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 المؤلفة ایمان اصبیح 

  اھداء

أبو أحمد ابو باسل  و وانيذا الكتاب ألبي وأمي وأخواتي وأخأھدي ھ  

 ناصر إیمانعزیزة أسماء الحیح وصدیقتي ال أختي ابنةو , وأبني طالب

 .شرعةال

   فصل الغذاء قبل الدواء 

   :مقدمة 

نستعرض فائدة الغذاء لجسم االنسان ونوعیتھ مما یجعلھ یحافظ على 
وكثیر من االغذیة تكون  ,  وعدم اصابتھ ضد االمراض الفتاكة, صحتھ 

بمثابة طب وقائي للجسم فعلیھ ان یستمر في تناولھا لكي یحصل على 
  . الفائدة المرجوة منھا 

  العسل 

  

  

  ھو العسل: 

ولإلنسان ومذاقھا حلو ویكون لونھ  .  ھو غذاء صغار النحل - 
تح وفي اواخر الصیف غامق عند قطفھ في موسم الربیع فا

 .اللون 

 :ھناك اصناف للعسل ھم 
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  عسل الجبال 
  عسل المزارع واألشجار. 
  عسل المناحل الذي یغّذونھ على السكر . 

یخرج من بطونھا شراب مختلف الوانھ (قال تعالى في محكم تنزیلھ " 
  " فیھ شفاء للناس

 : الفوائد ھي 

 یفید كبار السن ویزیل البلغم  - 
 .یزیل االمساك   - 
 .یصفي الصدر والكبد   - 
 .یعالج مرضى المصابون بالسعال  - 
 . بتغلیف اللحم یحفظھا من العفن  - 
 . اشھر  6یحفظھا مدة بھ  الخضراوات تغلفان  وأیضا - 
 .وطولھ  وأحسنھالشعر  على اذا دھن - 
 . التحنیط مواد لھ فعالیة ك - 
 .من االلتھابات  واألسنانیحافظ على اللثة  - 
 .یدر الطمث   - 
 . یعالج ظلمة البصر اذا اكتحل بھ   - 
  . یخرج الفضالت عن الكبد والكلى والمثانة   - 

العسل ونقعھ وھذه وصفة خبیر االعشاب حسن خلیفة في تحضیر 
  :والطریقة ھي 

وینقع  ة في كوب ماء ساخن  ویحركملعقة كبیر العسل ؤخذ منت  - 
 یومیا لمدة  مداومةبساعة ویجب  نومقبل ال ربویش الظھرمن  
 . یوم ویترك اسبوع ثم یعاود اخذه مرة اخرى  21

  : المحاذیر 

حروق بالغة و قد ووضعھ في العین فیصیبھا اضرار و ھو عدم استخدامھ
  . یؤدي للعمى 
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انھ یرفع  باعتقادھمھ ونتناولیوكثیر من مرضى السكري یخافون ان 
ملعقة  العلماء مرضى السكري بتناول صحلذا ن,  توى السكر لدیھمسم

وقد الحظوا انھ یبطئ ارتفاع السكر اذا تناولوا العسل بالنسبة ,  یومیا
والعسل ایضا . للسكر المائدة الذي یعمل على ارتفاعھ بشكل ملحوظ 

انخفاض و, وانخفاض الكولسترول الضار  ,  الوزن إنقاص یساعد في
 . مستوى الجلوكوز 

  :یقول دكتور عبد الباسط السید 

والمعدة والدماغ والكلى وان الكلى التي ان شراب العسل صدیق الكبد 
فور  تعاني من فشل في وظائفھا شراب العسل یعمل على تنشیطھا

  ) 3( )2(-  )1(. استخدامھ 

  

  

  التین 

  

  : ھو 

ان فاكھة التین مشھورة النطاق فھي مرغوبة لدي جمیع الفئات العمریة 
  .ن طازجا او مجففاسواء كا

  : علیھ الجمیع ما لھ من فوائد وھي ونستعرض فوائده لكي یتعرف 
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 .یعمل التین على وقایة من السرطان  - 
 .الكولسترول ولھ فعالیة تخفیض  - 
 .یساعد في تخفیض ارتفاع ضغط الدم ویحد من النوبات القلبیة  - 
 .ل على منع حدوث السكري تناول التین یعمان  - 
 .واإلرھاقیساعد في عالج االنیمیا ویقاوم التعب  - 
 رب االمساك ویقضي على البواسیر  یحا  - 
 .یساعد في تنقیة البشرة  - 
كالسیوم بشكل كبیر ویعوض مشتقات الحلیب ببضع  یتواجد فیھ - 

 .ثمرات من التین ویساعد في تقویة العظام  
 . والقروحیعمل على تطھیر الجلد ویعالج الدمامل  - 
 .یساعد على النوم  - 
 .یقاوم البكتیریا والفطریات  - 
 .مالرجیانظمة  في یدخل - 

 

 :محاذیره لمن اكثر منھ ھي 

 .یثقل على المعدة ویعمل غازات - 
 .عند تعرض للشمس یسبب الحساسیة  - 
 .وعدم ھضمھا  ذوره یعمل على انسداد االمعاء بب - 
 .االكثار منھ یعمل على نزیف المستقیم والمھبل  - 
ألن  انخفاض في السكرالذین یعانون في لمرضى یجب الحذر ل - 

 . فض السكر لدیھم تناولھ بكثرة یخ

 )5( 

 

-   التمر   
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  :ھو 

یؤخذ من شجر النخیل ولھ عدة مراحل عندما یكون التمر طري  - 
وعندما , وعندما یكون غیر ناضج یسمى بلحا , یسمى بسرا 

 . یكون یابسا یسمى رطبا 
تمرات وان زاد ال یؤدي الى زیادة  3ان حاجة االنسان یومیا منھ  - 

 : في الوزن ولھ فوائد عدة اھمھا ھي 

  :فوائد التمر 

  

 .یقاوم دود البطن  - 
 .واألعصابیقوي العضالت  - 
 .المبكرة  ةالشیخوخیمنع  - 
 . ینشط الغدة الدرقیة  - 
 . یمنع تكاسل االمعاء - 
 .عالج الخمول والكسل - 
 . یدر البول  - 
 .ینظف الكلى والكبد - 
 .یفید السعال نقعا  - 
في الكلى  ىالدم التي تعمل على تكوین الحصامالحة تعدل حموضة  - 

 والمرارة ومرض النقرس ورفع ما یسمى بضغط الدم 
 .  ویحارب االمساككة االمعاء الیافھ تساعد على حر –  11 - 

  محاذیر الستخدام التمر 
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اضراره للحامل ان استخدمتھ فترة اوائل حملھا مما یؤدي الى  - 
 .االجھاض 

 . یحذر استخدامھ لمرضى السكري - 
خطیر لمرضى قصور الكلوي لما یحتویھ من مادة البوتاسیوم  - 

 فعلى مرضى الكلى ان یتجنبوه 

 

 

  دبس التمر

  

بعد مضي المدة یوضع و ساعات 3تمر وماء ویغلى مدة ھو یصنع من 
  ى الى ان نحصل على ماء التمر وتصف في شاش 

 كثیفا ویترك لیبرد ویعبأ في مرطباناحتى یصبح  وبعد ذلك یطبخ ماءه
 .ة ویستخدم محكم االغالق ویوضع في الثالج

  اھم فوائد دبس التمر

 .ي الدم ویعمل على تسمین الجسم  یقو - 
 .یجعل الوجھ محمرا  - 
 یعمل على تخفیض الكولسترول في الدم  - 
ویساعد على وقایة الشرایین من التصلب لوجود مادة البكتین فیھ  - 
. 
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 .یحارب السرطان خاصة سرطان االمعاء الغلیظة  - 
في المرارة  ىمراض البواسیر ویمنع تشكل الحصیقي من ا  - 

 .ویسھل الوالدة للحامل 
 .یحارب تسوس االسنان  - 
 .یقي الجسم من السموم  - 
 .مفید لمرضى الكساح وھشاشة العظام  - 
 .فاتح للشھیة  - 
 .طالب المدارس یقوي الذاكرة ینصح ل - 
 .یعالج خفقان القلب  - 
 .یعالج الروماتیزم  - 
 والضعف الجنسي - 
 .البصر من العشي اللیلي  یحمي - 
 .یعمل على رطوبة الجلد  - 
 .یعالج امراض الجھاز الھضمي - 
 یعالج الحموضة في المعدة  - 
 .یعالج امراض اللثة وضعفھا  - 

 )7( 

 

  ) ترج األ, الالرنج ( البرتقال   
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فصل الشتاء ولھ طعم في  اذا تتوافر , مرغوبة لدى الجمیعھو فاكھة 
والمر الحلو ینتمي الى الحمضیات والمر  ورائحة زكیة ولھ نوعان الحلو

طریة والحلو لھ عدة انواع ابو والحلو منھ یكون ذو رائحة عنج الى النار
  . المتنوع  اوفا لنسیّرة والفارسي وبرتقال الدم الص

  :فوائده  - 
 .ینقي الدم  - 
 .یكافح دود البطن  - 
 . یزیل الحمى  - 
 .یزیل البلغم وینقي الحنجرة   - 
 .الكلى والمثانة  مدر للبول وینظف  - 
 . یعمل على تنشیط االمعاء   - 
 .مفید في امراض الجلدیة  - 
 .یساعد على التئام الجرح بسرعة - 
 .   ضغط الدم خفضی - 
 .واألعصابیقوي القلب  - 
 . واألظافرالبرتقال یقوي العظام  - 
 .یقلل الكلسترول  - 
 .   واألنفلونزایقاوم الزكام  - 
 .یفید مرضى فقر الدم  - 
 .یكافح الغازات  - 
 .یقوي العضالت - 
 .یحارب االمراض التناسلیة  - 
 .یعالج امراض الرحم  - 
 . والغثیان  التقیؤیساعد على عدم  - 
 . ةالبروستاتیساعد مرضى  - 
 .یفید في عالج مرض النقرس  - 
 . یعالج الروماتیزم وتصلب الشرایین  - 
 . یقوي الجھاز الھضمي - 
 . ریاسویفید في عالج الب - 
 .یقاوم السرطان  - 
 . دلتفوئیایساعد في امراض  - 
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 .یحارب االنفلونزا  - 
 .یفید في قروح الفم  - 
 . ینفع لمرضى السكري  - 

 :ھي  وثمرتھ  اضرار االسراف في تناول عصیر البرتقال

ھو ان الجسم یمتص من حامض اللیمون المتواجد في العصیر یعمل  - 
خلل في توزیع الكالسیوم في الجسم مما یؤدي الى عرقلة العملیات 

  . والرشحالدفاعیة التي تنظم كمقاومة االمراض كالتھابات 

وكما انھ غني بالسكر لذا تناولھ اكثر من كأس یعمل على اختالل توزیع  - 
وان تناول السكریات تجعل الدم قلوي فیعمل على ترسب السكر في الدم 

  .وم مما یترتب علیھ تكوین الرمال البولیة الكالسی

وان كثر تناول ثمرة البرتقال مما یعمل على عسر الھضم لوجود  - 
  .االلیاف فیھا 

  .وأیضا یسبب كثرة االخراج  - 

 

)8( 

  العنب   
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 واألخضر واألحمرمنھ االبیض عدة الوان  ھو فاكھة لذیذة الطعم ولھ
وحباتھ قد ومفیدة من الناحیة الغذائیة والطبیة ,  واألسودوالبنفسجي 

وبعضھا یتواجد البذور فیھا لبیضاویة یكون منھا المستدیرة والطویلة وا
  : ال یكون فیھا ولھ عدة فوائد منھا  وأخرى

  

  :فوائد العنب 

 .ان العنب مضاد لألكسدة  - 
ویمنع عسر الھضم ویقاوم اضطرابات الكلى ویعالج یعالج االمساك  - 

 .المرھقین والمتعبین 
ویفید العنب للحامل اذا تناولتھ یعمل على تنشیط الدورة الدمویة  - 
 .  ویعمل على توازن السوائل في جسمھا ,
فاءھا وذلك بعمل قناع صومفید العنب للبشرة لیزید من تفتحھا و - 

دقائق وبعدھا  10لوجھ مدة من ثمار العنب والدقیق ووضعھ على ا
 .یشطف بالماء 

ویفید ایضا زیت ثمار العنب مع زیت الوز الحلو ودھنھ في جذور  - 
 .الشعر فھذا یمنحھ ترطیب الشعر وعدم تقصفھ

 .الدمویة  واألوردةالقلب  وأمراضیعالج امراض الكبد والزھایمر  - 
 ویفید الجھاز الھضمي ویعالج االمساك یحمي العنب من البواسیر  - 
.   

