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بني أحمد وأبو أواني  ابو باسل وخأخواتي وأمي وأھدي ھذا الكتاب ألبي وأ  

 .ناصر الشرعة یمان إسماء الحیح وصدیقتي العزیزة أختي المتألقة  أ إبنةوطالب 

  المؤلفة ایمان اصبیح 

   

  

  عشابانت واأل

  مقدمة

بدأت فكرة سلسلة ھذه الكتیبات من اكثر من عشر سنوات بسبب اھتمامي بھذه 
. الصحة النفسیة أو كلیھما معا أو لما لھا من فوائد جمة للصحة العامة ألمواضیع

االمر الذي حفزني للبدء في نشر  ألناسوالتي ھي عادة  غیر مدركة  من عموم 
  .ھذه السلسلة والقصد األجر من المولى عز وجل

سلفا وكأي عمل انساني ال بد من نقص ھنا او ھناك وبالتالي ال بد من االعتذار 
  .واهللا من وراء القصد.لمثل ھذا االحتمال

    كتیب األعشاب مقدمة

أو السلب وقد تم مراعاة  بكبیر سواء باإلیجاناولھا بشكل تبعشاب من ألتؤثر ا
ھذین العنصرین في ھذا الكتیب مما اعطاه میزة عن المؤلفات األخرى التي تركز 

 عنعادة بأنھا تمنع  -خبیر االعشاب  - كما نصح حسن خلیفة على المنافع فقط و
  . . ةوالمرضعالحامل  المرأة 

  

  ورق الكینا 
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واھم مزارع النحل حیث ینتج  ویقضي على الحشرات  یعتبر منقي للبیئة شجر ھو
الكافور و البان و : ویسمى عدة  مسمیات مختلفة مثل االسماء التالیة عسل الكینا 

مطھرات مثل و وتجمیليخدامات طبیة است عدةویدخل زیت الكینا في , تسماننا
احماض مثل وان نباتھ یحتوي على , وغسول الفم ومعاجین االسنان الصابون 

ویحتوي ایضا على االمالح  نوالكیني دی نوالترابیی كوالتكنیحمض الكینیك 
  .المعدنیة وعلى الزیوت الطیارة 

  ھي  فوائدال

یساعد على شفاء االطفال من السعال  ونقعھتعالج المجاري التنفسیة  -
 .   يالتنفسزیوتھ یعالج امراض الجھاز  قواستنشا

 .یعالج الجیوب االنفیة  -
 .زیت الكینا یعمل عل ى تنظیف البشرة  -
 . سالتسوتعالج امراض االسنان والتھاب اللثة وضد  -
ویوصف للروماتیزم وشد , لعضالت یعالج زیت الكینا الم المفاصل وا -

 .العضل 
 .راش والحروق یطھر الجروح والقرح الف -
 .یعالج لسع الحشرات  -
 . اریالمالیقضي على فیروس  -
فیسخن الدم داخل الدورة  , یشربھ المریضعندما لدم لمسخن قوي زیتھ  -

الدمویة  فتموت الجراثیم لتعرضھا للحرارة العالیة فھي یعتبر مبید وفعال 
 .للقضاء على الجر اثیم والمیكروبات 

  مغلي الكینا طریقة االستخدام 
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 10جرام من مسحوق ورق الكینا الجاف  في لتر ماء ویغلى مدة  35ھو وضع 
 ویشرب ملعقتین كبیرتین مرتین صباحا ومساءا دقائق ثم یترك لیبرد 

  المحاذیر 

 ال یجب استخدامھ لمرضى الضغط العالي -
  سنوات  3اقل من  واألطفالو المرضعات  والحوامل  -
   بجرعات قلیلة إالوال یؤخذ  -
  )1(وال یستخدم الزیت على البشرة مباشرة  -

  

  عالج اوراق التوت لمرضى السكري 

  أوراق التوت 

  

  والفروع ولھ ثالث انواع منھ ھو ھو ذات اشجار كثیفة االوراق 

  شجر التوت االبیض 

  ھو الذي تؤكل ثماره ودودة القز تتغذى على اوراقھ 

  شجر التوت البنفسجي 

  .ھي االشجار اقل نموا وحجما من اشجار التوت االبیض 

  شجر التوت االسمر 

تحتوي االوراق على مادة ھو المقصود بوصفھ عالجیا لمرضى السكري ف
  . والذي یتركب منھ اھمھا الروتین فھو اعلى نسبة مما تحتویھ الثمار  نیداتوفالف
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  كطب مكمل  الستخدامھان مغلي اوراق التوت یفید مرضى السكري
عالج السكر  صحیث یجب تناول حبوب اقرا’ للحبوب الخافضة للسكر 

 .  في الصباح وفي المساء مغلي اوراق التوت 
  یفضل انتقاء اوراق التوت الخضراء الطازجة وحفظھا في الفریزر

وعند االستخدام یأخذ ورقتان ویقطعھما ثم تصب علیھا ماء مغلي 
یوم حسب اكواب في ال 3لى دقائق ویشرب كوب ا 5ویغطى مدة 

  )2(.مستوى السكر في الدم 

  

  رسدورق 

  

اھم المراعي  ازھاره عتبروت ویتمیز بأوراقھ الكثیفة النقیبةھو نبات من الفصیلة 
وینمو في المناطق الجبلیة بجانب االنھار  رسدینتج عنھ اسم عسل حیث للنحل 

  : وان موطنھ االصلي بالد الشام ولھ عدة انواع منھا 

 االشعر  رسد -
 االلباني  رسد -
 كالیفورني ال رسد -

  .ھي من النباتات التي تتحمل الجفاف وتنمو بشكل جید 

  

