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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

ذ  ك   ﴿   88آية   ـالشعراء  سورة  ﴾ُت ف ُهك  ي ْشِفيفِ م ِرْض  ااِ 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 
 

 اإلهــــداء
 

 ... إلى كّل مسمـ يتكؽ إلى الرجكع إلى هدي المصطفى دمحم  
 ..إلى كل مف أحب طب األعشاب

طبيػػػػة  ... ك لكػػػػل مػػػػف عػػػػدـ لػػػػة معمكمػػػػة أك مشػػػػكرة أك كصػػػػفة 
، كأخػػص هػػذا اإلهػػدام إلػػى كالػػدّي كاألهػػل كلؤلطبػػام ممػػف كنػػت أستشػػيرهـ

 عػػز كجػػل أف يزجػػل لػػة كلكػػل مػػف سػػاعدنة الثػػكاب راجيػػالا ه، صػػدعامكاأل
، كأف يجعل فيه المنفعة لعمـك الخمػ  إنػه نعػـ المػكلى كنعػـ ـكاألجر العظي

 النصير.
 

 المؤلػػف
 ـٖٕٓٓ/  ٛ/ ٕٓ 
 هػ  ٕٗٗٔجمادى اآلخرة  ٕٕالمكاف  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 ذكر ... و ... تقدير
ف البركفيسػػكر هشػػاـ دركيػػش أتقػػدـ بجز ػػل الشػػكر كالعرفػػاف لكػػل مػػ 

أسػتاذ الكيميػام  -جامعػة القػدس / أبػك ديػس  -المدرس فػة كميػة الطػب 
عمػػى الكتػػاب كرعايتػػه  بػػاالطبلعالػػذي عػػاـ  -الحيكيػػة كالبيكلكجيػػا الجز يػػة 

 كمتابعته .
لى الدكتكر مهند الجزار مدرس مادة األحيام فة كمية العمكـ فػة    كا 

 جامعة الخميل .
لػػى الػػدكتكر    فػػة كميػػة الطػػب / الجامعػػة المػػدرس  -هيػػثـ خميػػل كا 
 .األردنية
لػػى ابػػف العػػـ     -يػػكف الحسػػينة  بػػدر دمحم سػػميـ أبػػك  مالػػدكتكر  كا 

 .الجامعة األردنية
لى ابف العـ الصحفة كالكاتب المسرحة عبػد     الحػاف  شػعبلف أبػك  كا 

 .سرّ ة الحسينة
لى   الحسينة .الدكتكر صبلح الديف عبد المجيد الز ر  ابف العـكا 

لى كل مف ساعدنة فة طباعة كنشر هذا الكتاب .....    كا 
 
 

 غالب /  المؤلف
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 تقديـ بقمـ 
 

 البركفيسكر هشاـ دركيش 
 كمية الطب -جامعة القدس 

  
انػػه لمػػف دكاعػػة سػػركري إذ كرمنػػة األخ الكػػر ـ مؤلػػف كجػػام            

عميػه  كاالطػبلعألعشػاب"  بطمػب عرامتػه كتاب "الحاكي الصػغير لمتػداكي با
كتقديـ ما أمكف مػف التقيػيـ كالنصػا كالتكجيػه لمحتػكاد. كعػد سػعدت كثيػرا 

عميه لهػذا الجهػد كالعمػل الطيػب لممؤلػف الكػر ـ فيمػا عػاـ بػه  اطبلعةبعد 
مػػػف جمػػػ  كتبك ػػػب كتفصػػػيل كتكضػػػيا كيفيػػػة االسػػػتفادة مػػػف األعشػػػاب 

الجػػػة مختمػػػف أنػػػكاع أمػػػراض المتنكعػػػة إضػػػافة إلػػػى مػػػكاد أخػػػرى فػػػة مع
اإلنساف. هذا كعد احسف المؤلف بكض  مادة الكتاب بشػكل كاضػا، سػهل 
كبتفصيل جيد فة كيفية االستفادة مف الكصػفات المختمفػة كطر قػة مزجهػا 
كتحضيرها كذلؾ استنادا إلى العديد مف المراج  المتنكعة فػة هػذا المجػاؿ 

ادة مػػف هػػذد المعرفػػة. كعػػد كالخبػػرات العمميػػة المجتمعػػة لمػػف ير ػػد االسػػتف
تضمف الكتاب أيضا فػة جػزم منػه تفصػيبل جيػدا عػف المككنػات الكيميا يػة 
كالتركيبية لمعديد مف األعشاب التة تدخل فة تركيػب بعضػا مػف الكصػفات 
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التة جرى تفصيمها فػة الكتػاب. كهػذا الجهػد كالعمػل المػتقف الػذي عػاـ بػه 
 .المؤلف الكر ـ يستح  عميه كل تقدير كتكر ـ