  :طریقة غسل العنب الصحیحة ھي 

 . دقائق فقط  10ھو نقعھ بالماء والقلیل من الخل مدة  - 

  

  :محاذیر العنب 

 یجب تجنبھ 

 :من ھم 

 مرضى السكري وذوي السمنة  - 
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 .وأیضا لمن یعاني من مشاكل االسنان  - 
 الكلى  والذین لدیھم حصى - 

 )9 (  

 

  البطیخ 

  

لھ عدة , محبذ اكلھ لدي جمیع فئات العمریة , ھو فاكھة تنمو في الصیف 
ولھ شروط في شراءه والیكم صورة , الوان وأفضلھا االحمر والناضج 

  . توضع ذلك 
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  :فوائد البطیخ 

 .یعمل على ادرار البول  - 
 .یخفض ضغط الدم  - 
 .یعمل على تقلیل من مرض السرطان  - 
 .وھو یفتت الحصى  - 
 .ویعالج السعال  - 
 .انھ یبعد شبح التوتر ویھدئ االعصاب  - 
 .وھو سھل الھضم  - 
 .یفید في امراض الجلدیة  - 
 .یفید مرضى الیرقان  - 
 .یكافح االمساك  - 
 .یعتبر منشط قوي للكبد  - 
 .ویعمل على روي العطشان  - 
 .یفید في حالة الحمى انھ یعدل حرارة الجسم العالیة  - 
 .یعالج امراض التنفس والربو  - 
 .یساعد في حمایة من امراض القلب  - 
 .یفید في عالج قشرة الرأس  - 
 .ینشط الجسم  - 
 -   )10( 

  :)دنیا  أالسكا( كي دنیا اواآل
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ممیزة الطعم والرائحة واللون فشكلھا مستدیر فصل الربیع  ھي فاكھة 
 اصل زراعتھا ,  وبذورھا بنیة اللونلونھا اصفر او بني وبیضاوي 

ولھا عدة فوائد نذكر منھا  تفصیلة التفا حیاالصین وینتمي شجرھا الى 
  :  ما یلي 

  

  :فوائدھا 

 .تنھي رائحة الفم الكریھة  - 
 واألسنانتقوي اللثة  - 
 تنظم عملیة التنفس - 
 تقوي الدم  - 
 تعالج امراض الرحم عند النساء - 
 تقي الجسم من السموم - 
 تعالج المسالك البولیة  - 
 تعالج امراض البرد  - 
 .تقوي المعدة وعضالتھا  - 
 تعالج امراض البروستاتا - 
 تقي من تصلب الشرایین - 
 مفیدة جدا لذوي السمنة تعمل على تخفیف الوزن  - 
 عالج للنقرس - 
 تعالج السعال - 
 تقي من االصابة بالبواسیر  - 
 مفیدة لألمراض الجلدیة  - 
 تعالج امراض الجھاز الھضمي - 
 )11(الزھایمر تحارب تقوي الذاكرة و - 

  

  الموز 
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وطیب الرائحة وانھ متوافر طوال العام وثماره  الطعم لذیذةھو فاكھة 
انھ  وإضافةبلة للتخزین والتنقل وانھ یؤدي دورا ھاما في اقتصاد البلد اق

   .عالیة لھ قیمة غذائیة 

  :فوائد الموز 

 . تھیجھاد في قرحة المعدة في حالة یفی - 
 .یساعد في عالج التھاب القولون  - 
 .الحفاظ على نشاط الجسم اعد في سبتناول ثمرتین من الموز ی - 
 .یساعد في عالج النقرس والتھاب المفاصل  - 
 .یعمل على ضبط نبض القلب  - 
 .یحمي من حدوث السكتة الدماغیة  - 
 .یفید في اللواتي یعانین من نزف النسائي اثناء الطمث  - 
 .یساعد من یرید االقالع عن التدخین - 
  .فھو عالج فعال ضد فقر الدم  - 
  .التشنجات العضلیة یساعد الجسم لتفادي  - 
  .یفید في حاالت التوتر االعصاب  - 
  .یحارب الكآبة  - 
  . اطبیعیفھو مقوي الجنس  - 
  .یساعد في تقویة البصر  - 
  .ھو ینقي البشرة من الشوائب  - 
  .مفید جدا للشعر ولمعانھ  - 
  .یقوي الجسم ویحارب الشیخوخة ویقوي الذاكرة  - 
 .نین الجیغذي المرأة الحامل بكل العناصر الضروریة لصحة  - 

  : المحاذیر
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  االفراط بتناولھ 

  یسبب االمساك  - 
   السمنة و - 

  

 )12(افضل

 

  االناناس

  

ھي فاكھة اشتھرت في قارة امریكا وتم انتشارھا في العالم كلھ وممكن 
التفاح الصنوبر  اخر ھي باسموتسمى  ,  البیوت المحمیةزراعتھا في 

ولھ شكل ھرمي ولھ طعم ممیز ولون اصفر لیموني وممكن استخراج لبھ 
  : على شكل حلقات بآلة صنعت خصیصا لھ ولھ عدة فوائد اھمھا 

  :فوائدھا 

ضم وتعمل على ادرار البول وتساعد على مكافحة ھھي سھلة ال - 
 السموم 

 وتعالج قرح المعدة  - 
 وتعمل على تفتیت الحصى  - 
 تھدئ االلتھابات  - 
 دم وتقوي ال - 
 تعالج التھابات المفاصل  - 
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یعمل على ھضم البروتین لذا ان ینصح بتناولھ اثناء وجبة اللحوم  - 
. 
 وفوائد االناناس ھي تحمي من امراض االنفلونزا   - 
 ومقویة للرجال  - 
 .وتحارب التجاعید اذا عمل منھا ماسك للبشرة  - 

  : المحاذیر ھي 

 .وغثیان  وإسھالكثرة تناولھ یعمل على عسر الھضم  - 
 یتفاعل مع ادویة ضغط الدم وممیعات الدم  - 
 یعمل على اظھار تشققات في طرف الشفتین  - 
لمرأة الحامل فیعمل على یساعد على انقباض الرحم فیمنع عن ا - 

 االجھاض 
 ظھور طفح جلدي - 

 المحاذیر 

تحتوي على  ألنھامحاذیر لمرضى السكري ال یجب علیھم تناولھا  - 
 .السكریات 

انا من رأیي ال ترفع السكر فھي فاكھة تمیل للطعم المعتدل وفیھ 
 . شيء من الحموضة 

 )13( 

  

  التفاح 
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  : ھو 

وقد تم بدأت نشأتھ في اسیا الوسطى وباألخص زرع في تركیا الشرقیة 
ولھ عدة فوائد نقلھ الى امریكا عن طریق مستعمرین في السادس عشر 

 : اھمھا 

طان خاصة سرطان الرئة ویحارب مرض السرانھ مضاد لألكسدة  - 
 والقولون  

 .یقي من امراض القلب  - 
 .في الجسم  یقي من الكولسترول الضار - 
ویحمي اللثة من االلتھاب  السوسیعمل على حمایة االسنان من  - 

 .ونزفھا 
 .یعالج السعال ویسھل اخراج البلغم  - 
 .یعمل على تفتیت حصى المرارة  - 
 .عالج مرض النقرس  - 
 .على تقویة المعدة والكبد والدماغ یعمل  - 
 .عالج لربو االطفال  - 
 . في الدم  ینظم مستوى السكر - 
 .ھیة اللون ایجعل البشرة نضرة وز - 
 .یعمل على تقویة المناعة  - 
 . الوزن یدخل التفاح في انظمة التخسیس - 

  : اضرار التفاح ان تم تناولھ بشكل مفرط وھذه المضار ھي 

 یرفع سكر الدم  - 
 یزید في الوزن  - 
 یرفع مستوى الفركتوز في الجسم مما یضر في الكبد  - 
رب ما یقا بر مادة سامة بذور التفاح ان تناولھا الشخص بكثرة تعت - 

  .كوب منھا یؤدي الى موتھ 
 صعوبة في النوم  - 
 حساسیة الجلد  - 
 حرقة في المعدة  - 
 صعوبة في التنفس  - 
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 اما تناول عصیره بكثرة یعمل على االسھال  - 
 والدوخة  - 
 والتعب  - 
  والصداع - 

)14( 

   

  الرمان 

  

فاكھة لذیذة ولھ عدة انواع منھ الحامض والحلو وتحتوي الثمرة : ھو 
زراعتھ ھو ایران منشأه االصلي ل. لمع داخلھا ت لى حبات اللؤلؤالواحدة ا

اشتھر في اسبانیا وانتشر في باقي الدول ولھ عدة فوائد اھمھا وبعد ذلك 
 :  

الرمان مواد مضادة لألكسدة فإذا فھو یقاوم السرطان توجد في  - 
 .وخاصة سرطان الثدي عند النساء وسرطان الرئة والبروستاتا  

انھ قادر على تقلیل الترسبات على جدران الشرایین فیمنع من  - 
 .الدماغیة  تةوالسكاالصابة بأمراض القلب 

 .یحارب التھابات المفاصل  - 
 .اللثة  وأمراضاالسنان  یقاوم البكتیریا التي تسبب تلف - 
 .یقلل الرمان اعراض الشیخوخة من الظھور  - 
اء الحمل یحمي ادمغة االطفال حدیثي نر الرمان اثصیان تناول ع - 

 .الوالدة 
 .ط الدم غض ضفالرمان یعمل على خ - 
 . على تخفیض الكولسترول الضار  ویساعد - 
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 یطھر االمعاء من الدیدان ویعمل على شفاء البواسیر  - 

  

  :المحاذیر اكل الرمان ھي 

تناولھ یعمل على حدوث االمساك لذا یجب تجنبھ لمن یعاني  - 
 االمساك 

 التثديیجب منع تناولھ لدى المراھقین الشباب ألنھ یعمل على  - 
 . ةوجینیاسترمواد ألنھ فیھ 

یمنع عن مرضى سرطان الثدي لتواجد مادة االستروجین فیھ  - 
  .الذي لھ اصل في السرطان 

 ).15 (  

  المشمش

  

  

  : ھو 

ة ولھ عدة انواع اكثرھا من ھو حلو المذاق واللون اصفر فاكھة لذیذ
وموطنھ االصلي ھو الصین ثم اشتھر في باقي الدول ولم تكن تعرفھ 

