلیل الضوئى أن زیت الجرجی ر یحت وى عل ى كمی ات كبی رة          

وادى اس  تعمال ". جامالینولین ك  " م ن حم ض المع  روف علمی ا باس  م    
لتجارب الى ح دوث نق ص معن وى        زیت الجرجیر والزیتون فى فئران ا     

فى كل من الدھون الكلیة والكولیسترول الكلى سواء فى مصل الدم او    
ف  ى ن  سیج الكب  د مم  ا ی  شیر ال  ى فائ  دة اس  تخدامھ ف  ى تخف  یض ن  سبھ      

  .الدھون والكولیسترول فى الدم
سعد محمد خفاجي أستاذ العقاقیر والنبات ات الطبی ة ب صیدلیة          . ویقول د 

 ع رف الع رب الجرجی ر ووص ف ف ي        : ابقا فیق ول  جامعة اإلسكندریة س  
الطب القدیم بأن بذوره الذع ة ك الخردل وأك ل أوراق ھ الغ ضة وب ذوره                 
الناضجة وشرب عصیر أوراقھ یقوي جنسیا وھو مفید لإلنسان وی در         

، ومل ین لل بطن كم ا أن      للبول ویساعد على ھ ضم الطع ام إذا أك ل مع ھ           
ـ وأك ل الجرجی ر ع  الج   ب ذوره وع صیره ی زیالن نم ش الب شرة ط  الء         

لتنقیة الدم وسرعة دورانھ ـ ویساعد على ثبات األسنان وتقویة اللث ة    
ومنع نزیفھا كما ینفع في نزالت البرد واألمراض الصدریة ألنھ ط ارد        
لل  بلغم وم  سكن آلالم الروم  اتیزم والمفاص  ل ـ وإذا أخ  ذ م  ع الطع  ام           

    . یساعد على إدرار الصفراء وسرعة الھضم والتكریعة
س عد محم  د خف اجي إن الجرجی  ر ینق ي ال  دم     . ویق ول الع الم الم  صري د  

 جرام ا    ١٥  وینظف المعدة ویستعمل لعالج سقوط ال شعر وذل ك بم زج          
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 جراما من الكحول وملعق ة ص غیرة م ن م اء       ٥٠+ من عصیر الجرجیر  
ال ورد وت دلك بھ ا ف روة ال رأس یومی ا لم دة أس بوعین ث م یغ سل ـ أم ا             

 باق   ات ص   غیرة م   ن   ٣ ار الب   ول فیغل   ي مق   دار طریق   ة اس   تعمالھ إلدر
 لت ر م اء ویت رك یغل ي حت ى یكث ف          ٢ الجرجیر مع ب صلة متوس طة ف ي       

إلى نصف حجمھ ویصفى وی شرب من ھ ك وب ف ي ال صباح وك وب ف ي                  
    . المساء

م ن فوائ  د الجرجی ر أی  ضا أن  ھ یع الج ح  روق ال شمس ال  سطحیة وذل  ك     
ن ث م ی صفى وی ستعمل      ملعقة كبیرة من زیت الزیت و       + بسحق باقة منھ  

وی ستعمل الجرجی ر الط ازج فی ضاف إل ى طب ق       . عل ى الج زء الم صاب   
السلطة فیساعد في عملیة الھضم وإدرار الب ول والطم ث ل ذلك تن صح         
الم  رأة الحام  ل ب  اإلقالل م  ن تناول  ھ ك  ذلك الم  صابون بت  ضخم الغ  دة         
الدرقیة باالمتناع عن تناول ھ كم ا أن اإلف راط ف ي تناول ھ بكث رة ی سبب             

    . رقان المثانةح
وھكذا بقروش قلیلة تحصلین على فوائد عظیم ة حی ث تحت وي أوراق         
الجرجیر على فیت امین ج وكال سیوم وكبری ت وی ود وحدی د وفوس فور              

  . ومواد كبریتیة حریفة
  :ویقول عنھ ابن سینا

    .  معروف منھ بري ومنھ بستاني :  الماھیة : جرجیر
    . طبیخ بدل الخردلوبزر الجرجیر ھو الذي یستعمل في ال

    .  حار في الثالثة یابس في االولى ورطبھ فیھ رطوبھ في االولى : الطبع
    .  منفخ ملّین : االفعال والخواص

 ماء الجرجیر بمرارة البقر الثار الق روح ب زره او م اؤه یغ سل          : الزینة
    . النمش والكلف
ع ھ  ذا  م  صدع وخ  صوصًا ان اك  ل وح  ده والخ  ّس یمن   : اع  ضاء ال  راس

    . الضرر عنھ وكذلك الھندبا والرجلة
    .  ھو مدر للبن : اعضاء الصدروالنفس

    .  فیھ ھضم للغذاء : اعضاء الغذاء
 البري منھ مدر للبول محرك للباه واالنع اظ خ صوصًا           : اعضاء النفض 
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    . بزره
 اذا اكل وشرب علیھ الشراب الریحاني فھو تریاق ابن عرس  : السموم

   . وغیر ذلك
ویقول الب احثون إن الجرجی ر یحت وي عل ى م ادة خردلی ة م رة إض افة              

والیود والكبریت والحدی د وح ذروا م ن أن اإلف راط           ) سي(إلى فیتامین   
ف  ي تناول  ھ م  ضر ألن  ھ ق  د ی  سبب اض  طرابات ف  ي الھ  ضم وحرق  ة ف  ي   

  .البول ونزیفا عند السیدات الحوامل
  الجزر

یقوي البصر ویسرع نمو االطفال ویزی د ف ي وزن الج سم ویع دل فع ل           
الغ  ده الدرقی  ھ ویھ  دي اض  طراب القل  ب واالع  صاب یعط  ى للم  صابین    
بالسمنھ لقلھ قیمتھ الغذائیھ ف ال تزی د س منتھم ویفی د ف ي اكث ر ان ضمھ              

فضل الماء الذي فیھ ویفی د     التنحیف كما یفید المصابین بالروماتیزما ب     
المصابین باالمساك وینصح بتناولھ مع اللح وم والج زر م ع الحرش ف      
من احسن الخضروات للكبد والمراره والمجاري الصفراویھ كم ا یفی د            
ال  ذین یعمل  ون بعق  ولھم ف  ا یق  وي العی  ون ویزی  ل تعبھ  ا وت  ستفید من  ھ   

 یمنع الجزر النساء في نقاوة البشره وصفائھا وتقویھ الشعر واالظافر
ع  ن الم   صابین بال   سكر ل   وفره م   اده ال  سكر فی   ھ وھ   ذا ال   سكر یفی   د   
االشحاص السلیمین وبخاص ھ الریاض ین وال شباب والن ساء الح امالت       
ویط  رد الج  زر ال  دود م  ن االمع  اء ویعط  اء من  ھ كثی  را لالطف  ال نیئ  ا او  
مطبوخا لتطھیر امعائھم من الجراثیم وحساء الج زر ھ و ع الج عظ یم       

ؤخذ عصیر الجزر الني عل ى الری ق ص باحا ف ایكون مطھ را          لالسھال ی 
للكل  ى ویعط  ي الوج  ھ لون  ا م  شرقا وی  نظم عم  ل االمع  اء ویحف  ظ الكب  د  

  والعیون
  اس  تعمالھ ال   داخلي من   شط ب   شكل ع  ام وج   ذر الج   زر مفی   د لل   سكري  

وفقر الدم واالسھال عند االطفالمن الخارج ,وھو مفید في فترة النقاھھ
 الج  روح والحك  ھ وت  شقق الجل  د الن  اجم ع  ن   ت  ستعمل اوراق  ھ لم  داواة 

  البرد
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یشكل الج زر م صدرًا غنی ًا للك اروتین ال ضروري للنظ ر كم ا یفی د ف ي                
ویتحول الكاروتین بواسطة الكبد . إعادة بناء البروتوبالزما في الجسم  

ویحت  وي الج  زر عل  ى كمی  ات   . حی  ث یخ  زن ھن  اك " أ "إل  ى فیت  امین  
" ، والفیتامین " آي" الفیتامین كبیرة من الكالسیوم السھل الھضم، و

  " دي" والفیتامین " سي
ب  ل أن  ھ . ی  ساعد ع  صیر الج  زر ف  ي ال  تخلص م  ن اإللتھاب  ات المعوی  ة   

  . باإلضافة إلى أنھ مدر للبول. یساعد في شفاء قرحة المعدة
ایضا عصیر الجزر، یطرد الحامض البولي من الدم، ولذا فھو ی ساعد          

ج اع ح صى الم رارة وأم راض       ك ذلك فھ و ع الج ألو      . مرضى النق رص  
وقد ظھرت حاالت عدیدة ثبت أن إمتصاص كمی ات م ن           . الكبد، والسل 

عصیر الج زر، ت ساعد أحیان ًا ف ي مقاوم ة أو معالج ة ال سرطان وذل ك           
  )آي(ألنھ یحتوي على نسبھ عإلیھ جدًا من فیتامین

  جوز الھند
اجود الجوز ما كان حدیثا طریا اب یض ال ون فی ھ م اء حل و فھ ذا یزی د                
الب  اءة وی  سخن الب  دن وینف  ع م  ن تقطی  ر الب  ول وب  رد المثان  ھ ووج  ع      
الضھر العتیق ودھن ھ العتی ق جی د للبواس یر والعتی ق من ھ یقت ل ال دود               
ویثق  ل عل  ى المع  ده وق  شر لب  ھ ال ینھ  ضم فی  زال ورم  اد ق  شره یفی  د        

الس   نان واك   ل لب   ھ یغ   ذي وینف   ع م   ن ال   بلغم والجن   ون والوس   واس   ا
والسوداء وضعف الكبد والكلى وقروح الباطن وھو یسمن اذا اكل مع         

  البطیخ ولبنھ مغذومفید ویجب اال یؤخذ بعده طعام اال بعد ساعھ
  ماذا قیل عن جوز الھند في الطب القدیم؟

ھم ووص  فھ  ع  رف الع  رب ج  وز الھن  د من  ذ الق  دم وذك  روه ف  ي كت  ب      -
  .شعراؤھم

وقد استعمل النارجیل أو جوز الھند على نطاق واسع في قدیم الزم ان     
  :والزال ومن أھم استعماالتھ في الطب القدیم فقد قال

ینف  ع ج  وز الھن  د م  ن ال  بلغم وال  سوداء    "داود االنط  اكي ف  ي الت  ذكرة  
والجنون والوس واس وض عف الكب د والكل ى والمثان ة وق روح ال بطن،               
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ع الظھر والورك والفالج واللقوة والدیدان والبواسیر وی در         یزیل أوجا 
الط ري من ھ إذا ش رب بال سكر،     . الدم، یھیج الباءة ویمنع تقطیر البول    

ولد الدم وقوى الغریزة، ش رابھ ق وي النف ع ف ي الجن ون والمالیخولی ا                 
وخلھ یھضم ویھري اللحم، رماد قشره یجل و األس نان ج دًا، ینف ع م ن                

حك  ة والج  رب، ویح  سن األل  وان وی  شد ال  شعر إذا   الكل  ف وال  نمش وال
  .جعل مع الحناء

یزید في الباءة والمني ویسخن الكلى، ووجع : "اما ابن البیطار فیقول 
الظھر العتیق، ودھن النارجیل ھ و اق وى دھ ان لتحلی ل ال ریح ودھ ان               

  ".البواسیر والمفاصل
النارجی   ل فی   ھ رطوب   ھ، دھ   ن العتی   ق م   ن : "ام   ا اب   ن س   یناء فیق   ول

  ".النارجیل ینفع من أوجاع الظھر والركبتین، ثقیل على المعدة
وق  د عث  ر  " خ  امنن"وق  د ع  رف الفراعن  ة النارجی  ل وك  انوا ی  سمونھ    

علماء اآلثار على ثمار ھذا النبات في مقبرة كاھون ومقبرة ذراع اب و      
النج  ا، كم  ا عث  ر عل  ى ش  جرة نارجی  ل ف  ي حدیق  ة أن  ا بأس  وان واتف  ق     

لموطن االصلي لھذه الشجرة ھ و ب الد النوب ھ،        معظم العلماء على ان ا    
-A(وتوج  د حالی  ًا ثم  رة النارجی  ل ف  ي متح  ف فلورن  سا تح  ت اس  م          

catechu (     كما تدل آثار بني حسن ودھشور على وجود ھذا النب ات
  .في المملكة المصریة القدیمة

  وماذا قال عنھ الطب الحدیث؟
ھ ماء حل و وھ ذا    إن وجود الجوز ما كان حدیثًا طریًا أبیض اللون فی    -

. الماء وجد انھ یزید في الباءة ویسخن الجسم وینفع ضد تقطیر البول     
وزی  ت ج  وز الھن  د ی  ستخدم عل  ى نط  اق واس  ع ف  ي ع  الج الج  روح           

كما أن الزیت ی ستخدم داخلی ًا ض د الب رد والتھاب ات          . والعدوى الجلدیة 
كم  ا ی  ستعمل لع  الج نخ  ر  . الحنج  رة وب  األخص عن  د خلط  ھ م  ع المل  ح  

وف ي الھن د ی ستخدم زی ت ج وز          .  وب األخص ف ي وس ط أمریك ا        األسنان
الھند لعالج الكحة والتھ اب ال شعب الھوائی ة وللح د م ن تح ول ال شعر            

  .األسود إلى الشعر األشیب
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  الحمص
منشط لألعصاب المخ وھو مغذ ومدر البول ومفتت للحصى ومسمن و     

ول  ذا ین  صح بع  دم التم  ادى واالف  راط ف  ي اكل  ھ وبخاص  ھ ل  ذوى المع  ده  
واألمعاء الضعیفھ والحمص األخضر سھل الھ ضم ویح وى فیتامین ات           

  وسكرا ولكن تكرار تناولھ یضعف أنبوب الھضم
  
  یبالحل

الیعط ى الحلی  ب الم  صابین بالح  ساسیھ من ھ ویعط  ى الم  صابین ب  تحفظ   
وللبدینین ولذوى المرارات واألكباد الضعیفھ ولمرض ى القل ب ول ذوى        
ال   ضغط الع   الى ولمرض   ى ال   سكر ویعط   ى الحلی   ب ب   سخاء لألطف   ال    

  . والنساء الحامالت والشیوخ والناقھین وللعمال والریاضیین
لمراه فھو عن صر ھ ام لحف ظ جم ال الوج ھ           وللحلیب فائده كبرى لدى ا    

فللمحافظ  ھ عل  ى الب  شره طری  ھ وناعم  ھ یوخ  ذ ك  أس كبی  رمن الحلی  ب   
الط  ازج قب  ل الن  وم م  ضافا الی  ھ ملعقت  ان م  ن ت  وت األرض ولمكافح  ھ    
غضون الوجھ تطبخ ملعقتان من طحین الشوفان في كأس كم الحلی ب          

ق  ھ ث  م وملعق ھ م  ن م  اء ال  ورد وتوض  ع عل ى الوج  ھ لم  ده ع  شرین دقی  
تغسل بلماء الفاتر وتكرر العملیھ عده مرات وألزلھ البثور الحمر ع ن     
الوج  ھ تم  سح بقطع  ھ مبلول  ھ بم  صل الحلی  ب ولتطری  ھ الجل  د وتنعیم  ھ  
یدھن الوجھ بطالء مرك ب م ن ملعقت ین ص غیرتین م ن كریم ھ الحلی ب              

   دقیقھ ثم یغسل١٥وعصیر الیمون ویبقى 
  
  الذره

وھ  و مغ  ذى وملط  ف وتعم  ل من  ھ حق  ن ش  رجیھ لألطف  ال والم  صابین     
ب النزألت المعوی ھ كم ا ی  دخل ن شاء ال ذره ف  ي ص ناعھ الحلوی ات وھ  و        
یسبب حصر البول والتھاب المثانھ المزمنھ ونزالت البردیھ وام راض           

 غراما في لت ر م ن       ٢٥بنسبھ  ( لىالقلب والرمال البولیھ والتبول الزآل    
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وینقع خمسین غ من حبھا في ماء مغل ي لم ده س اعھ ویعط ى           ) الماء  
  .لألطفال لتغذیتھم 

  الرمان
وھومقوى للقلب قابض وطارد لدوده الشریطیھ ومفیده لزحار ولوھن  

 ویكافح األورام في الغشاء المخ اطى اذا قط ر من ھ ف ي األن ف                العصبي
مصحوب بالعسل واذا ش رب ع صیره م ع الم اء وال سكر او م ع الم اء           
والعسل یكون مسھال خفیفا وھو ینضف مجارى الت نفس ویطھ ر ال دم           
وی  شفى ع  سر الھ  ضم واكل  ھ م  ن المآك  ل الدس  مھ ویھ  ضمھا ویخل  ص   

  األمعاء من فضالت المآكل الغلیضھ
  الزبیب

وھو یفید في النزالت واحتراق الصدر او المعده واألمع اء وی دخل ف ي        
اكثر المشروبات والمغلیات الصدریھ والملطفھ ویضم لصمغ واألزھار   

دریھ الم  ضاده لل  سعال وال  سكر والع  سل ول   ذا ك  ان اح  د الثم  ار ال   ص       
ویط  بخ بلم  اءویحلى  ) الزبی  ب والت  ین وال  بلح والعن  ب   :األربع  ھ وھ  ى 

بال  سكر وی  ستعمل لتلطی  ف ال  سعال واخ  راج ال  بلغم وتنظی  ف الط  رق       
التنفسیھ في حالت األلتھاب وتقطیر الب ول ویعتب ر ھ ذا الم شروب م ن           

  .المرخیات الخفیفھ للصالبات البدنیھ 
  الزعفران

ھ  و م  اده مقوی  ھ لألع  صاب ومن  شطھ ومنب  ھ وم  دره للطم  ث ومن  شط     
  .جنسى ویستعمل في الطعام 

  الزنجبیل
یعتب  ر م  ن  وھ  و مطھ  ر وم  ضاد للحف  ر وللحم  ى وم  اؤه المقط  ر ك  ان     

األدوی  ھ الجی  ده ألم  راض الع  ین ولتوس  یع األوعی  ھ الدموی  ھ ولزی  اده       
  .العرق والشعور بالدفء وتلطیف الحراره 
  الزیتون

وھو مغذى وملین ومدر للصفراء ومفت ت للح صى ومح ارب لألم ساك      
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ض ى ال سكر وی ستعمل ف ي ھ ذه الح األت م ن ال داخل بتن اول           ومفید لمر 
ملعقھ الى ملعقتین من الزیت مره في الصباح ومره قبل النوم ویمك ن        
اضافھ عصیر الیمون الحامض الیھ ویفید الزیتون خارجیا ف ي ح األت         
الخراج  ات وال  دمامل وفق  ر ال  دم واال كزیم  ا وت  شقق األی  دى م  ن الب  رد  

ن ال صدیدى وس قوط ال شعر والعنای ھ بجل د        والقوباء والكساح وال سیال   
ولمعالج ھ  ) ف ي األطف ال  ( الوجھ والج سد ولمعالج ھ فقرال دم والك ساح      

الرثیھ واألتھاب األع صاب والت واى المفاص ل ولوق وف س قوط ال شعر          
ولمعالج  ھ النق  رس ولع  الج القوب  ا ولع  الج ت  شقق األی  دى ولمعالج  ھ       

  األمساك والتشنجات
  زیت الزیتون

رأی  ت : "ساعد عل ى اذاب ھ الح صاة یق ول أح د الطب اء       زی ت الزیت ون ی    
حاالت مرضیة یصوم فیھا المریض بحصوات المرارة ثم یشرب زی ت          
زیتون إلذابھ الحصوات، حیث تنقبض الم رارة وتط رد الح صوات م ن           

  ."الجسم
ادركت األبحاث العلمیة الطبیة فوائده حیث تشیر النت ائج ال ى ان زی ت           

ولق د ك ان   "!!.م رض القل ب   "مرض العصر   الزیتون یقي بإذن اهللا من      
احدى التوصیات في بعض التجمعات العالمیة ان غذاء مجتمع ات دول        
ح وض البح ر االب یض المتوس ط یعتب ر أح د أھ م العوام ل الم ؤثرة ف  ي          
انخفاض حدوث أمراض القلب والشرایین مقارنة بالدول األخ رى مث ل    

ون ذل ك إل ى زی ادة      ویرج ع الب احث   .أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة   
واستھالك ھذا الزیت بدًال من السمن      . لدیھم" زیت الزیتون "استھالك  

وف  ي نظ  ري ان ھ  ذا ال  سبب وھ  و الفائ  دة  . والزب  دة وال  دھون األخ  رى
الصحیة لزیت الزیتون ان ھذا الزیت الناتج من الشجرة المبارك ة كم ا         

} ی  ةیوق  د م  ن ش  جرة مبارك  ة زیتون  ة ال ش  رقیة وال غرب {: ق  ال تع  الى
یحت  وي عل  ى احم  اض دھنی  ة متمی  زة تع  رف باس  م االحم  اض الدھنی  ة  

 حی  ث یعم  ل ھ  ذه Mono Unsaturatedأحادی  ة عدیم  ة الت  شبع 
. األحماض الفریدة على الحد من ارتف اع مع دل الكولی سترول ف ي ال دم            
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كم  ا ان ھ  ذا الزی  ت المب  ارك یحت  وي عل  ى فیتامین  ات خاص  ة تع  رف         
ب ات مث ل الب ولي فین ول ك ل ھ ذه       بمضادات األكسدة وكذلك بعض المرك  

المركب  ات والت  ي ترتف  ع ن  سبتھا ف  ي زی  ت الزیت  ون تح  د م  ن االص  ابھ    
بارتف   اع الكولی   سترول أي بمعن   ى آخ   ر تح   د م   ن ت   صلب ال   شرایین     
وبالت  الي تح  د م  ن أم  راض القل  ب، ولك  ن یج  ب ان یك  ون ھ  ذا الزی  ت     

زی ت الزیت ون    "مستخلصًا بطریقة معینة وبأسلوب یعطي زیت ی سمى         
  .Virgin Oil Extrوھو ممتاز وناتج من العصرة األولى " كرالب

  
  زیت الزیتون یقوي ذاكرتك

یمك  ن لقط  رات م  ن زی  ت الزیت  ون تتناولھ  ا یومی  ا ، أن تقی  ك فق  دان        
الذاكرة وتبقي على أداء دماغك لوظائفھ بشكل فع ال عن د بلوغ ك س ن        

" ال  شیخوخة، وذل  ك اس  تنادا إل  ى م  ا یقول  ھ فری  ق علم  ي م  ن جامع  ة    
" انتونی و كابورس و  "  حسب ما یقولھ الدكتور -والسر في ذلك " ريبا

الذي یترأس الفریق العلم ي ال ذي ق ام باألبح اث الالزم ة قب ل التوص ل            
 ھ و الح وامض الدھنی ة غی ر المت شبعة الت ي یمك ن        -إلى ھذا االستنتاج 

  . العثور علیھا في الزیتون وحبھ دوار الشمس وزیت السمسم
  السحلب

وھو یعطى مغلیا بالسكر لألطفال كغذا ملطف ق ابض ول ضعاف المع ده      
والم   صابین باألس   ھال الم   زمن وی   ستعمل حقن   ھ ش   رجیھ للم   صابین    
بمغص معوى والنزالت المعوی ھ وھ و یفی د الم سلولین والن اقھین م ن           

 منھ مع الحلیب والعسل اوال سكر م شروب         السل والمسمومین ویصنع  
  مغذى لذیذ الطعم ویضاف الى بوظھ الحلیب فیزیدھا دسما وتماسكا 

  
  الزعتر

وھ  و یفی  د ف  ي األم الحل  ق واألن  ف والحنج  ره وف  ي مع  اجین األس  نان     
األغ شیھ المخاطی ھ ویقویھ ا ویعط ى لتنبی ھ المع ده        ویطھر الف م وینب ھ      
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وطرد الغازات وتلطیف األسھال والمغص ویزید في وزن الج سم ألن ھ       
ی   ساعد عل   ى الھ   ضم وامت   صاص الم   واد الدھنی   ھ واكل   ھ م   ع الح   وم  
والجبن والزبده والسمن وطبیخھ مع الت ین یفی د الرب و وع سر ال نفس            

في طرد الریاح وادرار البول والسعال واذا اخذ مع الخل اذداد مفعولھ       
والحیض وتنقیھ المعده والكبد والصدر وتحسین ال ون وم ضغھ ی سكم             
وج  ع األس  نان وی  شفى اللث  ھ وغ  سل ال  راس بمنقوع  ھ یق  وى ال  شعر       
ویمن  ع س  قوطھ ویخف  ف األم الروم  ا تیزم  ا والمفاص  ل وع  رق الن  ساء  
وعلك السعتر یخفف ازعاجات الخناق والتعب النف سى والرب و والغ ده             

  الدرقیھ
  الزنجبیل 

الزنجبیل تضعف فاعلیتھ بعد سنتین ؛ ألن ھ ی صاب بالت سوس لرطوب ھ        
فینبغ ي مراع  اة اس  تعمال  . فی ھ ویمك  ن حفظ ھ بوض  عھ ف  ي فلف ل أس  ود   

زنجبیل جدید وذلك بجمیل رائحتھ النفاذة ورونق لونھ الموت ار الف اتح             
 كان المقارب للسمنى المصفر، ویكون خالیا من العیدان والشوائب إذا     

  .مطحونا
  أمراض یعالجھا الزنجبیل

  :لتقویة الذاكرة وللحفظ وعدم النسیان
 ج   رام، وم   ن اللب   ان ال   دكر ٥٥یؤخ   ذ م   ن الزنجبی   ل المطح   ون ق   در 