   الفوائد ھي 

 یساعد في عالج امراض التنفس -
 .  ووضع على البشرة ینقیھا من الشوائب اذا خلط بالماء  -
 .على جبر كسور العظام  وخلیطھ مع الماء یساعد -
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 .یطرد البلغم  -
 .االسھال یحارب  -
 .یقوي الدم وینقیھ  -
 .یفید في عالج الجرب والبثور  -
 .نقع اوراقھ یعمل على عالج المفاصل -
 .والتھاب الفم واللثة   -
 الشعر ویقویھ ویزیل قشرة الرأس  اوراقھ الجافة اذا سحقت ینفع في غسل -
 .ومقوي للجسم , ملطف للحرارة  وأیضا, لتسكین االم االسنان  یستخدم  -

  

  المحاذیر

لمرأة تخدم اي من االعشاب كانت لكما قال خبیر االعشاب حسن خلیفة ال یس 
 سنوات  3او الطفل الذي یكون عمره اقل من  ةالمرضعالحامل او 

 )3  ( 

 

  الحلبة 

  

  

العالم فیھا  مقولةوقد عرفت منذ القدم حتى قال نسان من النباتات المفیدة لإلھي 
لو وضعت في كفة المیزان والكفة االخرى جمیع االدویة  "  كلیب" االنجلیزي 

  .فكانت كفة الحلبة ترجح على كافة ادویة العالم 
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  الحلبة فوائد 

 .تفید الحلبة في الحث على الوالدة  -
 . واإلسھالتفید في عسر البول والطمث  -
صغیرة مع ملعقة عسل كبیرة ذلك  ةبمقدار ملعقتناول مسحوق الحلبة  -

 . عشر  والثنيیساعد في عالج قرحتي المعدة 
المتنوعة من  اجاتالخّرومسحوقھا مع الماء یعمل لبخة توضع على جمیع  -

 . والبواسیر ,  واألصابع, دمامل االثداء 
 .ویفید مغلي الحلبة في عالج سرطان الكبد  -
المتنوعة وذلك بوضع حفنة وممكن للنساء استعمالھا في التھابات الرحم  -

 . وبعدما تبرد تجلس المرأة فیھا , دقائق  10من الحلبة مع ثالث لتر ماء وغلیھا 
 .ومغلي الحلبة یفید في اوجاع الصدر مثل الربو والسعال  -
 .یخفض نسبة السكر في الدم  -
المعدة  ن انھا تعمل في فتح الشھیة وتقويقبل الطعام بساعتی ھعاذا اخذ نقی -

 .الھضم وتسھل 
 .یقتل الدیدان بشتى انواعھا  منقوعااخذ  وإذا -
 .انھ یزید حلیبھا ویزید من حجم الثدي  ةللمرضعاذا اعطي زیت الحلبة  -
 . ة وصفاءھا یفید في حاالت تحسین البشرمغلیھ  شرب اذا -

  الحلبة محاذیر 

  .الذین عمرھم اصغر من سنتان  لألطفالان ال تعطى  -
بعد  إالان مریض السكري الذي یعتمد على االنسولین ان ال یتناولھا  -

   الطبیب  استشارة
ال تستخدم من قبل المرأة الحامل في بدایة االشھر األخیرة  ألنھا تؤثر  -

 .الجنین  على سیالن الدم وتعمل على اجھاض
 .غیر مفیدة لمرضى فقر الدم ألنھا تمنع امتصاص الحدید لدیھم  -
عدم استخدامھا من قبل مرضى الغدة الدرقیة ألنھا تتعارض مع ادویة  -

 لھرمونيمما یغیر من التوازن في اشكال المتعددة  ھرمونالغدة التي فیھا 
 .الخاصة بالغدة 

 .الكثرة من استخدامھا یسبب الغثیان واضطراب في االمعاء  -
 . عطي رائحة كریھة في البول والعرقمغلي الحلبة یان تناول  -

 )4 . (   

 

  ) المردقوش(  البردقوش
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ذو طعم الذع  عشبھان للبردقوش اسم في االنجیل ھو الزوفاء  وتتصف  بأنھا 
 .وحلو وموطن زراعتھ مصر والسعودیة  

  فوائد البردقوش 

 .یساعد في عالج البرد والسعال  -
 .یفید في تنشیط الغدة الدرقیة  -
 .یھدئ االعصاب  -
 .الھضمي یفید في عالج امراض الجھاز  -
 .یفید في تنظیم الدورة الشھریة یعمل على تنظیم ھرمون البروالكتین  -
 .یفید في حاالت تسمم الحمل  -
 .یقي من تلیف الكبد  -
 .یعمل على تخفیض الضغط والسكري  -
 .یفید في جمیع التھابات  -
 .وفّعال لعالج جمیع االالم  -
, وتصلب الشرایین , یفید البردقوش في عالج التھابات المفاصل  -

 . والتشنج العضلي , وااللتوائات 
  .دقائق حتى ال تتطایر الزیوت المفیدة  5ویجب تغطیة البردقوش بعد غلیھ  -

  اضرار البردقوش 

یجب عدم استخدامھ المرأة الحامل ألنھ یعمل على تشوھات الجنین  -
 .  واإلجھاض

 .تستخدمھ وخاصة فترة النفاس  إالیجب على المرأة المرضعة  -
 .اذا المس الجلد یسبب الحساسیة  -
 .یعمل على الضعف الجنسي اذا تناولھ الرجال بكمیات كبیرة  -
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  "  الصقعین"  المرمیة

  

ھو نبات معمر لھا رائحة زكیة تدخل في صناعة االدویة ومستحضرات التجمیل 
الصیف وتنمو في اماكن الجبال في حوض البحر  وأوائلوتزھر في الربیع 