وتنمو شجره في مناطق معتدلة بعد میالد السید المسیح  إالاوروبا 
  : ولھ قیمة غذائیة عالیة اھمھا .وباردة نسبیا 
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  .الحمل بتناولھ یساعد على  - 
 .یحارب المشمش فقر الدم ویعمل على تقویتھ   - 
ویقي من االمراض  واآلفاتیساعد على حمایة الجلد من االمراض  - 

 المعدیة  
 .یقي من امراض القلب  - 
 .ى مفید في حاالت الحّم - 
 .یقي من السرطان  - 
 . Aبفیتامین  لغنائھ, یجعل المشمش البصر قویا  - 
للفضالت بتواجد االلیاف بشكل كبیر یساعد االمعاء من طرحھا  - 

 .ویحارب االمساك  
 .یمنح البشرة نضارة ولمعان وصفاء  - 

  :محاذیر المشمش 

  ان تناولھ بكثرة یعمل على رفع درجة حرارة الجسم - 

یمنع عن المصابون بمرض الجھاز الھضمي ألنھ سھل لین لذا یزید  -  
  .عندھم حالة االسھال 

 . عدم تناول بذوره ألنھا تعتبر سم قاتل  - 

)16( 

  

  االجاص 
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  : ھو 

فاكھة تشبھ التفاح في الشكل ولكنھا طعمھا لذیذ ولھ عدة الوان منھا 
انتاجا في العالم لفاكھة االجاص ھي  وأكثراالخضر المحمر ومنھ االصفر 

الصین ثم تلیھا الوالیات المتحدة ثم ایطالیا ثم ارجنتین ثم في باقي دول 
  .العالم 

  :فوائد االجاص 

ان االجاص تتواجد بھ مادة البكتین اكثر من ثمرة التفاح لذا انھ  - 
 .یحارب السرطان الثدي 

 .ویعمل على تخفیض الكولسترول  - 
 .ملین لألمعاء  - 
 .قوي المناعةی - 
أ، ج، "یعمل على افادة الدماغ لوجود فیتامینات مختلفة ومنوعة   - 

 ."6، ب2ك، ب
 .على حد سواء  ةوالمرضعیفید المرأة الحامل  - 
اظ الكالسیوم في الجسم اذا فیھ مادة الیورون الذي یساعد في الحف - 

 .ید مرضى ھشاشة العظام ففھو ی
امض ھیدروكسي سینامیك وھذه المادة مفیدة حتوجد فیھ مادة  - 

 .یحمي الجسم من سرطان الرئة  وأیضاللمعدة وتحفظھا من السرطان 
یحد من امراض القلب ویحمي الشرایین الن االجاص یحتویھ  مادة  - 

 .وھي مضادة لألكسدة  كیرسیتین
 .وان االجاص مضاد للحساسیة بشتى انواعھا  - 
 .یعالج االجاص فقر الدم  - 
 .كثیرا من االلیاف  الحتوائھامفیدة جدا لمرضى السكري  - 

ال یوجد لھا اضرار ان تناولت بشكل مفرط وال تتعارض مع ي من 
العقاقیر وال توجد أي دراسة تثبت ان ھناك محاذیر او اضرار من تناول 

  .  المفرط لألجاص فھي آمنة على كل االوجھ الستخدامھا 

 )17( 
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  التوت 

  

  :ھو 

وھي مفیدة لإلنسان من اوراق  وألوانھو فاكھة لذیذة ولھا عدة انواع 
ة خاصة ورق شجر توت الشجر التي یستخرج منھ دواء مضاد لألكسد

  بشكل كامل  لإلنسان والتوت لھ فوائد.   دودة القزعلیھ تربى , االسود 

  

  : عدة فوائد اھمھا ھي  ولھ

ید قرحة المعدة اوراق التوت تساعد في عالج مرضى السكري ویف - 
 .وذلك بغلي كمیة من الورق وشربھ عن االدویة الكیماویة كبدیل لھم 

 .ویفید على معالجة االورام الموجودة في الحلق واللثة  - 
 .یخفض الحمى فترة ارتفاع درجة الحرارة  - 
 . یساعد في حاالت العطش  - 
 .یطرد الدیدان  - 
 . واألمعاءیریح المعدة  - 
 .والحصبة یعالج امراض الكبد والسعال  - 
 .یقوي الذاكرة ویحارب الزھایمر - 
 . بالسرطان  واإلصابةمن اخطار امراض القلب  صلخی - 
 .یحارب الشیخوخة  - 
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  :اضرار التوت ھي 

 .ان تناول بشكل مفرط فھو یعمل على رفع السكر في الدم  - 
 .وان تناولھ كثیرا فأنھ یصاب بسرطان الفم  - 
 .ویصاب ایضا بتلیف الكبد والكلى  - 
 . اإلسھال - 

  .یجب االعتدال بتناولھ وال یفرط في اكلھ 

 )18(  

  المانجو 

  

   

ھي فاكھة لذیذة تنمو في جنوب شرق اسیا وثم انھا سمیت بملك الفاكھة 
 : ولھا عدة فوائد نذكر اھمھا وھي صنف منھا  1000وتصل الى 

  :فوائد المانجو 

  

 .ھو جید لذوي البدانة  - 

سرطان الثدي ھو مضاد لألكسدة ویحارب السرطان خاصة  - 

 .والقولون  والدم والبروستاتا 

 .على الحدید بوفرة  الحتوائھھو یقوي الدم  - 

 .یخفف انسداد مسام الجلد   - 

 .یقي من امراض القلب  - 

 .  یعالج حموضة المعدة  ویحسن عملیة الھضم - 
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 .یقوي الجنس  - 

 .یعالج الربو  - 

 .یقوي الذاكرة وینشط خالیا الدماغ  - 

 .یقوي البصر  - 

 . واإلسھالیعالج االمساك  - 

 .ویعمل على معالجة التھابات البكتیریة  - 

 .یعمل على تقویة الشعر  - 

 .یعالج ضربات الشمس  - 

 . ةللمرضعیدر الحلیب  - 

 .یعالج الطفح الجلدي  - 

 .یعمل على معالجة اضطراب الكبد  - 

 .ویعالج غثیان الصباح  - 

 .ویعمل على معالجة اضطرابات الدورة  - 

 .و الجیوب االنفیة  یقي من التھاب المھبل - 

 .یعالج توسیع الطحال   - 

  

  : االضرار ھي 

  

ان تناولھا بشكل مفرط فأنھا تسبب السمنة لوجود  االلیاف  - 

  والسعرات الحراریة عالیة

  طبقة دھنیة حول االنف ظھور منھا یسبب  واإلكثار - 

  . ظھور بثور في انحاء الجسم  - 

 )19 ( 

   االبابا ی
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  : ھي 

وھي فاكھة خضراء من المالئكة ھي فاكھة استوائیة تسمى بفاكھة 

لھا اللون االصفر وتحتوي على قیم غذائیة عالیة الخارج لكن داخ

  .ولھا طعم ممیز ولذیذ على انزیمات تساعد على الھضم وتحتوي 

      

  : االبابا یفوائد 

 .ھي مضادة لألكسدة  - 

 .تقي من المراض القلب  - 

 .تنظم الكولسترول  - 

 تحافظ على صحة القولون لوجود االلیاف فیھا  - 

 .تعمل على نضارة البشرة  - 

 .تعمل على التئام الجلد المحروق  - 

 .تقاوم امراض الجھاز التنفسي  - 

 .تقوي البصر  - 

 .الروماتیزم  اللتھاباتعالج  - 

  

  : االضرار ھي 

  واإلسھالتحتوي على السكریات لذا االفراط منھا یسبب السمنة  - 

فیھا مادة تحفز الطلق  االبابا ییمنع عن المرأة الحامل ألن ثمرة  - 

 ویساعد على االجھاض 

 . العمر عام ألنھا صعبة الھضم وتمنع عن االطفال دون  - 
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)20( 

  : كادو وفاأل  

   

  
  

فاكھة تزرع في امریكا ولھا شجرة دائمة الخضرة وترتفع عن : ھي 

ادو یطلق علیھا بثمر الكمثرى كوقدم عن االرض وثمرة االف 65االرض 

ولھا عدة فوائد اح شبھھا وجلدھا بعد استوائھا یشبھ بجلد التمساح التمس

  :اھمھا 

  

  : كادووفوائد االف

  

 .تقي من امراض القلب  - 

تقي الجسم من االمراض بتواجد الفیتامینات ومواد كیمائیة مثل  - 

  سیتوستیرول والبیتا وأیضا كالجلوتاثیون

 .ویحارب السرطان مضاد لألكسدة  - 

 .تحارب ھشاشة العظام وتعزز صحة المفاصل  - 

 .تنظم سكر الدم  - 

 . مفیدة للحامل وللرجال تعزز الطاقة الجنسیة لدیھم  - 
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  :فوكادو اضرار األ

 انھا ال تناسب مرضى االكتئاب  - 

ال تناسب الذین یعملون تخفیف  انھ ملیئة بالسعرات الحراریة - 

 .   الوزن 

) .21(  

  

  الجوافة 

  
  

یستفاد من ثمرتھا في العصائر  الطعم  لذیذةفاكھة  : ھي 

 وأمریكا وإفریقیاشجرھا في امریكا الوسطى والمربیات وینتشر 

  الجنوبیة وفلسطین 

   . صنف متعدد ومتنوع  100ولھا 

  : الجوافةفوائد 

 .اض البرد تقي من امر - 

 .تعالج السعال  - 

 .تعالج مرض االسقربوط  - 

 .تعالج الجروح  - 

 .الم االسنان تحد من  - 

 .تقي من السرطان  - 

 .تقي من امراض القلب  - 
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 . مة لمرضى السكري ھي الفاكھة المالئ - 

 .تعمل على نضارة البشرة وترطیبھا   - 

تتواجد سعرات حراریة قلیلة لذا توصف في غذاء انظمة  - 

 .التخسیس 

 .تخلص الجسم من الكولسترول الضار في الجسم  - 

 .تعمل على ضبط ضغط الدم  - 

تناول الجوافة الخضراء ألن قشرتھا تحتوي على یجب عدم  - 

 .السموم التي تضر الجسم 

  :فوائد ورق الجوافة 

 .یعمل على تقویة البصر  - 

 .ینقي البشرة من حب الشباب وذلك بمسح الوجھ بمغلي الورق   - 

یعمل على تبییض االسنان ویمنع تسوسھا  وذلك بالمضمضة  - 

 .بمغلي االوراق 

 .مغلي اوراقھ یدر البول  - 

 .حة الجھاز الھضمي صیحافظ على سالمة  - 

 .یقي من الكولسترول الضار  - 

 .یقي من التھابات الكلى  - 

 یقي من امراض البرد من رشح وزكام وسعال  - 

 .ورقھ ي یقي من قروح الفم بالمضمضة بمغل - 

 . واألمعاءیعمل على تطھیر من الدیدان في المعدة  - 

 .یقي من الم المفاصل والتھاباتھا  - 

 . یخفض السكري - 

 .یقي من االسھال  - 

 .یھدئ االعصاب  - 

 یقي من السرطان  - 

  

  اضرار الجو افة 
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ھو یجب انتقاء الثمرة متوسطة النضوج وتناولھا  ألن الثمرة 

الناضجة جدا تكون قد فقدت خواصھا المفیدة اما الغیر ناضجة 

 .تكون قشرتھا سامة یجب الحذر من االكل في كال الحالتین 

)22( 

 

   ا المندلین

  