 ج رام تخل ط مع ا وتعج ن      ٥٠ جرام، ومن الحب ھ ال سوداء      ٥٠) الكندر(
في كیلو عسل نحل وتؤخ ذ من ھ ملعق ة ص غیرة عل ى الری ق یومی ا م ع           

  .صنوبر وزبیب
   :عالج الصداع والشقیقةل

یعجن الزنجبیل المطحون ق در ملعق ة ص غیرة ف ي فنج ان زی ت زیت ون             
وی دلك من ھ مك ان األل  م م ع ش رب مغل ي الزنجبی  ل م ع النعن اع، وحب  ھ         

  .البركة من كل ملعقة صغیرة كالشاي
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  :لعالج العشى اللیلي
ی  شرب ك  وب ع  صیر ج  زر علی  ھ ن  صف ملعق  ة زنجبی  ل مطح  ون م  ع      

  . ون زنجبیل بعسل نحل على العینین قبل النومإمرار مرود معج
  : للدوخة ودوار البحر

ت  صنع أق  راص م  ن زنجبی  ل مطح  ون م  ن س  كر نب  ات مطح  ون ون  شا      
 وتجف  ف ف  ي الظ  ل وی  ستحلب ق  رص عن  د ال  شعور       ٣ : ١:١بن  سب 

  ).القرص یكون في حجم الكرزة(بالدوخة أو قبل السفر 
  : لتقویة النظر

صغیرة من زنجبیل مطحون غ سل  یشرب عصیرجزر علیھ ربع ملعقة     
  .العینین بمغلي الشمر صباحا

  : لعالج بحة الصوت وصعوبھ التكلم
ت  دھن الحنج  رة بمعج  ون الزنجبی  ل والنعن  اع وزی  ت الزیت  ون بن  سبھ       

 م  ع ش  رب مغل  ي الین  سون محل  ى ب  سكر نب  ات أو م  ص س  كر  ٣: ١:١
  .نبات

  : لتطھیر الحنجرة والقصبھ الھوائیة
 م ضغ البق دونس وش رب نقی ع اللب ان ال دكر       نفس الطریقة السابقة مع 

  .والعسل
  : للتوتر العصبي

ینق  ع زھ  ر الخزام  ى ق  در ملعق  ة ص  غیرة ف  ي ن  صف ك  وب م  اء م  ات       
المساء للصباح، ثم یصفى ویحلى بعسل نحل ویضاف إلیھ ربع ملعقة           

  .منا زنجبیل مطحون ویشرب عند اللزوم
  : لألرق والقلق

ص  غیرة م  ن زنجبی  ل   ی  ضرب ك  وب حلی  ب س  اخن علی  ھ رب  ع ملعق  ة       
مطحون مع دھن الجسم بزی ت زیت ون وال تن سى ق راءة الق ران وذك ر                 

  .}أال بذكر اهللا تطمئن القلوب...{:اهللا
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  : للتبلد الذھني
یشرب كوب حلیب مغلي فیھ ربع ملعقة زنجبیل مطح ون ویؤك ل بع ده          

  .زبیب مع حب الصنوبر بما تیسر
  :مفرح ومنعش

وداء والنعن  اع ق  در ك  وب ك  ل   ی  شرب مغل  ي الزنجبی  ل م  ع الحب  ھ ال  س   
  .استنشاق أزیج الیاسمین أو الریحان وھو غض

 لتقوی  ة الفحول  ة والج  سم ومكافح  ة األم  راض وتجن  ب 
  :الوھن والخمول

ما وجدت منشطا للجسم مث ل الزنجبی ل المحل ى بالع سل، وأم ا إ ا أك ل                 
مربى بالعسل م ع الف ستق والخولنج ان فكم ا یق ول داود األنط اكي ف ي           

  ".فیھ سر عظیم " ): تذكرتھ(
  :كیفیھ صنع مربى األبطال

یؤخذ كیلو عسل نحل وعلى نار ھادئ ة تن زع رغوت ھ، ث م ت ضاف إلی ھ           
 - ج  را راون  د٢٥ - ج  رام زنجبی  ل٢٥: ھ  ذه األع  شاب، وھ  ى مطحون  ة

 ١٥ - ج را حن سنج   ٢٥ - جرام زعتر برى١٠ - جرام حبھ البركة   ٢٥
  . شمر٢ ه-جرام بھمن

  .ؤخذ منھ ملعقة بعد كل أكلوت) المربى(ثم یطبخ كالحلوى 
  :لبیاض العین والسبل

یعج  ن زنجبی  ل مطح  ون ق  در رب  ع ملعق  ة ص  غیرة ف  ي ع  سل نح  ل ق  در   
، ویعب  أ ف  ي قط  ارة عی  ون وقب  ل الن  وم یقط  ر م  ن ذل  ك   .ملعق  ة ص  غیرة

  .للعینین 
  :للصداع

یضرب الزنجبیل قدر ربع ملعقة ص غیرة م ع ن صف معلق ة م ن طح ین           
في قدر نصف كوب ماء، ثم یحل ى ب سكر   حبھ البركة بعد غلیھما جیدا    

  .مع دھن مكان الصداع بزیت الزنجبیل 
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٦٦  

  :للشقیقة
یعجن من الزنجبی ل المطح ون ق در ملعق ة ص غیرة م ع رم اد فح م ق در                
فنج   ان وی   ضمد ب   ذلك مك   ان األل   م م   ع ش   رب الزنجبی   ل م   ع النعن   اع  

  .كالشاي
  :لعالج الكحة وطرد البلغم
ومن اللبان الدكر المطح ون   جرام، ٥٠یؤخذ من زنجبیل مطحون قدر   

 ج رام، وتؤخ ذ ملعق ة     ٥٠٠ جرام، ویعجنان في عسل ق صب ق در          ٥٠
  .صغیرة بعد كل أكل

  :لتطھیر المعدة وتقویتھا
 ٢٥ ج  رام، وم  ن كراوی  ة مطحون  ة    ٢٥یؤخ  ذ م  ن زنجبی  ل مطح  ون    
 ٢٥ ج رام، وم ن النعن اع المطح ون     ٢٥جرام،ومن الزعت ر المطح ون    

وتؤخذ ملعق ة ص غیرة م ن ذل ك قب ل      جرام، وفى كیلو عسل نحل تعجن   
  .األكل

  :للقولون العصبي
 ج  رام ٥٠ ج رام م  ع كم ون مطح ون    ٥٠یم زج زنجبی ل مطح  ون ق در    

على نصف كوب ماء علیھ ملعقة صغیرة من الخ ل وی شرب ذل ك عن د            
  .الشعور باأللم

  :ملین لعالج اإلمساك
عل  ى ك  وب حلی  ب ب  ارد ی  ضاف رب  ع ملعق  ة ص  غیرة م  ن وی  شرب عن  د  

  .مساكالشعور باإل
  :لتدفئة الجسم ومقاومة أمراض الشتاء

 على الحلیب أو یشرب م ع القرف ة م ع قلی ل السم سم       یشرب الزنجبیل 
  .محلى بسكر أو عسل

  :للزكام
یشرب الزنجبیل بعد غلیھ وتحلیتھ بسكر م ع تقطی ر زی ت حب ھ البرك ة          

  .في األنف والحلق مع استنشاق عصیر اللیمون
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  :للنزلة الشعبیة
ل محلى بعسل نحل مع مضغ ن صف ملعق ة ص غیرة م ن      یشرب الزنجبی 

  .حبھ البركة صباحا ومساء
  :لضیق النفس والربو

یمضغ لبان دكر وتبلع عصارتھ، ثم یشرب مغلي الزنجبیل م ع الحلب ھ             
  .الحصى وذلك صباحا ومساء

  :لتفتیح سدد الكلى والكبد
 ج  رام ورق الغ  ار ٢٥ی  صنع ھ  ذا المرك  ب م  ن زنجبی  ل مطح  ون ق  در   

جرام وتطح ن، وف ي   ٥٠ جرام ویطحن، ومن حبھ البركة     ٣٥ )الالور(
  .كیلو عسل نحل یطبخ ذلك وتؤخذ من ذلك ملعقة صغیرة بعد كل أكل

  ):األفرجة(لمنع العطش وإصالح الخلطى 
یؤك  ل الزنجبی  ل مطبوخ  ا م  ع ال  سمك كبھ  ار ل  ھ م  ع الكم  ون وی  شرب      
 ك  شراب ال  ورد مثلج  ا وذل  ك بنق  ع قلی  ل م  ن الزنجبی  ل ف  ي م  اء ویحل  ى 

  .بسكر
  :لضعف الكبد وكسلھ

یم  زج الزنجبی  ل مطح  ون ف  ي ع  سل ق  صب م  ع طحین  ة ویؤك  ل عل  ى       
الفطار والعشاء یومیا مع وضع لبخة على الجنب األیم ن م ن مخ روط      

  .النعناع األخضر من المساء للصباح
  :للسعة الحشرات

تؤخ  ذ ملعق  ة ص  غیرة م  ن الزنجبی  ل المطح  ون وتم  ضغ حت  ى ت  صیر        
  . مكان اللسعةعجینة توضع بعد ذلك على

  السمسم
ورق السمسم وشجره یطول الشجر وھو نافع من الشقاق شربا وط ال   
ویسمن ومغلیھ مع بزر الكتان یزید في قوه الب اه وم اده لمن ى ونقیع ھ      

 قرح ھ ال صدروھو جی دفي      یدر البول وادمان اكلھ م ع الج بن ینف ع ف ي           
وی  ستعمل ف  ي ص  ناعھ ال  صابون والعط   و ر     .ض  یق الت  نفس والرب  و    
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  .والمطاط 
  الشاى

وھو مفید لتنبیھ األعصاب وتقویھ ضربات القلب وادرار البول وازالھ        
ابھ بضربھ الشمس ویساعد على الھضم الشعور بالتعب ومتاعب األص

ومقاومھ الحر ودف ع العط ش ولك ن اذا ش رب ب افراط فان ھ ینقل ب ال ى               
ماده مظره تحدث ضعفا في الھضم وام ساكا وارق ا وارتجاف ا وخفق ان            
القل  ب واظط  راب األع  صاب ورف  ع ض  غط ال  دم وس  رعھ الت  نفس الت  ى    

  .یسببھا األفراط في الشرب 
  الشعیر

وھ و مل ین ومق و ع  ام ولألع صاب خاص ھ وللقل  ب وھ و مج دد للق  وى        
وھاض   م من   شط للكب   د ومرط   ب ومخف   ض ل   ضغط ومك   افح لألس   ھال   
وام  راض ال  صدر وال  سل والرش  ح والمستع  صى وال  ضعف الع  ام وب  ط   

اء وضعف الكب د وض عف     وضعف المعده واألمع  ) عند األطفال   ( النمو  
اف   راز ال   صفراء والتھاب   ات األمع   اء واألس   ھال والزح   ار وام   راض      

) التھ    اب المثان    ھ والتھ    اب الكل    ى  ( والتھاب    ات المج    ارى البولی    ھ  
  والحمیات وارتفاع الضغط 

  الشمام
 للعط ش ومغ ذى اكث رمن البط یخ األخ ضر من شط             وھو مرطب ومطفئ  

لألمعاء ومكافح لألم ساك والف ضالت والبواس یر وش قوق ال شرج واذا       
اخذ على الریق یفید في عالج األورام الجلدیھ واأللتھابات وھو یجم ل       
الوجھ ویكسبھ نظاره اذا وضعت شرائحھ علیھ وھ و ینف ع ف ي ح األت             

ھ الب  ول والرم  ال والح  صى  فقرال  دم الرئوىواألم  ساك والبواس  یر وقل    
والرثی  ھ والنق  رس وقل  ھ اف  راز ال  صفراء وعاھ  ات الوج  ھ ویمن  ع ع  ن   
المصابین في مرض ال سكروالتھاب األمع اء وع سر الھ ضم واألح سن         
تناولھ في بدایھ األكل ویفید استعمالھ من الخارج ف ي ح األت الح روق      

اء ك ل  الخفیفھ والتھابات والعنایھ بجلد الوجھ الجاف یغسل الوجھ م س    
  .یوم 
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  الشوكوالتھ
وھى توصف للریاضیین والعمال فھى تقدم لھم من شط كبی ر ف ي حج م        
صغیر وتعطى ل ذوى األعم ال الفكری ھ واألوألد وام ا األش خاص ال ذین            

ل  شوكوالتھ اذا ك  ان جھ  ازھم تغ  ذیتھم قلیل  ھ والنقھ  اء فیمك  نھم تن  اول ا
الھضمي سلیم وتمتنع الشوكوالتھ ع ن مرض ى ال سكر ومرض ى الكب د        
والمصابین بقرحات في المعده واألم ساك والنق رس وال سمنھ والرثی ھ          

  والعصبیین والمصابین بالتحسس والرمال والحصى وامراض القلب 
  الطحینھ

وھ  ى ص  عبھ الھ  ضم وتمن  ع ع  ن ذوى المع  ده واألمع  اء ال  ضعیفھ لم  ا    
  تسببھ من نفخھ والریاح فیھا 

  طلع النخل
 وھ  و یق  وى المع  ده ویجففھ  ا وی  سكن ث  ائره ال  دم وینف  ع المح  رورین     

ویقوى األحشاء وینفع من ض یق الت نفس وال سعال البلغم ى واذا اخ ذا          
الطلع مع العسل یقوى الجسم عامھ والعمل الجنسى خاصھ واذا وضع 
ھ  ذا الم  زیج ف  ي ال  رحم ازال العق  م واذا تحمل  ت الم  راة ب  الطلع قب  ل         
الجم  اع اع  ان عل  ى الحب  ل وان االكث  ارمن تن  اول الطل  ع ی  ضر بالمع  ده   

م وی  صلحھ ال  سمن وھ  و ی  نظم ال  دوره الطم  ث      وال  صدر ل  بطء الھ  ض  
  .ویساعد على تكوین البیضھ في األنثى 
  العدس

ویوص    ف ل    ذوى ال    صحھ الجی    ده ولل    ذین یب    ذلون جھ    دا ع    ضیما    
 األطف ال  ولضعفااألعصاب وقشوره تكافح األمساك وھو یزید في وزن      

وی در الحلی ب ویع الج فق  ر ال دم ویحف ظ األس  نان م ن النخ ر واذا س  لق        
بالم  اء وھ  رس ووض  عت من  ھ كم  ادات عل  ى الخراج  ات فتق  وم بفتحھ  ا  
وھ  و ی  ضر الم  صابین باف  ات ف  ي مع  دھم فی  سبب لھ  م غازل  ت ونفخ  ھ    
وتف  سخات ول  ذا ین  صحون ب  األقالل من  ھ وان دقی  ق الع  دس یفی  د ذوى   

بین بع  سر الھ  ضم ویوص  ف اكل  ھ للم  صابین    العم  ال الفكری  ھ والم  صا 
ویمن   ع ع   ن الب   دینین وذوى  بفقرال     دم وللنقھ     ین ولألطف     ال 
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٧٠  

  األمعاء الضعیفھ والمصابین بامراض الكبد والكلى والمراره
  العرقسوس
ت قرح   ھ المع   ده اواألمع   اء   وھولمعالج   ھ ع   سر الھ   ضم وف   ي ح   اال   

یؤخ ذمنقوع الج  ذور مرط ب وم  در للب ول ومك  افح لألم ساك وت  ستعمل     
ض د التھ اب الحل ق والحنج ره وبح ھ         % ٢عصاره جذوره طبیا بنسبھ     

ال  صوت والرش  ح وھ  و ألی  سبب مغ  ص وألی  ورث األدم  ان وی  ستعمل      
  .كمادات وغسول للعیون 

  العسل األسود
یفی  د ف  ي فق  ر ال  دم والحموض  ھ المعدی  ھ وھ  و س  ھل الھ  ضم وس  ریع       
األمت  صاص وی  ستعمل الع  سل األس  ود ف  ي تحلی  ھ كثی  رمن الم  اكوالت      

  .عوضا عن سكر األبیض كما یستعمل في المشروبات
  العناب

ح ، ن    افع م    ن ال    سعال والرب    و ، والج    دري ، والح    صبھ ، والق    رو 
  وال   دمامیل ، والبث   ور ، ووج   ع الكلیت   ین والمثان   ھ ، ووج   ع ال   صدر     
وینف  ع ال  صدر والرئ  ھ ، ویح  بس ال  دم بقب  ضة ، والم  اء المطب  وخ فی  ھ  
العناب یبرد ویرطب ، ویسكن الحده واللذع الذي في المع ده واالمع اء        
، وال  سعال ع  ن ح  رارة ، ویل  ین خ  شةنة ال  صدر والحنج  رة ، ویول  د      

ل الطب   ع ، وی   سكن ح   دة ال   دم ، وینف   ع ال   صدر ،   بلغم   ا وك   ذلك یعق    
وی   سكن ال   صداع الحاص   ل م   ن ال   دم   . وال   شربھ من   ھ ثالث   ون ع   ددا  

والصفراویھ ، وینفع من الصداع والشقیقة ، ویقوي الب دن ، وی صفي    
  .الل                ون ج                دا ، وی                سكن غلی                ان دم االطف                ال  

یول  د ال  یح ، ویم دد ال  بطن ، وی  ضعف الق  وة الجن  سیھ  : وم ضرتة ان  ھ  
 الزبی  ب كم  ا وص  ف العن  اب بان  ھ م  ن الفوام  ھ اللمفی  ده ج  دا    وی  صلحھ

الم  رض الحل   ق وم   سكن ومھ   دئ ومك   افح لل   سعال ، ون   افع لل   صدر  
وفوائ  ده تع  ادل فوائ  د ال  بلح والت  ین وت  صنع من  ھ منقوع  ات للن  زالت       
الصدریھ ومطبوخات مرخیھ مدره للبول وم سھلھ كم ا تستح ضر من ھ              

 وینف ع ف  ي الرب  و ،  خالص ھ قاب  ضھ وع  صارتھ تلط ف حموض  ھ ال  دم ،  
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٧١  

  ووجع المثانھ والكلیتین 
  العنب

یسھل البطن وینفع المعدة وھو جید للمرضى منشط للقوه الجنسیة 
یفیدغذاء ویقوي البدن ویصبھ بسرعھ ویولد دما جدیدا وینفع الصدر 

  والرئة 
 احسن الفواكھ غذاء ، ویسمن ، ویصلح ھزال الكلى ،ویصفي وھو

ویعدل االمزجھ الغلیضھ وینفع من السوداء واالحتراق ، وقشرة 
وبزره یولدان االخالط الغلیظھ ، وشرب الماء علیھ یولد االستسقاء 
وحمى العفن ، ینبغي ان یوكل فوق الطعام ویعتقد ان العنب یشفي 

الدم من الصدر ، والزنطاریھ ، وأمراض من الحمیات الحاره ، ونزف 
الكبد وكان عصیر العنب معروفا كمطھر ومدر للبول وضد الحمیات ، 

كما انا الزبیب المجفف بالشمس كان یستخدم كملطف في االمراض 
الصدریھ وامراض الرئھ والكبد والكلى والمثانھ واكلھ مع البزر یقاوم 

لجلد ، ولوقف النزیف االسھال وأوراق العنب تستعمل ضد أمراض ا
  . عند المرأة 

كما انھ یحتوي على البوتاسیم ، والمنغنیز، والكالسیوم ، 
والمغنیزیوم ، والصدیوم ، والحدید والكلور ، والفسفور ، والیود 

كما ) ب ( و ) ج ( و ) أ ، ب ( بنسبھ عالیھ وھو غني بفیتامینات 
ا ، طارد انھ ھاضم جدا منشط للعضالت واألعصاب مجدد للخالی

وھو . للسموم من البدن ، مرطب ، مدر ، مطھر ، مفرغ للصفراء 
ینفع في فقر الدم ، ولزیاده الوزن ، ولالرھاق ، ودور النقاھة ، 

ونقص الغذاء ، والھزال ، وضعف العظام ، واضطرابات الكبد 
والطحال ، واضطرابات الصفراء والدم ، والھضم ، واالمساك 

  .لعنایة بالوجھ ، والتھاب االمعاء والعاھات الجلدیة ، ول
  

  الجوافة
كم ا تحت وي عل ى    ) ، ج ٢، ب١أ ، ب ( من اغنى المصادر بفیتامینات     
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م   واد دھنی   ھ ، والب   روتین ، والكال   سیوم ، والحدی   د ، والفوس   فور ،   
وقشورھا أغن ى م ن لبھ ا بالفیتامین ات ، وقیمتھت ا الحروری ة عإلی ھ ،              

فص بوفرة ، لذى یخ شى من ھ     وفي ثمرتھا الخضراء یوجد حامض الع     
ال توج د ف ي الثم رة    )) س والدین  (( في احداث تسمم م ن م ادة ت سمى          

الناض   جة الت   ي ع   ي س   ھلھ الھ   ضم ووف   رة الح   رارة ومم   ا ی   ذكر ان  
الحموضھ وال سكر والبكت ین تت وازن بدق ة ف ي ثم رة الغواف ة ، ویج ب                

، كم ا  الحذر من الغوافھ ذات الون المتغیر والرائحة الكریھ ة والذابل ة        
  ان الغوافة ال تدخل في صنع األطعمة ، وانما تؤكل فاكھة نیة طازجة 

  الفاصولیاء
تن شط القل  ب وتقوی ة ، وتوق  ف نق  ص كری ات ال  دم الب یض ، كم  ا انھ  ا     

ل منھ  ا مرض  ى القل  ب ،  جی  دة الغ  ذاء ، وال ت  سمن ، ویمك  ن أن یتن  او  
فاتقوم مقام البروتین الحیواني . وذوو الضغط العالي ، وسوء الھضم 

وھ ي  . ویشترط أن تكون طازج ة القط ف وطری ة          . في بعض األحیان    
مھدئ  ة لألع  صاب ، وم  درة للب  ول ، ومنظف  ة لل  دم ، وض  د التعفن  ات ،   

النمو النقاھة وبطء : وتعطى في حاالت . ومقویھ للكبد ، والبنكریاس 
، واالعیاء ، والرمال البولی ة ، وازالل ، والروماتیزیم ا ، والنق رس ،     

  .والسكر ، وقلھ البول ، ونقص المواد الحیویة في الجسم
مغی  ة ج  دا لغناھ  ا بھی  درات الكرب  ون     : ام  ا الفاص  ولیھ الیاب  سة فھ  ي   

وبالفیتامینات النباتیة التي یمكن أن تنوب مناب الفیتامینات الحیوانی ة         
  . ض الح                                          االت ف                                          ي بع                                          

ولتن  شیط الج  سم ، وتعزی  ز الجھ  از الع  صبي ، ویستح  سن أن تؤك  ل        
حب  وب الفاص  ولیة بق  شرھا ألنھ  ا تحت  وي عل  ى خم  ائر مفی  دة ، وھ  ي    

  . س                ھلة الھ                ضم م                ا ل                م تك                ن قدیم                ة     
, للریاض ین ، وذوي األعم ال المرھق ة    : وتوصف الفاصولیھ الیاب سھ   

 ب   المغص المع   دي والم   صابین, وتمن   ع ع   ن الب   دینین , والم   راھقین 
واألمع   ائي وب   القروح وع   سر الھ   ضم ، وأم   راض الكب   د ، والنقھ   اء  

  .والحامالت ، واالطفال الصغار وذلك لصعوبھ ھضمھم
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  الفجل
م ی  ستعمل لع  الج النظ  ر والذاب  ھ الرم  ال والح  صى ولوق  ف ب  صق ال  د     

والدرار الب  ول ولمكافح  ھ ال  سموم وھ  و مق  وي للھ  ضم م  شدد للمع  دة    
مضاد للحفر ومدر للبول فاذا اك ل قب ل الطع ام دفع ھ ال ى ف وق لی سھل                  
القي وخصوصا مع ماء العسل واذا اكل ادر الطمث وب زرة ب شراب او     
بالخل یقئ ویدر البول ویحلل ورم الطعام واذا شرب بالشراب نفع من    

 ت ضمد ب ھ عل ى القرح ة الغنغرینی ة او القوب اء ابرھ ا        نھشھ الحیھ واذا 
وھو یزیل النمش والكلف جید لوجع المفاصل ویدر اللبن واكل الفج ل            
یحسن اللون وینبت الشعر المتناثرویحسنة وھو م شھي م ضاد للحف ر      
مضاد لرشح مطھر عام وھو یقوي العظام ویدر البول وعصیرة عل ى       

ونب  وات الكب  د والرم  ال وبع  د  الری  ق یفی  د ض  د االحم  اض ال  صفراویھ   
الطع  ام یع  ین عل  ى الھ  ضم وعل  ل ال  صدر وینف  ع ض  د ال  سعال ال  دیكي     
وتخمرات االمعاء ویسمح للب دینین بتن اول الفج ل ولل ذبن ی شكون م ن         
قل  ة اف  راز اكب  ادھم وبع  ض االطب  اء یوص  ون بتن  اول الفج  ل للم  صابین  
 برم  ال والح  صى كم  ا یوص  ى بتناول  ة الم  صابون ب  امراض الم  رارة و  

النقرس والروماتیزما واالطفال والحب الى وفق راء ال دم لوج ود الحدی د             
فی   ھ وی   شترط ان یك   ون الفج   ل طازج   ا طری   ا ویعل   ك جی   دا ویفی   د         
االشخاص الذین یعانون من امراض الجلد لوجود الكبریت فی ھ ویمن ع         
ع   ن الم   صابین ب   امراض الكب   د والمغ   ص المع   دي والمع   وي وذوي    

  .االجھزة الضعیفة 
  الفلفل

یجل  و ال  صوت ویقط  ع ال  بلغم ویحل  ل ال  سعال الب  ارد ینف  ع ف  ي الرب  و        
وضیق التنفس وفي تحلیل الریاح الغلیظة من المعدة وی ذھب الج شاء           
الح  امض ویجل  و البھ   ق والب  رص وینب  ت ال   شعر المت  ساقط بم   رض      