  المتوسط وتنمو في حدائق البیوت ایضا 

   المرمیةفوائد 

 .على تھدئة االعصاب وتقویتھا  المرمیةتساعد  -
 .على تنظیم مواعید الدورة الدورة الشھریة لدى النساء  المرمیةتعمل  -
 .ق تساعد على تقلیل التعّر -
 .المدخنین  ألسنانوھي عامل مبیض  -
 . ة الدمویة اذا تم التدلیك بھ ان زیتھا یعمل على تنشیط الدور -
 .تنقي الجلد من االمراض قد یفتك بھ  -
 .تھابات النسائیة وتنشط المبایض لدى المرأة لامن  تنظف الرحم -
 .طاردة للغازات والریح في االمعاء  المرمیة -
 .تساعد في تھدئة التقلصات والتشنجات في العضالت  -
 .تعمل على خفض مستویات السكر في الدم  -
 .انھا عالج لبعض انواع البكتیریا  -
 .تقي من السرطان  المرمیةان  -
 .على تخفیف الوزن  المرمیةتعمل  -
 .ة الدمویة وتقوي الذاكرة تنشط الدور -
 .تساعد في عالج رجفة الیدین  -

 

 من مساوئھا 
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الحلیب تحد من ادرار ألنھا المرمیةل یجب على المرضعات ان ال یتناو انھ -
 .لدیھن 
 .تعمل على ھبوط السكر اذا تناولھا مریض السكري بعد الطعام  -
  .مرضى الصرع ال یجب شربھا ابدا  -
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   الینسون

  

  

الى  30بین  ةالعشبیویبلغ ارتفاع , ھو نبات ینتمي الى الفصیلة المظلیة  -
 .سم  50

ولھا عدة اسماء  , تملك ازھار بیضاء اللون والبذور لونھا اصفر واخضر 
  : ھي 

ویعرف في المغرب بالحبة الحلوة , والكمون الحلو ,  ةوالمتقد,  نالین كو
ویدخل في صناعة الحلویات كمنكھ لذیذ الطعم .  الینسونوفي بالد الشام , 

  .  والرائحة 

  

   الینسونفوائد 
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 .على عالج اضطرابات الھضم  الینسونیعمل  -
 .وھو طارد للریح في االمعاء  -
 .لكل فئات العمریة  یعمل على تسكین المغص المعوي -
على تطھیر العین من االلتھابات ویعالج الماء  الینسونویعمل غسول  -

 .االبیض بھا 
 .یساعد في عالج ضعف الكلى والطحال  -
 .یعالج االستسقاء  -
 .مھدئ االعصاب ویمنع تشنجھا  -
 .یعالج بعض انواع الصداع  -
 .یساعد في عالج ضیق التنفس  -
 .الصوتیة ویعمل على تحسین الصوت  الحبالینظف  -
 .یساعد في عالج القولون  -
 .یعمل في معالجة اضطرابات النوم  -
 .یقوي العظام ویحمیھا من الھشاشة  -
 .مضاد لألكسدة  والینسون -
 .یساعد في تحسین مستوى السكر في الدم   -
 .االعصاب ویعمل على وقایة التشنجات لدى مرضى الصرع یھدئ  -
یعمل على امتصاص فیتامین ب وھذا بدوره یعمل على تنشیط الجھاز  -

 .الھضمي 
 .اذا تناولتھ المرأة الحامل انھ یسھل عملیة الوالدة وخروج الطفل بسھولة  -
 .ان تناولتھ ألنھ یزید من ادرار الحلیب لدیھا  ةالمرضعوینصح للمرأة  -
 في كثیر الحلویات للنكھة وتطییب المأكوالت الینسونخل ید -
 . وإنھ یستعمل كمبید حشري وخاصة لقتل القمل بزیتھ او ماءه  -

  المحاذیر 

ال یعطى لألطفال دون السن الثالثة كما نصح بذلك خبیر االعشاب حسن  -
 .خلیفة 

 .  ةوالمرضععدم استخدامھ للمرأة الحامل  -
ربما ینتج الطیار  الینسونیجب استشارة الطبیب عندما یتم استخدام زیت  -

 .عنھ مادة سمیة عند تناولھ 
ال یؤخذ لمرضى سرطانات الثدي والرحم والمبایض وداء بطانة الرحم  -

 .الرحمیة  واأللیاف
ویة مثل حبوب منع الحمل لمرضى الذین یتناولون اد یجب عدم استخدامھ  -

یتفاعل مع تلك  الینسونألن   نالتام وكسیفی وأدویة ستروجینوحبوب األ
 .االدویة ویقلل من فاعلیتھا 
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  الكركم 

  

  

من  یستخرج, واندونیسیا وتتواجد زراعتھ في الھند  بیلیةجالزنانھ ینتمي للفصیلة 
ومن محتویاتھ زیوت   وسحقھالنبتة لیعطي اللون االصفر الذھبي لھ بعد  ریجذام

 بنالزر, الخرقوم , الكركب : عدة انواع وعدة اسماء مثل  ولھ واإلصباغعطریة 
   .عروق الصباغین , عقید الھند , الزعفران الھندي , الھرد . بقلة الخطاطي , 

یمیثوكسي كركمین، ووالدیمیثو  بسیدومن محتویاتھ الكثیر من مركباتھ وھي 
  :ویحتوي على الزیوت الطیارة مثل كسي كركمین،