كالحقيقػػة أف التػػداكي باألعشػػاب أك بالكسػػا ل األخػػرى التػػة تعرفنػػا  
عميها فة بقاع األرض المختمفة كاستخداـ اإلبر عند الصينييف لػه اهتمػاـ 
خاص فة كعتنا الحاضر فة العديد مػف الػدكؿ كلػه ركاد فػة هػذا المجػاؿ. 
كممػػا ال شػػؾ فيػػه مػػف الناحيػػة التار خيػػة أف صػػراع البشػػر ة مػػ  المػػرض 

أللـ يعكد إلى بدم كجكد اإلنسػاف عمػى سػطا األرض كتفاعمػه مػ  كافػة كا
المخمكعػات الحيػػة األخػرى كمختمػػف العكامػػل البي يػة كمػػا فيهػا مػػف مػػؤثرات 
عمػى نػكع كطبيعػة حيػاة اإلنسػاف فػة بقػاع األرض المختمفػة. كالنػاظر فػة 
تػػار ح حضػػارات األمػػـ كالشػػعكب منػػذ القػػدـ يػػرى بكضػػكح سػػعة اإلنسػػاف 

يجاد كابتكار الكسا ل كالطػرؽ المناسػبة كالفاعمػة السػتخدامها فػة الدا ـ إل
التخفيف مػف األلػـ كمعالجػة المػرض بشػكل عػاـ. كمػف خػبلؿ هػذا السػعة 
المتكاصػػل كانػػت المصػػادر البيكلكجيػػة بشػػقيها النبػػاتة كالحيػػكانة مصػػدرا 
أساسيا لمعبلجات المختمفة سكاملا مف مككناتها األساسية أك ما تنتجػه مػف 

زات كنتاج  ذا ة. كعد استخدـ اإلنساف لز ادة المعرفة فة هذا المجاؿ إفرا
التجربػػػة كالمبلحظػػػة. كعػػػد تكارثػػػت األجيػػػاؿ هػػػذد المعرفػػػة كزادت عميهػػػا 
كنقحتهػػػا حتػػػى يمكػػػف القػػػكؿ أف لكػػػل حضػػػارة مػػػف الحضػػػارات بصػػػماتها 
الخاصة فيما تكصمت إليه مف معرفة كعمػـ فػة هػذا الجانػب كمنهػا مػا زاؿ 

حتػػى فػػة عصػػرنا هػػذا كقػػدرة المصػػر يف القػػدمام عمػػى اسػػتخداـ  محيػػرا لنػػا
 مكاد خاصة مكنتهـ مف تحنيط ممككهـ كحفظها آالؼ السنيف.
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كم  التقدـ التكنكلكجة الها ل الذي أبػدع كمػا زاؿ يبػدع فػة ابتكػار  
الكسا ل الحديثة كالدعيقة فة الكشف عف األرض كتشخصػيها كمػ  التقػدـ 

الػدكام لمعالجػة المػرض إال أننػا مػا زلنػا نعػانة الكبير فػة ابتكػار كتصػني  
مػػف نقػػص كاضػػا فػػة إيجػػاد عبلجػػات ناجعػػة لمعديػػد مػػف األمػػراض مثػػاؿ 
السرطاف بأنكاعه كأمراض أخرى كاإليدز ك يرها. أضف إلى ذلؾ أف الكثير 
مػػػف األدكيػػػة المسػػػتخدمة فػػػة العػػػبلج إضػػػافة إلػػػى عػػػدرتها عمػػػى مقاكمػػػة 

ثيػر مػف الجكانػب السػمبية كذلػؾ بتأثيرهػا المرض إلى حػد مػا إال أف لهػا الك
عمى كظا ف عديدة داخل الخبليا. مػف هنػا ظهػر االهتمػاـ الحقػا فػة عػدة 
أمػػاكف فػػة العػػالـ لبلسػػتفادة مػػف المعرفػػة اإلنسػػانية فػػة طػػب األعشػػاب 
حيا ها بعد تقييمها بالكسا ل العممية الحديثة التة بػيف أيػدينا فقػد يكػكف  كا 

التػػة تػػؤدي إلػػى عػػبلج األمػػراض بشػػكل افضػػل فيهػػا الكثيػػر مػػف المككنػػات 
كبكمفػػػة اعػػػل كتقميػػػل مػػػا أمكػػػف مػػػف التػػػأثيرات الجانبيػػػة السػػػمبية لؤلدكيػػػة 
الحديثة. هذا الكػبلـ ال يعنػة أف التػداكي باألعشػاب هػك بػديل عػف العػبلج 
الحػػديث كاألدكيػػة الحديثػػة بػػالطب  ال، إنمػػا عػػد يشػػكل مكمػػبل لػػه فػػة بعػػض 