اذا ( ویفج   ر ال   داحس  ) ذا اس   تعمل م   ع الع   سل والب   صل   ا( الثعل   ب 
ویزی  ل بی  اض االظ  افر وی  سخن االع  ضاء الت  ي   ) اس  تعمل م  ع الزف  ت  

غلب  ت علیھ  ا الب  رودة وطبخ  ة م  ع أي دخ  ن واس  تعمالة وق  ت طوی  ل       
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یذھب الرع شة والخ دروالفالج ویق وي الحف ظ وی ذكي ال ذاكرة ویح رك          
وھ  و یف  تح  ) ل  سكر اذا ش  رب م  ع حلی  ب الغ  نم وا  ( الرغب  ھ الجن  سیة  

الشھیة وھو شدید التاثیر في المعدة واالدمان علیھ بافراط یف سد ال دم             
ویضعف المعدة ویھیج االعصاب وتناول كمی ة ض ئیلھ م ن الفلف ل م ع            
الطع  ام یف   تح ال   شھیة وین   شط المع  دة للھ   ضم ویق   وي الب   اءة ویفی   د   
الرش  وحات والن  زالت ال  صدریة بغل  ي ملعق  ھ م  ن الفلف  ل م  ع ال  سكر        

ذ ساخنا ویساعد القلیلمن الفلفل عل ى ازال ھ االنتف اخ ف ي المع دة          ویؤخ
وط رد اللری اح وت سكین المغ ص ویزی د اف رازات المع ده واالكث ار من  ھ         
یسبب الفواق وبھیج المعدة ولذا ال یصح ان یستعملة الم صابون ب اي         

 (         ن   وع م   ن االتھاب   ات الداخلی   ھ واحتقان   ات االوعی   ة الدموی   ة 
وی  ستعمل ) تھ  اب الكل  ى ، المثان  ة ، المب  یض ، المع  دة    البواس  یر ، ال

  الفلف                         ل خارجی                         ا لتحدی                         د االلتھ                         اب  
  .والتھیج الجلدي ولتنبیة الموضعي ضد الروماتیزما 

  الفول
وھ و م  در للب  ول وتن  شیط الھ  ضم وال  تخلص م  ن الرم  ال ولتھدئ  ة االم  
الكلیتین ووقف القي وینصح لضعاف المعدة والمصابین بعسر الھضم          

معاء واالتھابھا ان یمتنعو عن تناول الفول وفیھ من االم الح          وضع اال 
المعدنی  ھ الحدی  د والفوس  فور والكال  سیوم والكبری  ت وھ  و ذو مفع  ول     
قلوي في الجسم اذا اكل مع ع صیر اللیم ون او دب س الرم ان والزی ت            
او ال  سمن وم  ن ھ  ذا یظھ  ر ان الف  ول ی  اتي ف  ي الدرج  ھ الثانی  ھ ب  ین        

ی  ده ك  اللحم وال  سمك والب  یض والج  بن وفق  رة    االغذی  ھ البروتینی  ھ الج 
بالحم  اض االمینی  ة یجعل  ھ غ  ذاء ن  اقص فایج  ب دعم  ھ واتم  ام نق  صھ     
بمقدار من الجبن او البیض او اللحم او الزبدة وكذلك بقدار من الجبن      

  . والخضروات الطازجھ كا الخیار والخس والبنادوره 
یھ الت ي تعطی ھ   والفول الیابس ھ و اكث ر غن ى ب المواد الغذائی ھ االساس          

قیمھ غذائیھ عإلیھ ت ضارع قیم ھ الع دس وف وق ھ ذا اس ھل ھ ضم م ن              
  الفول االخضر الذي تجعل االلیاف الموجودة في قشره ھضمة صعبا 
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  القرنفل
ضاء الباطنی ھ ویع ین   یشجع القل ب ویق وي المع دة والكب د وس ائر االع             

على الھضم ویطرد الریاح ویقوي اللثھ ویطیب النكھھ وھ و ینف ع م ن      
االستستقاء منفعھ بالغھ ویقوي الكبد والدماغ ویدخل في االكحال التي   
تح  د الب  صر وت  ذھب الغ  شاوة ویقط  ع س  لس الب  ول وتقطی  ره وی  سخن   

ر ارحام النساء ویساعد عل ى الحب ل اذا اس تعمل من ھ درھ م عن د الطھ               
من الحیض وینف ع اص حاب ال سوداء ویطی ب ال نفس ویفرحھ ا ویزی ل              
الوح  شھ والوس  واس وینف  ع م  ن الف  الج والق  وه وھ  و ی  ضر اص  حاب      
االمزجھ الحاره والدمویھ والقابلین لتھیج وھ و ط ارد للحم ى ومطھ ر              
ومعقم ومخدر وھو یشفي القروح واالم الراس وال صرع ویحم ي م ن            

حتقان والسموم ویسكن االم االس نان   الوبئھ ویساعد الھضم ویضاد اال    
ویخف  ف االتھ  اب الح  ساسیھ وینب  ھ القل  ب والمع  دة وی  در الطم  ث كم  ا    
یستعمل مسحوقھ ف ي ھب وط المع ده وض عفھا وف ي االس ھالت وان واع               
الق  ى واالن  دفاعات الجلدی  ھ وض  عف الب  صر وال  سمع وھب  وط الق  وى       
وی   ستعمل ف   ي الحلوی   ات والمخ   الالت والصل   صات وال   سلطات وف   ي   

  .عطیر الصابونت
  القشدة

ثمره القشده على العم وم لذی ذ س كري الطع م عط ري الرائح ھ اذا اخ ذ          
وح  ده رط  ب ال  صدر ولك  ن كث  ره اكل  ھ ت  سبب الحك  ى وفی  ضان ال  دم         

  .ھ وتستعمل عالج للحصییات الصغیره والمراض المثان
ان ثمرة القشده بارد وثقیل وعسیر الھضم فال " \میریھ " \قال العالم 

  .یسمح للمرضى بتناولھ 
  السكر قصب

وھو یقوي المعده والكبد ویفتح سدد الكبد وسكر النبات یجلو ویلط ف   
غیر لذع وال عنف عل ى الطبیع ھ مواف ق للمع دة الن ھ       ویلین البطن من    

یجل   و م   ا فیھ   ا والفانی   ذ ی   سكن الری   اح والخ   شونھ وال   صدر والرئ   ھ  
وال   سعال ویجل   و الكل   ى والمثان   ھ وینق   ى البی   اض ال   ذي ف   ي الع   ین     
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والخزاني یلین الصدر والفانیذ یلین الطبیعھ وینفع من السعال البلغمي 
الصدر وسكر العشر جی د للمع ده   ویسخن نواحي الكلى وینفع من علل  

والكبد وینفع الكلى والمثانھ وینفع من البیاض الع ارض ف ي الع ین اذا        
اكتحل بھ فھو یحد البصر وال یعطش ك ا ان واع ال سكر وتناول ھ یعط ي                
الج  سم م  ا یلزم  ھ م  ن طاق  ھ ولك  ن االكث  ار من  ھ یظ  ر االمع  اء ویلھ  ب      

 المع  ده وی  سمن المع  ده وھ  و یق  وي الكب  د والعظ  ام وی  در الب  ول ویل  ین 
  .النحفاء وعصیر القصب شراب مفید مغذي 

  القلقاس
وھو یسمن األجسام ویغذیھھا غذاء جید ویصلح الصدر من الخ شونھ        
والسعال ویھیج القوه الجنسیھ واذا دق ووضع عل ى األورام ان ضجھا             

ان احرق وذیر على القرح ادملھا وھو ی شد ال شعر وی صلح الق روح         و
بتغذیتھ ویمنع ھ زال الكل ى ولكن ھ ین ضج ویول د ریح ا غلی ضا وس دادا           
وی  صلحھ الع  سل او ال  سكلجین وینف  ع ب  ذره وع  صاره ورق  ھ لح  صاه      
الكلى والمثانھ واألسھال وضھر من تحلیل القلق اس ان ھ یحت وى عل ى               

سبھ عالیھ من المواد ال سكریھ والغروی ھ   نسبھ ضئیلھ من البروتین ون   
  واألمالح المعدنیھ كالفسفور والكالسیوم
 القرنبیط

وھو یقتل الدود ویفجر األورام ویلحم الجروح ورماده وی ذھب الق الع          
ئر االثار ویسھل للزوج ات ش ربا   والحفر وھو بالعسل یزیل البحھ وسا   

ومائھ یعید الصوت بعد انقطاعھ وكذا ان عق د بال سكر واس تعمل وھ و           
یمنع الصداع والبخار وینقى الكلى والمثان ھ واوج اع ال صدر كال سعال            
ویحلل األستسقاء والنساوالنقرس وما في المفاصل من الضماد بدقیق 

وانتث  ار ال  شعر  ال  شعیر وی  در الطم  ث ورم  اده یمن  ع الق  رع والح  زاز      
لطوخا وھو یولد الری اح والقراق ر والوس واس وی صلحھ ب شرب مائ ھ               
وتن  اول حل  و واألدھ  ان وھ  و مق  وى للبنی  ھ وفی  ھ عناص  ر فیتامینی  ھ         
ومع  ادن ثمین  ھ وفی  ره م  ن الكال  سیوم والبوتاس  یوم والكبری  ت والی  ود    
وتجعلھ مفید للشعر واألظافر وكذا ینصح بتناولھ لكل األشخاص مع دا            
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مع   ده ال   ضعیفھ وع   سر الھ   ضم والغ   ازات واألطف   ال ال   صغار   ذوى ال
في معالجھ األستسقاء وتشمع الكبد وفي مكافح ھ   ) القنبیط  ( وھویفید  
  .السمنھ 

  )لوز الھند ( الكاكاوو 
 ض  ربات القل  ب ویزی  د ال  دم وھ  و ت  اثیر اق  ل م  ن الك  افئین وھ  و ی  سرع 

المن  دفع م  ن القل  ب بفع  ل انقب  اض ع  ضالتھ ویزی  د ف  ي ن  شاط الخالی  ا     
الكلویھ وفرى افراغ الملح في الحاالت المرض یھ والكاك او ھ ى الم اده        
االساس  ي كم  ا ت  ستعمل ف  ي العط  ور ومستح  ضرات التجمی  ل وتوض  ع     

ء الكاكاو المسحوقھ فى الماء المغلى مع الحلی ب وت شرب وتك ون غ ذا       
مق  وى ومن  شطا وبم  ا ان الكاك  او غن  ى ب  المواد الدس  مھ فاألكث  ار من  ھ    
یتع ب اجھ زه الھ ضم وك  ذلك األم الح ال وفیره فی  ھ تجعل ھ غی ر مواف  ق        

  .للمصابین والتھاب المفاصل وضعف المسالك البولیھ 
  الكراث

وھویفسد الثھ واألس نان وی ضر بالب صر والنبط ى من ھ ینف ع البواس یر              
مسلوقا واكال وضمادا ویحرك الباءه ویوضع عل ى الجراح ات الدامی ھ             
ویقطع دمھھا واصحاب اللحان یستعمل لتصفیھ اصواتھم وھ و من شط    
ومرمم حیوى ویفید المصابین بالربو وال سعال واألم ساك والتخم رات           

ھ  و یرط  ب األلتھاب  ات البدنی  ھ ویل  ین ال  شرایین والتحج  رات المعوی  ھ و
المتتصلبھ ویقوى األع صاب وداء ال صرع والتھاب ات المفاص ل وعل ل            
المسالك البولیھ والحصى والرمال ویدر البول ویخفف البدانھ وی صلح   

الخراج   ات ال   دمامل والتھ   اب : خل   ل الكلی   ھ ویوص   ف خارجی   ا لعل   ل 
رج  ل واألی  دي وعق  ص   المثان  ھ وح  صر الب  ول والبواس  یر واثف  ان األ    

الحشرات والجروح ویستعمل للعنایھ بجلده الوجھ ویوخ ذ م ن ال داخل           
ماكول ومغلى ومنقوع ا وج ذوره تق شر وتھ ر س وتوخ د م ع الحلی ب              
لمكافحھ الدود ویستعمل من الخارج عصیره مع حلی ب غ سول للوج ھ       
ألزالھ البقع الحم ر والطف ح الجل دى وع صیره م ع ل ب القم ح وال سكر           

لبخات على الخالرجات والدمامل ألنضاجھا وفتحھھا وتوضع       یستعمل  
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كم  اده ح  اره م  ن ك  راث م  سلوق مھ  روس ومغط  ا بزی  ت الزیت  ون ف  ي   
اس  فل ال  بطن لمكافح  ھ ح  صر الب  ول والتھ  اب المثان  ھ وھ  و مفی  د ج  دا    

وھ  و یفی  د ال  ذین ی  سیرون عل  ى   ) ج( لل  صحھ ب  سبب غنھ  ا بفت  امیین  
ل والب ول واألمعاءوتن اول     انظمھ غذائیھ ضد ال سمنھ والتھ اب المفاص         

الكراث المطبوخ مع البطاطا یفید طالبى النحافھ واألطفا ل ذوى المع د       
  .الضعیفھ 

  الكرفس
وھ  و مق  وى ع  ام وم  رمم لخلیاالج  سم ومرط  ب وم  در للب  ول ومنح  ف    

ماتیزم  ا ومطھ  ر لمج ارى ال  دم وم  ضاد لل  تعفن  وض د داء الحف  ر والرو 
وعسر الھضم وال وھن والحم ى المتقطع ھ وال صرع وام راض ال صدر              
وال   سمنھ وزی   اده ال   دم والعق   د الخازیری   ھ واألرق والنقھ   ھ وی   ستعل   
الك  رفس خارجی  ا ض  د الج   روح والخراج  ات وال  سراطانات والخن   اق      

ط س یألن  والتھاب المفاصل والتشقق من البرد وھو مشھى جی د وین ش     
) أ(اللع  اب الھاض  مھ وع  صیره غن  ى بالفیتامین  ات وبخاص  ھ فیت  امین     

وھم   ا فیتامین   ا نم   و والحف   ظ م   ن األم   راض وی   صلح  ) ج(وفیت   امین 
الكرفس لكل األشخاص ذوى الصحھ الجیده ویوكل نیئا مفروما ناعم ا   
او یعلك باألسنان ویمنع عن ذوى األمعاء الضعیفھ والم صابین بع سر          

اولھ للمصابین بالسمنھ والسكرى والتھاب المفاصل     الھضم وینصح بت  
  .والروماتیزما والتھاب الكلى 

  
 الكركدیھ

وھومرط  ب ومن  شط وم  شھ وھاض  م ومن  ضف وم  سھل وض  د الحف  ر      
مفاصل والنق رس  ومفید لعلل الصدر والربو وضعف المعده والتھاب ال    

والروماتیزما والمغص الكلوى والحصى واألشربھ القلویھ وھو یوك ل         
  .نیى مع السلطھ 

  الكرنب
ت   سكین األوج   اع وع   صارتھ وھو منضج ومل ین ول ھ خاص یھ        
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م  ع ) ش  ربا ( ل  ل والخوان  ق وتنق  ع م  ن الع) وم  شوقا ( تنق  ى ال  راس 
الخل واكلھ یصفى الصوت وھو ردى للمع ده وم ضلم للب صر ومجف ف         

والكال   سیوم واألم   الح المعدنی   ھ   ) ج( و) ١ب(لل   سان وب   ھ فیت   امین   
القلوی  ھ وبخاص  ھ الكبری  ت وھ  و یفی  د ف  ي تخفی  ف حموض  ھ الج  سم         
وی  صلح للم  صابین ب  امراض الجلدی  ھ وألألم الروماتیزم  ا ویط  ر دود       

واوراق  ھ تطھ  ر وتعق  م الج  روح المتعفن  ھ وتن  ضج الخراج  ات    األمع  اء 
وتفتحھا اذا وضع مغلیھا كمادات على ھذه األفات ومن مزای ا الكرن ب          
ان   ھ خ   ضار مست   ساغ وقلی   ل الن   شاء وھ   و مآلئ   م لم   رض ال   سكر         

  .وللباحثات عن النحافھ من النساء 
  الكمثرى

تعط  ى الكمث  رى لك  ل األش  خاص بم  ا ف  یھم األطف  ال ب  شرط ان تك  ون        
ناض   جھ وخصائ   صھا انھ   ا م   دره للب   ول وص   فراء وملین   ھ وم   سھلھ   
ومرمم  ھ للخالی  ا ومغذی  ھ ومفی  ده للمع  ده ومھدئ  ھ ومرطب  ھ وتوص  ف    
لعل   ل الروماتیزم   ا وال   صرع والتھ   اب المفاص   ل وال   وھن الج   سمى       

  .الدم والسل واالسھاالت والسكرى والعقلى وفاقھ 
  الكوسى

ان  ھ غ  ذاء ب  ارد مول  د لل  بلغم وھ  و م  ن طع  ام المح  رورین ینف  ع م  ن          
الحمیات ویسكن الھیب وانح داره ال ى المع ده وھ و مل ین وم در للب ول           
وس  ھل الھ  ضم وم  ضاد لت  سمم وفی  ھ خاص  یھ التطھی  ر والتلی  ین وھ  و    

 والبوت   اس وفی   ھ م   ن المع   ادن الف   سفور  ) ج(و) أ(غن   ى بفتامین   ات  
والحدید والكالس والمغنیس والكبریت ویوصى تناولھ لمرضى ال وھن    
العقلى والنفسى والتھابات المجارى البولی ھ ونق ص الب ول والبواس یر            
وع    سر الھ    ضم والتھاب    ات االمع    اء والزنتاری    ھ واالم    ساك واألرق  
وال  سكرى واآلف  ات القدیم  ھ وم  ن خصائ  صھا انھ  ا تط  رد الدی  دان م  ن    

  .ر سام وال مھیج للمعده واألمعاءالجسم وھو غی
  اللفت

وھى غنیھ بالكالسیوم والفسفور والبوتاس والمغنیز والكبریت والیود     
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وخاصھ في اوراقھ الحدید والنحاس اما خصائصھا فھى مج دد لن شاط       
ول ومرط  ب ون  افع لل  صدر ومل  ین ومفت   ت     الج  سم مطھ  ر وم  در للب      

للح  صى ومھ  دئ ل  سعال ون  افع لل  صرع ومل  ین ومزی  ل لتع  ب وال  وھن  
النف  سى والعقل  ى والن  زالت ال  صدریھ واالكزیم  ا وح  ب ال  شباب وض  د     
ال   سمنھ وی   ستعمل خارجی   ا ض   د الخن   اق والمعالج   ھ ت   شقق االی   دى     
واالرجل وینصح بتناولھ االشخاص الب دنیون واالش خاص المعرض ون     

ألم  راض الجلدی  ھ ب  سبب غن  اه بالكبری  ت ویمن  ع ع  ن مرض  ى ال  سكر    ل
  .لكثره المواد السكریھ فیھ وعنھ ضعاف الكبد والمعده واألمعاء 

  اللوبیاء
وص  فت ف  ي الط  ب بانھ  ا تخ  صب الب  دن وت  در الح  یض والب  ول وتل  ین    

( لطب  ع وتنف  ع م  ن اوج  اع ال  ضھر والكل  ى وتھ  یج الرغب  ھ الجن  سیھ      ا
وتفی د ف ي اوج اع ال صدر والرئ ھ وھ ى تول د           ) خصوصا مع الزنجبی ل     

نفخا وریاحا وبلغم ویدفع ضررھا باكلھا مع الكمون والزعتر والفلف ل       
  .والعسل والزیت والخردل والقرفھ 

  اللوز
ینق  ي ال  صدر ویف  تح ال  سدد وینق  ي الرئ  ة وع مثل  ھ م  ن   : لل  وز الحل  و 

السكر ونصفھ من الزبیب الیابس یقطع السعال المزمن ومالزمھ اكل ھ            
ت   سمن وتحف   ظ الق   وى وت   صلح الكل   ى وتزی   ل حرق   ھ الب   ول وتق   وي   

  .االعضاء وتحفظ جوھر الدماغ 
ھ ضما والمرب ى اعظ م ف ي التغذی ة والت سمین         واللوز المق شور اس ھل      

واصالح الكلى ودھنة الطف من ذلك كل ة وألخ ضر ی شد اللث ھ ویق وي            
المعدة واذا اكل ا للوز بقشرة قبل ان یصلب وی شتد س كن م ا ف ي الف م       
واللثھ من الحرارة واللوز الفط ري ی صلح بل ھ المع دة وان قل ي یاب سا            

كل بالسكر زاد ف ي الن ي وس ھل    لین الحلق لكنھ ثقیل على النعدة وإن ا 
  .انھضامھ 

ام  ا الل  وز الم  ر ف  ال ش  ئ یعادل  ھ ف  ي ازال  ھ األخ  الط الغلیظ  ھ والرب  و        
وال  سعال واورام ال  صدر والرئ  ھ وام  راض الطح  ال والكب  د والیرق  ان      
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والسدد بالعسل والقولنج والمغص بماء العسل اكال وھو یجلو ال نمش        
وھ و ینف ع م ن وج ع      والكلف اذا طبخ اصل شجرة ووضع على الوجھ         

االذن اذا قطر زیتھ فیھا وغسل الراس یمنع الجزاز وھو یقوي البصر 
وینفع من الحكھ ویفتح س دد الكب د ویع ین عل ى نف ث االخ الط الغلیظ ھ              

ام  ا خصائ  صھ فھ  و غ  ذاء مت  وازن ومغ  ذا ج  دا     . م  ن ال  صدر والرئ  ھ  
ومنشط وبخاصھ األعصاب والیابس منھ ینوب مناب الحم ل دى بع ض          

ص وھو مرمم للجسم ومطھر لألمعاء ویھضم جی دا اذا حم ص     األشخا
  :جی                          دا وی                          ستعمل الل                          وز داخلی                          ا  

للحامالت والمرضعات وللریاضیین ولمرضى األعصاب والم صابین        * 
ب   الوھن الجثم   انى والعقل   ى واأللتھاب   ات وت   شنجات الحلق   وم وط   رق  
الت نفس ولمرض ى الجھ از الب ولى والمع ده واالمع اء والح صى وال  سل        

ھین والمعرض   ین لألم   راض وللم   صابین باألم   ساك وال   تعفن     والن   اق
  .األمع                                     ائى ومرض                                     ى ال                                     سكر  

ویفی د الل  وز ف  ي تقوی  ھ ال دماغ والنخ  اع ال  شوكى والجھ  از الع  صبى   * 
  والنظر ویفتح مجارى اللبول ویكافح األرق 

وحلی  ب الل  وز یعط  ى الم  صابین بالت  شنج والتھ  اب المع  ده واالمع  اء   * 
  ب ونوبات السعالومسالك اللبول وخفقان القل

وزیت الل وز یعطى ضد الخن اق ال صدرى وال سعال المت اوب ویعط ى             * 
ث  الث مالع  ق كبی  ره من  ھ ب  ین وجب  ات الطع  ام ألن  زال الرم  ال البولی  ھ      
ولمعالجھ األكزیما والحروب وامراض الجلد تدھن بزیت اللوز وألال م        
 األذن تنقط قطرات من الدھن اللوز في األذن ولمعالجھ التھاب ع ضلھ           

الشرج وتخفی ف األم البواس یر ت دھن بم زیج م ن زی ت الل وز ب البیض               
ویستعمل اللوز المرفي الط ب ب شكل كم ادات توض ع عل ى مك ان األالم         
الصداع والمغ ص المع دى ومغ ص الكل ى ومغ ص الكب د والروماتیزم ا            
ومعجون اللوز المر یستعاض بھ عن الصابون لغسل األكزیما والزالھ       

  .لرجلین واألبط النمش الجلدى ورائحھ ا
  اللیمون
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وھومق  وى للمع  ده ومنب  ھ ل  شھوه الغ  ذا معین  ھ عل  ى ج  وده االس  تمراء   
مطیب  ھ للنكھ  ھ محرك  ھ لطبیع  ھ مطیب  ھ لج  شاء مقوی  ھ للقل  ب م  صلح        

اوم م   ضاز ال   سموم لكیفی   ھ األخ   الط الردیئ   ھ وفی   ھ م   ع ذل   ك ان   ھ یق     
الم  شروبھ والم  صبوبھ ویخل  ص منھ  ا وغ  ذا ھ  و ع  سر الھ  ضم بط  ئ     
األنحدار قلیل الغ ذا ء والمعت صر لق شره ش د ی د الج الء ق وى التقطی ع               
لألخ  الط الغلی  ضھ اللزج  ھ ملطف  ا لھ  ا یب  رد التھ  اب المع  ده والل  وزتین    
والخوانی  ق وینف  ع م  ن الحمی  ات والبث  ور واألورام ف  ي الحل  ق والھ  اه    

وزتین والخوان   ق والغرغ   ره وینف   ع م   ن ح   ده الم   ره ال   صفراء    والل   
والكرب والغثئ والفم ویسكن ال صداع وال دوار وال سدد ویف تح ش ھوه             
االطعام ویزیل وخامھ األطعم ھ الكثی ره ال دھن ویغ سلھا م ن الف ضالت                
ویقاوم السموم القاتلھ اما زھر اللیمون تقاوم ال سموم والممل وح من ھ       

یق  وى المع  ده ویعینھ  ا عل  ى ھ  ضم أالغذی  ھ   یطی  ب النكھ  ھ والج  شاء و 
الغلیضھ ویقوى القلب والكبد ویفتح سدد الكبد ویدر الب ول وینف ع م ن      
الكثی  رمن العل  ل الب  ارده كالف  الج واألس  ترخاءوینفع م  ن العط  ش وم  ن   
الحمی  ات ال  صفراویھ والعط  ش وال  بلغم وی  روق ال  دم وی  ردع ال  سوداء  