 .والسكریات والبروتین ، والراتجاتاألتالنتون، والزنجبیرین، والتیرمیرون، 
  

  فوائد الكركم 

  لكركم على الر یق لھ فوائد وھي شرب ا

 .یقلل من االصابة بضغط الدم  -
 .یعالج المعدة الملتھبة  -
 .الوزن  سیتخسیعمل على  -
 .یقلل من نمو الشعر الزائد  -
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 .یحمي من جمیع امراض السرطان  -
 .من الزھایمر  یقي -
 .یقي من امراض القلب  -
 .ینظم مستوى سكر الدم  -
 .الھاالت السوداء ى عالج حب الشباب ویصفي البشرة وینقیھا ویعمل عل -
 .یقوي المناعة  -
 .یعالج االم المفاصل والعظام  -
 .ینظم مواعید الطمث لدى النساء -
  .یحّد من المغص ویقي من الغازات   -
 .انواعھ یعالج امراض الجلد بشتى  -

 

  أضرار الكركم 

ة ویقلل من یجب عدم استخدامھ للرجال ألنھ یسبب لھم تقلیل الخصوب -
 .وبعض االحیان یسبب لھم العقم , انتاج الحیامن لدیھم 

یعمل على تسبب الحساسیة لبعض االشخاص فیشعرون بالحكة وتھییج  -
 .الجلد 

 .المرارة  یعمل على تكوین حصى -
 .والمريء یزید في اضطراب المعدة  -
 .یجب تجنبھ مرضى تضخم الكبد بشكل تام  -
یعمل على تقلصات الرحم ویسبب النزیف وال یتم تناولھ خصوصا للمرأة  -

 .ألنھ یسبب ھبوط  السكر في الدم لدیھا بشكل مفاجئ الحامل 
 .یعمل على االصابة بفقر الدم  -
 . معدةلویعمل على تھییج ا واإلسھالبنوبات متفرقة من االمساك یسبب  -
 .یسبب في ضعف المناعة  -
 . یحفز على التقیؤ والغثیان خاصة للمرأة الحامل في االشھر االولى  -
یعمل على تعارض مع بعض االدویة تمییع الدم ألنھ یتواجد فیھ مواد  -

  . مضادة لتجلط الدم 

  

 )8( 

  

  الكركدیھ 
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المحیطة  تالسابالھو نبات شجري یبلغ طول سیقانھ مترین وجزئھ المستعمل ھو 
تھ وموطن االصلي لزراع,  فھفاتح عند تجفیبالزھرة ویكون لونھا احمر قاني و

  . ومصر وتایالند والمكسیك والصین السودان المناطق االستوائیة و

  

  فوائد الكركدیھ 

 .یعمل الكركدیھ على تخفیض ضغط الدم المرتفع  -
 .یساعد في زیادة سرعة دوران الدم  -
 .الدم یعمل على تقویة ضربات  -
 .للجسم   یعتبر مرطب ومنشط -
 .یحارب االورام السرطانیة  -
 .یعمل على تخفیف االم النقرس والروماتیزم  -
 .یساعد في عالج نزالت البرد وارتفاع الحرارة  -
 .یفید في حاالت السل الرئوي  -
 ویزل االلم  واألمعاءیعمل على تھدئة تقلصات الرحم والمعدة  -
 .ة الكولیرا یقتل المیكروبات ویعالج اوبئ -
 .یفید في ابادة الدیدان الشریطیة واالسطوانیة  -

  كدیھ رمحاذیر الك

 . ن من الضغط المنخفض یعانو یحذر لمن -
یحفز على حدوث االجھاض اوائل حملھا ألنھ یمنع عن المرأة الحامل في  -

 .تناولھا في اواخر شھرھا التاسع  واألفضل
 .  الھرمونعارض مع ادویة تالكركدیھ ی -



 

14 

 .االكثار من شربھ یسبب الحساسیة االنف والجلد والعین  -
 .  رة تناولھ یسبب الھلوسةكث  -
  . وینصح سائقي المركبات بعدم استخدامھ العضالت  یساعد في استرخاء -

)9 (  

  النعناع 

  

والرومان یزرع في وادي النیل اول مرة وان البابلیون استخدموه ألمور طبیة 
  .والتسمم والعرب استخدمھ لطرد الحشرات استعملوه لتخفیف الثمالة 

  فوائد النعناع 

 .ینبھ النعناع المعدة  -
 .یدر الصفراء  -
 .یعتبر مضاد لاللتھابات البنكریاس  -
 .یعمل على تسھیل الھضم  -
 .یساعد على ازالة عفونة االمعاء وینشطھا ویطرد غازاتھا  -
والتسمم  زیت النعناع یعتبر عالجا ضد المغص والتشنجات وعالج القولون -

 .الغذائي 
 . واألمعاءویعتبر من العالجات المھمة في طرد الغازات من المعدة  -
 .یعمل على تھدئة االم الخارجیة  -
 . یعمل على تنشیط القلب والدورة الدمویة والمخ والحیض  -
 .یكافح االسھال  -
 .یستعمل كغرغرة لاللتھابات اللثة والحنجرة  -
 .لسوء الھضم  یخفف الصداع والشقیقة المرافقة  -
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یساعد في عالج الربو والزكام وااللتھابات القصبات والسعال والقيء  -
 .العصبي ورائحة الفم من سوء الھضم 

 

 محاذیره 

  

  . ویفید في فطم االطفال  ةللمرضعان النعناع یعمل على تقلیل الحلیب  -
الرغبة الجنسیة المرافق  وإثارةاالكثار منھ یؤدي الى جفاف الفم والقيء  -

  .لھا في صعوبة النوم 
یؤدي الى تلف االغشیة  ألنھیجب عدم شرب النعناع لفترات طویلة  -

  .المخاطیة الداخلیة 
  یمنع عن اطفال دون سن ثالث سنوات  -
 . امل في االشھر االولى للحمل یمنع عن الحو -

 
  

)10 ( 

  

  عتر زال

  

, من التوابل المنكھة للطعام ولھ رائحة زكیة وقویة وھي ذو طعم حار ومر ھو 
ولھ نوعان بّري ویزرع في ,  والجزء المستخدم ھي االوراق والفروع المزھرة 