  : ھي

وھي من انواع والمندرین   والكلمتینتعرف المندلینا بالیوسفي 
%  43وان تناول شخص بالغ ثمرة واحدة منھا مما یعطیھ الحمضیات 

  .من فیتامین سي لحاجتھ بشكل یومي 

 
  :فوائد المندلینا 

 .یھدئ االعصاب ألنھا غنیة بالبرونز وھذا یعمل على االسترخاء   - 
 .یعمل على انقاص الوزن  - 
الكبد المزمنة  اللتھاباتیقي من سرطان الكبد ویعمل على مقاومتھ  - 

 .وذلك بتناول قشره ھذا من ممیزاتھ بالقضاء على انواع السرطان 
 .یقي من تصلب الشرایین   - 

  اضرار المندلینا 

حساسیة بعض االشخاص من تناولھا مما یسبب لھم قروح في  - 
وجروح في اللسان الشفاه ووخز في  التأبيالتھاب الجلد  والفم 
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وقد تتطور الحساسیة عندھم الفم من الداخل في باطن الخدین 
على شكل تورم في الحلق او الجھاز الھضمي مثل الغثیان او 

ساسیة لذا یجب على من عانى الحتشنجات في الجھاز الھضمي 
 . فیمنع عنھ تناولھا

  )23(    

  القمح 

  

الخبز  اجا في العالم لذا فھو یصنع منھیل انتھو من اكثر المحاص
وینتج  االسباجتي فھو نبات حولي   المعكرونةو والبسكویت والكعك

القمح نبات على شكل سنابل تكون خضراء وعند النضج تصبح ذھبیة 
فال ینافسھ احد من , صفراء ویحصد المحصول لذھابھ الى االسواق 

  : رز ولھ ثالثة انواع ھما الذرة واأل إالالمحاصیل المھمة في اقتصاد البلد 

  . الطري قمح الخبز وقمح الصلب وقمح 

  :فوائد القمح 

 .یحارب الزھایمر وینشط الدماغ  - 
 .یعمل على افادة مرضى السكري  - 
 .یقي القمح من تصلب الشرایین  - 
 .یقي من الجلطات الدماغیة  - 
 .یعمل على خفض الكولسترول الضار  - 
 .یقي من مرض االنیمیا  - 
 .یعالج العقم  - 
 . ویحافظ على صحة البروستاتا  - 
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 .یعتبر فیاجرا طبیعیة ومقویة للجنس  - 
 .  ایضاظ على صحة النظر ویقوي السمع یحاف - 
 .مفید لألطفال فیساعدھم على النمو  - 
 .یفتح الشھیة  - 
 . ةالمرضعیعمل على اضرار لحلیب  - 
 .یقوي الجسم  - 
االمعاء ویحمي من مفید للجھاز الھضمي ویحارب االمساك ویفید  - 

 .سرطان القولون 
 .یقوي المفاصل ویمنحھا قوة وصالبة  - 
 .یعطي نضارة للبشرة ویقاوم الشیخوخة  - 
 . واألظافریحافظ على سالمة الشعر  - 

  اضرار القمح 

ان بعض االشخاص لدیھم حساسیة القمح فلذا یجب علیھم استبدالھ بخبز 
  .الذرة  

ومن كان لھ حساسیة من ھذه  نتیالغلومادة جنین القمح فیھ وان اضرار 
  .وقد یؤدي الى الوفاة اوجاع في الجھاز الھضمي یسبب لھ المادة 

رات عالیة لذا لمن یریدون تخسیس اوزانھم وان جنین القمح فیھ سع
  . ابدالھم  غیر مناسب

)24(  

  الزیتون 
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حیث وصف  ,  كر اسمھا في القران الكریمثمر من شجرة مباركة ذ: ھو 
ولھ فوائد كثیر منھا انھا  وھي دائمة الخضرة  شجرھا بالشجر المعمر

الزیتون غذاء متكامل یكون  وثمار, للطبیعة  الھواء وتعطي منظرتنقي 
عادة لونھ اسود واخضر ویتم عصره لینتج زیت الزیتون الذي یعتبر اھم 

  .لبلد وغذاء ل اقتصادوأفضل 

  :فوائد الزیتون 

 .یقوي المعدة  - 
 .یفتح الشھیة الطعام   - 
 .مفید لمرضى الكبد  - 
یحارب تصلب الشرایین ویعمل على تجنب باإلصابة بأمراض القلب  - 
. 
 الزیتون یعالج الربو والتھاب المفاصل  - 
 الزیتون االسود یعزز طاقة الجسم ویعزز المناعة للجسم  - 
 القولون سرطانیقي من  - 
 یقوي البصر  - 
 یحمي البشرة ویرطبھا  - 
 یقلل االصابة بحصى المرارة  - 
 یحمي الزیتون من امراض جلدیة  - 
 یعالج تشقق الشفاه  - 
 یمنع تساقط الشعر ویرطبھ ویحسنھ  - 
 الكولسترولینظم  - 

  :اما االضرار 

  .العنصر ھذا نقص الصودیوم لخلو الثمار من انھ غیر مفید لمرضى 

 )25( 

  

  القمح المستنبت
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ھو القمح الذي یمكن استنباتھ في البیت إلخراج منھ جنینھ وذلك  - 
 مكان دافئبوضعھ في صینیة وقلیل من الماء ویترك مدة ثالث ایام في 

  . وبعدھا تحصلون على القمح المستنبت 

  

  :فوائده  - 
 . یساعد الھضم  - 
 .یعمل على خفض ضغط الدم  - 
 .یساعد على الوقایة من الكولسترول الضار  - 
 .امراض القلب یقي من  - 
 .یساعد على تسكین االم القولون   - 
 .ال عقم مع تناول القمح المستنبت - 
 .یساعد على تقویة الذاكرة  - 
 . یفید في تقویة الدم ألن فیھ معدن الحدید - 
 .ینشط الجسم  - 
 . یقضي على السموم الموجودة في الجسم  - 
 .یقوي جھاز المناعة   - 
 . ینشط عمل الغدة الدرقیة  - 
 . اذا تناولتھ بشكل منتظم  ةوالمرضعحامل یفید المرأة ال - 

)26( 

  الخیار 
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  : ھو 

ینتمي الى النباتات القرعیة وھو معروف منذ القدم وممكن االستفادة منھ 
وھو نبات لذیذ  .  او تخلیلھ باألرزعن طریق السلطات وطبخھ بحشوه 

  :ومرطب في اوقات الحر الشدید ولھ عدة فوائد اھمھا 

  فوائد الخیار 

 .یقلل االلتھابات  - 
 .یخفض ضغط الدم  - 
 .یعالج التھابات المسالك البولیة  - 
 .یعالج انتفاخ العیون كوضعھ شرائح على العین المصابة  - 
 .لھ دور في نضارة بشرة المرأة   - 
 ة الطعامیقاطع للشھ) ث , ا (فیھ فیتامین  - 
 .ومفید لمرضى سكر الدم    - 
 .الخیار یدر البول  - 
 .الخیار ینقي الدم  - 
 . باعتدالاوم الدودة الشریطیة في البطن وذلك بتناولھ ویق - 
 .ال حموضة المعدة مع تناول الخیار  - 
 .یحارب االمساك  - 
 .یعالج امراض البرد  - 
حم والمبایض والثدي یقاوم انواع السرطانات مثل سرطان الر - 

 والبروستاتا 
 .یقي من امراض القلب  - 
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 .یھدئ االعصاب  - 
 . عصیره مفید في حروق الشمس  - 
 وأمراضیستخدم عصیره في عالج  التھابات المفاصل   ضاوأی - 

 . الجلد  

  :اضرار الخیار ما یلي 

لبعض االشخاص فیجب  مثل حكة الجلد  انھ یسبب الحساسیة - 
 .علیھم االبتعاد عنھ 

 عسر الھضم او انتفاخ وتكون الغازات    - 
 تورم الجلد حول الفم واللسان  - 
 )27(. یعمل على رفع ضغط الدم   بكثرةمخلال ان تناولھ - 

 

  ) البندورة ( الطماطم 

  

  : ھي 

نباتات تزرع في المناطق المعتدلة وممكن زراعتھا في البیوت الزجاجیة 
  .وانتشرت في باقي الدول واشتھرت زراعھا بادئ االمر في امریكا 

  .طازجة او مخللة  وھي لذیذة الطعم ممكن ان تتناول وھي مطبوخة او

ویصنع منھا المعجون وممكن تجفیفھا واستخدامھا وقت غالئھا او 
  . فقدانھا 

  :فوائد الطماطم 
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تحتوي الطماطم على البیتاكارتین وھو بدوره یعمل على صحة  - 
ویحمیھ من االشعة فوق البنفسجیة الضارة وسببھا یؤدي للجلد .الجلد 

 .التجاعید وخطوط في الجلد 
وكالسیوم مما یؤدي الى تقویة العظام  kتحتوي ایضا على فیتامین  - 
. 
 .على اللوكوبین  الحتواھاتحارب السرطان  - 
 .الذي یوازن مستوى سكر الدم  مالكرومیوتحتوي على  - 
 .على فیتامین أ  الحتوائھامفیدة للنظر  - 
 .تقوي الشعر وتعمل على لمعانھ  - 
 .تمنع حصى الكلى والمرارة  - 
اذا فھي تعالج االمراض المزمنة  لاللتھاباتفیھا خصائص مضادة  - 
. 
الطماطم تساعد على خسارة الوزن لعدم احتوائھا على  وأیضا - 

 .   قلیلة الالدھون وسعراتھا الحراریة 

  :اضرار الطماطم 

  یجب االبتعاد لمن ھم مصابون باألمراض التالیة 

 .في القولون العصبي ج یتھی لدیھ من - 
  المعدة  حموضة في و - 
 . ضخم البروستاتا مرضى بت  - 

 :یجب عدم تناولھا في الحاالت التالیة 

عدم تناولھا وھي خضراء لم یتم انضاجھا  ألنھ تسبب االسھال  - 
 .وارتخاء جفون العین 

اتات التي لھا القدرة على االحتفاظ بالمواد ھي من اكثر النب - 
 .فلذا یجب غسلھا جیدا قبل تناولھا  المرشوشة السامة  الكیماویة

وتصبح سامة  مع النحاس طبخھا في اواني نحاسیة فتتفاعلعدم  - 
 . بالدرجة االولى 

)28(  
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  الجزر 

  

  : ھو 

یؤكل جذوره ولھ عدة انواع وألوان وكثیر منھا من یتناولھ على  نبات
وینمو الجزر شكل سلطات او في طبق الحلویات او عصیر او طازج 

طوال السنة مما یتاح للجمیع بزراعتھ ولھ قیمة غذائیة عالیة نسرد منھا 
   : ما یلي 

  :فوائد الجزر 

 .یعمل على خفض الكولسترول الضار  - 
یمنح البشرة نضارة وصفاء وتأخیر الشیخوخة ویرطبھا ویحد من  - 

 .ظھور البثور وحب الشباب 
 .الھضمي یقوي المعدة یحمي من اضطرابات الجھاز  - 
 .البول  رید - 
 .یقوي جھاز المناعة  - 
 .یخفض مرض السكري  - 
كھة جمیلة للفم ن وإعطاءیحافظ على صحة االسنان وسالمة اللثة  - 

 .وقضاء على الروائح الكریھة 
 .یعمل على سالمة الكبد  - 
 .یدخل في انظمة التخسیس  - 
 .مفید للمرأة الحامل  - 
 .ة یقوي الشعر ویمنع تساقطھ ویحسن الدورة الدموی - 
   واألمعاءیقلل االصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي  - 
 .یعمل على تصحیح النظر ویقویھ  - 
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 رب الزھایمر بسبب لونھ البرتقاليیقوي الذاكرة ویحا - 