ض  الكتشاؼ كاستخداـ مركبات جديدة فة هػذد الحاالت كرافدا له فة أمرا
األعشػػاب كالمػػكاد األخػػرى لهػػا فاعميػػة كبيػػرة كعػػد يكػػكف بػػديبل فػػة أمػػراض 
محػػددة مػػازاؿ الطػػب الحػػديث عاصػػرا فػػة معالجتهػػا كالػػتخمص منهػػا. كممػػا 
يميزنا نحف العرب كالمسمميف فػة هػذا المجػاؿ أف لػدينا حصػيمة كبيػرة فػة 

مػػف أحاديػػث الرسػػكؿ دمحم ا  فػػة الطػػب  هػػذا العمػػـ الػػذي تضػػمنته كثيػػر
النبكي كالذي يحتػكي عمػى تكجيػه السػتخداـ كثيػر مػف العبلجػات الطبيعيػة 
لؤلمراض المتعددة. هذا الكنز الكبير فة المعرفة فة هذا المجاؿ يميزد انػه 
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فػػة صػػدر عػػف الرسػػكؿ ا المؤ ػػد بػػكحة السػػمام كالػػذي اثبػػت فاعميتػػه 
العبلج كتمشيه م  ما نعرفه اليكـ مف العمـ الدعي . كمف األمثمة الشػاهدة 
عمى ذلؾ ما اكتشف فػة عػدرة مككنػات الحبػة السػكدام عمػى تنشػيط خبليػا 
جهػػاز المناعػػة فػػة داخػػل الجسػػـ مػػف خػػبلؿ أبحػػاث العممػػام فػػة الكاليػػات 

 عػف هػذد المتحدة األمر كية كهػك مػا يتمشػى تمامػا مػ  حػديث الرسػكؿ ا
فجهػاز المناعػة هػك  دام" كل مف شفام السكدام الحبة "فةالحبة المباركة 

المس كؿ عف مقاكمة كافة األمراض فة الجسـ فإذا تـ تنشيط هذا الجهػاز 
زادت القػػدرة عمػػى مقاكمػػة األمػػراض. بقػػة عمينػػا أف نجػػد فػػة البحػػث لػػنعمـ 

حبة التة تقكـ بهػذد الفاعميػة تحديدا المادة أك المكاد الكيميا ية فة هذد ال
الستخدامها بشكل أكس  كاكثر تطبيقا. فمدينا كـ كبير مف هذا العمػـ الػذي 
يمـز أف نقكـ بإخضاعه لطرؽ البحث العممػة الحػديث كاكتشػاؼ المككنػات 
األساسية فة هذد األعشاب ك يرها مف المػكاد لز ػادة القػدرة عمػى معالجػة 

راض حتى اآلف. كمف الممفت لمنظر المرض كمعالجة ما استعصى مف األم
أف بعض الشػركات العالميػة لؤلدكيػة ترسػل بعثػات لهػا سػنكيا إلػى منػاط  
متعددة مف العالـ لجم  النباتات المختمفة كالجديدة مما لـ يعػرؼ مػف عبػل 
ثػػـ تنقػػل إلػػى المختبػػرات لمبحػػث فيهػػا عػػف مركبػػات جديػػدة لهػػا فاعميػػة فػػة 

 ؿ البيكلكجة.عبلج األمراض ككافة أنكاع االختبل 
كختامػػا فػػإننة أتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير لمؤلػػف هػػذا الكتػػاب الكػػر ـ  

كأرجػػك أف يػػؤدي إلػػى االسػػتفادة مػػف محتػػكاد لػػدى النػػاس مػػ  التنبيػػه إلػػى 
ضػركرة مراجعػة األطبػام كاالستشػارة مػف اجػل الخبػرة كالتخصػص كال يظػف 

حػديث إنمػا مف يقرأد انه يشكل كما عمت سابقا بديبل عف أسػاليب العػبلج ال
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هك تراث كخبرة  نية أرى انه ال بد أف تبذؿ الجهكد لتقييمها تقييمػا عمميػا 
صحيحا عمى المستكى المخبري كعمى المستكى التطبيقة. هذا كعػد يكػكف 
إنشػػام كميػػة الطػػب فػػة جامعػػة القػػدس يشػػكل حػػافزا إضػػافيا كبيػػرا لتنسػػي  

خػرى لمعمػل فػة الجهكد بيف أسػاتذتها كالػزمبلم البػاحثيف فػة الجامعػات األ
 أبحاث عممية مشتركة بشكل أكس  كاعم  فة هذا المجاؿ.