  .ویزرع في حوض البحر المتوسط وینتمي الى فصیلة الشفویة , حدائق البیوت 
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   فوائد الزعتر 

امراض السعال الدیكي والربو مثل , یفید الزعتر للجھاز التنفسي  -
 .وااللتھابات الشعبیة 

 . بالجھاز الھضمي ویعالج االسھال  الخاصة لإلمراضیفید  -
 .كما انھ فاتح للشھیة  -
التي تطرد الطفیلیات  وأیضاعلى مادة الثیمول القاتلة للمیكروبات یحتوي  -

 .الموجودة في المعدة 
على مادة الكارفكول المسكنة والمطھرة التي تعمل على طرد البلغم  یحتوي -

 .  واإلسھالوالتي تقاوم النزیف 
 .یقوي الجھاز المناعي   -
 . بینت الدراسات ان الزعتر والزنجبیل وحبة البركة تعالج مرض االیدز  -
 . الغازاتویطرد . على تخفیف الكرش  یعمل -
 . لألعصابیعمل على تسكین المغص ومھدئا  -
 .یعمل على تكثیف الشعر  -
 . ینشط الذاكرة  -
 . سالتسوفي الوقایة  من  ویساعد  -

 

  أضرار الزَّعتر 

 .على زیادة الوزن یساعد  -
 یسبب االمساك  -
 الشھریعمل على زیادة نشاط الرحم لدى النساء ویحذر للحامل تناولھ في ا -

 .االولى 
 .حساسیة االنف یعمل على تھییج االغشیة المخاطیة لمن یعانوا من  -
 یرفع ضغط الدم  -
 .الغدة الدرقیة لمن تناولھ بشكل دائم  ھرمونیخفض مستوى  -
 ویؤثر سلبا على القلب  التنفسیعمل على تسریع  -
 .الجلد اذا وضع مباشرة علیھ  یھیج -
 .الغدة الدرقیة  وإمراضیعمل تفاعل مع ادویة ارتفاع ضغط الدم  -
ومستقبالت ھرمون  نالبروج سترویعمل على التفاعل مع ادویة  وأیضا -

عالج  وأدویةاالستروجین  لذا ال یجب تناولھ مع ادویة منع الحمل 
 . الھرمون
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 )11( 

  )حب ھال (  الھیل 

  

  في الجزیرة العربیة والشام  نالحب ھاان للھیل عدة اسماء وھي 

ولون ثمارھا االخضر وبذور سوداء وھو ذو طعم ورائحة ,  وفي المغرب القعقلة
ویستخدم في عدة مجاالت في صنع القھوة , زكیة ویعتبر اغلى انواع التوابل 

  :ولھ نوعان ھما  وإضرارولھ عدة فوائد , والشوربات والطعام 

 الھیل االخضر ویوجد في الھند ومالیزیا  -
یتواجد في اسیا  الكارفاناو ھیل جافا او الھیل االسود او الھیل البني  -

 .واسترالیا 

  

   فوائد الھیل 

ویقي من  ومقشعامراض الجھاز التنفسي یفید في عالج حاالت الربو و -
 . االمراض المعدیة التنفسیة  

 .یطیب الرائحة الكریھة للفم بعد تناول البصل او الثوم  -
 .یعالج تشنجات المعدةینشط الھضم ویطرد الغازات یعالج حموضة المعدة  -
 .یعقم الحلق ویعالج التھابھ  -
 ینظف الكلى والمثانة  -
 .یحّد من حاالت الغثیان  -
 .فاتح للشھیة  -
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  اضرار الھیل 

  م استھالكھ بشكل مفرط یؤدي الى اذا ت

 .مضر للمرأة الحامل او المرضعة -
 .ل على تكوین حصى المرارة میع  -
 .انواعھ یساعد على عدوى االمراض والنزیف بشتى  -
 . أاللتماسيیعمل على التھاب الجلد  -
 ضیق التنفس  -
  تورم في الجلد  -

 یتفاعل الھیل مع ادویة 

 ادویة االیدز  -
 مضادات التخثر  -
 ادویة الكبد  -
 مضادات االكتئاب -
 االسبرین  -
 ادویة مضادات الصفیحات  -
 ادویة حصوة المرارة  -
 ادویة متالزمة القولون  -

 

  

 )12( 

  

   الكزبرة 
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وھي من في الطعام  المنكھاتتتمیز الكزبرة برائحتھا الممیزة وتعتبر من  -
 وأصولكـأوراق او بذور صفراء مطحونة فصیلة الخیمیة وتستخدم نبات 

زراعتھا مصر القدیمة واستخدمت من قبل العھد الیوناني والروماني 
  .وحفظ اللحوم  , لوضعھا في الخبز 

  

  فوائد الكزبرة 

 . تفید للبشرة والشعر  -
 . تحسن عملیة الھضم  -
 . في عالج االلتھابات المسالك البولیة  تفید -
 . تعالج الحساسیة الناتجة عن عدوى البكتیریة والفطریة  -
 . وھي منبھ للطعام  -
 .تقي الكزبرة من التسمم الغذائي  -
 .طاردة للغازات  -
 .فھي مطھرة ومسكنة فھي تحارب البكتیریا  -
 . مدرة للبول  -
 . تزید في الرغبة الجنسیة  -
 .تخفف االم التھابات المفاصل والروماتیزم  -



 

20 
 

 . یخفض الكولسترول  -
 .الدمویة  واألوعیة, یفید في امراض القلب  -
 .تعزز وظائف الكبد والغدد الصماء  -
 .تفید الكزبرة للمرضى السكري  -
 . تساعد في الھضم  -
 . واألمعاءتطرد الغازات المعدة  -
 .للجلد والحكة واالحمرار  تفید -
 .تفید في عالج رائحة الفم  -
 . وتعالج قرح الفم  -
 .تقوي الكزبرة المناعة  -
 .تنقي السموم  -
 .تعتبر ضد البكتیریا  -
 . ةالمرضعتزید في لبن  -
 .وھي مضادة لألكسدة  -
 .فھي تحارب االمساك  باأللیافنیة غوھي  -