  اضرار الجزر 

  :ال یمكن تناولھ بشكل مفرط فیسبب ما یلي 

 . ت في المعدة الغازایولد  - 
 .یؤدي الى اصفرار البشرة   - 
 .وطفح جلدي  واإلسھالیسبب لبعض الحساسیة والربو  - 

 :یمنع عن 

  باإلسھالالمصابون   - 
 . في الدم نسبة السكر مرضى السكر ألنھ یغیر من  - 

 

)29 (  

  

  اللیمون 

  

  :ھو 

فھي تستخدم كعصائر او  ,  احد الفاكھة الحمضیة الواسعة االنتشار
الناحیة الطبیة لعالج امراض البرد  ستخدم منیو, تناولھ في الطعام 

الت في الجمالیات وأیضا استخدامھ في ولھ عدة استعماوعسر الھضم 
  . تنظیف البیت 

  :فوائد اللیمون 
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 .كاملة ان اللیمون یحمي من سم االفعى اذا اكلت  - 
 .مانع من شلل االطفال  - 
 .یقوي االعصاب  - 
 .یدر البول  - 
 .یقلل من السرطان  - 
 .الشرایین یعالج تصلب  - 
 .یحد من ارتفاع ضغط الدم  - 
 .یعطي صحة للجلد  - 
 .یھدئ االعصاب  - 
یحمي االسنان من تساقطھا اذا شرب عصیر اللیمون الخام دون  - 

 .اي اضافات  
 .یحارب االرق  - 
 .اللیمونادا عصیر الصداع اذا تناولھ على شكل  عالج ی - 
 .الكبد  وأمراضیعالج الیرقان  - 
اللعاب ویطھر ویقتل المیكروبات في غدد افرازیعمل على زیادة  - 

 .الفم 
 . واألمعاءیقوي المعدة  - 
 .انھ یعالج النزیف الدموي للبواسیر  - 
 .یخفض نسبة الكولسترول في الدم  - 
 .یفتح الشھیة  - 
 ط اللیمونیخل عند تناول ,  یعالج عدم التعرق المرضي بذلك - 

 . والعسل 
 .االسھال یقاوم  - 
 . یمنع تساقط الشعر  - 
 .والتقیؤدوخة والدوار فھو یعالج ال - 
 . االم المفاصل یحارب  - 
 . القلب یقوي  - 
 ة ان یتواجدأكلون اللحم والسمك بكثرالذین ینصح بتناولھ ی - 

 .اللیمون في كل وجبة لھم 
 .یحارب االمراض التناسلیة ویقوي الحیوانات المنویة  - 
 .الظھر  وآالمیحمي من ضیق التنفس  - 
 .رب الشیخوخة المبكرة احی - 
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 .ینقي الدم  - 

  اضرار اللیمون 

 .یضر االسنان اذا تناولھ اكال ألنھ یضر بالمینا  - 
المعدة  بالتھابیسبب في حموضة المعدة لمن ھم مرضى  - 

 .واألمعاء
, مدر للبول اذا تم تناولھ مع ماء ولیمون مما یعمل على الجفاف  - 

 . اذا شعرت بالجفاف علیك بتقلیل اللیمون 
 .التشویش الرؤیة تجنب وضعھ في العین ألنھ یعمل على  - 

)30( 

  

  البقدونس 

  

  : ھو 

نبات عشبي ذو فوائد جمة ینبت طول السنة ویستخدم كغذاء ولتزیین 
,  طعام إلضافة النكھات للوبعض االحیان یستخدم كتوابل االطباق الطعام 

وبعض مواد زیت بذوره ذو رائحة عطره لذا یستخدم لتعطیر الصابون  و
   :نھا ما یلي موللبقدونس عدة فوائد نذكر  تجمیلیة

  :فوائد البقدونس 

 .یعالج التھاب المثانة والمسالك البولیة    - 
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 .یفید مرضى الجھاز الھضمي وحاالت القرح المعدیة والمعویة  - 
 .یخفض ضغط الدم المرتفع  - 
 .یعمل على خفض االصابة بأمراض القلب  - 
 .یعالج الكولسترول الضار  - 
 .السكر في الدم  یساعد على تنظیم - 
 .یدر البول  - 
 .یقوي الدم  - 
   .یعالج النقرس  - 
 .ویعمل على تحفیز نزولھ یعالج اضطرابات الحیض  - 
 .یساعد في عالج امراض الكبد  - 
 .یعالج حاالت االستسقاء  - 
 .االلتھابات المزمنة ساعد في عالج ی - 
 . الجھاز الھضمي  عالج امراض د فيیفی - 
جسم المرأة في سن الیأس عند  یعید النشاط ورفع االستروجین في - 

 .انقطاع الطمث مما یقیھا من ھشاشة العظام والكآبة وھبات الساخنة  
 .یفید امراض الربو ویعمل على معالجة امراض الشعب الھوائیة  - 
 .یحارب السرطان  - 

***  

  یجب الحامل ان تبتعد عنھ ألنھ فیھ مواد محفزة لإلجھاض  - 

 

  :اضرار البقدونس 

  : اذا تناولھ بكثرة یسبب 

  .جلدیة   حساسیةلبعض االشخاص   - 

  الكبد الكلى ومشاكل في   - 

  فقر الدم   - 

  یسبب حبس السوائل في الجسم  - 
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مع القدرة السیطرة مما یجعلھ یتعارض  وألن البقدونس مخفض للسكر - 
یجب التوقف عن تناول على سكر الدم اثناء وبعد العملیة الجراحیة لذا 

 )31(. كانت  یة اسبوعان قبل اجراء اي عملیة جراح البقدونس مدة

 

   الخس

  

 وأول, الى فصیلة النجمیة التي تنتمي الخضریة من انواع النباتات : ھو 
لكن  ,  من زرعھ المصریون القدامى من اجل تسمید االرض من بذوره

طازجا او وان الخس یؤكل , ما لبثوا ان استخدموه في وجباتھم الیومیة 
  :اضافتھ في السلطات ولھ فوائد مختلفة نذكر منھا ما یلي 

  

  :فوائد الخس 

 .یعمل على مساعدة الھضم  - 
 .یساعد على تھدئة االعصاب  - 
 .یقوي البصر  - 
 . یساعد على تخفیف االم الحیض  - 
یعمل على تخفیض الكولسترول الضار اذا تناولھ زیتھ بشكل منتظم  - 
. 
 .والشرایین یعمل على تلیین االمعاء  - 
 .یعالج االرق  - 
 .یفید المعدة اذا طبخ وشرب مائھ    - 
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 .یدر البول  - 
 .یحارب العقم و ھو مقوي جنسي ویعمل على االخصاب - 
 .عالج للتشنج  - 
 .یخفض نسبة السكر في الدم  - 
 .والبثور  والخّراجالخس الدمامل  یعالج عصیر - 
 .تناولھ ینقي البشرة  - 
للجسم ویجب تناولھ بشكل مستمر وتوجد فیھ عدة فیتامینات مفیدة  - 

 .لیحصل على نتائج مبھرة 

  

  اضرار الخس 

 .من تناولھ ألول مرة لخاصة  د یسبب لبعض االشخاص حساسیةق - 

)32( 

  الجرجیر 

  

  

  :ھو 

وممكن تناولھ  ,  احد النباتات الورقیة التي ھي غنیة الفوائد للصحة
  :طازجا او مع السلطات او عصیرا ولھ عدة فوائد اھمھا 
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  :فوائد الجرجیر 

 .یعمل على تخفیض ضغط الدم العالي  - 
 .یخفف السمنة لذوي البدانة  - 
 .یعمل على تقلیل االصابة بمرض السكري  - 
 یقي من مرض القلب - 
 .یعزز الطاقة في الجسم والنشاط  - 
 .یعمل على نضارة البشرة ویحمیھا من الشوائب  - 

  

  :اضرار الجرجیر 

الحامل  قد یتسبب في المرأة و ةعن المرضع یجب تجنبھ  - 
 .االجھاض 

 :  یمنع عن

 .الذین لدیھم امراض الجھاز الھضمي   - 
 . والكلى  من یعاني من التھاب البول والمثانة - 
 .نسبة مادة الیود فیھ  الرتفاعسنوات  4دون سن  لاألطفا  - 

)33   ( 

  

  الملوخیة 
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  :ھي 

الطعم لونھا وھي لذیذة , بالد الشام من النباتات شائعة االنتشار في 
وتحتوي على فوائد جمة لصحة  ,  اخضر لكن زھورھا صفراء اللون

  :  وأھمھااالنسان 

  

 :الملوخیة  فوائد

  

 .ان تناول طبق الملوخیة یسكن االالم  - 
 . ویعمل ایضا على بعث البھجة في النفس  - 
 .تعمل على تقویة القلب  - 
 .وتقوي النظر  - 
 .تقلل من متاعب الجھاز الھضمي والقولون  - 
 .تزید المقدرة الجنسیة  - 
وتوجد بھا , " ب "  - أ : " على عدة فیتامینات منھا تحتوي  - 

 :االمالح المعدنیة مثل 
الصودیوم , المنجنیز , البوتاسیوم , الكالسیوم , الفسفور , الحدید  - 
.  
 . بما موجودة فیھا الحدید اذا ھي تحارب فقر الدم  - 
 .كرة وخالیا الدماغ الموجود ایضا یعمل على تجدید الذا والفسفور - 
 .نقص معدن المنجنیز في الجسم  یسبب العقم  وإذاتكافح العقم  - 
 .تحمي من ھشاشة العظام  - 
 .تخفض نسبة السكر في الدم  - 
 .تدر البول  - 
 .تساعد في التخلص من التوتر واالكتئاب  - 

  اضرار الملوخیة 

اذا تناولت بشكل مفرط فإنھا تؤدي الى المضاعفات الغیر مرغوبة 
 .فاالعتدال في كل شيء مطلوب 
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)34 ( 

  :فوائد الملوخیة الجافة 

  

في الطبخ في  الستخدامھاھي تجفیف الملوخیة في ایام الصیف الحارقة 
  فصل الشتاء 

  :ولھا عدة فوائد اھمھا 

    فوائد الملوخیة الجافة 

اما الخضراء تحتوي على %  22.8 تحتوي على البروتین نحو - 
 %3.83البروتین 

 0.41ان تواجد الدھون في الخضراء  - 

ومن المعروف أن البروتینات ضروریة جدا لنمو وبناء األنسجة  - 

 0.41ونسبة الدھون في الملوخیة الخضراء ھي , بالجسم 

 % 2.44  والجافة

وھیدرات في ربان نسبة الك - 

  %8.03الخضراء 

  %48وان نسبة الجافة 

على الوقایة من وجمیع المركبات تعمل على تھدئة االعصاب وتعمل 

  التعب الجسمي جلب وتخفض ضغط الدم المرتفع وتعالامراض الق

ن ألتخلص من االمساك ي من امراض القولون وتعمل على الوتق

  الملوخیة الخضراء تحتوي على الیاف وافرة 
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 %10.21لذا تكون نسبة االلیاف في الخضراء  - 

 %1.71 والجافة  - 

 )35( 

  

  البصل 

  

  :ھو 

 شیوعا ویزرع في انحاء العالم في البیوت وفي االسطح من اكثر النباتات
مواد كبریتیة فیسبب وھو یحتوي على كثیر من  , وال یخلو اي بیت منھ 