 النكھ ھ ام ساك ف ي       وحراقھ قشره الط الء جی ده لب رص وق شره یطی ب           
الفم وورقھ ھاضم للطعام مسخنھ للمعده وموسع للنفس اذا ضاق م ن     
البلغم وتحبھ یحلل االورام الت ى ف ي المع ده وی سھل ال بطن ومنھ ا ان ھ               
ی  ستعل م  ن ال  داخل لع  الج الت  سمم واب  اده الج  راثیم ولتن  شیط الكرای  ات  

ھ ا  البییض والتى تدافع عن الجسم ویستعمل مرط ب لألع صاب وتقویت    
والقل   ب وض   د الح   صى واألس   ھال والروماتیزم   ا والتھ   اب المفاص   ل   
وال صرع وتعف  ن األمعاءوالرجف  ان وح سر الب  ول واض  طرابات الن  بض   
والتھاب الموثھ تجمع الغ ازات ف ي المع ده یق ضى علیھ ا ب شرب ك وب          
ماء ساخن بال سكر عصر فیھ نصف لیمونھ في صباح ك ل ی وم وض د       

الحفر ولتقویھ اوعیھ الدم ولحفض نوبات سوء الھضم والتشنج وداء  
ضغط الدم ومن ضف ومل ین وض د فق ر ال دم ولزی اده ع صارات المع ده            
والكب  د ولقط  ع النزی  ف وض  د ال  دود ولط  رد الری  اح م  ن االمع  اء وم  ن   

  .الحك                                                                   ھ ال                                                                   شدیده  
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ف ي الرش ح والزك ام والنزی ف األنف  ى     :وی ستعمل اللیم ون م ن الخ ارج     
 والق    روح والج    روح وال    صداع) التھ    اب حاف    ھ الجف    ن ( وال    سالق

والتھاب األذن والثآلیل وتكسر ) التشقق من البرد ( المتقیحھ والخصر   
األظ  افر والوج  ھ الم  دھن والبق  ع الت  ى ف  ي الوج  ھ والتجع  دات الوج  ھ      

  .وخشونھ الیدین وصفره األسنان وحساسیھ األرجل 
  
  المشمش

وھ   و مغ   ذى ومن   شط ومل   ین وس   ریع الھ   ضم عن   د االص   حا ء ام   ا      
الم  صابون فیتع  بھم وھ  و ض  د فاق  ھ ال  دم ویق  وى االع  صاب والخالی  ا     
ویفتح الشھیھ ویزید ف ي الق وه الدافعی ھ ف ي الج سم ویرط ب وین ضف               
ویكافح األسھال ویفی د الم صابین بانحط اط ق واھم الج سمیھ والفكری ھ              

یزیل األرق وینشط نمو االطفال ویح ارب االم ساك        ویھدى االعصاب و  
ویفی  د الم  سنین وال  شباب ویوك  ل الم  شمش ناض  جا وی  شرب ع  صیره    
ویصنع منھ مربیات ویستطیع االشخاص الذین یتمتع ون ب صحھ جی ده       
ان یوكل    و م    ن الم    شمش الناض    ج ب    شرط ان ال یكث    روا من    ھ لك    ى 

مش الیتعرض   وا لع   سر الھ   ضم وارھ   اق االمع   اء وی   ستفادمن الم   ش    
الم    صابون بفق    ر ال    دم والریاض    یون واص    حاب األعم    ال المرھق    ھ   

  .والناقھون والنساء الحامالت 
  الملوخیھ

تلین البطن وتنفع من ال سعال ترط ب ال صدر وتنف ع االتھ اب اذا ض مد             
الن الطم  ث واخ  تالف ال  دم وال  صداع    بھ  ا ال  صدر والمع  ده وم  ن س  ی    

واوج  اع الع   ین اذا ض   مد بھ  ا م   ع دقی   ق ال  شعیر وتف   تح س   دد الكب   د    
والمراره اذا شرب من مائھا وھي تكافح االمساك وھي س ھلھ الھ ضم      
وتحفظ االغ شیھ المعوی ھ م ن التھ اب و یق ال انھ ا مفی دة للرج ال عن د              

  الجماع
  الموز

وال  سعال ، وق  روح الكلیت  ین   ینف  ع م  ن حرق  ة ال  صدر والرئ  ة    
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ویزی  د ف  ي المن  ي ویح  رك ش  ھوة الجم  اع ،  . والمثان  ة ، و ی  در الب  ول 
ویلین البطن ، ویسمن كثی را ، ویؤك ل قب ل الطع ام ، واج وده الن ضیج          

ثقل ، ویزید ف ي ال صفراء   الحلو، الكبیر ، واالكثار منھ یضر المعده وی   
والبلغم ودفع ضرره یكون بالسكر او الع سل او الزنجبی ل ، واذا ط بخ              
ف ي ال سیرج او دھ  ن الل وز أص  لح ال صدر س  ریعا واذا م زج بالخ  ل او      
عصیر اللیمون وطلي بھ الراس األقرع او الحكة یفید كثیرا ، وطبخ ھ            

رة ویح سن  مع بذر البطیخ ودھن الوجھ بھ یجلو الكل ف ، وی نعم الب ش           
اللون وإن وضع ورقھ على االورام حللھا ، وھو مقوي والنشا الوافر 
فیھ یتحول الى سكر منشط وبفضل قیمتھ الغذائیة العإلیھ أصبح طعاما    
اساسیا لشعوب كثیرة ، والفلور الذي فیھ یحمي االسنان من التسوس 

یجعل  ھ مق  وي للع  ضالت وحامی  ا م  ن   ) ج ( ، وغن  ى الم  وز بفیت  امین  
تحمي االعصاب وتكافح فقر ال دم  )ب ( ر والتعفنات ، وفیتامینات  الحف

ی  ساعد عل  ى النم  و   ) أ ( وتحف  ظ الت  وازن الع  ام لل  صحة ، وفیت  امین     
یغذي اإلخصاب واالنتاج ، كمات یفی د      ) ھـ(ویحمي البصر ، وفیتامین     

  .الم      وز ف      ي ام      راض الروم      اتیزم وبع      ض ح      االت الت      شنج      
سكر ب  سبب غنائ  ھ بال  سكاكر ،  یمن  ع الم  وز ع  ن الم  صابین بم  رض ال   

وعن بعض المصابین ب امراض الكب د ل صعوبھ ھ ضمھ وع ن الب دینین                
الرتفاع الحروری ات فی ھ ، وین صح باعطائ ھ لالطف ال ، یھ رس ویق دم               
لھم مع الحلی ب والمرب ى او الع سل وللن اقھین و الم صابین بفق ر ال دم            
وال    وھن الع    ام والح    امالت والمرض    عات وذوي االعم    ال المرھق    ة   
واالعم  ال العقلی  ة ، واالوالد وال  شیوخ وھ  و مفی  د للجھ  از الھ  ضمي       
والمفاص  ل ولالع  صاب ولل  ضعف الج  سمي والعقل  ي ، ویمك  ن تناول  ھ    

  .یومی                           ا مھروس                           ا م                           ع الع                           سل   
وبم   ا ان الم   وز غن   ي بیھ   درات الكرب   ون فإن   ھ ال ی   صلح للم   صابین   
بمرض السكر ، وبما انھ صعب الھضب فیج ب ان ال یؤك ل اال ناض جًا         

  . ، وان ال یكون انضاجھ بالوسائل االصطناعیة جدًا
  النعناع
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یع  الج ب  ھ ام  راض المع  دة واألمع  اء وال  صداع ، اذا ش  ربت ع  صارتھ     
بالخل قطعت سیالن الدم من ال بطن ، ویفی د ض مادا م ع دقی ق ال شعیر               

 ول الورام الكبی رة ، وورم الث دي وت دلك ب ھ خ شونة الل سان            للصداع ، 
فتزول ، ویقوي اكلھ المع دة ، وی سكن الف واط ویھ ضم ، ویمن ع الق ئ              
البلغم  ي وال  دموي ، وینف  ع م  ن الیرق  ان ویع  ین عل  ى البائ  ة ، وتقتی  ل   

  .الدی                                                                                                                                                       دان 
م  ضغ النعن  ع ینف  ع م  ن وج  ع األس  نان وال  ضماد بورق  ھ انج  ح دواء         

ستنشق صاحب الخنازیر الظاھرة في العمق ع صارة  للبواسیر ، واذا ا   
النعن ع ودھنھ ا ب ھ انتف ع ب ذلك نفع ا بلیغ ًا ، وھ و م ن األدوی ة المقوی  ة           

ھ  و دواء مواف  ق للمع  دة م  أكوًال وض  مادًا ، كم  ا    : وبالجمل  ة . للقل  ب 
یمن  ع الغثی  ان وأوج  اع المع  دة والف  واق ویخ  در وی  در ویط  رد الدی  دان    

م  ع التخم  ة وف  ساد الطع  ام ف  ي المع  دة ،  بالع  سلب والخ  ل ، واكل  ھ ، ین
وینبغ  ي ان یجف  ف ف  ي الظ  ل لتبق  ى قوت  ھ وعطریت  ھ ، وھ  و م   سكن         
ومھدئ وھاذم ومقوي ومانع للقئ ومزیل للتشنجات ومرطب ومنعش  
، وأزھاره تؤخذ من الداخل لتھدئة الجھ از الع صبي ، ومكافح ة آف ات               

 والم رارة   المعدة والجھاز الھضمي ، والتسممات كلھ ا وعاھ ات الكب د          
واالمع   اء ، وض   د الخفق   ان والدوخ   ة وال   وھن ، وطفیلی   ات االمع   اء    

ویؤخ  ذ خارجی  ًا ض  د الرب  و والتھ  اب الق  صبات والتھ  اب      . والمغ  ص 
ف ي  ) غ  ١٨-١٥ (  بغل ي النعن ع ج اف     . الجیویب والحساسیة الج رب     

لتر ماء مدة خمس دقائق ، ویستنشق البخار من الفم واألنف ویشرب 
س في الیوم مع ال سكر أو الع سل ، والزی ت الطی ار            المغلي اربعة كؤو  

الذي یستخرج من النعنع وی سمى المنت ول ی ستعمل أی ضًا خارجی ًا ف ي              
ف  رك أمكن  ة اآلالم الروماتیزیمی  ة ب  ھ ، ویج  ب ان ن  ذكر ان  ھ ال ینبغ  ي      

قط  رة م  ن المنت  ول ف  ي الی  وم ل  ئال  ) ٢٥(اإلف  راط ف  ي تن  اول أكث  ر م  ن 
د ف  ي تن  اول المق  ادیر المح  ددة ف  ي  تح  دث اض  رار یمك  ن تجنبھ  ا بالتقی   

  .الوصفات 
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  القرع
وھى ذات اصل ارامى او عبرانى، ولف ظ  ) الیقطین( وتطلق فى الواقع  

، واص ناف ھ ذا النب ات    )ال دباء ( القرع شائع عند العامھ ویسمى ایضا   
عدیدة، منھا اصناف تزرع لثمارھا واصناف تزرع للتزیین، ویظن ان      

قیا وقد زرعت بعض انواعھ فى البیرو من ذ    اصل القرع امریكا او افری    
  ...ألفى سنھ

وانبتن ا  ( وقد ورد ذكر الیقط ین ف ى الق راءن الك ریم ، ق ول اهللا تع الى                 
ولقد قمت بمراجع ة تف سیر ھ ذه االی ة ف ى        ) ... علیھ شجرة من یقطین   

كتاب ابن كثیر ووجدت بان اهللا تعالى یقصد یونس علی ھ ال سالم ح ین            
جزی رة ق د اوج د بھ ا اهللا تع الى م ن ك ل جان ب         اكلھ الحوت وقذف ھ ف ى       

  ...ثمرة الیقطین
وایضا تم ذكرھا فى عدید من االحادیث النبویة الشریفة حیث ثبت ف ى        

ان خیاط ا دع ا رس ول اهللا ص لى     ( الصحیحین من حدیث انس بن مال ك  
  فذھبت مع رسول: اهللا علیھ وسلم لطعام صنعھ، قال انس

لیھ خبزا من ش عیر ومرق ا فی ھ دب اء     اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقرب ا    
فرأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس لم یتتب ع ال دباء    : قال انس . وقدید

وال دباء ھ ى   ) من حوالى الصحفھ، فلم ازل احب الدباء من ذالك الی وم        
  .......الیقطین او القرع

  
  : فــــوائده واستعماالتھ الطبیة

تخلص م  ن ال  بلغم، وص  ف الق  رع ف  ى الط  ب الق  دیم بان  ھ ی  ساھم ف  ى ال   
  ویذھب الصداع اذا شرب او غسل بھ

وھو ملین لل بطن كی ف اس تعمل، واذا لط خ بعج ین وش وى              .....الرأس
فى الفرن او التن ور واس تخرج م اؤه وش رب ب بعض االش ربھ اللطیف ة         

.... سكن حرارة الحمى الملتھب ھ، وقط ع العط ش واص بح غ ذاء ح سنا         
ل ازاح أالم الحنج  ره، واذا ط بخ الق رع وش رب م  اؤه ب شىء م ن الع س      

واذا دق وعمل منھ ضماد ینفع االورام الحادة فى ال دماغ، واذا ع صر             
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جرادتھ وخلط ماؤه بدھن الورد وقطر منھا فى االذن نفعت بھ االورام         
  ......الحاره وایضا تنفع العین

وفى الطب الحدیث تبین من تحلی ل الق رع ان ھ غن ى بفیت امین أ وای ضا           
  .....لتیروزین والبیبوریزینب وحوامض اللوسین وا

اوزیم ا ،  ( ویؤكل القرع المطھو یومیا لطرد ال سوائل م ن الج سم مث ل        
بحی  ث یق  شر لھ  ذا الغ  رض مق  دار ن  صف كیل  و م  ن    ) ان  صباب وغی  ره

الثمره ویقطع مكعب ات ص غیره ت سلق م ع كمی ات م ن ال سكر وتھ رس           
لتصبح عجینة رخوه، ث م ی ضاف قلی ل م ن القرف ھ وتطھ ى ح ساء م ع            

ب وبدون ملح، ویستمر فى تن اول ھ ذا الح ساء یومی ا لم دة س تة         الحلی
ایام، وبعد توقف بضعھ ایام عن تناولھ تكرر العملیة ثانیھ حت ى ت صل        

  ...الى النتیجھ المطلوبھ
ویع  الج الق  رع ت  ضخم البروت  ستانت عن  د ال  شیوخ وم  ا ین  تج عن  ھ م  ن  

 تنزع ، وذلك باستخدام بذور القرع بحیث     .اضطرابات التبول الالارادى  
  منھ القشور وتدق لھرسھا قلیال، ثم یضاف الیھا الماء الساخن بدون 

 غرام ا م  ن الب  ذور، وبع  د انتظ  ار  ٢٠غلی ان بن  سبھ فنج  ان واح  د لك  ل  
ولمعالج ة العج ز الجن سى    .. بضع دقائق یحلى بالسكر وی شرب س اخنا     

تؤخذ كمیة متعادلة من ب ذر الق رع والخی ار والبط یخ االص فر، فتق شر              
ا، ثم تمزج بمقدار من السكر وتؤك ل ك ل ی وم بمع دل ث الث              وتدق ناعم 

  .....مالعق
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  مقاالت عامة  الباب الثالث
  

   الرجیم باألعشاب الطبیعیة-١
یقول خبراء طب األعشاب إن ھناك العدید من النباتات واألعشاب 

التخسیس وإنقاص الوزن الزائد، ویقدمون عدة  الطبیعیة تساعد على
 :الزائد  على التخلص من الوزنوصفات تساعد

  :الخیار
من أفضل الوسائل التى تساعد على امتالء  أكل الخیار بین الوجبات -

إلى شرائح وتناول  المعدة واإلحساس بالشبع ویفضل تقطیع الخیار
 .الطعام تلك الشرائح كلما أحس الجائع بالرغبة في التھام

  :خل التفاح
كل وجبة غذائیة متوازنة عن طریق التفاح مع  تناول ملعقة من خل -

یشرب أثناء األكل وبعده  مزج ملعقة صغیرة أو ملعقتین في كوب ماء
 .الدھون أو قبلھ حیث یساعد خل التفاح على تنظیم الھضم وإذابة

  :الینسون الدافئ
یومیًا على الریق وقبل تناول وجبة الغداء  مستحلب الینسون الدافئ -

 .صغیرة لكل فنجان ماء خدمة ھي ملعقةعلى أن تكون الكمیة المست
  :مجموعة من األعشاب

وصفة طبیعیة من مجموعة من األعشاب یتم تولیفھا من مستحلب  -
ومثلھا من المركوش وكذلك من النعناع  ملعقة صغیرة من الشمر

  .شھرین على لتر ماء ویشرب فنجان یومیًا مساًء لمدة
  اللیمون 

لمغلي ویقطع اللیمون حلقات ویترك ینقع قلیل من الكمون في الماء ا
  . طوال اللیل ویشرب مائھ في الصباح قبل اإلفطار 

  الحلفا بر 
تنقع أوراق وأزھار الحلفا بر في الماء وتشرب كوب واحد ثالث 
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  مرات یومیا 
  ) التلفاف البري ( الھندباء 

تعصر أوراق وأزھار النبات وجذوره وتغلي في لتر من الماء لمدة 
تصفى ثم تشرب لحرق الدھون یمكن شرب كوب ماء  دقائق و١٠

  . ثالث مرات یومیا لمدة ثالثة أسابیع
  اكلیل الجبل 

یستخدم مستحلب إكلیل الجبل غیر المحلى في الصباح قبل اإلفطار 
  . وقبل الغذاء لمدة شھر 

  الكرز 
تناول نصف كوب من عصیر فاكھة الكرز یومیا قبل اإلفطار وقبل 

مع المحافظة على وجبات غذائیة متزنة ینقص تناول وجبة الغذاء 
  . الوزن

  ) الحبة السوداء ( حبة البركة 
  . تناول حبة البركة تفید في حرق الدھون المتراكمة في الجسم 

  الیوم  مرات فى٣للتخسیس مغلى ورق العنب * 
-----------------------------------------------------------------  

 لمفاصل بأعشاب نبات القریصعالج آالم ا-٢
بالتھاب المفاصل أن  أثبتت االختبارات الطبیة على المرضى المصابین

لنب   ات الق   ریص المع   روف خ   صائص قوی   ة مخفف   ة لألل   م، وأوض   ح   
بع د اختب ار ھ ذه    , ف ي مؤس سة بح وث األع شاب البریطانی ة      الب احثون 

ص أن الق ری , الكثی ر م ن دول الع الم    الع شبة الت ى ت ستخدم كع الج ف ي     
 .ملح        وظ نج        ح ف        ي تخفی        ف آالم المفاص        ل ب        شكل  

أعط ي  ,  مریضا من المصابین بالتھ اب المفاص ل       ٢٧وشملت الدرأسة   
, القریص الالسع للف ھ عل ى إص بع اإلبھ ام یومی ا لم دة أس بوع        نصفھم

وھ  و نب  ات ی  شبھ  , الن  وع األب  یض ف  ي ح  ین اس  تخدم ن  صفھم اآلخ  ر  
 .الق                        ریص الع                        ادي ولكن                        ھ ال یل                        سع  
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أن الق  ریص الالس  ع ل  م یخف  ف األل  م فق  ط ب  ل أبق  ى    والح  ظ الب  احثون
مشیرین إلى أنھ بالرغم م ن  , العالج مستویات ذلك األلم أقل خالل أیام

المرض ى ق الوا    م ن % ٨٥أن شدة األلم قلت م ع وج ود الل سعات ف إن     
إن ھ   ذا األث   ر ك   ان مح   تمال وف   ضل معظمھ   م الق   ریص الالس   ع عل   ى  

  .العادی            ة الم            سكنة لألل            م  األدوی            ة
المخف ف   ھؤالء إن ھناك عدة تف سیرات محتمل ھ لت أثیر الق ریص    وقال 

أو , لأللم، منھا أن اللسعات التى یسببھا تشبھ إلى حد ما الوخز ب اإلبر  
النبت   ة تنق   ل م   ادتین ق   ویتین كیمیائی   ا ھم   ا ال   سیروتونین    أن ھ   ذه

الناقلھ العصبیة الت ى ت ؤثر عل ى إدراك     وھما من المواد, والھیستامین
  .الكیمی        ائي عب        ر النھای        ات الع        صبیةاألل       م والنق        ل  

وی  رى الخب  راء أن الوق  ت م  ازال مبك  را لتأكی  د أن الع  الج ب  القریص       
ولك ن ق وة ھ ذا الع الج ت ستحق إج راء مزی د م ن         , وآمن ا  سیكون فع اال 

  .األبحاث والتجارب واسعة النطاق
-----------------------------------------------------------------  

  د العالجیة لزیت الزیتونالفوائ-٣
  الشمس زیت الزیتون وحروق

فى درأسة یابانیة حدیثة أجریت على بعض فئران التجارب ثبت أن 
الزیتون الجید یحمى الجلد من حروق أشعة الشمس ویكسب  زیت

 .الجسم مناعة طبیعیة ضد ظھور األورام السرطانیة فیھ 
شعر، ووجد أن   لھاوتم إجراء الدرأسة على فئران معدلھ وراثیا لیس

تعریض الجلد لزیت الزیتون بعد تعریضھ للشمس یحد من فرص 
السرطان على الجلد ویساھم فى تقلیص حجم الظاھر  ظھور أعراض

 .منھا فعلىا
الزیتون على امتصاص التأثیرات الضارة لألشعة فوق  ویعمل زیت

 الشمس وذلك لكثرة المواد المضادة البنفسجیة التى تصلنا مع أشعة
   .لألكسدة بھ
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  والكولیسترول زیت الزیتون                      
یساھم  ثبت علمیا أن تناول ملعقة واحدة من زیت الزیتون یومیا

بشكل ملحوظ فى خفض مستوى الكولیسترول ویساعد على الوقایة 
كذلك فھو یمنع أكسدة الكولیسترول السیئ  من تصلب الشرایین،

لألكسدة مثل  جود مركبات مضادةوذلك بسبب و (LDL) بالجسم
  .الفینوالت

إعطاؤھم   شخصا متابعة دقیقة، وتم١٦وقد قام الباحثون بمتابعة 
أطعمة تحتوى على مركبات الفینول كالقھوة والشاى والعنب، 

 مللیلترا من زیت ٥٠أربعة أیام، ثم تناولوا  واستمر ذلك لمدة
مع تجنب تام وذلك   مالعق طعام یومیا،٣٫٣الزیتون أى حوالى 

 ساعة، وعند تحلیل عینات دم للمشاركین ٢٤ألطعمة الفینول لمدة 
المضاد  E وجود كمیات كبیرة من مركبات الفینول وفیتامین تبین

تناولھم للزیتون، وصاحب ذلك بطء  لألكسدة بعد أسبوع واحد من
  .(LDL) شدید فى معدل تأكسد الكولیسترول السیئ

-----------------------------------------------------------------  
  فیتامین د للمراھقین -٤

 أثناء المراھقھ .. د.. األطباء ینصحون بفیتامین             
أن الجلوس أمام  یؤكد األطباء المتخصصون، فى مجال طب األطفال،

الكمبیوتر لساعات طویلھ، وعدم ممارسة الریاضة في الھواء الطلق، 
شمس، وعدم شرب اللبن، إلى جانب العادات التعرض لل وعدم

عند " د"إلى نقص فیتامین  كلھا أشیاء تؤدى.. الصحیة الخاطئة
 .المراھقین

من خطر اإلصابة بـ  وأشاروا إلى أن نقص ھذا الفیتامین یزید
، كما أن لھ عالقة بأمراض أخرى مثل السرطان )ھشاشة العظام(

  .وارتفاع ضغط الدم والسكر
من  درأسات أن الذین یعیشون في المناطق الشمإلیھوقد أثبتت ال

، وكذلك أصحاب "د"الكرة األرضیة، أكثر عرضة لنقص فیتامین 
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لون بشرتھم یجعلھم یمتصون قدرًا أقل من  البشرة السمراء؛ ألن
  .الشمس

المنبعثة من الجسم مع المواد  وتتفاعل األشعة فوق البنفسجیة
ولذلك ینصح  ،"د"تاج فیتامین الكیمیائیة الموجودة في الجلد إلن

األطباء بقضاء حوالي عشر دقائق في الشمس عدة مرات أسبوعیًا، 
  .استخدام كریمات الحمایة من الشمس بدون

البقاء داخل الجدران  وأشار المتخصصون إلى أن المراھقین یفضلون
 المغلقة وممارسة أنشطة مثل مشاھدة التلیفزیون، أو تصفح

، مفضلین "د"فضون تناول اللبن الغني بفیتامین اإلنترنت، بینما یر
على الصودا في حین أنھم في أشد الحاجة لھذا  المشروبات المحتویة

یحتاج تكوین العظام إلى كمیة  ففي تلك المرحلھ العمریة،.. الفیتامین
المتصاصھ،  "د"كبیرة من الكالسیوم، بینما یحتاج الجسم لفیتامین 

مھم جدًا بالنسبة للمراھقین من سن " د"ولذا فإن تناول فیتامین 
  .إلى الثامنھ عشرة العاشرة

-----------------------------------------------------------------  
   نظامك الغذائي و الوقایة من األمراض-٥

كشفت اإلرشادات األمریكیة الخاصة بالنظام الغذائي الصادرة العام 
یجب تناول األطعمة الغنیة لتجنب األمراض   أنھ٢٠٠٥الحالى