  االضرار ھي 

علیھم استشارة الطبیب وتناولھا تعمل على الحساسیة لبعض الناس لذا  -
 .بشكل متزن 

 .عشر سلبا مما یسبب التسمم الغذائي  أالثنيتؤثر على  -
  .تضر لمریض الربو  -

 

 )13( 

  

  عرق السوس  
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فصیلة البقولیة وتستخدم الجذور وتسمى  ھو من النباتات المعمرة من -
عرق سوس وزراعتھ االولى في االراضي حول البحر المتوسط ویستخدم 

. اكثر االوقات في رمضان على شكل عصیر اسود لسد ظمأ الصائم 
  . وتشتھر بھ الدول العربیة في صنعھ كثیرا 

  فوائد عرق سوس 

 .یفید في عالج فرحة المعدة خالل اشھر من استمالھ  -
 .یعمل على ترمیم الكبد  -
 .لھ فعالیة في ادرار البول  -
 .فاتح للشھیة  -
 .یعمل على شفاء السعال المزمن  -
 .اذا تناولھ الفرد بعد الطعام فإنھ یساعد في تسھیل الھضم   -
 .سكره طبیعي  ألنھیفضل للمرضى السكري تناولھ  -
 .منشط للجسم بشكل عام  -
 .فیھ عالج روماتیزم  -
 .مناعة عرق السوس یقوي ال -

  

  عرق سوس  اضرار

على حبس الماء  یمنع عنھ مرضى الضغط العالي ومن شربھ یعمل -
 .والصودیوم الدم في جسمھ 
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یجب تجنبھ مرضى الكلى والقلب والكبد والحوامل والذین یتناولون مدرات  -
  . البول 

 

  )14( 

  

  ) الشبت ( الشومر  

  

  

 ومنھ ألضافتھ للسلطات ولطعام یستخدم الشبت في طرق مختلفة منھا منكھ ل
یشرب مغلیھ ومنھم من یضیفوا كمنكھات للحلویات وتم استخدامھ منذ القدم لكثیر 

  . من االمراض بصفة طبیة 

   الشمرفوائد 

 .یعمل على صحة العظام ویقیھا من الھشاشة ویقوي الكالسیوم فیھا  -
طھیر یقي الجسم من العدوى البكتیریة داخلیا وخارجیا وتم استخدامھ في ت -

 .الجروح 
تحمي اوراقھ الخضراء من الشوارد الحرة وتقي من االصابة بالسرطان  -

 .والقلب 
یساعد على تھضیم الطعام ویمنع على االصابة بالتخمة ویحسن وظائف  -

 .المعدة 
 .یقضي على رائحة الفم الكریھة  -
 . باإلسھالیقي من االصابة  -
 .یقضي على الریح والغازات  -
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وذلك بعدما یتناول الشخص ملعقة صغیرة من اوراقھ لعالج من الحازوقة  -
 .الطازج مع شرب كوب ماء لیتخلص منھا 

 .یعالج الصداع  -
 .ویساعد على النوم یھدئ النفس ویساعد على االسترخاء ویمنع االرق  -

  

 )15 ( 

  اكلیل الجبل 

  

ھو لھ اسماء كثیرة منھا حصا البان وروزماري وھو من االعشاب 
استخدموه في الطب  وأیضاالعطریة ولھ باع في اضافتھ كمنكھ للطعام 

  .القدیم والحدیث لعالج االمراض  

   فوائد اكلیل الجبل 

 .یعتبر مضاد لألكسدة   -
 .شبح الزھایمر  یبعدیفید في تقویة الذاكر و -
 .تقویة الشعر ویعالج القشرة یعمل اكلیل الجبل على  -
 سول مھبلي غك باستخدامھازات المھبلیة وبذلك معالجة االفر علىساعد ی -

 . داخلي 
 .االعصاب لمدمني الكحول  یھدئ -
  . لزیادة النشاط والقوة ینصح بشرب منقوع اكلیل الجبل  -
 .یقي من امراض القلب  -
 .یساعد في التخلص من الغازات من االمعاء  -
 .البول  ادراریساعد في  -
 .یحد من زیادة االورام وتطورھا  -
 

  التحذیرات ھي 
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لو تناولتھ  واإلجھاضیجب تجنبھ الحوامل ألنھ یعمل على تقلصات الرحم  -

 .الحامل بكثرة 
 على رفع ضغط الدم یساعد  -
  .وتھییج المعدة اذا اسرف في تناولھ  واألمعاءیعمل على تلف الكلى  -

 
)16( 
  

  الزنجبیل 
  

  
  

ھو نبات من فصیلة الزنجباریة عرف منذ القدم وینمو في المناطق الحارة 
  االستوائیة ویوجد في الھند بكثرة وفي المكسیك والفلبین والصین وسریالنكا 

  
وطعمھ الذع وحار ویحتوي على زیوت طیارة ونشا وتركیبات كیمیائیة ودائما یتم 

  :استخدامھ الجذور والسیقان  ولھ اسماء عدة ھي 
  .الفارسي والزنجبیل الشامي ,   والزنجبیل العجمي,  الكفوف , الراسن 

 
  