لة ویستخدم في جمیع اشكالھ قد یكون في حا ,  تقطیعھتھییج العین عند 
  :ولھ عدة فوائد  مخلل او طازج او مطبوخ 

  :فوائد البصل 

 

 .عالج البرد  - 
 .امراض القلب یقي من  - 
 .یخفض مرض السكر في الدم  - 
 .یحمي من ھشاشة العظام  - 
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 .یقاوم االلتھابات  - 
 .یخفض نسبة الكولسترول الضار   - 
 . واألكسدةیقلل من السرطان  - 
 .لعالج البثور والتقرحات  - 
 .یقاوم الزكام  - 
 .یعالج حمى القش  - 
 . یلین االمعاء  - 
 .یحمي من تكون الحصى , یدر البول  - 

  : جودة في البصل ھي العناصر المو

  . a, bوالقلیل من  cتتواجد فیھ  فیتامین **  - 
االمالح المعدنیة مثل الصودیوم والكالسیوم والفسفور   وأیضا - 

والمعنیسیوم والكروم  وھذا الفیتامین بدوره یساعد على استجابة الخالیا 
  . لألنسولین

  اضرار البصل 

  :االكثار منھ یسبب ما یلي 

 .وھبوط الضغط السكر في الدم  یعمل على ھبوط - 
 .یعمل على جلب النوم والكسل  - 
 .یضر مریض البروستاتا  - 
 .یساعد على تھیج المعدة والقيء والغثیان  - 
 .یجب على الحامل االبتعاد عنھ ألنھ یسبب الحرقة  - 
 .خروج رائحة كریھة من الفم  - 
 .الریح والغازات  في االمعاء - 

  )36( 

 

  الثوم 
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  :ھو 

بالد البحر الموسط ثم انتشر في  العشبیة موطنھ االصلي فيمن النباتات 
من اي  ومن تناول دوما فإنھ یحمي نفسھ من العدوىباقي دول العالم 

   :ولھ عدة فوائد اھمھا  فیروس سببھ  مرض

  :فوائد الثوم 

 .یعالج التھابات المعدة وذلك یجب تناولھ على شكل مطبوخ  - 
 .ضد االلتھابات یستعمل للسعات النحل كمادة فّعالة  - 
 .یسكن الم االسنان بوضعھ مھروسا على مكان االلم  - 
 .وعصیره یستعمل لعالج الجروح والقروح العفنة  - 
 .یقوي الثوم من مناعة الجسم ویقیھ من شتى االمراض المعویة  - 
 .یقي من االصابة بشلل االطفال  - 
ي ویقیھم من مضاعفات السكر یساعد في مرض البول والسكر - 
 .الذاكرة فقدان و
 .یعمل الثوم على خفض الضغط المرتفع  - 
 .الج التھاب اللثة المتقیحة بتدلیك اللثة بعصیر الثوم عیستخدم في  - 
  .یستخدم في قتل الدیدان المعویة  - 
یقي االنسان من اصابات في الرشح والتھاب الرئتین ویمكنھ  -    - 

  .تناول ثالث فصوص من الثوم فستالحظ الشفاء یتم سریعا 
 .تساقط الشعر  یعالج - 
 .یعمل على منع تكوین الجلطات وتكتل الصفائح الدمویة  - 
 .لھ فعالیة في تنظیم عمل القلب  - 
 .یخفض الكولسترول  - 
 .یقلل من االصابة بالسرطان  - 
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 .مضاد ومطھر للجراثیم وللتشنج  - 
 .یستخدم كفاتح شھیة  - 
 .یقاوم الحصى المرارة  - 
 .یعالج الكآبة  - 

  ***تحذیر ***

  . دویة الامع  تعارضی ألنھال یمكن استخدامھ مرضى االیدز  - 
 . ھضمیة  تناولھ بكثرة یصیب الجھاز الھضمي بمشاكلمن  - 

 . یجب تجنبھ مرضى قصور الكلوي  - 
ممكن ازالة رائحة الثوم بمضغ النعناع او البقدونس او شرب كأس  - 

 .حلیب او مضغ القرنفل او قطع من التفاح 

 )37( 

  

  الكوسا

   

وھي من انوع القرع لم طول السنة  صیفي لكنھ اصبح یتوفر نباتھي 
  :تثبت اي دراسة على اضرار لھ اال الفوائد فقط ونعرض اھمھا 

  :فوائد الكوسا 

 من الماء %  94تحتوي على ماء  - 
 .غنیسیوم والبوتاسیوم والحدید تحتوي على الكالسیوم والم - 
 .انھا تحارب العطش  - 
 .الدم تفید الكوسا لمرضى سكر  - 
 : تفید للذین یریدون الرجیم في حیاتھم  - 
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انھا تمتص الملح یجب تقلیل الملح  وأیضالذلك ان نسبة فیھا ماء  - 
  .اضافة الملح اصال  وعدمالمضاف الیھ 

ملینة  وإنھامفیدة الكوسا للرضع مع البطاطس والبیض المسلوق  - 
 .ومرطبة للجوف 

 .للبشرة والقلب  وأیضامفیدة للحامل  - 

 ) 38(  . یجب انتقاءھا  عند الشراء ھي الكوسا الكبیرة 

  

  )الكرنب ( الملفوف 

  

  :ھو 

 ن اشتھر بزراعتھا  وأولروي ن النباتات الورقیة ذات الشكل الكم
وھناك نوعان منھ االحمر  وأمریكاروسیا والھند والیابان والصین 

 : ولھ عدة فوائد اھمھا  واألبیض

  :فوائد الملفوف 

 .الملفوف یقوي المناعة لتواجد كمیات كبیرة من الفیتامین سي ان  - 
یحمي من مرض الضمور البقعي لتواجد بشكل كبیر مادة البیتا  - 

 .كاروتین فیھ 
 .معدن الكبریت فیھه لفوف االحمر یمنع االمساك بوجودالم - 
یحارب ھشاشة العظام خاصة في مرحلة الشیخوخة بسبب وجود  - 

 .عنصر الكالسیوم فیھ 
 .عد على نمو االظافر وصالبتھا ویفید في سالمة الشعریسا - 
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 .یحمي من فقر الدم اذا اكل مسلوقا  - 
وذلك سلق اوراق , ویخلص البشرة من البثور وحب الشباب  - 

 .   الملفوف وعصرھا ثم دھن المناطق المصابة بالعصیر 

  :ال یفید  اضرار الملفوف الغائیة 

مرضى الغدة الدرقیة ألنھ یتعارض مع تكوین ھرمون   - 
 .الثیروكسین الي تنتجھ الغدة الدرقیة 

 .المرأة المرضعة   - 
 .مرضى قصور الكبدي عن تناولھ  - 
 .مرضى حصى الكلى غیر مفید لھم  - 
 .یسبب انتفاخ البطن  - 

 )39( 

  

  البطاطس

  

  : ھي 

 واألرزمن النباتات االكثر المحاصیل الرابع  شیوعا في العالم بعد القمح 
وھي احدى وموطن زراعتھا  االصلي ھي امریكا الجنوبیة , والذرة 

وقد تتناول مسلوقة او المصادر الغذائیة الشتویة والمحببة لدى االنسان 
  .مشویة او مطبوخة ولھا عدة فوائد نذكر منھا ما یلي 

  :او  سطفوائد البطا
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 .تعتبر من االكالت سھلة الھضم  - 
 .لھا فعالیة في ادرار البول وتفتیت الحصى والرمل  - 
 .تھدئ االعصاب بوجود فیتامین ب فیھا   - 
 .ومھدئة لألمعاء الغلیظة ایضا  - 
 . تستخدم في معالجة الحروق  - 
 .واألمعاءتقلل من االالم المعدة  - 
 .على امتصاص السموم الموجودة في الجسم تعمل - 
 . الدفء للجسم فترة الشتاء تعطي  - 
ذلك وضع عصیرھا على و الملیئة بالبثور الملتھبة  لبشرةا تعالج  - 

 . البشرة نصف ساعة ثم یغسل بالماء الدافئ

  :اضرار البطاطس 

  :من تناولھا بكثرة تضر ما یلي 

 .الدم  اتتخثر تتداخل في ادویة التي تذیبانھا  - 
 لذوي السمنة ال تصح  - 
 مرضى السكري  - 
 .الدمویة  واألوعیةومرضى القلب  - 
 تسبب التھاب االمعاء وتعمل الغثیان في بعض االحیان  - 
 .تسبب الحساسیة لبعض االشخاص   - 

 )40(  

  

  فل الروميالفل
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  : ھو 

ولھ عدة انواع ویدخل في اطعمة تخسیس الوزن من النباتات الحولیة 
واللون الداكن وھذه النوعیة التي تكون فعالة  واألحمر واألصفراالخضر 

ا او او مخلال  ومضادة لألكسدة ویتناول على شكل طازج او مطبوخ
  .لتزیین السلطات 

  : فلفل الرومي فوائد 

 كبیر وھو محارب للسرطان  لفیھ مواد مضاد لألكسدة بشك - 
 9، ب 6، ب 5، ب 3، ب  2، ب 1ب " فیھ فیتامینات كثیرة منھا  - 
مثل البوتاسیوم  األخرىو المعادن   : )ویحتوي معادن كثیرة مثل  - 

  .و النحاس والكوبالت و الزنك المولیبینیوم و المنجنیز و الثیامین و
لھ مقدرة عجیبة في مقاومة التسمم فھو مضاد للبكتیریا  - 

 .والفطریات 
 .انھا تحارب مرض عدوى الخمیرة وتعالجھا  - 
 .والدیدان وتساعد في عالج القوباء  - 
 .یقاوم الشیخوخة في جمیع مراحل العمر  - 
 .یقوم بمنع جلطات الدم  - 
 .مفید في حدوث الكولسترول - 
 .یخفض ضغط الدم  - 
فل شتاء علیكم بإضافة شرائح الفللعالج القدم الباردة في فصل ال - 

 .في الجورب لتدفئة القدم  الرومي
 .ویفید الجھاز الھضمي   - 

 لم تثبت أي دراسة على اضراره ألنھ آمن في كل االحوال 

)41( 

  القثاء 
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  : ھو 

من النباتات الفصیلة القرعیة ولھ مسمیات في الدول االروربیة بالخیار 
وقد ورد ذكره في سورة البقرة الثعباني وموطنھ االصلي في جنوب اسیا 

بسیدة  تویستخدم لتسمین الجسم اذا تناولھ البعض بالرطب كما فعل
  .ن یتسمعائشة رضي اهللا عنھا لل

  :فوائد القثاء 

وفي ایضا بالعناصر التالیة " ج .ب,ا"ان القثاء غني بالفیتامینات  - 
 .و الحدید والفسفور والمنجنیز والكبریت  الكالسیوم : " 

 .ویشبھ الخیار في خواصھ كثیرا وفوائده  - 
 .ان القثاء یعمل على ادرار البول  - 
ینصح للذین یعانون اوجاع المعدة ان یتناولوه ملین لألمعاء لكن  - 

 .ساعة مملحا  24مرة كل 
 .یقاوم التھابات المفاصل ویعالجھا  - 
 .مفید لمرضى المثانة  - 
 . یحارب كل االمراض الجلدیة وینقي البشرة من البثور والكلف  - 
 .یعدل حرارة الجسم الى حرارتھا الطبیعیة ویفید في حاالت الحمى  - 
  )42.( لدم من السموم والفضالت یعمل على تنقیة ا - 

  