ومنتجات األلبان غیر  بالفواكھ، والخضار ، والحبوب الكاملھ،
 وتشدد ھذه اإلرشادات على ضرورة ضبط عدد السعرات. الدسمة

الحراریة لمنع زیادة الوزن، والتقلیل من الكحول، وتخفیض كمیات 
والدھن المشبع، وخلیط الدھنیات،  الطعام الغني بالملح

 .رول، والسكروالكولیست
وتقترح . یشكل جزءا ھاما من أسلوب الحیاة النشاط الریاضي أیضا

 إلى ٣٠البدنیة مدة  اإلرشادات المذكورة أعاله ممارسة النشاطات
 . دقیقة في الیوم٩٠

تشمل الحبوب الكاملھ، والفواكھ،  فتناول األطعمة القلیلھ الدسم التى
 قلل منالقلیلھ الدسم یوالخضار، ومنتجات األلبان 
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مخاطر اإلصابة بمرض القلب ، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
. قد یمنع اإلصابة ببعض أنواع السرطان كما أنھ. الدماغیة، والسكري

المنتجات  كما أن التقلیل من الدھون المشبعة الموجودة في
الحیوانیة، مثل اللحوم الدسمة، والجبن، والكریمة، والزبدة، قد 

ترول وتحد من خطر اإلصابة بمرض القلب الكولیس تخّفض مستوى
األحماض الدھنیة المترابطة  أو التقلیل من. وارتفاع ضغط الدم

، )جزئیا زیوت الخضار المھدرجة(الموجودة في الزیوت المھدرجة 
 .قد یساعد على تخفیض الكولیسترول

والخضار والتى تحتوي على مضادات  وتقى األغذیة الغنیة بالفواكھ
الجسم من " ھـ  الجزرین البائي وفیتامین ج وفیتامینمثل"األكسدة 

الضرر الذي تسببھ العناصر الخإلیھ من األكسجین وتقلل خطر 
  .القلب، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم اإلصابة بمرض

-----------------------------------------------------------------  
  الغذاء النباتى و الوقایة من األمراض-٦

 
تؤكد التجارب واألبحاث على أن فائدة الطعام النباتى لیس فقط فى 

بالطاقة والنشاط وقوة التحصیل، بل ووقایتھ من األمراض  التزود
  المختلفة كالنقرس

ینتج عن ترسب حمض البولیك الناشئ عن أكل اللحوم من  الذى
خاصة فى مفصل إصبع القدم الكبیر،  فیسبب آالمًا شدیدة.. المفاصل

تعمل األغذیة  لم یشاھد نباتي یشكو من النقرس واإلمساك، كماو
النباتیة على تقویة عضالت األمعاء وتزیل اإلمساك والصداع 

  .والعصبیة
 ٦٠وتؤكد األبحاث الطبیة على عدم حاجة جسم اإلنسان إلى أكثر من 

من اللحم للبالغ وما زاد یتحول إلى الكلى، وبعضھ  جرامًا یومیًا
العدید من االلتھابات  یئة أمالح بلوریة تسببیترسب على ھ

 ویمكن للجسم الحصول على ما یحتاجھ من البروتین إذا. واألمراض
المدمس مع قطعة جبن أو ما تناول طبقًا من الفول 
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على زیادة سیولھ الدم وتحویل  كما تعمل األغذیة النباتیة. كوب لبن
حرقھا، كما  مكنالرواسب المختلفة عن األغذیة البروتینیة، حیث ی

 تلعب األغذیة النباتیة دورًا مھمًا فى عملیة االمتصاص للغذاء من
األمعاء، وذلك الحتوائھا على األمالح المعدنیة بكمیات كبیرة؛ مما 

الغذاء المفھوم كذلك یستفید الجسم من الحدید فى  یسھل امتصاص
  .بالحدید الموجود فى اللحوم السبانخ بصورة تعوق استفادتھ

والفاكھة بكثرة  وفر الغذاء النباتى للبدین تناول عصیر الخضراواتوی
مما یؤدى إلى حرق كمیات كبیرة من الدھون، فضًال عن غناھا 

التى تعطى إحساسًا بالشبع، كما تریح األغذیة النباتیة الكبد  باأللبان
  .الصفراء منھ إلى المرارة ثم إلى األمعاء وتحسن من انسیاب

-----------------------------------------------------------------  
  أھمیة وجبة األفطار -٧

وأحیانا .. خاصة فى الصباح فى فصل الصیف تقل الشھیة للطعام،
تفادیًا لزیادة  نذھب للعمل بدون تناول اإلفطار وأحیانا ال نتناولھا

  الوزن، إال أن أخصائیى التغذیة 
  یعتبرونھا أھم وجبة فى الیوم

الشخص الذى یذھب لعملھ دون تناول الوجبة یشعر بأن إنتاجیتھ  نإ
الصباح المتأخرة، واإلنسان عندما یستیقظ من  تقل خاصة فى ساعات

تناول آخر وجبة خالل   ساعات على١٠النوم یكون قد أمضى نحو 
 ساعات النوم یكون الجسم فى اقل حاالت نشاطھ ولكنھ یعمل بطریقة

 ال تتوقف عملیات التنفس والھضم وضخ الدم أو بأخرى فأثناء النوم
العملیات تستنفد جزءًا من الطاقة وعند االستیقاظ  إلى القلب وھذه

  أقل درجة یكون مستوى سكر الدم قد انخفض إلى
ومن المعروف أن عدم تناول اإلفطار بصورة منتظمة یقلل قدرة 

 إنقاص الوزن بسرعة؛ فالجسم عندما یتعود على عدم الجسم على
إلى تعویض ذلك بإبطاء معدل  الحصول على طعام فى الصباح یدفعھ

العالمیة أن  فقد أثبتت أحدث األبحاث.. العملیات الحیویة فى الجسم
والكربوھیدراتیة التى كان كمیة المواد الدھنیة 
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اإلفطار تم تعویضھا على مدى الیوم أدت  من المفروض تناولھا فى
% ٥ال یفطر بمقدار من   الشخص الذىإلى زیادة الكمیة التى یتناولھا

على الشخص الذى یحرص على تناول ثالث وجبات % ١٠إلى 
  .منتظمة

كما أن الشخص الذى ال یفطر ال یصبر حتى وقت الغداء ولكن یتناول 
النھار، وغالبًا ما یكون من المواد الدھنیة  شیئًا فى منتصف
جدون الشھیة للذین ال ی والنصیحة التى تقدم.. والكربوھیدراتیة

 الكافیھ لتناول اإلفطار أنھ یجب تناول كوب عصیر فاكھة أو بعض
الفاكھة وقطعة من عیش السن فھى مغذیة وتحافظ فى الوقت نفسھ 

البلیلھ فھى تمد الجسم بالكربوھیدرات  على الوزن، أو كوب من
  .الحتوائھ على الكالسیوم واأللیاف والمعادن أو تناول كوب من اللبن

-----------------------------------------------------------------  
   البرتقال-٨

 تناول كوب من عصیر البرتقال في الصباح یساعد في تخفیف التوتر
  والضغط 

 . العصبي المصاحب للعمل وظروف الحیاة العصریة
البرتقال یقي من الحصوات الصفراویة التى تتجمع  وجد العلماء أن
وتنتج عن نوعیة األطعمة التى  بد واألمعاء الدقیقةفي كیس بین الك

مخاطر ھذه  یتناولھا اإلنسان حیث یساعد عصیر البرتقال في تقلیل
الحصیات ویمنع تشكلھا بطریقة تحلل الكولیسترول إلى المادة 

  .الصفراویة
وقد كشفت درأسة عن وجود مركب في قشور الحمضیات یؤدي إلى 

كثر من بعض العقاقیر المخصصة لھذه بكفاءة ا تخفیض الكولیسترول
  .الغایة

المركب تبین عدم وجود أیة أضرار جانبیة  وقال العلماء إنھ بدرأسة
التقلیدیة مثل أمراض الكبد  كتلك التى تنتج عن استخدام العقاقیر

  .وضعف العضالت
 polymethoxylated flavones PMF یسمى ھذا المركب
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 كل الحمضیات حیث تبین أن وھي مشابھة للصبغات الموجودة في
فعالھ في مقاومة العدید من األمراض الخطیرة مثل  ھذه المادة

  .السرطان وأمراض القلب وااللتھاب
وأظھرت الدرأسات أیضا أن للمواد الكربوھیدراتیة الموجودة في 

مثال غیر " البكتین"تأثیرات صحیة عظیمة فمركب  قشور البرتقال
حیث یشجع نمو البكتیریا  یویة ممیزةالقابل للھضم یملك خصائص ح

االنتانیة  المفیدة في األمعاء الغلیظة التى تمنع بدورھا اإلصابات
  .والمعویة

درأسة  أما عن فوائد البرتقال فھناك قائمة طویلھ فقد أوضحت
أسترإلیھ أن تناول حبھ برتقال یومیًا یسھم في تجنب اإلصابة ببعض 

سة أن تناول الحمضیات بشكل السرطان، حیث أثبتت الدرأ أنواع
والحنجرة باإلضافة إلى سرطان  یومي یسھم في مكافحة سرطان الفم

 فھى.. المعدة تعتبر ثمرة البرتقال من األغذیة متعددة الفوائد الصحیة
مفیدة فى تنشیط الدورة الدمویة، وتعمل كذلك على زیادة امتصاص 

الدم، ویساعد رفع معدل مستوى الحدید في  الحدید، مما یؤدي إلى
للبرتقال فوائد جیدة  البرتقال في زیادة النشاط والحیویة، كما أن

أیضًا مفید للصدر  والبرتقال .كعالج فعال في حالھ الرشح واألنفلونزا
ویمكن أن یستخدم لعالج السعال وھو في نفس الوقت محفز للشھیة 

 .ومشروب لجمیع األوقات ومنعش
حیث .. الھضمي فع أداء الجھازوعصیر البرتقال مفید في عملیة ر

یعالج سوء الھضم وینشط الجھاز الھضمي، ویساعد في رفع مستوى 
 .وزیادة العصارة الھضمیة تدفق

بناء العظام  ویفید كذلك العظام ویقویھا، حیث یساھم في عملیة
الحتوائھ على نسبة جیدة من الكالسیوم، كما أن عصیر البرتقال 

أداء التمارین أو النشاط الحركي أفضل العصائر بعد  یعتبر من
 .المعادن والمواد النشویة والفیتامینات الحتوائھ على نسبة جیدة من

 جید في الحد من لھا دوركما یحتوي البرتقال على األلیاف التى 
  .اإلمساك
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 البرتقال مطھر عام
 "C" والبرتقال ھو فاكھة غنیة بالماء المقطر والسكر والفیتامین

وھو مانع لألكسدة .. یة التى تحافظ على شباب الخالیاواألمالح القلو
الشوارد "التى تطھر الجسم من " البیوفالفونید" مادة الحتوائھ على

  .للمرضى ، ولذا ینصح بإطعامھ"الحرة
وھو غني أیضًا باأللیاف الطبیعیة ولھ مذاق شھي بأشكالھ المتعددة 

  .سكري إلى نصف سكري إلى حامض، لترضي كل األذواق من
قلویة تنفع حتى في حالھ تقرح المعدة،  وھو یحتوي أیضًا على مواد

  .ألن حمضھا یتحول إلى سكر قلوي عند الھضم
وشراب البرتقال لذیذ جدًا ومنعش إذا تم تناولھ فور عصره وبتمھل، 

عصر القشرة التى تحتوي سمومًا لقتل الحشرات المؤذیة  شرط عدم
  .للثمرة

  التدخین قالع عن البرتقال یساعد على اإل
ع ن   ذا كنت مدخنًا ینصحك خب راء ال صحة ب أن أف ضل وس یلھ لإلق الع      

التدخین ھي أن تتناول برتقالھ عندما تحس برغبة ملحة في الت دخین،   
الم  والح ب صفة عام  ة، خاص  ة البرتق ال ل  ھ مفع  ول    ألن تن اول ع  صیر 

   .تمامًا مقاوم للرغبة في التدخین لسبب غیر واضح
  الكثیر من األمراضالبرتقال یعالج 

التى  أكدت درأسة حدیثة أن ثمار وأوراق البرتقال غنیة بمادة البكتین
التى " النیوفالتونیدز"تخفض نسبة الكولسترول في الدم وأیضًا مادة 

الدم على جدران األوعیة الدمویة وتساعد على ضخ الدم  تمنع تجلد
سھام نجم .بأمراض القلب، وقد أكدت د بسھولھ وتقلل حدوث اإلصابة

بالقاھرة أن  رئیسة قسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث
األبحاث التى أجریت على حیوانات التجارب أثبتت أن عصیر البرتقال 

ضغط الدم ویقلل من حركة عضالت األمعاء والرحم ویمكن  یخفض
الدم والمغص واإلسھال، كما أنھ  استعمالھ في حاالت ارتفاع ضغط

المخاطیة   یشابھ ھرمون البروجسترون على األغشیةیعطي تأثیرًا
ونصحت الدكتورة سھام نجم   .للرحم
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حاالت الحمل والحاالت التى یكون فیھا  باإلكثار من تناول البرتقال في
ضد البكتیریا والمیكروبات  الرحم متقلصًا، كما أن للبرتقال تأثیرًا قویًا

  .التى تھاجم اإلنسان
  ة األعصابالبرتقال یعمل على تھدئ

العلماء األوروبیین فائدة جدیدة للبرتقال تتمثل  وحدیثًا اكتشف بعض]
أعصاب المرضى قبل بدء الكشف  في رائحتھ التى تساعد على تھدئة

بعض  علیھم أو خالل عملیة الكشف نفسھا، فقد تم أخیرًا إجراء
الدرأسات والفحوص على المرضى الذین یشعرون بالقلق قبل 

خوفًا من خلع الضرس واآلالم التى تعقب  یب األسنان،دخولھم إلى طب
  .البرتقال من الرجال ذلك، ووجد أن النساء أكثر تأثرًا برائحة

غرفة  وفي إحدى العیادات الخاصة فوجئ المرضى الجالسون في
االنتظار برائحة البرتقال تمأل المكان وبعد إجراء عملیة الكشف تم 

ك علیھم أثناء عملیة الكشف، للمرضى حول تأثیر ذل توجیھ سؤال
أعربوا عن شعورھم براحة نفسیة  وجاءت النتیجة بأن أكثر الناس

قام  وھدوء أعصاب قبل الدخول إلى الطبیب خاصة النساء، وقد
ھؤالء العلماء وھم من أصل نمساوي بنشر تلك الدرأسة ونتائجھا في 

حة األلمانیة وبعد نشرھا بفترة بسیطة لوحظ أن رائ إحدى الصحف
   .العیادات الخاصة بأطباء األسنان في العدید منالبرتقال بدأت تنتشر 

  للمصابین بالضغط والبدأنھ ,عصیر البرتقال مفید
من البرتقال كل   وتوصلت درأسة حدیثة إلى أن تناول نصف كوب

صباح یساعد في الوقایة من السكتة الدماغیة، فضًال عن دوره 
المة القلب وتقلیل ضغط الدم، في المحافظة على صحة وس المعروف

وقد أشار باحثو معھد , والبوتاسیوم وكونھ مصدرًا مثالیًا للكالسیوم
الوقائیة لعصیر البرتقال  بحوث الصحة العامة بفنلندا إلى أن اآلثار

األكسدة  الذي یعتبر من أقوى مضادات) سي(تعود إلى غناه بفیتامین 
  .ضارة المؤذیة للخالیاالتى تخلص الجسم من السموم والجزیئات ال

وأظھرت الدرأسة الجدیدة أن عدم الحصول على كمیات كافیھ من 
الغذاء یزید خطر اإلصابة بالسكتة الدماغیة،  من) سي(فیتامین 
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٩٩  

ضغط الدم أو ممن یعانون  ارتفاع(خاصة بین الرجال المصابین بـ 
  .من البدأنھ

 خطر اإلصابة رجًال أن ٢٤١٩ ووجد العلماء في درأستھم التى شملت
الذین  بالسكتة الدماغیة یزداد إلى أكثر من الضعف عند األشخاص

وكان علماء أمریكیون قد ) سي(تنخفض عندھم مستویات فیتامین 
كوبین من عصیر البرتقال یومیًا لمدة ستة أسابیع  اكتشفوا أن شرب

 مللیمترات زئبق ١٠بحوالي  یساعد على خفض ضغط الدم االنقباضي
 نبات مشھور من فصیلھ الباذنجنیات، عرف منذ قدیم الباذنجان

، " األنب: "العرب وأطلقوا علیھ عدة أسماء منھا الزمان و عرفھ
ورغم انخفاض القیمة  . "الوغد"، و" المغد"، و" الحیصل"و

والوقایة  الغذائیة للباذنجان إال أنھ مفید في عالج كثیر من األمراض
 .من بعضھا اآلخر
وخاصًة في عالج   الطبیة أن الباذنجان مفید للصحةفقد أكدت األبحاث

تصلب الشرایین والوقایة منھ، ویمكن تناولھ مطبوخًا مع الطعام أو 
 .شكل مخلالت أو مقبالت على

السمنھ ، ألنھ  ویساھم الباذنجان في الوقایة من السمنھ أو إزالة
 ٢٩منخفض السعرات الحراریة، فكل المائة جرام منھ تحتوي على 

كما یعیق الباذنجان انتقال الكولیسترول من المعدة إلى . حراریة ًاسعر
 .نسبة الدھون الشرایین، ویخفض من

 كذلك یحتوي الباذنجان على نسبة عإلیھ من المواد المكافحة
كما أن " نفس المواد الكیماویة التى تجعل التفاح مفیدًا لك"للسرطان 

  .تعمل على منع التأكسد الصبغات الداكنة
-----------------------------------------------------------------  

  الجھاز المناعي -٩
جھاز المناعة ھو جھاز معقد جدا وھناك تفاعالت عدیدة بین مختلف 

ھذه .والغدد والخالیا باإلضافة إلى كیمائیة الجسم أجھزة الجسم عامة
عمل بكفاءة إلى تغذیة صحیحة لكي ت السیمفونیة من التفاعالت تحتاج

 العصر الذي نعیش فیھعإلیھ ونحن الیوم وفى ھذا 
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١٠٠  

ناعة وتقویتھ لمواجھ باألمراض نحتاج إلى تعزیز جھاز الموالمليء
لھذا البد من االعتماد على العناصر الغذائیة  األمراض ھذا الكم من

األدویة لتعزیز جھاز  الھامة والتى تعتبر ذات مفعول أقوى من
  .نزا حتى قبل ظھور أعراضھاالمناعة وقھر األنفلو

 
 -:المأكوالت المقاومة للفیروسات والمفیدة لجھاز المناعة أھم

  العنب األحمر
 ةمضاد لألكسد لھ خاصیة مقاومة البكتریا والفیروسات وأیضا

 الــــــــتوت
للفیروسات وغنى بفیتامین سى ومضاد قوى لألكسدة و مانع  مضاد

اإلصابة بالسرطان كما أنھ غنى إلى  لتمحور الخالیا والتى تؤدى
 .باأللیاف

 الـفـــــراولھ
تالحظ أن األفراد  وھى مضادة للفیروسات ومضادة للسرطان وقد

 الذین داوموا على تناولھا بصفة مستمرة تنخفض لدیھم احتماالت
 .اإلصابة بأي نوع من أنواع السرطانات

  الـتفــــــاح
دة وغنى باأللیاف الصلبة مضاد للبكتریا وااللتھابات ومضاد لألكس

صلبة وقشره یحتوى على مادة كریستین المفیدة كما أنھ مفید  والغیر
بالدم ولھ أیضا خاصیة تمنع اإلصابة  في خفض معدالت الكولیسترول

 .بالسرطان
  األنـانــاس

لاللتھابات ویساعد على  مقاوم للبكتریا ومضاد للفیروسات ومضاد
 .الھضم

 االقراصی ) الــبرقوق( 
 .ملین لھ خاصیة مقاومة البكتریا والفیروسات كما أنھ یعتبر

  البصل
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١٠١  

وااللتھابات ومضاد قوى للفیروسات و  لھ خاصیة مقاومة البكتریا
الربو والبرد  مانع للسرطان و مفید لحاالت الحساسیة ولحاالت

  .ویمكن تمریره على لدغھ الحشرات لتخفیف الشعور بالحكة
  الــثوم

استخدامھ كمضاد  مأكوالت التى تتعدد فوائده فیمكنوھو نوع من ال
حیوي طبیعي ومضاد للفطریات ومضاد لألكسدة ومضاد للفیروسات 

لاللتھابات ویقوى جھاز المناعة وخافض للكولیسترول  ومقاوم
والبرد والسعال وقد یمنع  والضغط والسكر ومفید لحاالت الربو

 .اإلصابة باألورام و یقلل من فرص انتشارھا
 فول الصویا

االستروجین  مضاد لألكسدة ومضاد للفیروس ویحتوى على ھرمون
 الطبیعي كما أنھ لھ خاصیة تفید في خفض من مستوى الكولیسترول

 .بالدم
  الزبـــادي

ولھ خاصیة مقاومة للبكتریا ومضاد لألكسدة  وھو من األغذیة المفیدة
 .ویقوى جھاز المناعة

  المشروم
استفادة من  نع انتشار السرطان وألفضلیقوى جھاز المناعة ویم

 .مكوناتھ یفضل تناولھ مطھوا ولیس نیئا
  العسل األبیض

الجروح ومعالج  بمثابة مضاد حیوي طبیعي و یساعد في التئام
لبكتریا األمعاء كما أنھ قد یستخدم كمھدئ طبیعي وننصح بتناولھ 

ثاره في مأكوالتنا وفى النحلیة بدال من السكر الذي من أ بكثرة
 .المناعة الجانبیة جمح جھاز

  الـــــــذرة
  .والفیروسات مضادة لألكسدة

  القرنبیط
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١٠٢  

والفیروسات وخافض للكولیسترول كما أنھ یحتوى  مضاد لألكسدة
السرطانات لما یحتویھ من  على ألیاف ولھ خاصیة حمایة الجسم من

 مركبات وخاصة ألولئك األفراد الذین یعتمدون على ھرمون
 .وجین والسیدات المصابات بسرطان الثدياالستر
  الجزر

مضاد لألكسدة والفیروسات وبھ ألیاف وغنى بالبیتاكاروتین ویقوى 
 .المناعة جھاز

  الكرنب
للبكتریا ومضاد لألكسدة كما أنھ یعتبر  بجمیع أنواعھ والخس مقاوم

 .بالسرطان عنصر ھام لمنع اإلصابة
  البروكلى

خفض من مستوى الكولیسترول بالدم والفیروسات وی مضاد لألكسدة
الجسم من السرطان وخاصة  ویحتوى على ألیاف ولھ خاصیة حمایة

و  بالنسبة ألولئك األفراد الذین یعتمدون على ھرمون االستروجین
 .مفید كذلك بالنسبة للسیدات المصابات بسرطان الثدي

  الشعیر
القلب و دواء  عرف منذ قدیم الزمان في منطقة الشرق األوسط بأنھ

یفید في خفض معدالت الكولیسترول كما أنھ لھ مفعول مضاد 
  مضاد للسرطان ویحتوى على مضادات فعالھ لألكسدة للفیروسات و

  .. النعناع والكافور 
  لقوام ممشوق

یعد زیتا الكافور والنعناع من أفضل الزیوت التى لھا تأثیر جید على 
في رفع درجة حرارة عملیة التدلیك حیث تساھم  حرق الدھون أثناء

 .المنطقة الدھنیة
بتدلیك المنطقة التى یرغب إذابة الدھون فیھا عن طریق  لذلك ینصح

 .التمارین مساج قوي قبل أداء
ویرفع التدلیك درجات حرارة الجسم ثم بعد ذلك تساھم الریاضة في 
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١٠٣  

الدھون بشكل صحي جید، ویجب أن یالحظ أن عملیة التدلیك  حرق
القلب إلى األعضاء فاتجاه التدلیك   الدم منتتم في عكس جریان

مشاكل  وطریقتھ أمر مطلوب ویساھم في حرق الدھون دون أي
  لنحصل فى النھایة على قوام ممشوق

-----------------------------------------------------------------  
  
  
  

  األناناس یقى من السرطان -١٠                   
ترالیون عن اكتشاف عنصر قوى مقاوم للسرطان فى أعلن علماء أس

 .األناناس قد یساھم فى ابتكار دواء جدید لمكافحة ھذا الداء جزئیات
معھد البحوث الطبیة فى كوینسالند ان عملھم  وقال الباحثون فى

وھو مستخلص مشتق من  تركز على اثنین من جزیئات البرومیالیین،
 لیین اللحم أو جعل لون البیرةجذع األناناس المطحون یستخدم فى ت

 .فاتحا أو صبغ الجلود
تدمیر  ویساعد أحد الجزیئین جھاز المناعة فى الجسم البشرى على

التى تضعف " رأس"الخالیا السرطانیة، فى حین یجمد اآلخر بروتینة 
 .جمیع أنواع السرطان من% ٣٠فى 

ا عملھ أشارت الباحثة تریسى مینوت فى معھد كوینسالند أن فریق
كان ینوى معرفة أسباب تأثیر ھذا المستخلص من األناناس على 

 .البیولوجیة المواد
 إن تأثیر ھذین الجزیئین یختلف عن تأثیر أي دواء مستعمل"وقالت 
 ."حالیا

یشكل الجزیئان طریقة جدیدة تماما فى معالجة المرض وقد "أضافت 
  نوعا جدیدا من العوامل المقاومة للسرطان تشكل
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١٠٤  

  دواء لكل داء.. الكرفس -١١                     
السلطات أو مع  یعتبر الكرفس من الخضراوات التى تؤكل طازجة مع

الحساء وھو یمد الجسم بما یلزم لتغذیتھ وتقویتھ وتنشیطھ وكذلك 
  ھاضما للطعام كما  یعتبر