   فوائد الزنجبیل 
  
 .ان الزنجبیل یعمل على تخفیف االم المعدة وتقلصاتھا  -
 .یقي من الدوار الناتج عن السفر  -
 .یعالج االسھال  -
 یخفف الصداع النصفي . االورام السرطانیة  یحد من   -
 .یقوي العضالت  -
 .االم فقرات العمود الفقري  خففی -
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 .یمنح الجسم النشاط  -
 .یساعد على توسیع االوعیة الدمویة  -
 .یشفي الربو  -
 .یعد عالجا لإلمساك  -
 .یشفي السعال  -
 .االعصاب  ھدئی -
 .یساعد على تقویة الذاكرة  -
 . یساعد في شفاء مرضى الكبد والقلب والمفاصل  -
  

  تحذیرات تناول الزنجبیل 
  

 .یعمل على حرقة المعدة لذا یفضل تناول الطازج  تناول المجفف منھ -
 .یعمل على عسر الھضم وإسھال  مع االفراط في تناولھ  -
 .غرام منھ في الیوم  1یجب على الحامل تناول  -
 .یجب تجنب شرب الزنجبیل قبل اسبوعین من اجراء اي عملیة جراحیة  -
 .ممیعات الدم یتعارض مع ادویة  -
 .یعمل على تفاعل مع ادویة السكري لدیھم  مرضى السكري مماال یتناولھ  -
 .عشر  والثنيیمنع عن مرضى قرحة المعدة  -
مما یعمل على تداخل مع ارتفاع الضغط الشریاني تجنب تناولھ مرضى  -

 .ادویة الضغط فیعرض المریض لخطر ھبوط الضغط 
 
)17( 
  

   القرفة
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 انواع من وھي توبیا السمر فصلیة تتبع الخضرة دائمة االشجار من ھي

 بكثرة تنتشر وھي لھا كمنكھة واألطعمة للحلویات تضاف التي البھارات

 فترة في خاصة ساخن كمشروب ونھایتناول من ویحبون البلدان بین

  . الشتاء
  او القرفة السیالنیة   يبالدار صینوتحتوي على زیوت الطیارة  وتسمى ایضا 

 وسیریالنكا   وجنوب شرق اسیاوتزرع في امریكا الجنوبیة والھند الغربیة 

  

  فوائد القرفة 

 .المفاصل  بوااللتھایساعد في عالج مرض النقرس  -

 . تعمل القرفة على تقلیل الكولسترول الضار  -

 .تعالج ارتفاع ضغط الدم  -

 .تعمل على عالج الفطریات الكندیدا البیضاء المستفحلة في االمعاء -

 .تشفي القرفة حاالت االسھال  -

 . تعمل على تقلیل االنتفاخ االمعاء  -

 .تساعد في عالج االلتھاب المسالك البولیة  -

 .وتعمل على تحسین وظائف الدماغ  -

 .تقاوم البدانة وتساعد في شفاء تصلب الشرایین  -

 .تخفض السكري   -

  المحاذیر  

 .  تجنب شربھ المرأة الحامل  -

 .االفراط في تناولھ یسبب االغماء  -

 .الطحال یزید من اصابتھم بمضاعفات خطیرة  تجنبھ مرضى انتفاخ -

 .تجنب االطفال دون سن الرابع -

 

)18( 
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  الشاي االخضر 

  

  
  

انھ یستخدم كمشروب ویدخل في االطعمة الصحیة والمكمالت الغذائیة ومواد 

بان الصین وینمو في دول الصین والیا, التجمیل وھو من شجر كامیلیا سینیسیس 

  .ھي المنشأ االصلي لھ 

  

  فوائد الشاي االخضر 

  

 . الوزن  خففی -

 .فیھ مواد مضادة لألكسدة و,   یضاآل عمل سرعی -

 .الكبد ویساعده في اداء وظائفھ  شفي مرضى ی -

 .مستوى السكر الدم  خقضی -

 .یقي القلب من االمراض ویقویھ  -

 .یقلل الكلسترول في الدم  -

 .یحارب الجلطات بشتى انواعھا  -

 .ضغط الدم  خفضی -

 .التسمم الغذائي من حمي ی -

 .یزكي رائحة الفم  -

  

  المحاذیر  

 . ھار للمرأة الحامل والمرضعة اكثر من كوبین في النان ال تتناولھ  -

 .على فقر الدم  یساعد -
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 .یزید من االضطراب والقلق  -

 . النزیف  یزید اضطراب -

 .على عدم انتظام ضربات القلب یساعد  -

 .یؤثر سلبا على سكر الدم یمنع عن مرضى السكري لتواجد الكافیین الذي  -

 .سھال القولون العصبي واإلاالفراط في تناولھ یسبب  -

 .یساعد على تكوین المیاه الزرقاء في العین  -

 .رفع ضغط الدم ی  -

 .یجب تجنبھ مرضى الكبد   -

 .ھشاشة العظام االفراط  فیھ یسبب  -

 

 

 )19( 

 

  البابونج 

  

  
  

ھي زھرة االقحوان اللون االبیض او االصفر ذو رائحة زكیة یزرع في الحقول 

  وھي سریعة النمو  ألعربیةیزرعھ سكان البیوت ووالودیان ومنھا بري 

وتحتوي العشبة على الزیوت الطیارة القویة والفعالة لعالج االمراض ومواد  

  .    ھالمیة ولھا خصائص عالجیة كثیرة 

  

  فوائد البابونج 
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 . یحارب االورام السرطانیة  -

 .یقي من الشیخوخة  -

 .یغذي الشعر ویحسنھ  -

 .یساھم في عالج لمرضى السكري  -

 .یعمل في عالج الجروح الجلد والتئامھا  -

 .یعمل كمضاد للجراثیم  -

 .یعمل كمھدئ للعضالت المتشنجة  -

 .یفید لعالج امراض الجھاز الھضمي  -

 .یقي من االرق وجالب للنوم  -

 .عالج البواسیر یساھم في  -

 . یعالج الصداع النصفي   -

 