  الترمس
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  : ھو 

نبات ینتمي للفصیلة البقولیة وتنتشر زراعتھ في بالد الشام وكان الھدف 
 إال لإلنسانمن زراعتھ ھو اطعام المواشي لكن لم یعرفوا فوائده بالنسبة 

  مؤخرا 

  

  :فوائد الترمس

 .یعمل على محاربة السكري  - 
 .تقویتھا یشد االعصاب ویعمل على  - 
یعمل على تخلص الجلد من االفات ویفید في معالجة االمراض  - 

 .الجلدیة مثل الصدفیة او االكزیما 
 .یحارب ارتفاع الكولسترول الضار  - 
 .یخلص االمعاء من الفضالت ویقاوم االمساك  - 
 .دقیق الترمس اذا خلط مع العسل والخل یفتح سدد الطحال - 
 .طبیعي ویساعد االجسام النحیلة لتقویتھا  يالترمس مشھ - 
 .یساعد الترمس المر في تقلیل نمو الشعر الغیر مرغوب فیھ  - 
 .ھو ویعمل على تحسین عملیة الھضم  - 
 .البشرة من البثور  عالجی - 

 :ان كثر تناولھ اضرار الترمس 

 یعمل على تكوین البلغم  - 
 یساعد على افراز اللعاب بكثرة  - 
 یسبب الغثیان  - 
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 اضطرابات في البصر  - 
 یسبب في عسر الھضم  جیدا  ان لم یتم مضغھ - 
 الترمس المر فیھ مواد قلویة بكثرة التي تضر بالجسم  - 
 یؤثر سلبا للمرأة الحامل والمرضعة  - 
لمن عنده حساسیة من البقولیات یسبب لھم اذا تناولوا الترمس  - 

   .یسبب لھم فقر الدم 

   )43( 

  

  البامیة 

  

  

  :ھي 

  فیتامینات والمعادن النباتات الموسمیة فھي غنیة بالاحدى 

  :ولھا عدة فوائد نذكر منھا ما یلي  وتؤكل على شكل مطبوخة ومقلیة

  : فوائد البامیة 

ان في البامیة سعرات حراریة منخفضة لذا تدخل في انظمة الرجیم  - 
. 
 .وھي تفید القلب وتزید مستوى ضغط الدم  - 
 . وھي فعالة لمرضى السكري  - 
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 .وھي ملینة لألمعاء فھي تخلصھ من الفضالت  - 
 .مفیدة للبشرة وتمنحھا نضارة وجماال  - 
یعمالن على  محافظة  نانج وھذا الفیتامی, اجد فیتامین أ وبتو - 

 . رطوبة الجلد 

  اضرار البامیة 

الكلى یجب استشارة الطبیب ال تفید من كانوا مرضى بحصوات  - 
 .لذلك 

 .حساسیة من تناولھا یجب االبتعاد عنھا من كان لدیھ  - 
 -  )44( 

  الباذنجان 

  

  :ھو 

وھو نبات حولي ولھ قیمة من النبات العشبیة ینتمي لفصیلة الباذاجانیة 
غذائیة عالیة وممكن تناولھ على شكل مخلل او مشوي او نیئ او مطبوخ 

  : ولھ عدة فوائد اھمھا 

  :فوائد الباذنجان 

 .یساعد الباذنجان من االسھال  - 
 .ینقي االمعاء  - 
 .یفید في تصلب الشرایین  - 
 .یقي من السمنة  - 
 .یعمل على اعاقة الكولسترول من المعدة الى الشرایین  - 
 .الیافھ تنبھ االمعاء ویخلصھا من الفضالت  - 
 .والوقایة من الصداع , البول  وإدرار, انھ یعمل على شد المعدة  - 
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ویساعد الباذنجان على امتصاص المواد السامة والدسمة بسرعة  - 
 . 

فیده ینھ یقي من السرطان وأمراض القلب وفي بعض الدراسات ا - 
 .بوجود قشر الباذنجان   

*** 

 .ساعات  4مدة ھضم الباذنجان 

  اضر ا ر الباذنجان 

  :االكثار منھ یؤدي الى 

  للحساسیة  - 
 یؤذي المعدة  - 
 .یجب تجنبھ المرأة الحامل  - 
االصابة على دم االكثار من الباذنجان المقلي ألنھ یعمل عیجب  - 

 .بالكلسترول ودھون الكبد والسمنة 

یجب تناول الباذنجان بقشره ألن القشر فیھ مواد عالیة القیمة 
 .الغذائیة 

)45( 

  

  الفجل

  

  :ھو 
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ویتم وینتمي الى فصلیة الكرنبیة نبات یستعمل جذوره ولھ عدة الوان 
العثور علیھ في كل مطبخ وكل فصل لكن ینتشر اكثر في فصلي الخریف 
والشتاء ولھ عدة فوائد اھمھا لتنحیف االرداف لكال الطرفین من النساء 

نوع  36تشمل  محبذة للناس ولھ عدة انواع لالنباتات ا وھووالرجال 
قدمون وجبات طعام منھا الفجل االسود واالحمر واالبیض وكانوا ی

 .ولھ عدة فوائد للعاملین في البناء 

  فوائد الفجل

 .یعمل على انزال الوزن خاصة االرداف  - 
 .لھ فعالیة ضد العقم للرجال والنساء  - 
 .یفتت حصى الكلى ویمنع من تكون الجدید منھا  - 
ویعمل على تثبیط امواد ,  یقي من سرطان الرئة والبروستاتا  - 

 .المسرطنة 
 .سالمة الجلد ویعمل على نضارتھا وشبابھا یعمل على  - 
 .یقي من الرشح ویعالج االحتقان الحنجرة  - 
 .یقي من ھشاشة العظام  - 
 .ھو ضد البكتیریا والفطریات  - 
 .فاتح للشھیة  - 
 .یقي من ارتفاع ضغط الدم  - 
 .یحارب االمساك  - 
 .ویقي من عسر الھضم  - 
 .یقي من جلطات الدم  - 
 .مراض الصدر أیقي من السعال و - 
 .یحافظ على صحة االسنان وعدم تسوسھا  - 
 .یقوي المناعة  - 
 .یعمل على تقلیل من إنتاج ھورمون الغدة الدرقیة بصورة طبیعیة - 

  :اضرار الفجل 

والتھابات االمعاء یجب تجنبھ مرضى الغدة الدرقیة والمعدة  - 
 .ومرضى الكبد 

 .یعمل على نشوء الغازات في االمعاء  - 
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یجب عدم استخدام بذوره المعلبة ألنھ تحتوي على مادة سامة  - 
  . لمنع تعفنھا 

 )46 ( 

 

  الصنوبر 

  

عرضھ ویجب اكلھ فور حصاده ألن تخزینھ یبذور شجر الصنوبر   :ھو 
ویحتوي على  .اال اذا تم تخزینھ بجودة عالیة  فیھ للفساد لوجود الزیوت

مضادات االكسدة ویضم عدة لل وإضافةاالحماض الدھنیة الغیر مشبعة 
  : فوائد منھا ما یلي 

  

    : فوائد الصنوبر    

 .یفید السعال ویعالجھ  - 
 .یقي من النزالت البرد  - 
 .یعمل على سالمة البصر  - 
 یمنع السرطان  - 
 .یقي من امراض القلب  - 
 .یخفض ضغط الدم العالي  - 

  :اضرا ر الصنوبر 
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 ضاعفات مما فإنھ یعمل على اصابة الجسم للم االكثار من تناولھ
 .المساعدة الطبیة  تستدعي

 )47( 

  

   البازیال 

  
من النباتات اللذیذة والتي تدخل في كثیر السلطات والطبخات : ھي  

  : العربیة ولھا عدة فوائد نذكر منھا ما یلي 

  :  )البسلة (  ءفوائد البازیال

 .تحارب االمساك لوجود االلیاف فیھا  - 
 .تقوي العظام  - 
 . عندھم الوزن ففلتخ مفیدة لذوي السمنة - 
 .تخفض الكولسترول الضار في الجسم  - 
 .مفید للصحة النفسیة بوجود حامض الفولیك فیھ   - 
 .یحارب االنیمیا  - 
 .تعالج شتى االلتھابات  - 
 .مفیدة لمرضى السكري  - 
 .تعمل على تقویة المناعة  - 
 .التجاعید  خالیة منلبشرة ح یحارب الشیخوخة ویمن - 

*** 

  لم یثبت اضرار لھا اذا تم تناولھا بشكل معتدل 
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  )48   (  

    

  الدجاج االسود 

  

االغنیاء وھي من ساللة نادرة اصلھ  إالھو دجاج غالي الثمن ال یأكلھ 
ولذیذ ویصل سعره في امریكا ثمن شراء بقرة من اندونیسیا وھو شھي 

  .لشكلھ الممیز وقیمتھ الغذائیة العالیة 

  و ! من أغرب أنواع سالالت الدجاج لون ریشھ أبیض و لحمھ أسود  و 

  :وفائدتھ 

 للرجل والمرأة یمد الجسم  بالطاقة  - 
 )  49. ( والمرأة الصینیة تستخدمھ لتجدید طاقتھا بعد الوالدة  - 

  قشر اللیمون  
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ولھ فوائد عدة وقد یمكن وضعھ في السلطات ھو قشرة اللیمون الحامض 
  .وتنكیھ الحلویات وعمل الحساء 

  : فوائده ھي 

 .عظام والذي یقاوم الھشاشة  یعمل على تحسین صحة ال - 
 .بالسرطان  واإلصابةیقاوم االكسدة  - 
 .یخلص الجسم من السموم  - 
 .الضار في الجسم  لالكولسترویخفض   - 
 .یحارب االصابة بأمراض القلب  - 
 .یحافظ على سالمة االسنان والفم  - 
 .یعمل على تخفیض الوزن  - 
 .یقي من االمراض الجلدیة  - 
 .على تنظیف الكبد  ساعدی - 
 .الشعیرات الدمویة  عززی - 
 .یعالج التھاب االذن  - 
 . الدورة الدمویة  یحسن  - 
 .ویحد من تقلص العضالت  - 
 ویقي من السكتة الدماغیة  - 
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)50 ( 

  

   المانجو قشر 

  

القشرة الخارجیة لثمرة المانجو ومن طبیعة الناس یقشرون الثمرة : ھو 
تناول المانجو بقشرھا ألن فیھا مادة مضادة  واألفضلعند تناولھا 

  :وفوائد اخرى منھا لألكسدة 

  فوائد

 . یحمي من السرطان    - 
 .الشیخوخة  البشرة منعلى یحافظ  - 
 .یقي من الزھایمر  - 
 .یحمي من التھاب المفاصل  - 
 .یقي من السكري  - 
 .یقوي المناعة  - 
 .یخفف الوزن  - 
 .یفید في عالج االمساك اذا وضع في الماء المغلي وعسر الھضم  - 
 .یفید المعدة بشكل عام  - 
 .على تخفیض الوزن یساعد  - 
 )51.(یعمل على سالمة العظام ویمنع ھشاشتھا    - 
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  البصل  قشر

  

ھو القشر الخارجي لحبة البصل وعادة یرمى بالقمامة لكن لو اطلعنا على 
  :   التالیة  هفوائدا وممكن عمل منھ حساء لذیذ ولكم فوائده لما رمیناه ابد

 .الحساسیة  وأیضا ولاللتھاباتھو مضاد لألكسدة   - 
 .یعالج حساسیة االنف وحمى القش  - 
 .یخفض ضغط الدم  - 
 .من التلف یقي خالیا الكبد  - 
 .یحافظ على جدار المعدة  - 
وضعھ في الشوربة  وذلك, على تخسیس الجسم من السمنة یعمل  - 