 .األمعاء یعتبر أیضا مدرا للبول ولبناء الخالیا ومضاد لعفونة
 ي على عناصر مھمة منھا الكالسیوم والصودیومفالكرفس یحتو

والبوتاسیوم والماغنسیوم والنحاس والحدید والمنجنیز والیود، كذلك 
ھالمیة وكربوھیدراتیة، مواد مدرة للبول وعناصر  یحتوي على مواد
 .ومركبات مھدئة

الكرفس على الھضم ویفید لحاالت األرق وأمراض  كما یساعد
االنقباض النفسي كما یستفاد  ویزیل, منھالصدر، ویعتبر مزیال للس

وضیق  من عصیر الكرفس لعالج الزكام، والسعال والتھاب المفاصل
 .النفس والبحة

بغلي  أما مغلي الكرفس فإنھ یفید عالج نوبات اإلغماء ویكون ذلك
 سم عصیر ٢٠٠ جم أوراق في لتر ماء بحیث یشرب منھ٣٠حوالي

تخلص المغلي في الغرغرة استخراج مس ثالث مرات یومیا، ویمكن
 .بحة الصوت لعالج التھابات اللوزتین وعالج تقرحات الفم أو

 كذلك یتم استعمالھ من الخارج لعالج الدمامل والجروح وتشققات
الجلد والتھابات المفاصل ویتم غسیل الجروح بعصیر أوراق 

 .الجروح أو الدمامل الكرفس، وبوضع كمادات على
ماء   جم من العروق في لتر٢٥٠ حواليویتم عمل الكمادات بغلي

لیتم غمر الجزء المصاب في ) فاتر(لمدة ساعة ویترك المحلول لیبرد
 مرات یومیا بحیث یتم ٣ دقائق ویكرر ذلك ١٠لمدة  المحلول الفاتر

  .تعریضھا للھواء
  
  

-----------------------------------------------------------------  
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  ن الجسم طرد السموم م-١٢

  اطرد السموم من جسدك بالفواكھ والخضار

ھل تعاني من مشاكل جلدیة؟ ھل تشعر باإلرھاق والتعب عند 
إذا كان األمر كذلك، فقد حان الوقت للعمل على . النھوض من الفراش

والتى تؤثر على أجھزتھ , إزالة كل المواد الضارة القاطنة في جسمك
  . وأعضائھ وخاصة الكبد

  الجسمعملیة تطھیر 

إن الطریقة األكثر فعإلیھ لتنظیف الجسم بشكل كامل من السموم ھي 
اتباع حمیة أو نظام غذائي أساسھ الخضراوات والفواكھ حیث أن ھذه 
الحمیة الغذائیة ستعمل على زیادة الطاقة باإلضافة إلى إزالة وتنظیف 

المواد الضارة و السموم الموجودة في الجسم، وتحسین المظھر 
وعند حذف األطعمة األخرى خالل الحمیة الغذائیة المعتمدة . الخارجي

على الخضراوات الفواكھ فإن ذلك سیعمل على إزالة الضغوط والتوتر 
  . عن جسم اإلنسان ویحفز عملیة إفراز الكبد

عند الشروع في بدء نظام الحمیة الغذائیة وعملیة تنظیف وتنقیة 
ھذه الفترة ببعض الحاالت الجسم من المواد الضارة والسامة، تترافق 

األخرى والتى تعتبر مؤشرات مشجعة جدا تدل على أن الجسم یقوم 
: بعملیة طرح وتنقیة المواد السامة بشكل جید، ومن ھذه الحاالت

التعب و اإلرھاق والصداع وآالم العضالت واإلسھال والمشاعر غیر 
 ینبغي المستقرة، وبسبب ھذه التغییرات المفاجئة في جسم اإلنسان ،

تناول وجبات صغیرة أو شرب بعض العصیر بشكل منتظم ویفضل كل 
  . ساعتین أو ثالثة لضمان استقرار سكر الدم في جسم اإلنسان

-----------------------------------------------------------------  
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  نصیحة ھامة

حمل وینصح عدم إتباع مثل ھذا النظام من الحمیة الغذائیة في حالھ ال
واإلصابة بمرض السكري وبنوبات صرع وبحاالت فقر الدم أو في 

وھكذا ندعو لتحاول . حالھ المعاناة أواإلصابةبمرض خطیر وحاد
القیام بھذا النظام الجدید من الحمیة الغذائیة ولیوم واحد فقط من 

  .خالل االعتماد على القواعد الصحیحة 

-----------------------------------------------------------------  
  
  

   فوائد عسل النحل-١٣
     ...یخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانھ فیھ شفاء للناس

الشفاء :((قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم كما ]٦٩: النحل[
وكیة بنار، وأنھى أمتي عن .. وشرطة محجم.. شربة عسل: في ثالث

  ].رواه البخاري)) [الكي

  اض التى یعالجھا العسلبعض األمر

 یضاف على فنجان من العسل الفزلین، وزیت الورد، :للحساسیة
ویدھن مكان الحساسیة صباحًا ومساء، مع تجنب المواد المثیرة 
للحساسیة كالبیض والمانجو، ومع الدھان یتم تناول ملعقة غسل 

  یومیا

 تدھن الوجھ بالعسل ویكون الجسم في :لجمال المرأة وبھاء الوجھ
حالھ استرخاء، وتكثر من التسبیح في ھدوء ولمدة ربع ساعة، ثم 
تغسل الوجھ بماء دافئ ویجفف ثم یدھن بقلیل من زیت الزیتون، 

وتكرر ھذه العملیة متواصلھ لمدة أسبوع، بعد ذلك سوف یشع الوجھ 
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ولكن على المرأة أن تختمر .. إن شاء اهللا تعالى بالنضارة واالحمرار
ألن .. ، وإال فإنھا تعد آثمة.ال لزوجھا ومحارمھاوال تبدي زینتھا إ

  .الخمار واجب لكل امرأة مسلمة

 یدھن الجرح بالعسل مع تضمیده وتجنب الجروح البلل، وال :للجروح
وستفاجأ یا أخي باندمال الجرح والتآمھ بال .. تنزع إال كل ثالثة أیام

  .واحذر أن یكون العسل مغشوشًا.. تقیحات إن شاء اهللا تعالى

 یؤتى بالعسل ویخلط مع مقداره من الفزلین ویدھن بھ :للحروق
ولسوف تجد .. الحرق صباحًا ومساء حتى یتقشر الجلد المحروق
أو تضرب بیضة .. بقدرة اهللا عز وجل أن الجلد كأنھ لم یحرق من قبل

  .في ملعقة عسل ویدھن بذلك مكان الحرق یومیًا فإنھ مفید كذلك

رأس المصاب بالعسل مع التدلیك لیتخلل  یدھن :لقتل القمل وبیضھ
ویا حبذا لو كان ذلك قبل النوم، مع تغطیة الرأس، . أصول الشعر

وفي الصباح تغسل بماء دافئ مع التمشیط وكرر ھذه العملیة لمدة 
  .والنظافة من اإلیمان.. أسبوع متواصل لیقطع دابر كل القمل وبیضھ

ملعقة عسل كبیرة  كوب من اللبن الدافئ، یحلى ب:لعالج األرق
ویشرب قبل النوم بساعة، وسرعان ما ستنام بعدھا نومًا ھادئًا ممتعًا 

  .حتى أذان الفجر إن شاء اهللا تعالى

لو داوم المریض على أكل عسل النحل، :لألمراض النفسیة والجنون
وسلم ظھره للدغ النحالت، مع دھن اللدغة بالعسل، واستمر على ذلك 

 العسل ومضغ شممعھ كالعلك، مع دھان ولو كل شھر مرة، مع أكل
الرأس بغذاء الملكات قلیًال فلن ینقضي عام بإذن اهللا تعالى إال ویھنأ 

  .في حیاتھ ویبرأ من ھذه األمراض

 یشرب على الریق یومیًا فنجان عسل نحل وكذلك في :للصرع
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المساء، ویقرأ سورة الجن على كوب ماء ساخن محلى بعسل النحل 
.. ویستمر على ذلك لمدة أسبوع..  ینام المریضویضرب، وبعد ذلك

  ولسوف

یكتحل المریض بعسل النحل صباحًا وقبل : لجمیع أمراض العیون
فلقد جربت أنا شخصیًا ذلك .. النوم، مع تناول ملعقة بعد ذلك یومیًا

والعجیب أن أطباء العیون یقولون إن .. حینما أصبت بتراكوما
أما دواء اهللا عز .. ن فشل أدویتھمال تزول لما یرونھ م) التراكوما(

  .فقد إزالةا بعد عدة تجارب) العسل النحل(وجل 

..  استعمال الثوم والعسل ینھى الحموضة ومعھا األمیبیا:للحموضة
وذلك ببلع فص الثوم على الریق بكوب لبن محلى بملعقة عسل لمدة 

".. إن العسل أحسن صدیق للمعدة : "وصدق القائل.. خمسة أیام
سل ضروري أیضا لعالج الحموضة وأقول إن أخطر عدو للمعدة فالع

  .ولإلنسان ھي األدویة الكیمیائیة والعیاذ باهللا

 إن حدیث الحبیب محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ :لعالج اإلسھال
فھذا الرجل الذي جاء .. وآلھ وسلم یذكرني دومًا بعظمة فوائد العسل

.. أخي استطلق بطنھ: وقال لھإلى الرسول صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 
وكان .. فأمره الرسول صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم بأن یسقیھ عسًال

الرجل متعجًال لشفاء أخیھ فرجع إلى النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم 
وقد راجع الرجل .. لقد سقیتھ عسًال فلم یزده إال استطالقًا: وھو یقول

ل مرة كان الرسول صلى وفي ك.. الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مرارا
وفي المرة األخیرة رد علیھ " اسقھ عسًال: " اهللا علیھ وسلم یقول لھ

وكذب بطن .. صدق اهللا : (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم
فھذا الرجل لم یصبر حتى یھضم .. على ما جاء في مسلم).. أخیك

العسل، وظن أن األمر كالماء یروى الظمآن عقب شربھ مباشرة 
سي بأن العسل غذاء ودواء البد وأن نصبر علیھ ولو ساعة ون

وما رجع الرجل إلى دار أخیھ حتى وجد .. لھضمھ لیؤدي فاعلیتھ
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١٠٩  

  .أخاه قد شفى تمامًا وكأنھ فك من عقال

یؤخذ لھ كوب من اللبن البارد المذاب فیھ ..  نقیض اإلسھال:لإلمساك
  . ھرھا تطھیرًاملعقة عسل نحل صباحًا ومساء فإنھ یلین المعدة ویط

 یغلى القرنفل جیدًا ویحلى بعسل النحل ویشرب ):الطراش(للتقیؤ 
  .فنجان قبل كل وجبة فإنھ یوقف القيء ویمنع الغثیان

 یؤخذ نصف كوب عسل وكوب لبن ساخن ویمزجا معًا، مع :للقرحة
طحین قشو الموز المجفف قدر ملعقة صباحًا ومساء لمدة شھر، 

بالعافیھ بعون اهللا من القرحة تمامًا ولن ولسوف ترى عجبًا بشعورك 
  .تبتلى بمشرط الجراح إن شاء اهللا تعالى

  یؤخذ عصیر الفجل مع ملعقة عسل نحل في :لألمراض الصدریة
كوب ماء دافئ صباحًا ومساء، فإنھ یقضي على األمراض الصدریة، 

مغلي في ماء ) شحرى(وینظف الصدر تمامًا، وكذلك لو أخذ لبان دكر 
  . بعسل النحل فإنھ أقوى وأنشط للرئتینومحلى

 تؤخذ ملعقتین من العسل وتذاب في ):إنتان رائحة الفم(لعالج البخر
ماء ویغلى على نار ھادئة حتى یتكون البخار ویستنشق عن طریق 

الفم من خالل قمع مقلوب فوق اإلناء وتكرر ھذه الجلسة مع استمرار 
ل البخر تمامًا بقدرة وسوف تجد مع األیام زوا.. مضغ شمع العسل

  .اهللا عز وجل

 نفس العملیة السابقة مع االستنشاق عن طریق الفم مع :بحة الصوت
الغرغرة بماء مذاب فیھ عسل وقلیل من الملح وخالل ثالثة أیام 

  .سوف تضیع بحة الصوت إن شاء اهللا تعالى

 یستنشق بخار مغلي العسل والبصل قبل النوم مع شرب :األنفلونزا
سل بعد كل أكل، والمغلي ھو عبارة عن عسل ومبشور بصلھ ملعقة ع
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  .صغیرة ویوضع ذلك في إناء بھ ماء على النار حتى یتبخر

 یعصر الشبت ویلقى قدر فنجان في نصف كوب عسل ویغلى :للقوباء
معًا، ثم یحفظ في برطمان ویدھن بھ للقوباء فإنھ یزیلھا بسرعة بإذن 

  . اهللا

 یخلط العسل بالخل ویتمضمض بھ صباحًا :نآلالم اللثة وتقویة األسنا
ومساء، وكذلك تدلیك اللثة بالعسل واستعمال السواك كفرشة األسنان 

والعسل كالمعجون أعظم واقي لألسنان من التسوس ومقو للثة 
  .واألسنان معًا

 لعالج الدوالي وقرحتھا یستعمل العسل كدھان ثالث مرات :للدوالي
ب ملعقة كذلك بعد كل وجبة ویستمر یومیًا مع المساج برفق، ویشر

  .على ذلك بصبر حتى تزول الدوالي تمامًا إن شاء اهللا تعالى

 یؤخذ فنجان من العسل وفنجان من زیت :للقرح المتعفنة والغرغرینا
بعد تنظیف ) الخلطة(كبد الحوت ویمزجان جیدًا ویدھن من ھذه 

اش ویضمد علیھ بش) وھو عسل نحل في ماء دافئ(الجرح بمطھر 
وتكرر یومیًا ھذه العملیة مع شرب العسل بكمیة وافرة یومیًا قدر 

  .فنجان

وذلك بتضمید الورم ..  یستعمل غراء النحل لذلك:لألورام الخبیثة 
بالغراء مع التنظیف المستمر والتغییر یومیًا مع أخذ ملعقة صباحًا 

  . ومساًء قبل الطعام

ل عنصل قدر ملعقة  یؤخذ عسل نحل قدر فنجان وسكنجبین وخ:الربو
من كلٍّ، ویلقى مع العسل في إناء بھ ماء ویذاب جیدًا ویشرب على 
  .الریق یومیًا فإنھ بعون اهللا وخالل أسابیع ینھي مأساة الربو تمامًا

 یمزج شراب الورد بقدر من العسل ویضرب فنجان :السل الرئوي
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صباحًا ومساء،ویدھن الصدر والعنق بزیت الزیتون المضروب في 
لعسل قبل النوم ویستمر على ذلك حتى یعافیھ اهللا وھو على كل ا

  .شيء قدیر

 تؤخذ ملعقة عسل من حین آلخر وتذاب في قلیل :لتقویة عضلھ القلب
من الماء المغلي فیھ قشر الرمان، فإنھ یدعم القلب ویقویھ جدا، كذلك 
لو أخذ من غذاء الملكات قدر ثالث قطرات ومقدار ذلك من العنبر فإن 

  .لك یقوي القلب وینشطھ للغایةذ

 یشرب على الریق یومیًا :لعالج التھابات عضلھ القلب و الرعشة
كوب من الماء البارد المحلى بملعقتین من العسل، ویستمر ذلك حتى 

  .تنتھي الرعشة وذلك قد ال یتعدى األسبوع بإذن اهللا تعالى

ل ملعقة  بعد كل وجبة یومیًا ولمدة شھر فقط یتم تناو:لضغط القلب
عسل بعدھا ویمكنك شرب كوب عصیر جزر أو عصیر قمح منبت، 

  .واجعل كل داء منھ حمدًا منك وشكر هللا عز وجل

 توضع ملعقة عسل في نصف كوب ماء :للتھابات الفم وأورام اللسان
ساخن ویتغرغر بھ ثالث مرات یومیًا فإنھ یقضي على ذلك خالل أیام 

  . قلیلھ إن شاء اهللا تعالى

 یمزج العسل في ماء مع قلیل من الملح :وآالمھا  األذنألمراض
  .ویقطر بھ في األذن قبل النوم یومیًا

 یشرب العسل مذابًا مع ملعقة صغیرة من زیت الحبة :للروماتیزم
السوداء في كوب ماء دافئ، وذلك مع الدھان كذلك بمزیج من زیت 

ادیر الحبة السوداء، وزیت الكافور، وزیت الزیتون، والعسل بمق
متساویة معًا، وذلك قبل النوم مع لف مكان األلم بقماش من الصوف 
بدون ضغط وكذلك لسع النحل یقضي على الروماتیزم تمامًا في مكان 
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  .األلم ویدھن بعد ذلك بالعسل مكان اللسعة

المحلى بعسل النحل ) اللبان الدكر( یضرب مغلى الكندر :اإلستسقاء
كیة بسیطة أعلى وأسفل السرة صباحًا ومساء ، وكذلك عن طریق 

بقدر أنملھ، فإنھ مجرب لتصفیھ االستسقاء تمامًا مع الحمیة من أكل 
  . وذلك لمدة ثالثة أیام.. اللحوم واالعتماد على الشوفان، وخبز القمح

 یحلق مكانھا وینظف جیدًا حتى تدمى ثم تدھن بسم النحل :للثعلبة
  . یعاد لمدة أسبوع فقطویلصق علیھا بضماد یغیر یومیًا في نفس الم

) الدمل( یوضع غراء النحل بعد تسخینھ على الثألول ):الثألیل(للكالو
ویحسن .. ویربط بإحكام ویترك لثالثة أیام حتى یسقط الثألول بجذوره

  . تكرار ذلك

 طبخ ورق خبازى برى ثم تضاف إلیھ ثالث مالعق :للحصوة الكلویة
 بعد خلطھ معًا ویشرب عسل نحل، وملعقة سمن بقري، ویصفى جیدًا

منھ كوب عند المغص الكلوي فإنھ عجیب المفعول بإذن اهللا تعالى 
ویستمر على ذلك لمدة أسبوع حتى یتفتت الحصى وتطرد بفضل اهللا 

  .تعالى

 یؤخذ لحاء البلوط بعد طحنھ جیدًا وتؤخذ منھ :لجمیع أمراض الكبد
میًا لمدة ملعقة تعجن في فنجان عسل نحل ویؤخذ ذلك على الریق یو

  ..شھر بال انقطاع فإنھ عجیب األثر بقدرة اهللا تعالى

ال تدع یومًا یمر ..  إنھا نصیحة ذھبیة:للقوة والحیویة والشباب
علىك دون ملعقة من العسل وكأنھ الماء، اعتبرھا عادة في مشوار 

ولذا .. في أي وقت تشاء ال تدع تناول ھذه الملعقة من العسل.. العمر
إذا أردت أن تحتفظ بشبابك، فاطعم : "الشیخ الرئیسقال ابن سینا 

كذلك لو غلى ورق الجوز جیدًا، ثم یصفى ویحلى بالعسل .. عسًال
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  ".ویشرب كالشاي یومیًا فإنھ مقو ومنشط

لو شربت المرأة عند بدء الطلق فنجان : ألمراض النساء والوالدة
كل عسل فإنھا ستلد بإذن اهللا تعالى بیسر وسھولھ، ولتكثر من أ

العسل بخبز القمح البلدي بعد الوالدة، وإلدرار الطمث، وللقضاء على 
آالمھ تشرب كوبًا من الحلبة المغلیة جیدًا وتحلیھا بعسل وذلك في 

والدش المھبلي بالعسل والماء الدافئ مریح . الصباح والمساء
  .للمرأة، وبدل الكشط المھبلي وغسیل الرحم المؤلم والضار

وذلك بدق ثالث بصالت وعصرھا (یؤخذ ماء البصل  :للقوة التناسلیة
ویخلط بقدره عسًال، وعلى نار ھادئة یقلب حتى یصل النتھاء ) جیدًا

رغوة العسل ویوضع بعد ذلك في قارورة وتؤخذ ملعقة بعد الغداء 
وإن عجنت بالحبة السوداء فإن ذلك یقوى الزوج كثیرًا حتى .. یومیًا

  .ع بذور الفجل وتؤكل كالمربىوكذلك م.. ولو كان كھًال كبیرًا

 یؤخذ غذاء الملكات فور استخدامھ، ویشرب بعده كوب من :للعقم
 ملیجرام، ویستمر ٣حلیب البقر علیھ برادة قرن وحید القرن قدر 

فإذا شاء اهللا أن یمنحھ الذریة كانت .. على ذلك لمدة شھر كامل
  ..البشرى

لنحل في رحمھا قبل وبالنسبة للمرأة تضع طلع النخل ممزوجًا بعسل ا
  .المباشرة بقلیل ولتدعو اهللا أن یمنحھا ذریة صالحة

 یؤخذ غذاء الملكات من الخلیة مباشرة قدر مائة ملیجرام :للسرطان
كل أسبوع مرة، ویبلع العسل بشمعھ كل یوم قدر فنجان، مع تدلیك 

الجسم بالعسل ودھن الحبة السوداء، ثم االغتسال بماء دافئ بعد 
بعده طحین الحبة السوداء والعسل ممزوجًا في عصیر ساعة یشرب 

  . جزر یومیًا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

١١٤  

 یخلط العسل بالنشادر ویدھن بھ یومیًا فإنھ :للبرص والبھاق
  .باالستمرار والصبر یجلو البھاق والبرص بإذن اهللا تعالى

 تضاف ملعقة دھن السمسم على فنجان عسل ویشرب ذلك :للسموم
مذاب في كوب لبن ساخن صباحًا، وفي المساء یشرب عسل نحل 

علیھ قطرات من العنبر، ویكرر ذلك یومیًا لمدة ثالثة أیام مع الحمیة 
  .عن أكل اللحوم

 یؤخذ یومیًا غذاء الملكات من الخلیة مباشرة قدر :للبروستاتا
ویا حبذا .. مع حمام للمكان بماء دافئ مذاب فیھ عسل) ملیجرام٥٠(

  . لو كان ذلك مساء ولمدة شھر

  :معرفة العسل المغشوش بعض طرق 

إن العالج بالعسل یتوقف بالدرجة األولى على كون العسل حقیقیًا 
خالیًا من المواد األخرى ألن العسل الحقیقي ھو وحدة الذي یحمل 

  )فیھ شفاٌء للناس( لتى تنطبق علىة اآلیة القرآنیةالصفات الشفائیة ا

ھ غیر ناعمة إن األعسال الجیدة لھا میل إلى التجمد كنقطة لین-١ 
وعندما نحللھا بمقدار ضعف وزنھا من الماء تصبح سائًال رائقًا غیر 

  .خیطي

 یذاب مقدار من العسل في خمسة أضعافھ ماًء مقطرًا، ویترك إلى -٢
ثاني یوم فإن كانت بھ مواد غریبة رسبت في القاع أما إذا كان 

  .المحلول رائقًا یعني أن العسل جیدًا

ویترك إلى )  درجة٥٥عیار (حول المخفف  یذاب العسل في الك-٣
ثاني یوم، فتجد رواسب صحیفیھ في أسفل اإلناء إن كان العسل 

  .مغشوشًا
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 وضع كمیة من العسل مع كمیة من الماء في وعاء على النار -٤
حتى یغلي ثم یرفع عن النار ویترك فترة حتى یبرد ثم یضاف إلیھ 

ر فھذا دلیل على وجود قلیًال من الیود فإذا ظھر لون أزرق أو أخض
  ..النشا في العسل

 لمعرفة غش العسل توضع قطرات من العسل في السبرتو -٥
فإن ترسب فیھ فھو عسل حقیقي غیر مغشوش، أو ) الكحول األحمر(

  .یسكب على إناء حتى یكون كالخلیط فإن تقطع فھو مغشوش

 تذوق نصف ملعقھ صغیرة والحظ سرعة ذوبانھا في الفم فإذا -٦
  . بسرعھ فھذا دلیل على سالمتھ من الغش والعكس بالعكس ذابت

-----------------------------------------------------------------  
   حبة البركة -١٤

فإن فیھا .. كم بھذه الحبة السوداءیعل:" علیھ وسلمیقول صلى اهللا
  رواه البخاري))شفاء لكل داء إال السام

  بة السوداءاألمراض التى تعالجھا الح

یعجن طحین الحبة السواء في عصیر الجرجیر مع  :لتساقط الشعر
ملعقة خل مخفف وفنجان زیت زیتون، ویدلك الرأس بذلك یومیًا 

  .مساء مع غسلھا یومیًا بماء دافئ وصابون

 یؤخذ طحین الحبة السوداء، ونصفھ من القرنفل الناعم :للصداع
ًا، وتؤخذ منھ عند والنصف اآلخر من الینسون، ویخلط ذلك مع

.. الصداع ملعقة على لبن زبادي، وتؤكل على بركة اهللا الشافي
  .باإلضافة إلى دھان مكان الصداع بالتدلیك بزیت الحبة السوداء

ملعقة من الحبة السوداء تمزج بكوب من الحلیب الساخن  :لألرق
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المحلى بعسل وتشرب وقبل أن تنام حاول أن یلھج لسانك بذكر اهللا 
فإذا ما ماتوا .. واعلم بأن الناس نیام.. ل وقراءة آیة الكرسيعز وج
  . انتبھوا

تطحن الحبة السوداء جیدًا وتعجن في خل فتصبح :للقمل وبیضھ
كالمرھم، یدھن بھا الرأس بعد حلقھا أو تخلیل المرھم ألصول الشعر 

إن لم تحلق، ثم تعرض ألشعة الشمس لمدة ربع ساعة، وال تغسل 
.. مرور خمس ساعات، ویتكرر ذلك یومیًا لمدة أسبوعالرأس إال بعد 