  ألبابونجمحاذیر استخدام 

  

 .یجب تجنبھ المرأة الحامل ألنھ یعمل على تقلصات الرحم  -

 .الغثیان  تناولھ یسبباالفراط في  -

 .یمنع عن مرضى الذي لدیھم الحساسیة من زھرة البابونج  -

 .ممیعات الدم  یمنع تناولھ لمن یأخذون -

 .غلیھ في اواني الحدید  حذری -

لذین یتناولون ادویة الحدید ألنھ یسبب لھم المرضى اعن  یجب االبتعاد -

  .تسمم الدم 
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  الزعفران
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وصبغتھ صفراء  لونلانھ من النباتات العطریة زكیة الرائحة والطعم وھو احمر ا

ویتم انتاجھ عن طریق تجفیف زھوره وجزء من السیقان في الظل ثم یوضع على 

  شبك على نار ھادئة وبعدھا تحفظ في اواني محكمة االغالق 

یعتبر , غرام  30زھرة منھ ینتج بعد تجفیفھا  4000وھو باھظ الثمن بسبب ان 

  . منكھ للطعام و الحلویات  وللقھوة العربیة 

  

  

 الزعفران  فوائد

 . یمنع االصابة بأمراض العیون  وأیضایحافظ على صحة العیون  -
 .یقي من السرطان ھو اقوى مضاد لألكسدة   -
 .یعمل على تحسین الذاكرة ویحارب الزھایمر  -
 .مركب عطري وزیت طیار 150یحتوي على اكثر من  -
 .یعمل على تھضیم الطعام  -
 .الكولسترول  یخفض -
 .یعالج االكتئاب  -
 . یة االم الدورة الشھریعالج  -
 .یعمل على عالج سرعة القذف  -
 .یساعد في عالج الجھاز التنفسي  -

  التحذیرات 

 .خدر الحواس وان كثرة تناولھ یعمل على الصداع 

)21( 

  الخاتمة 
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عند  وعالج یجب تناولھا كواقیة من االمراض استعرضت االعشاب االمنة والتي 

  .فسوف یتمتع الجسم بمناعة قویة اذا استخدمھا بشكل معتدل وجید  لذا,  ھ حدوث

  

  

  

   واألعشابانت فھرس 

)1 (    

http://www.dounyati.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
-%D9%88-%D8%A7
-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html  

5  /1  /2016   

  

)2(  

- http://fashion.azyya.com/287041.html  

    * م  2016/  2/ 18

  

)3(  

http://www.roro44.net/news/40943/  

  م  2015/  11/  25

  وبرنامج جنة االعشاب لخبیر االعشاب حسن خلیفة في قناة البابلیة 

  

)4  (  

-       193583-8/a-http://www.lakii.com/vb/a:     

  م 2015/  4/  27

http://www.almrsal.com/post/14846  

  م  2016/  7/  23

 )5 (  
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http://forum.hawahome.com/t410249.html:  

 م  2015/  4/  27 -

-%D9%83%D9%84-1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AFhttp://tareekaa.com/%D9%8
-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85/21248
-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%B4

%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87  

  م  2016/  7/  23

  

)6(  

- http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9  

 م  2015/  4/  27 -

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%
A9_%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%

B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7  

  م  2016 7/  24

)7(  

- http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D
8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86  

 م  2015/  4/  27 -

)8 (  

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%
D8%B1%D9%83%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%

89_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%82  

  م  2016/  3/  27

D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84http://mawdoo3.com/%
%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8

%AC%D8%B3%D9%85  

  م 2016/  7/  24

 )9(  

- http://www.tamol.net/vb/showthread.php?t=22074 
  م  2015/  5/ 8 -

http://www.almrsal.com/post/72795  

  م  2016/  7/  24
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)10(  

- . http://forum.arabia4serv.com/t5127.html:  

 

  م  2015/  5/  8 -

  

)11(  

- http://www.majalatouki.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%
AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9     
 م   2015/  5/  8 -

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84
%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D8%B1  

  م  2016/  7/  24

  

)12(  

http://www.weziwezi.com/news/?p=3976  

  م  2016/  3/  27

http://www.almrsal.com/post/76857  

  م  2016/  7/  25

  

)13(  

- http://hayatouki.com/alternative-medicine/content/1840455-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%A9     

  م 2015/  5/  8

http://www.almrsal.com/post/50719  

  م  2016/  8/  1

)14(  

- http://www.almrsal.com/post/25663  
  م  2015/  5/  8 -
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)15(  

http://hayatouki.com/alternative-medicine/content/1835663-8-
%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AA  

  م  2016/  8/  1

  

)16(  

- http://www.al3laj.com/Herbs/Rosemary.htm  
 م  2015/  5/  8 -
 
-https://www.webteb.com/articles/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
-%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_14332  
  م  2016/  8/  2

)17(  

http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%

D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84  
    

  م  2015/  11/  26

http://www.yemeress.com/samaa/19231  

  م  2016/  8/   2

  

)18(  

o http://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D

9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9  

o 8  /5  /2015  م 

%D9%82http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84

%D8%B1%D9%81%D8%A9  

  

  م  2016/  8/  2

  

)19(  

o -%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-759-http://www.se77ah.com/art

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1.html  
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o 8  /5  /2015  م 

http://www.almrsal.com/post/5231  

  

  م  2016/  8/  2

  

)20(  

chamomile.html-https://elhealthbeauty.com/benefits  

  م  2016/  3/  27

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AC  

)21(  

-remedial-and-preventive-media.com/articles/id/posts.php?title=wonderful-http://arabic
spice-expensive-saffron-of-benefits  

    

  م  2015/  11/  26

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B2
%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86  

  م  2016/  8/  2

  تم بحمد هللا 