كیلو  10وتناولھ قبل الوجبة لمدة شھر فیعمل على نقصان الوزن بـــــــــ 
. )52  ( 

  

   قشر البرتقال

 ھو قشرة ثمرة البرتقال الخارجیة التي

وقد نصح الخبراء بتناولھا عن طریق عمل  عادة الناس ان یرموھا 

  . للتربة   او صنع سمادي معجنات ربى البرتقال او اضافة بشرھا  فم
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 .یھدئ االعصاب  - 

 .یقوي المناعة  - 

 .یقي من االمساك  - 

 .یعمل على عالج ارتجاع المریئي  - 

 .یساعد في عالج الدوالي الساقین  - 

 .یحارب السرطان  - 

 .یعطي نضارة للبشرة  - 

 )53. (االمعاء من الغازات والریح یخلص  - 

  

  قشور الموز 

  
ھي القشرة الخارجیة للموز والكل یعرفھا من 

الصغیر والكبیر وتستخدم في عدة مجاالت 

منھا لسماد االرض او لتلمیع االحذیة الجلدیة 

او لعالج حكة قرص البعوض وعدة فوائد 

  : منھا 

  

 .یحارب الكآبة ویجلب السعادة على النفس  - 

 .تحارب االمساك  - 

 .تعمل على تقلیل من االصابة بالكولسترول الضار  - 

 .تقوي النظر  - 

 .مفیدة لعالج امراض الجلد  - 

 .عمل على تقلیل من البقع الزرقاء تحت الجلد ت - 

  .دون الم ا من االشواك التي تعلق بھ وإزالتھلتخلیص الجلد  - 
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 .لتبییض االسنان وذلك لفركھا بالقشرة الداخلیة  - 

 )54.(االصابة من مرض القلب تقلل من  - 

  

  :قشر الرمان 

  
  

الرمان استخدامھ كان طبیا ھو القشرة لثمرة 

الشعر مع الحناء لتلوین الشعر لھ  او لصبغ

  :عدة فوائد صحیة  منھا 

  

 .یحارب السرطان  - 

 .یعالج القولون المتقرح  - 

 .یقاوم االلتھابات  - 

 .یا ریقاوم االنفلونزا والمال - 

 .یشفي جروح الجلد   - 

 .یفید في عالج ھشاشة العظام  - 

 .یحارب الكولسترول الضار  - 

 .یقي من االصابة بالسكري  - 

  واألظافریعالج الفطریات الجلدیة التي تصیب الجلد والبشرة  - 

  )55.(یحارب الشیخوخة ویعمل على نضارة البشرة   - 

  

  قشر البطیخ 
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فھو طیخ والذي دوما نرمیھ ھو القشرة الب

 ة مجاالت طبیة فھو مفید جدا یستخدم لعد

  : لفوائد ما یلي وا

 .یخفض ضغط الدم  - 

 .یعمل على تنشیط وظائف الكلى  - 

 .یعمل على ادرار البول  - 

 .یذیب ترسبات في الكلى والمرارة  - 

 .یعمل على محاربة االمساك  - 

 .یقاوم االستسقاء  - 

 .جید ومفید لمرضى الجلد بشتى امراضھ  - 

 )56.(یدر الحلیب لدى المرضعات  - 

  

  قشر التفاح 
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 إالان للقشر فوائد جمة  یتناول التفاح وھو مقشر لكن اتضح كثیرنا من

التفاح مقشرا اذا كان التفاح مغلف بمادة شمعیة فعلى الشخص ان یتناول 

    :ما یلي  القشر ومن الفوائد,في ھذه الحالة فقط 

 .یعمل على تحسین عملیة الھضم  - 

 .یحارب السرطان  - 

 .الغازات یخلص االمعاء من  - 

 .یعمل على تخلیص المعدة من الحموضة  - 

 .یقاوم السمنة  - 

 .یقي من االصابة بالسكري - 

 .تحمي من االصابة من الكولسترول الضار في الجسم  - 

 .یخفض ضغط الدم  - 

 .یقوي العظام ویقیھا من الھشاشة  - 

 .یعمل على نضارة البشرة وتألقھا  - 

   .تعالج اللثة الملتھبة ویحافظ على صحة االسنان  - 

)57( 

  

   بقشر العن

  
  

ھذه القشور ال یستطیع تقشیرھا  أي شخص وذلك لصعوبتھا   

  :ونستعرض عدة فوائد منھا 
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 .انھ یؤخر الشیخوخة  

 .یقوي المناعة  - 

 .یقي من الزھایمر  - 

 .یحمي من مرض السكري  - 

 .یقي من السرطان  - 

 )58.(یعمل على تخسیس الوزن  - 

 

  لینا المند – قشر الیوسفى  

  

ھي القشرة لثمرة المندلینا وعادة نرمیھا لكن ثبت علمیا لھا عدة فوائد 
 :  منھا 

 .یقضي على خالیا السرطان مثل سرطان الكبد  - 
 ) 59.( ویحمي من تصلب الشرایین  - 

 

  قشر البیض  
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  : منھا  لإلنسانیفید قشر البیض منزلیا لتسمید التربة ولھ فوائد صحیة 

 .لذا یحارب ھشاشة العظام ان القشر غني بالكالسیوم  - 
 .یعالج الكولسترول الضار في الجسم  - 
 .ویعالج ضغط الدم العالي  - 
 .یعالج مرض الغد الدرقیة  - 
 .القرح المعدیة والتھاباتھا یعالج - 
 .ینقي الدم  - 
 .یقوي الجسم  - 

  :الطریقة 

بیضات ثم نقعھا ویضاف  4ھو طحن قشور 
لترات ماء و تخزن في الثالجة مدة اسبوع  3
اكواب یومیا مع عدة نقاط من  3تستخدم ثم .

  ) 60. (اللیمون 

  

  قشور البطاطس  

  

یجب على من یستخدم البطاطس ھو ان یأكلھا ویطبخھا بقشرھا ألن فیھ 
  : فوائد جمة منھا ما یلي 
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 .ینظم ضغط الدم  - 
 .ویعمل على اتزان السوائل في الجسم  - 
 .یعمل على تكوین عظام االسنان  - 
 . ینشط القوى العقلیة - 
 .یھدئ االعصاب  - 
 .یعمل على كفاءة العضالت  - 
 .یقي من السرطان  - 
 .یقوي المناعة   - 
 .یقي من تصلب الشرایین  - 
 )  61.( یحارب الشیخوخة  - 

  

  قشــور الباذنجـان  

  

ھي قشور للباذنجان  التي ترمى ایضا فینصح الخبراء بتناولھ بقشره ولھ 
 : عدة الفوائد منھا 

 .یقي من السرطان  - 
 .الشیخوخة یؤخر  - 
 .یخفض الكولسترول الضار  - 
ن امالح عصارة المرارة الالزمة لتمتص بعض الفیتامینات یكّو - 

 .المھمة 
 .یقي من االمساك والتھاب القولون والبواسیر  - 
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یحمي من امراض القلب لتواجد حمض الفولیك في الباذنجان  - 
 ) 62.(ویجعل الشرایین تمر من خاللھا الدم بسھولة   

  

  قشر القھوة  

  

  : ھو القشور للقھوة  لھا فوائد صحیة وطبیة منھا ما یلي 

 .یساعد على التنحیف لدى اصحاب السمنة  - 
 ینظف الرحم خاصة وقت الحیض والنفاس  - 
 یصفي الدم  - 
 یھدئ المعدة  - 

)63  ( 

  

  بذور العنب 
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ھي  البذور لثمرة العنب ویجب طحن البذور تحت االسنان لتستفید 
 : من فوائدھا وھي كالتالي 

  یحارب السرطان. 
  یعمل على خفض الكولسترول الضار في الجسم. 
  یعالج ضغط الدم. 
  یقي من امراض القلب والجلطة. 
  یمنع الزھایمر. 
  یؤخر الشیخوخة. 
  عالج االستسقاء. 
  الناتجة عن الخالیا البكتیریة یقي من السموم. 
  تعالج الدوالي في الساقین. 
  یقي من االصابة بالبواسیر. 
  یقوي النظر. 

 )64 (  

  

  الخاتمة 

لقد استعرضنا فوائد االغذیة ومضارھا لكي یكون الشخص على علم ما 

  یتناولھ ویتجنب المضار من االغذیة  قدر المستطاع او االبتعاد عنھ
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  تم بحمد هللا 

  

  فصل الغذاء قبل الدواء  فھرس 

)1  (      

  الطب النبوي  54- 53ابن القیم الجوزیة ص 

http://www.samirhilo.com/details.php?id=146  

http://www.sayidaty.net/node/141221/%D8%A3%
-D8%B3%D8%B1%D8%A9

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%
D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

-%D8%A9%D8%A3%D8%B3%D8%B1-8%B1
%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%

D8%B9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D
-8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89  

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7
%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%B3%D9%84_%D9%84%D9%85%D8%B1%D8
%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%

83%D8%B1%D9%8A  

  م  2016/  10/  1

  



  

  
77 

 

)2  (    

  مساءا   4قناة البابلیة الساعة  خبیر االعشاب خلیفة حسن في 

)3  (  

  . سید عبد الباسط ـ اللم یتم تحدید موعد تاریخ برنامج دكتور ل 

  

)5(  

 - http://www.todaywomenhealth.com/Topic/27
749  

 م  2015/  4/  15 - 

AA%D8%Bhttp://www.ontha.com/2014/11/%D8%
-9%D8%B1%D9%81%D9%8A
-%D8%B9%D9%84%D9%89
-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
-%D9%88
-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86/  

  م  2016/  10/  3

)6(  

 http://forum.sedty.com/t123853.html  

 )8  (– -http://www.benefitsmedical.net/benefits
date-molasses/  

 *م  2015/  9/  1 - 
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http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1
%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA
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D8%AF_%D9%82%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%

D9%84%D9%85%D9%88%D8%B2  

  م  2016/  3/  26

  

)55(  
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http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%8
1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%B1%%D8%B4%D8%B1_
D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B7%D8%AD%D9%88%D9%86  

  م  2016/  3/  26

  

)56(  

D9%85%D8%A7_%D9%8http://mawdoo3.com/%
1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%82

%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%B7%D9%8A%D8%AE  

  م  2016/  3/  26

)57(  

com/%D9%81%D9%88%D8%A7http://mawdoo3.
%D8%A6%D8%AF_%D9%82%D8%B4%D8%B1_
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%

D8%AD  

  م  2016/  3/  26

)58(  

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=243334  

  م  2016/  3/  26

)59(  

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=59947  
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  م  2016/  3/  7

  

)60 (  

http://www.alsumaria.tv/news/122473/%D9%85%
D8%A7-%D9%84%D8%A7-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%
D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%86-

%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-
%D9%82%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6/ar  

  م  2015/  12/  31

)61(  

http://informationlarge.blogspot.com/2013/07/bl
post_1508.html-og    

  م 2016/  1/  1

)62(  

-http://www.ahram.org.eg/archive/Women
Child/News/59261.aspx    

  م 2016/  1/  3

  

)63(  

 - http://girls.ewaaan.com/an49219.html 

  م  2016/  1/  4
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-http://www.m3looma.com/%D9%85%D8%A7
-%D9%82%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D9%88

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D
8%A9/  

  م  2016/  11/  25

  

)64(  

http://www.thaqafnafsak.com/2013/12/%D9%81
-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
-%D9%87%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%B0
-%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8.ht
ml  

26  /3  /2016  

  

  

  

  

  