ولكن بعد اللجوء إلى أسباب النظافة المشروعة التى حث علیھا 
واهللا تعالى یحب التوابین، ویحب .. والنظافة من اإلیمان .. اإلسالم

  .المتطھرین

لألذن ینقیھا ) الزیت(قطرة دھن الحبة السوداء  :للدوخة وآالم األذن
ا مع استعمالھا كشراب، مع دھن الصدغین المریض ویصفیھ

  .ومؤخرة الرأس للقضاء على الدوخة بإذن اهللا تعالى

تؤخذ ملعقة حبة سوداء مطحونة جیدًا، وقدر فنجان  :للقراع والثعلبة
من الخل المخفف، وقدر ملعقة صغیرة من عصیر الثوم، ویخلط ذلك 

 الشعیرات ویكون على ھیئة مرھم، ثم یدھن بھ بعد حلق المنطقة من
وتشریطھا قلیًال ثم یضمد علیھا وتترك من الصباح إلى المساء، 

  .ویدھن بعد ذلك بزیت الحبة السوداء، وتكرر لمدة أسبوع

بدھن الحبة ) داء في الجسد یتقشر منھ الجلد( تدھن القوباء :للقوباء
  .السوداء ثالث مرات یومیًا حتى تزول بعد أیام قلیلھ بقدرة اهللا

 من أعظم المسھالت للوالدة الحبة السوداء :اء والوالدةألمراض النس
المغلیة المحالة بعسل ومغلي البابونج، والحبة السوداء كدش مھبلي 

عظیم الفائدة للنساء، مع استعمال قطرات من زیت الحبة السوداء في 
كل مشروب ساخن لجمیع األمراض النسائیة وذلك رحمة بالنساء 
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  .إال عند الضرورةلكي ال یلجأن إلى األطباء 

 مغلي الحبة السوداء واستعمالھ :لألسنان وآالم اللوز والحنجرة
مضمضة وغرغرة مفید للغایة من كل أمراض الفم والحنجرة مع 
سف ملعقة على الریق وبلعھا بماء دافئ یومیًا واالدھان بزیتھا 

ألمراض الغدد . للحنجرة من الخارج، والتحنیك للثة من الداخل
یؤخذ لذلك الحبة السوداء الناعمة، وتعجن فى عسل : اواضطراباتھ

نحل علیھ قطرات من غذاء ملكات النحل یومیًا لمدة شھر، وبعدھا 
سوف ترى بإذن اهللا تعالى أن الغدد في قمة االنضباط بال خمول وال 

  .فسبحان اهللا المبدع المھیمن.. إسراف، ألن كل شيء بقدر

اعمة وتعجن في زیت سمسم تؤخذ لذلك حبة سوداء ن :لحب الشباب
مع ملعقة طحین قمح، ویدھن بذلك الوجھ مساء وفي الصباح، یغسل 

ویاحبذا لو أخذ .. بماء دافئ وصابون، مع تكرار ذلك لمدة أسبوع
  .دھن الحبة السوداء على المشروب الساخن

یؤخذ زیت الحبة السوداء وزیت الورد  :لكل األمراض الجلدیة
دیر متساویة من الدھنین وكمیة مضاعفة وطحین القمح البلدي بمقا

من الدقیق، ویعجن فیھما جیدًا، وقبل الدھن یمسح الجزء المصاب 
بقطة مبللھ بخل مخفف وتعرض للشمس ثم یدھن من ذلك یومیًا مع 

الحمایة واالحتراز من كل مثیرات الحساسیة كالسمك والبیض 
  .والمانجو وغیرھا

ناعمة وتعجن في خل مركز تؤخذ حبة سوداء ):الدمامل:(للثألیل
ویدلك بذلك بواسطة قطعة من الصوف أو الكتان مكان الثألیل صباحًا 

. ومساء لمدة أسبوع وال یمل المریض من ذلك حتى یزول بعون اهللا
بعدما تجف، ویدھن بدھن الحبة ) فركًا(یدھن بورق نبات الرجلھ 

  ).مجرب(السوداء 
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حنة وحبة سوداء، وطحین یحتاج لخل مخلل قلیًال و :للبھاق والبرص
، یؤخذ من كل قدر ملعقة )یباع في محالت العطارة(جلد حرباء جاف 

في إناء في قدر من الخل الذي یكفي لصنع مرھم من تلك النعم التى 
وتكرر ھذه العملیة یومیًا لمدة .. فیھا سر عظیم لعودة المیالنین للجلد

  . نھارشھر، وتضمد من المساء للصباح، وتعرض للشمس في ال

 تعجن الحبة السوداء الناعمة في زیت :لضیاء الوجھ وجمالھ
الزیتون، ویدھن الوجھ مع التعرض ألشعة الشمس قلیًال ویكون ذلك 

  . في أي وقت من النھار، وفي أي یوم

 شوربة عدس وبصل مع بیض مسلوق وملعقة :لسرعة التئام الكسر
بة، ولو یومًا بعد كبیرة من الحبة السوداء الناعمة تمزج بھذه الشور

یوم، وتدلك األطراف المجاورة للكسر بعد الجبیرة بزیت الحبة 
  .السوداء، وبعد فك الجبیرة یدلك بزیت الحبة السوداء الدافئ یومیًا

تغلى حفنة من الحبة السوداء غلیًا جیدًا في :للكدمات و الرضوض
بة إناء ماء، ثم یعمل حمام للعضو ذاتیًا، بعد ذلك یدھن بزیت الح

السوداء وبدون رباط یترك مع تحرى عدم التحمیل أو إجھاد العضو 
  .وذلك قبل النوم یومیًا

یسخن زیت الحبة السوداء، ویدلك بھ مكان الروماتیزم  :للروماتیزم
تدلیكًا قویًا وكأنك تدلك العظام ال الجلد، وتشربھا بعد غلیھا جیدًا 

وثق بأنك .. لكمحالة بقلیل من العسل قبل النوم، واستمر على ذ
  .ستشفى بإذن اهللا كرمًا منھ ورحمة

تؤخذ الحبة السوداء وتطحن قدر كوب، ومن المرة الناعمة  :للسكر
قدر ملعقة كبیرة، ومن حب الرشاد نصف كوب، ومن الرمان 

المطحون قدر كوب، ومن جذر الكرنب المطحون بعد تجفیفھ قدر 
ى الریق قدر كوب، وملعقة حلتیت صغیرة یخلط كل ذلك ویؤخذ عل
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  .ملعقة، وذلك على لبن زبادي لیسھل استساغتھا

بقطرات من "كلما شربت مشروبًا ساخنًا فعلیك  :الرتفاع ضغط الدم
دھن الحبة السوداء، ویاحبذا لو تدھن جسمك كلھ في حمام شمس 

بزیت الحبة السوداء، ولو كل أسبوع مرة وبكرم اهللا سبحانھ سترى 
فاهللا تعالى حنان كریم ..  تیأس أبدًاوأبشر وال.. كل صحة وعافیھ

  .رحیم بعباده

 یؤخذ قدر ملعقة من طحین الحبة :إلذابة الكولیسترول في الدم
معروف ألھل الشام، ) أخیلیا(السوداء، وملعقة من عشب األلف ورقة 

ویعجنان في فنجان عسل نحل وعلى الریق یؤكل فإنھ من لطائفھ 
  .كسبحانھ وتعالى بدل شق الصدور والھال

تصنع لبخة من طحین الحبة السوداء المعجونة  :لإللتھابات الكلویة
في زیت الزیتون وتوضع على الجھة التى تتألم فیھا الكلى، مع سف 

ملعقة حبة سوداء یومیًا على الریق لمدة أسبوع فقط، وعند ذلك 
  . ینتھي االلتھاب بعون اهللا وعافیتھ

اء قدر فنجان، وتطحن ثم تؤخذ الحبة السود :لتفتیت الحصوة وطردھا
تعجن في كوب عسل، وتفرم ثالث حبات ثوم، تضاف لذلك، وتؤخذ 

ویاحبذا لو تؤكل لیمونة بقشرھا .. ثلث الكمیة قبل األكل، وتكرر یومیًا
  .بعد كل مرة، فإن ذلك یطھر ویعقم

یدھن بزیت الحبة السوداء فوق العأنھ قبل النوم، ومع  :لعسر التبول
 السوداء مغلي ومحلى بالعسل بعد ذلك یومیًا شرب كوب من الحبة

  .قبل النوم

نحتاج مع الحبة السوداء إلى قشر بیض  :لمنع التبول الالإرادي
ینظف ویحمص ثم یطحن ویخلط مع الحبة السوداء، ویشرب منھ 
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ملعقة صغیرة على كوب لبن یومیًا لمدة أسبوع، وفي أي وقت 
  .یشرب

حبة السوداء في الخل على توضع لبخة من معجون ال :االستسقاء
یتناول المریض قدر ملعقة من الحبة .. مع وضع شاشة أوًال) الصرة(

ولسوف .. السوداء صباحا ومساء لمدة أسبوع، ولیجرب المبتلى
  .یرى قدرة اهللا عز وجل وھي تتدخل لشفائھ إن شاء اهللا تعالى

ولكن ما بعد الصبر .. ھذا أمر یحتاج إلى صبر :اللتھابات الكبد
تؤخذ لذلك ملعقة من طحین ..  إال الفرج- بإذن اهللا-والحبة السوداء

الحبة السوداء مع قدر ربع ملعقة من الصبر السقرطي، ویعجنا في 
  .عسل ویؤكل كل ذلك یومیًا على الریق لمدة شھرین متتابعین

یتبخر المحموم بجلد قنفذ برى جاف قدیم مع الحبة  :للحمى الشوكیة
 الحبة السوداء في عصیر اللیمون صباحًا السوداء مع شرب زیت

ومساء ربما في الیوم األول تنتھي الحمى تمامًا بقدرة اهللا سبحانھ 
  .وتعالى

تؤخذ ملعقة حبة سوداء باإلضافة إلى مقدار ربع  :للمرارة وحصوتھا
ملعقة من المرة الناعمة مع كوب عسل ویخلط كالمربى، ویؤكل ذلك 

لك یومیًا حتى یحمر الوجھ فتتالشى كل كلھ صباحًا ومساء، ثم یكرر ذ
تقلصات المرارة إن شاء اهللا فتحمد اهللا على نعمھ التى ال تحصى وال 

  . تعد

توضع لبخة على الجانب األیسر أسفل الضلوع من معجون :للطحال
الحبة السوداء في زیت الزیتون بعد تسخینھا مساء، ویشرب في 

 وتوضع علیھ سبع نفس الوقت كوب مغلي حلبة محلى بعسل نحل،
قطرات من دھن الحبة السوداء، وسوف یجد المریض إن شاء اهللا 
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  .تعالى بعد أسبوعین متتابعین أن طحالھ في عافیھ ونشاط فیحمد اهللا

توضع ملعقة كبیرة من زیت الحبة  :لكل أمراض الصدر والبرد
السوداء في إناء بھ ماء ویوضع على نار حتى یحدث التبخر 

 مع وضع غطاء فوق الرأس ناحیة الغطاء للتحكم ویستنشق البخار
في عملیة االستنشاق، وذلك قبل النوم یومیًا مع شرب مغلي الصعتر 

  . الممزوج بطحین الحبة السوداء صباحًا ومساء

كن على ثقة في كالم رسول اهللا صلى اهللا  :للقلب والدورة الدمویة
خبرنا صلوات فحینما ی.. علیھ وسلم، ألن ھذا من مقتضیات اإلیمان

اهللا وسالمھ علیھ بأن الحبة السوداء شفاء لكل داء فالبد وأن تكون 
فمریض .. بال أدنى شك شفاء لكل األمراض التى یبتلى بھا اإلنسان

القلب ال ییأس من رحمة اهللا، وما علیھ إال أن یكثر من تناول الحبة 
  .السوداء مع عسل النحل أكًال وشربًا وفي أي وقت

  یغلى الینسون والكمون والنعناع بمقادیر متساویة :يللمغص المعو
ثم توضع سبع ) قلیًال(غلیًا جیدًا ویحلى بسكر نبات أو عسل نحل 

قطرات من زیت الحبة السوداء ویشرب ذلك وھو ساخن مع دھن 
وخالل دقائق سیزول األلم فورًا .. مكان المغص بزیت الحبة السوداء

  . بإذن اهللا تعالى وعافیتھ

یؤخذ عصیر الجرجیر الممزوج بملعقة كبیرة من الحبة  :اللإلسھ
السوداء الناعمة، ویشرب كوب من ذلك ثالث مرات حتى یتوقف 
اإلسھال في الیوم الثاني، ثم یتوقف المریض عن العالج حتى ال 

  . یحدث إمساك

تغلى الحبة السوداء مع القرنفل جیدًا، وتشرب بدون تحلیة  :للطراش
 وقد ال یحتاج المریض إلى المرة الثالثة حتى ثالث مرات یومیًا،
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  .یتوقف الطراش والغثیان بإذن اهللا تعالى وحولھ وقوتھ

تسف ملعقة من الحبة السوداء الناعمة على  :للغازات والتقلصات
الریق یتبعھا كوب ماء ساخن مذاب فیھ عسل قصب، قدر ثالث 

  .مالعق وتكرر یومیًا ولمدة أسبوع

ت الحبة السوداء على كوب لبن ساخن قطرات من زی:للحموضة
محلى بعسل نحل أو سكر نبات، وبعدھا تنتھي الحموضة بإذن اهللا 

  .تعالى وكأنھا لم تكن

تؤخذ حبة سوداء ناعمة بقدر ملعقة، وملعقة من :للقولون
یضرب ذلك في عصیر كمثرى ببذورھا ویشرب فإنھ ) العرقسوس(

ینشطھ، ویریح أعصابھ عجیب األثر في القضاء على آالم القولون، و
  .لیستریح المریض تمامًا إن شاء اهللا تعالى

تدھن األصداغ بزیت الحبة السوداء بجوار العینین :ألمراض العیون
والجفنین، وذلك قبل النوم، مع شرب قطرات من الزیت على أي 

  .مشروب ساخن أو عصیر جزر عادي

یمزج ذلك تؤخذ حبة سوداء ناعمة مع ملعقة ثوم مھروس، و:لألمیبیا
في كوب دافئ من عصیر الطماطم المملح قلیًال، ویشرب ذلك یومیًا 

على الریق لمدة أسبوعین متتابعین ولسوف یرى المریض من 
  .العافیھ والصحة ما تقر بھ عینھ بفضل اهللا تعالى

تؤكل ملعقة حبة سوداء صباحًا ومساء ویمكن االستعأنھ :للبلھارسیا
لدھان بالحبة السوداء للجنب األیمن بقطعة خبز وجبن ألكلھا، مع ا

قبل النوم وذلك لمدة ثالثة أشھر، ولسوف تجد بإذن اهللا تعالى مع 
  . القضاء علیھا قوة ونشاطًا

 إعداد ملعقة حبة سوداء ناعمة، وثالث حبات ثوم، :لطرد الدیدان
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وملعقة زیت زیتون، وبعض البھارات، وعشر حبات لب أبیض 
المحتویات على طریقة الساندوتش وتؤكل ، وتعد ھذه )حبوب الدباء(

  .في الصباح مع أخذ شربة شمر أو زیت خروع مرة واحدة فقط

حبة سوداء مطحونة، :  ثالثة أشیاء وھي متوفرة والحمد هللا:للعقم
وحلبة ناعمة، وبذر فجل بمقادیر متساویة، وتؤخذ ملعقة صباحًا 
ب ومساء معجونة في نصف كوب عسل نحل، وتؤكل، یتبعھا شر

فإذا شاء اهللا تعالى تحقق المراد بإذنھ .. كوب كبیر من حلیب النوق
  . سبحانھ

یدھن أسفل الظھر بدھن الحبة السوداء، ویدھن أسفل  :للبروستاتا
الخصیتین، بتدلیلك دائري، مع أخذ ملعقة حبة سوداء ناعمة، مع ربع 

على نصف كوب عسل نحل محلول في " المرة " ملعقة صغیرة من 
  .ئ یومیًا ویتم ذلك في أي وقتماء داف

یستنشق بخار زیت الحبة السوداء صباحًا ومساء مع أخذ  :للربو
سفوف من الحبة السوداء صباحًا ومساء قدر ملعقة قبل اإلفطار مع 

  .دھان الصدر والحنجرة بالزیت قبل النوم یومیًا

تمزج عشر قطرات من زیت الحبة السوداء بفنجان من  :للقرحة
قة قشر رمان مجفف ناعم، وعلى بركة اهللا یؤكل كل ذلك العسل، وملع

یومیًا على الریق یتبعھ شرب كوب لبن غیر محلى، ویستمر المریض 
  .على ذلك لمدة شھرین بال انقطاع

 یدھن بدھن الحبة السوداء ثالث مرات یومیًا، مع أخذ :للسرطان
ملعقة بعد كل أكلھ من طحین الحبة السوداء على كوب من عصیر 

جزر، ویستمر ذلك بانتظام لمدة ثالثة أشھر جمع دوام الدعاء ال
وقراءة القرآن، وسیشعر المریض بعد ذلك بنعمة الشفاء بقدرة اهللا 
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  .عز وجل

تؤخذ حبة سوداء مطحونة قدر ملعقة وتضرب في  :للضعف الجنسي
سبع بیضات بلدي یومًا بعد یوم ولمدة شھر تقریبًا، ولسوف یجد ابن 

ویمكنك .. بن العشرین بقدرة اهللا وإرادتھ إن شاء اهللامائة سنة قوة ا
أخذ ثالثة فصوص ثوم بعد كل مرة منعًا من الكولیسترول، وال تجامع 

  :وأنت مجھد، وعلىك قبل ذلك

  . أن تدخل الحمام لقضاء الحاجة أوًال ثم تتوضأ-١

اللھم جنبني الشیطان، وجنب الشیطان ما : (( أن تدعو اهللا بقولك-٢
  . وستشعر عند ذلك بالمتعة والسعادة إن شاء اهللا تعالى) )رزقتني 

تطحن الحبة السوداء قدر كوب مع مثیلتھا الحلبة،  :للضعف العام
وقدر ملعقة صغیرة من العنبر المحلول، ویخلط ذلك في إناء بھ عسل 

  .نحل وتؤكل كالمربى یومیًا وفي أي وقت ولكن بخبز القمح البلدي

ل أكل الطعام بدقائق تناول ملعقة من الحبة قب :لفتح الشھیة للطعام
السوداء صغیرة واطحنھا بأضرأسك، واشرب بعدھا فنجان ماء بارد 

ولكن .. علیھ قطرات من الخل، ولسوف ترى العجب بإذن اهللا تعالى
  .احذر البطنة، أو إدخال الطعام على الطعام

تشرب عشر قطرات من دھن الحبة السوداء  :لعالج الخمول والكسل
الممزوجة في كوب من عصیر البرتقال على الریق یومیًا ولمدة 

بعدھا سوف ترى إن شاء اهللا تعالى النشاط وانشراح .. عشرة أیام
الصدر مع النصح بأن ال تنام بعد صالة الفجر، وعود نفسك على 

  .النوم بعد صالة العشاء، وأكثر من ذكر اهللا تعالى

نعناع ویوضع علیھ بعد یغلى ال :للتنشیط الذھني ولسرعة الحفظ
تحلیتھ بعسل النحل سبع قطرات من زیت الحبة السوداء، وتشربھ 
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وسرعان ما .. دافئًا في أي وقت، وتعود علیھ بدًال من الشاي والقھوة
تجد قریحة متفتحة وذھنًا متقدًا بالذكاء ولسوف تحفظ إن شاء اهللا كل 

  .ى ما نریدألنھ أسم.. ولیكن القرآن على رأس ما تحفظ.. ما ترید

وما أعلنوا بالفاحشة إال : ((قال صلى اهللا علیھ وسلم :لعالج اإلیدز
فاإلیدز  )).ظھرت فیھم األوجاع التى لم تكن في أسالفھم الذین مضوا 

عقوبة من السماء، وعالجھا أوًال وأخیرًا اإلنابة إلى اهللا تعالى، 
 تعالى بیده واهللا.. واألخذ باألسباب، وذلك بكثرة تناول الحبة السوداء

  .العفو والشفاء وحده

-----------------------------------------------------------------  
   ادویة الشعر-١٥

   ل الشعریدواء یط
یسلق الھلیون ویترك فیھ الخردل مسحوقا ثم یغسل بھ الرأس ویدھن 

  . بعده اآلس
لرأس أو یؤخذ دھن البیض ودھن الیاسمین ویخلطان ویدھن بھما ا

  . مرارا 
  . تدق وتذاب بالماء ثم یغسل بھ الشعر , أو یؤخذ عروق التوت 

   دواء ینبت الشعر
فان , ثم یترك على الرأس , یؤخذ الشونیز ویسحق ویعجن بماء 

 یؤخذ حجر أرمني ویحك أو. وان كان محروقا فانھ أنفع, الشعر ینبت
 أو. سویؤخذ ما انحل منھ ویطلى بھ الرأ, بماء على شيء صلب 

ثم یعاد الى السحق أیضا مع دھن , یسحق الزجاج الزعفراني كالغبار 
 یؤخذ زر رصاص ویجعل بینھما دھن أو. ویطلى فیھ الوضع, الزنبق

وتسحق حتى تنحل قوة الرصاص ویلطخ بھ الموضع ویضمد علیھ 
  . ورق التىن المسلوق
   یدوم سنة) أسود ( وصفة صبغ للشعر 

, جعلھ في طاجن على النار حتى یغلي تأخذ نصف رطل زیت طیب وت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

١٢٦  

وتطرح فیھ نصف أوقیة حب الیاسمین وتحركھ وھو یغلي حتى 
واجعل , وارفعھ عن النار واجعلھ في قارورة , یحترق حب الیاسمین 

ثم , على في القارورة نصف أوقیة برادة حدید وابقیھ فیھا أربعة أیام
  . ادھن بھ الشعر مرتین أو ثالثة

   الشعردواء یمنع شیب 
یؤخذ بیض وحب الحنظل ودھن الغار ویدھن معھ مقدار ربعھ زرنیخ 

فاذا احتجب الیھ , ثم یسخن الكل ویصفى دھنھ , ذكر غیر مدقوق 
, فاطل الشعر بماء اآلس ثم ادھنھ بھذا الدھن في كل سنة مرة واحدة 

  . فانھ ال یشیب 
   صبغة شعر

ء السماق وماء ثم یسحقان بما, أجزاء متساویة , خذ حناء وشمة 
  . فانھ یخرج بغایة السواد, ثم یطلى بھ الرأس , الرمان الحامض 

   صبغة شعر
  . أذا سحق القرنفل وخلط بالحناء ثم اختضب بھ خرج الشعر أسودا

   )حمراء اللون ( صبغة شعر 
ثم یطبخان ویصفى عنھما , یؤخذ من السمد والكندس أجزاء سواء

  .  في التحمیر فانھ غایة, ویختضب بھ, ذلك الماء
   وصفة دواء لتجعید الشعر

  . یطبخ ورق الزیتون بغمره بالماء ثم یغسل بھ الشعر فانھ یجعده
   وصفة دواء یفرد الشعر

یؤخذ لعاب بزر قطونا ولعاب الخطمي ولعاب السفرجل یخلط ویطلى 
  . فھذا كافي لسبط الشعر الجعد, بھ الشعر 
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   أغذیة منشطة -١٦

  یف حرارة النشاط الجنسي وصفة غذاء لتخ
یؤخذ من اللبن رطل ویطرح علیھ من الترنجبین وزن أربعین درھما 

  . للمعتدلین ویطبخ حتى یخثر ویشرب منھ قدر قدح كل یوم 

  وصفة غذاء للبرود الجنسي 
یؤخذ عشرة دراھم دار صیني ویسحق سحقا جیدا شدیدا ویخلط 

 على طعام برطل لبن ویخضخض ویشرب منھ قدح على الریق أو
وال یشرب علیھ ماء وخصوصا إذا كان غذاؤه , مكان الماء 

  طبھیجات وشحم 

  وصفة غذاء معین على الجماع 
یؤخذ من سمن البقر مل كوز ومن لبن البقر ملء كوز ومن دھن 

والشربة منھ . الفستق ملء كوز یطبخ الجمیع حتى یبقى الثلث 
  . بالغداة معلقتان بشيء من الشراب

   البن سینا وصفة غذاء
یؤخذ من حب القلقل واللوز والفندق والبندق من كل واحد خمسة 

ومن النارجیل والجوز من كل واحد سبعة , یقشر الجمیع) حبات(
یدق الجمیع كل على انفراد ویعجن بمثلیھ فانیذ محلول , ) حبات(

بالماء المداف فیھ قدر حبة من المسك وقدر نصف دانق من 
  مسة دراھم في الباكر والشربة خ, الزعفران 

  وصفة غذاء منشط 

یؤخذ من الفانیذ رطل ومن عصیر البصل رطل ومن اللبن الحلیب  -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

١٢٨  

  . یطبخ الجمیع حتى یغلظ ویؤخذ منھ كل بكرة قدر أوقیة, رطل 

  
یؤخذ الحمص االسود وینقع في ماء الجرجیر حتى یربو قلیال ثم  -٢

ربة منھ قدر جوزة والش. یجفف في الظل ثم یسحق مع فانیذ ویعجن 
  . بالغداة وقدر بندقة عند النوم ویشرب علیھ قدح

یؤخذ ثالثة أرطال لبن حلیب ولقى فیھ نصف رطل ترنجبین  -٣
ویغلى ثم یمرس ناعما , ونصف رطل من الحبة الخضراء مدقوقة 

, ویؤخذ منھ نصف رطل ویلقى علیھ نصف درھم خولنجان, ویصفى
  ویشرب منھ 

والشربة منھ , مثلھ عسل ویطبخ حتى العسل یؤخذ ماء البصل و -٤
  . ملعقة أو ملعقتان عند النوم بماء حار

ثم یعصر عنھ عصرا ویطبخ , یؤخذ الدقیق ویخلط بالماء العذب  -٥
ویدسم بشحم البط ویتخذ , ونصف اللبن ماء النارجیل , بلبن حلیب

  .منھ كالھریسة

یتخذ , قور یؤخذ صفرة بیض وینثر علیھا الحلتیت وملح السقن -٦
ھذاء الغذاء قوي جدا :قال ابن سینا في القانون . منھا نمبرشت

   . وخصوصا عقیب االستحمام ویدلك بدھن السوسن والیاسمین

یؤخذ صفرة بیض ویضرب بعضھا ببعض وان كان مع بیاضھا  -٧
ثم یجعل علیھا مثل ربعھا عصارة البصل المدقوق وتجعل , جاز

  . ح واألباذیر المذكورةنمبرشت ویتحسى بشيء من االمال

والسلجم ویدق أو یطبخ مع الباقال والحمص , یؤخذ الجزر ویدق  -٨
  . والعسل بلحم ویبرز باألبازیر الحارة 
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یؤخذ من حب الصنوبر المنقى جزءان زمن بزر الجرجیر وبزر  -٩
ویقلى بالسمن ویلقى علیھ یسیر من فلفل ودار , البطیخ جزء جزء 
 یطرح علیھ من العسل مقدار كفایة ویتخذ ثم, فلفل ودار صیني 

  . حلوا

یؤخذ من الحمص وینقع في الماء أو في ماء الجرجیر أو في  -١٠
, ثم یقلى بسمن البقر قلیا خفیفا غیر محرق, ماء الحسك حتى ینتفخ 

ویلقى علیھ عسل بقدر ما , ویؤخذ من حب الصنوبر الصغار مثلھ 
رفع ویقطع تقطیع یعجن ةیخلط بقلیل مصطكى ودار صیني وی

  . الحلوى

  
یغلظ العسل بالطبخ وینثر علیھ حب الصنوبر الكبار وبزر الجزر  -١١

ودار فلفل وشقاقل ودار صیني وبزر الجرجیر ویتخذ منھ 
فان كره بزر الجرجیر والجزر جعل بدلھ الحبة الخضراء , كالجوارشن

   . أو قلیل من المسك

  
ومن صفرة بیض , مسونیؤخذ من أدمغة العصافیر والحمام خ -١٢

ومن ماء , ومن صفرة بیض الدجاج اثنا عشر, العصافیر عشرون
ومن ماء , لحم الضأن المدقوق المطبوخ جیدا والمعصور قصعة

ومن ماء الجزر خمس أواق ومن , البصل المعصور ثالث أوراق 
, الملح والتوابل الحارة قدر الحاجة ومن السمن وزن خمسین درھما

عجة وتؤكل ویشرب علیھا عند انھضامھا شراب یتخذ من الجمیع 
  قوي ریحاني الى الحالوة 
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-----------------------------------------------------------------  
  !!!!!احترس-١٧

الحصى فى المرارة  الجبنة البیضاء بكثرة فھى تسبب سندوتشات
 ملح والكبد والكلى الن أخذ الكالسیوم بكثرة یجھد الكبد ویرسب

وخصوصا الجبنة المطبوخة  الكالسیوم فى المرارة والكلى
 والمستوردة ھناك اشیاء بھا كالسیوم ومفیدة مثل الفول واللوبیا

  والحمص والجرجیر

-----------------------------------------------------------------  
   وصفات طبیة-١٨

على التركیز  ة جمیع انواع المكسرات وللمساعدأغذیة تغذىالمخ
حبوب  مالعقة+الذكاء مالعقةعین جمل مطحون  ونماء
عسل + مالعقة عسل وتاخذ مرة فى الیوم قبل النوم كوب لبن+لقاح

العناف الن المكسرات بھا مادة  وھذه الوصفة جیدة لالطفال ولالطفال
 الزاجیة السیرتولینالمسؤل عن الحالھ

جرام قرفة ١٠+ جرام زبیب ٥٠+ حبیات عین جمل ٣وصفةالذكاء
 جرام رویال جیلى ویحلى بالعسل ویأخذ بعد ٣ + جرام جینسنج١٠+

 یوما ٢١السمان لمدة  االكل لالطفال النحاف وقبل االكل لالطفال
 جرام ٥٠+ جرام لبان دكر ٥٠+ زنجبیل  جرام ٥٠ الذاكرة لتقویة
 یوما ٢١لمدة   مرات فى الیوم٣البركة ویحلى بالعسل ویشرب  حبة
والذرةالصفراء المغلى  ع الذكاءالحلوى الطحنیة والتمرلرف اشاء

الشامى والبلیلھ بالبن وھى مغذیة  والمحلى بالسكر او الملح الحمص
  جداجدا

 الى الرأس  أطالھ السجود لتدفق الدملنمو الشعر
 -وصفة فرعونیة- وتقویتھ منع تساقط الشعر
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قھ أغصان الكركوم ونحر جرام٣٠+ جرام خشب السدر ونحرقھ  ٥٠
 ٢٠٠+  نخاع االبل ١٥٠+  جرام لحاق قصب ونحرقھ ٢٠+ 

یخلط ویدھن بھ مرتین فى االسبوع ویوضع فوقھ  جرامزیت زیتون
جاف  أذا كان الشعر دقیقةثم یغسل الشعر ٤٥فوطھ ساخنة لمدة 

أوعادى یشطف // خل+ بماء أو دھنى یغسل// زیت+یدھن زیت ذرة 
 ماء ورد+ بماء

 جرام زیت بذر ١٠٠+ زیت بذر العنب جرام  ١٠٠ لتطویل الشعر
 جرام زیت بذر المشمش ٥٠+ جرام زیتبذر البندق ٥٠+القرع 

 ٥٠+ جرام زیت بذرالشبت  ١٥٠+  جرام زیت بذر االرقطیون ٥٠+
وایضا  ونفس الطریقة السابقة تغمس اطراف الشعر( زیت الخروع 

  والبقدونس والكزبرة الخضراء یغذى الشعر اكل الشبت
-----------------------------------------------------------------  

  العالج بالماء ، الماء ھو الحیاة-١٩

یكّون الماء حوالي ثلثي سطح االرض ، وھذا ینطبق كذلك على جسم 
االنسان ، الذي خلقھ اهللا من التراب فقال لھ كن فكان ، حیث یمثل 

في تركیب جمیع الماء حوالي ثلثي وزن االنسان ، ویدخل الماء 
الخالیا ، وھو ضروري لحیاتھا و لبقائھا ، و صدق اهللا العظیم حین 

  " .و جعلنا من الماء كل شيء حي : " قال 
و الماء ضروري للعالج كما ھو ضروري للحیاة ، و لذلك فھو 

یستعمل لعالج كثیر من االمراض و المشكالت الصحیة ، و كانت ھذه 
م ، و ال تزال حتى اآلن ، مع بعض االستعماالت معروفة منذ القد

  .الزیادات و االكتشافات الحدیثة 
  :االستعماالت العالجیة للماء 

یستعمل الماء لعالج الحّمى و یكون ذلك بوضع كمادات الماء البارد • 
على جبھة و رأس المحموم ، او االستحمام عند زیادة الحمى ، 

بسبب تبخر الماء ویكون كذلك بزیادة شرب الماء لتعویض المفقود 
  .عن طریق الجلد بسبب ارتفاع درجة الحرارة 
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ورد عن الرسول صلى اهللا علیھ و سلم الترغیب بشرب ماء زمزم • 
  .و انھا لما شربت لھ و انھا طعام طعم و شفاء سقم 

یستعمل الماء لعالج الجفاف الناتج عن فقد السوائل بسبب القيء • 
الفم في الحاالت البسیطة ، او او االسھال ، و یكون ذلك عن طریق 

  .عن طریق الورید في الحاالت الشدیدة 
تستعمل الكمادات الحارة الرطبة لعالج آالم المفاصل و العضالت ، • 

  .كما تستعمل الكمامات الباردة او الثلج لنفس الغرض 
یستعمل العالج بالماء لتخفیف اآلالم و إعادة التأھیل للمرضى • 

دة و تیبس في المفاصل ، او بعد االصابة المصابین بآالم شدی
بالجلطات العصبیة ، و یكون ذلك في احواض شبیھة بأحواض 

السباحة ملیئة بالماء الدافئ ، و تستعمل احیانا الذبذبات و الموجات 
  .المائیة الموضعیة للمساعدة على تخفیف االلم 

لبدیل یستعمل الماء لتنقیة الجسم من الشوائب و السموم في الطب ا• 
، و ذلك باالمتناع عن الطعام لفترة معینة من الزمن ، یتناول 

المریض بعدھا مقدارًا معینًا من الماء ، و ُتعمل لھ حقن شرجیة 
  .لغسل االمعاء و تنظیفھا 

یفید الماء في تنقیة البشرة و الحفاظ علیھا شابة و یكون ذلك • 
بھا المسلمون بغسل الوجھ مرات معدودة كل یوم ، وھذه الذي یقوم 

  .كل یوم أثناء الوضوء 
یستعمل الماء لتخفیف الوزن ، و یكون ذلك بشرب الماء قبل • 

الوجبة لألحساس باالمتالء ، و الشرب عند االحساس بالرغبة في 
تناول الطعام بین الوجبات او عند الرغبة بتناول المشروبات المحالة 

  .زیة او غیر الطبیعیة كالمنبھات او المشروبات الغا
تستعمل مرطبات الھواء لترطیب الھواء ببخار الماء للتخفیف من • 

  .الجفاف في الجلد و العینین و األغشیة المخاطیة 
تستعمل حمامات الجلوس لعالج الجروح في منطقة الحوض مثل • 

البواسیر و الناسور الشرجي و بعد العملیات الجراحیة في منطقة 
  .الشرج و بعد الوالدة 
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ل الماء البارد لتخفیف أعراض الحساسیة و ذلك یكون بغسل یستعم• 
الوجھ و العینین لحساسیة العینین و االنف ، او االستحمام بماء بارد 

  . لتخفیف الحساسیة الجلدیة و الشرى 

-----------------------------------------------------------------  
   شامبوھات الطبیعة-٢٠

  شُّر الشَّعرشامبو لمعالجة تق
  :المكونات

 ١٦+  ملعقة كبیرة صابون مبشور ١٢+ ملعقة كبیرة جلیسرین 
ملعقتان +  مالعق كبیرة بابونج مجفف ٤+ ملعقة كبیرة ماء معقم 

  .اللیمون صغیرتان من زیت
  :التحضیر واالستعمال

الماء المعقم، ویتم  یمزج الجلیسرین والصابون المبشور مع قلیل من
ونصبُّھ  ونقوم بغلي كمیة الماء الباقیة في وعاء مستقل،. خلطھا جیدًا

على زھور البابونج، ونترك الزھور في النقع لمدة نصف ساعة، 
بتصفیتھ، ونضیفھ إلى الجلیسرین والصابون باستخدام  نقوم بعدھا

جیدًا لنحصل على مادة تشبھ الكریم  ملعقة خشبیة، وُنقلِّب الخلیط
ونواصل الخلط  ضیف إلیھ زیت اللیمونثم ن.. الناعم والمتماسك

. نالحظ أن الخلیط صار أكثر تماسكًا بسبب زیت اللیمون طبعًا.. جیدًا
مانع من إضافة قلیل من الماء؛ لنحصل على كریم مثالي، ثم نعبئ  ال

أما عن طریقة االستعمال، فإننا نضع . زجاجات الناتج بعد أن یبرد في
الرأس، وندلِّك بأصابع الید جیدًا  وةكمیة قلیلھ من ھذا الكریم على فر

المناطق في الرأس،   دقائق، وننتبھ أن یصل الكریم إلى كل٣ولمدة 
 ونتركھ لمدة سبع دقائق، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر؛ لضمان

التخلص تمامًا من آثار الصابون، ویفضل أن نغسل الشعر بمحلول 
  .١إلى  ٩الخل األبیض بنسبة  من الماء وخل التفاح أو

  شامبو جاف للمعان الشَّعر ونظافتھ
ُیشبھ في طریقة التحضیر شامبو الملح الجاف؛ حیث نأخذ ملعقة  وھو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     كریم الصافوريــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطب البدیل
   وبسzustudents منتدیات طالب جامعة الزقازیق علىحصریا 

www.zustudents.1talk.net  
  

١٣٤  

أیة معالجة، ونضعھ على الرأس، ونقوم  كبیرة من دقیق الذرة دون
ثم .. للشعر الدھني بالتدلیك الجید لمدة ربع ساعة أو أكثر خاصة

 ھذا الشامبو. ا وآثار الدقیقُیمشَّط الشعر بعدھا للتخلص من بقای
  .الجاف ُیكسب الشعر بریقًا ولمعانًا وحیویًة

  الشَّعر شامبو لنظافة وتجمیل
  orris :وھو من الملح وعرق الطیب

ملعقة + كبیرة من ملح الطعام ملح خشن   ملعقة١٦: بالنِّسب التإلیھ
بودرة، باإلضافة إلى  ملعقتین كبیرتین+ كبیرة من النشا الناعم 

  .ملعقة كبیرة من بیكربونات الصودا
یصبح الخلیط متجانسًا، ثم یستعمل لتدلیك  تخلط المكونات جیدًا حتى

.. نصف ساعة أو أكثر فروة الرأس والشعر، ویترك على الرأس لمدة
 ثم یمشط الشعر بفرشاة سلكیة وبانتباه وتكرار للتخلص من آثار

من الشامبو الجاف في كما یمكن االحتفاظ بالباقي . الشامبو تمامًا
  .اإلغالق زجاجات محكمة

 ورغم أن ھذا الشامبو بسیط في تركیبھ إالَّ أنھ فعال جدًا، وكان من
أكثر الوسائل شیوعًا في العصور القدیمة بین النساء المھتمات 

 شامبو األمیرات في العصور القدیمة(وكان یمثل  ..بالعنایة بشعورھن
واتفقت آراء خبراء وأخصائیي  ،وقد أثبتت الدرأسات والتحالیل

یؤدي إلى  التجمیل بأن كثرة استعمال الشامبو العادي في غسل الشعر
ویرجع السبب في ذلك إلى الماء نفسھ الذي یحتوي علیھ .. إضعافھ
ومن ھنا جاءت فكرة ابتكار شامبوھات جافة؛ أي ال یدخل  ..الشامبو

  .الماء في تركیبھا
ن وینصحون بشكل دائم بعدم غسل كان خبراء التجمیل یرو وإذا

بل یكفي بمعدل مرة واحدة أسبوعیًا  الشعر بالشامبو العادي كثیرًا،
في ذلك الشعر  للتأمین كحد من وقایة وحمایة الشعر من الضعف بما

فإنھ على العكس یمكن استعمال واستخدام الشامبو الجاف .. الدھني
االستعمال مھما تكرر إذ إن .. الشعر دون التقید بعدد المرات في غسل

بل العكس، فالشامبوھات الجافة أثبتت  ..ال یسبب أي ضرر للشعر
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وال مانع أبدًا . للشعر مفعولھا الجید والممتاز كمنظف مثالي وكمجمل
 من استعمال واستخدام الشامبوھات الجافة لتنظیف الشعر وتجمیلھ

 استعمالھا وھناك أیضًا كثیر من المحالیل التى یمكن.. وحیویتھ یومیًا
  :الشعر، نذكر منھا بأمان لغسل

  محلول الفواكھ لغسل الشعر
  :الفوائد، ویتألف من المكونات التإلیھ ھو محلول متعدد

+ البطیخ األصفر ) القاوون(شریحة من الشمَّام+ تفاحة + برتقالھ 
  .األبیض لتر وربع من خل التفاح أو الخل+ لتر وربع من الماء 

برتقالھ بعد التقشیر، وتغلى مع قشورھا على النار تقطع التفاحة وال
عشر دقائق، بعدھا یغطى الوعاء لیحتفظ بالبخار ویمتزج مع  لمدة

تمامًا؛ كي یتضاعف تركیز المواد الطبیعیة  الخلیط، ویترك حتى یبرد
وال .. في زجاجات فیھ، ُیصفَّى بعدھا ویضاف إلیھ الخل ویعبأ

  . ساعة٢٤نستعملھ قبل مضي 
. تخفیف المحلول بالماء مل المزیج لغسل الشعر مع مالحظةنستع

 وھذا المركب الطبیعي المأمون یساعد على تحقیق التوازن في
األحماض األصلیة للشعر، على العكس من استعمال الشامبوھات 

في ھذا التوازن؛ ألن المواد المركبة من  بكثرة الذي یؤدي إلى خلل
باإلضافة .. الشعر  الطبیعي عنالشامبوھات الصناعیة تزیل الحامض

الصابون  إلى أن استعمال مركَّبنا الطبیعي یخلِّص الشعر تمامًا من أثر
ناھیك عن . الذي یضرُّ بالشعر لو بقي عالقًا علیھ لفترة طویلھ

للشَّعر الذي یبدو بعد استعمال المركب الطبیعي براقًا  المظھر العام
  .نترسبات الدھو وجذابًا وحیویًا، ویقاوم

  الخل لعالج تقشُّر الشَّعر محلول
. لتر ماء بارد + ثالث مالعق من خل التفاح أو خل أبیض: یتكون من

  .ُیمزج الخل مع الماء جیدًا دون تسخین، ویستعمل لغسل الشعر
  النعناع أو البقدونس لصحة الشَّعر وجمالھ

. يلتر ماء مغل+ النعناع أو البقدونس  أربع مالعق كبیرة من أوراق
لمدة ربع  في ماء مغليُتنقع أوراق النعناع أو البقدونس 
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١٣٦  

ثم ُیغطَّى اإلناء ویترك حتى یبرد تمامًا لزیادة تركیز المنقوع، .. ساعة
ویساعد ھذا المحلول الطبیعي . ُیصفَّى، ویستخدم في غسل الشعر ثم

   .وحیویًة على إكساب الشعر بریقًا
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  فیتامینات و المعادن قاموس ال-٢٠

  

 الفیتامینات 

 الفوائد و المفعول المصادر الغذائية الفيتامين

" ١ب"فيتامين 
 ثيامين

البقوليات ، البذور ، 
المكسرات ، الحبوب 

بالفيتامينات ،  المدعمة
 وجبات الحبوب

يحول الطعام إلى طاقة ، 
أساسي بالنسبة لوظيفة 

 والجهاز العصبي العضالت

 "٢ب"فيتامين 
 ريبوفالفين

اللبن الحليب ، اللبن 
الزبادي ، اللحوم ، 
،  الخضراوات الورقية

الخبز األسمر ، وجبات 
 الحبوب

يساعد على إطالق الطاقة 
من الطعام ، ينظم 
في  الهرمونات ويساعد

الحفاظ على صحة العيون 
 والجلد والوظائف العصبية

" ٣ب"فيتامين 
 نياسين

لحوم ، أسماك ، 
ات ، بقوليات ، مكسر

 الحبوب الكامله والغذاء
المدعم بالفيتامينات ، 

 وجبات الحبوب

يساعد في تحويل الطعام إلى 
طاقة ، يساعد في تكوين 

الدم الحمراء ،  كريات
ضروري الستخدام الجسم 
 وانتفاعه ببعض الهرمونات
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" ٦ب"فيتامين 
 بيريدوكسين

دجاج ، اسماك ، بيض ، 
أرز بني ، منتجات من 

 املهالك حبة القمح

يحتاجه الجسم في تكوين 
كريات الدم الحمراء ، 

على صنع  يساعد الجسم
البروتينات ، يساعد في 

مكافحة األمراض وقد يقلل 
 من خطر اإلصابة بتصلب

 الشرايين

فيتامين 
 "١٢ب"

لحوم ، أسماك ، دواجن 
 ، بيض ، لبن حليب

يساعد في تكوين كريات 
الدم الحمراء ، يحافظ على 

 ، قد يقلل العصبي الجهاز
من خطر اإلصابة بتصلب 

 الشرايين

 "ج"فيتامين 

الفواكه الحمضية 
، الخضراوات ) الموالح(

 الورقية ، وجبات
الحبوب المدعمة 

 بالفيتامينات

يعمل كمضاد لألكسدة ، 
ضروري لجلد صحي ، ينظم 

الغذائي أثناء  عملية التمثيل
 الضغوط أو االمراض

حمض 
 الفوليك 

عمة وجبات الحبوب المد
، الخضراوات الورقية 

الفاكهة  داكنة الخضرة ،
، البقوليات ، خبز 

الخميرة ، جنين حبة 
 القمح

يساعد على تصنيع خاليا 
الجسم الجديدة ، يساعد في 

المواليد ،  منع تشوهات
يساعد في تكوين كريات 

الدم الحمراء ، قد يقلل من 
 الشرايين خطر تصلب
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 الفیتامینات 
 الفوائد و المفعول ر الغذائيةالمصاد الفيتامين

فتامين 
 "أ"

اللبن المدعم 
بالفيتامينات ، البيض ، 

 الجبن ، الكبد ، زيت
 السمك

يحافظ على صحة العيون ، اساسي 
والجلد  لنمو وصحة خاليا االعضاء

( والشعر ، يعمل كمضاد لالكسدة 
 يحمي الخاليا من التلف

فيتامين 
 "د"

اللبن المدعم 
 بالفيتامينات

جع على امتصاص الكالسيوم ، يش
واألسنان  يساعد في تكوين العظام

، يساعد في أداء الجهاز العصبي 
 والعضالت لوظائفهما

فيتامين 
 "هـ"

زيوت نباتية ، 
مكسرات ، بذور جنين 

حبة القمح ، 
 ورقية خضراوات

يحمي ( يعمل كمضاد لألكسدة 
 ، يلعب دوراً) الخاليا من التلف 

 في تكوين خاليا الدم

فيتامين 
 "ك"

السبانخ ، البروكولي ، 
اللبن الحليب ، البيض 

  ، وجبات الحبوب

أساسي إلنتاج البروتينات التى 
 الدم تسمح بتجلط
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١٤٠  

  
  
  

 المعادن
 مفعول و فوائد مصادر غذائية المعدن

 الكالسيوم

اللبن ومنتجاته ، 
خضراوات ورقية ، 

، ) صويا(التوفو 
، السالمون  السردين
ظام ، عصير مع الع

البرتقال المدعم 
 بالكالسيوم

ضروري لتكوين العظام واألسنان 
 والمحافظة عليها ، انقباض

ومن بينها عضله (العضالت 
، يدعم وظائف األعصاب ) القلب

الدم ،  الطبيعية ، يساعد في تجلط
قد يقلل من خطر اإلصابة 

 بسرطان القولون

 الكروم

منتجات الحبوب 
الكامله ، الحبوب 

ضاف إليها الم
خميرة بيرة  النخاله ،

، كبد العجول ، 
الجبن األمريكي ، 
 جنين حبة القمح

يعمل مع األنسولين على تحويل 
 طاقة الكربوهيدرات والدهون إلى

 النحاس
المحار ، المكسرات 
، البذور ، البقوليات 

 ، الكبد ، الحبوب

ضروري لتكوين الجلد والنسيج 
 منالضام ، مطلوب للعديد 

التفاعالت الكيميائية المرتبطة 
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 بالطاقة ، ضروري لوظيفة القلب الكامله

 الحديد

اللحوم ، الدواجن ، 
االسماك ، وجبات 
 الحبوب ، الفاكهة ،

الخضراوات ، 
منتجات الحبوب 

 الكامله

يساعد في نقل االكسجين داخل 
 من خالل(تيار الدم 

، ضروري لتكوين ) الهيموجلوبين
 لحمراءهيموجلوبين كريات الدم ا

 المغنسيوم

مكسرات ، بقوليات 
، حبوب كامله ، 

 خضراوات خضراء ،
 الموز

يعمل في مئات من التفاعالت 
 الكيميائية بالجسم خاصة بالتمثيل
 الغذائي ونقل الرسائل بين الخاليا

 الفوسفور

اللبن ، اللحوم ، 
الدواجن ، األسماك ، 

 وجبات الحبوب ،
 البقوليات ، الفاكهة

ن عظام وأسنان مطلوب لتكوي
قوية ، يدخل في معاونة الجسم 

 إطالق الطاقة على

 البوتاسيوم
الفاكهة ، 

الخضراوات ، البقول 
 ، اللحوم

يساعد في نقل االشارات العصبية 
بينها  ومن( ، انقباض العضالت 

، قد يساعد في ) عضله القلب
 االحتفاظ بضغط الدم الطبيعي

 السيلينيوم
االطعمة البحرية ، 

وي ، الكبد ، الكال
 الحبوب

يعمل كمضاد لالكسدة ، ضروري 
 لصحة عضله القلب

يحتفظ بالسوائل داخل الجسم ، ملح المائدة ،  الصوديوم
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  تم بحمد اهللا 

  العمل المتواضعیاكم بھذا نرجو من اهللا أن ینفعنا وإ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخضراوات ، العديد 
من االطعمة الجاهزة 

 المياه المعبأة ، بعض

 يساعد في نقل اإلشارات العصبية
وانقباض العضالت ، يساعد في 

  التحكم بإيقاع عضله القلب

 الزنك

اللحوم ، الدواجن ، 
المحار ، البيض ، 

البقوليات ، 
، اللبن  المكسرات

الزبادي ، وجبات 
 الحبوب الكامله

يستخدم في انتاج الحيوانات 
 المنوية ، ضروري للنمو وإلنتاج

الطاقة ، يساعد في وظائف 
 المناعة وتجلط الدم

Dr.Karim Elsafoury 
  كلية الطب البيطري
 جـامـعـة الـزقــازيـق
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