كفقنػػا ه جميعػػا لنكػػكف دعػػاة خيػػر لنفػػ  البشػػر ة كمهػػا فػػة هػػذا  
 .المجاؿ ككافة نكاحة الحياة
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 تقديـ بقمـ
 لدكتكر مهنػػد الجزارا

 كمية العمكـ -جامعة الخميل 
 

 كحدد كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبة بعدد سيد الخم  الحمد       
ف كمف سار بهداهـ إلى يكـ كحبيب الح  كعمى آله كصحبه أجمعي

 .الديف
 كبعد .....
اة إف ممػا الشػػؾ فيػػه أف الطػب نشػػأ مػػ  نشػكم األمػػـ كنشػػكم المعانػػ 

ى )كلقػػد خمقنػػا . عػاؿ ه سػػبحانه كتعػػالمنػذ أف كجػػد اإلنسػػاف عمػػى األرض
منذ ذلؾ الحيف كليكمنػا هػذا كاإلنسػاف فػة صػراع مر ػر  ف فة كبد(.اإلنسا

ف يػػدرأ عػػف نفسػػه ، ككػػاف اإلنسػػاف كمػػا زاؿ منػػذ القػػدـ يمجػػأ أل يعػػةمػػ  الطب
، فتػػارة يمجػػأ ألف يطبػػب نفسػػه بالشػػعكذة أك السػػحر كتػػارة اآلالـ كالمعانػػاة

ت كتشػافايمجأ إلى الدمكع كالصمكات حتى جػامت فتػرة التجربػة العمميػة كاال 
 .الطبية لمنباتات المفيدة

إف التػػػػداكي باألعشػػػػاب معػػػػركؼ لجميػػػػ  األمػػػػـ القديمػػػػة كالحديثػػػػة      
فالمصػػر كف القػػػدامى أخػػذكا الكصػػػفات الطبيػػػة لؤلعشػػاب بطر قػػػة عمميػػػة 

ات )الجراحيػػة( بعيػػدالا عػػف الشػػعكذة، كحفركهػػا عمػػى الجػػدراف كأجػػركا العمميػػ
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ة كمػػنهـ الطػػب العربػػة ، كمػػف مػػثمهـ البػػابميكف كالطػػب اإل ر قػػكالحجػػارة
ف العديد مف الكتػب الذي أبدع فة جمي  المجاالت كحضر كنقا كطب  كأل

 .رؼ التعقيـ فة العمميات الجراحية، فهـ أكؿ مف عالطبية القيمة
يثالا كعد عرؼ العرب الطب تعر فالا بأشعارهـ لـ يعػرؼ بػه عػديمالا كال حػد     

 -:حيث عاؿ ابف سينا فة شعر له
 مف سبب فة بدف عنه عرض            رم مرضالطب حف  صحة ب

عف األعشاب  كفة ببلدنا العربية كثرت فة مطم  هذا القرف عدة كتابات
. كمف تجربتة فة ببلدنا كببلد الهند فإف لكل بي ة ككيفية المعالجة بها

 . لج األمراض المكجكدة بتمؾ البي ةأعشابها الخاصة بها التة تفيد كتعا
هػػذد البقعػػة المباركػػة التػػة  - بػػه فػػة ببلدنػػا فمسػػطيف كممػػا حبانػػا ه     

األعشػاب الطبيػة المعركفػة فػة العػبلج كالمتكاجػدة بػكفرة  -بارؾ ه فيهػا 
، فإف اختبلؼ التضار س فيها ل كالجبل كالنهر كالبحر كالصحرامفة الساح

 .إلى تنكع األعشاب كعمكـ الفا دة يؤدي
لمتػػداكي باألعشػػاب كتابػػالا سػػهبللا لػػذا فيػػأتة كتػػاب الحػػاكي الصػػغير        

شػػاب كطػػػرؽ التػػداكي بهػػػا بػػالطرؽ الصػػػحيحة  كمعينػػالا لبلنتفػػاع مػػػف األع
، فمػػـ الدعػػة كاألمانػػة -زاد ه كػػل خيػػرجػػ -، كعػػد راعػػى الكاتػػب كالعمميػػة

نما جم  ككتب كل ما عرفػه كجربػهيتكمف بكتابة كل ما رآد أك عرأد  ذا ، لػكا 
هػذد األمانػة العمميػة جػديرة بػاالحتراـ ، فتراد بكل كصػفة يػردد كممػة مجػرب

  -جػزاد ه كػل خيػر -كالتقدير هػذا مػف بػاب كمػف بػاب ثػانة فػإف الكاتػب 
 .ف كتبكا فة هذا المجاؿ فة فمسطيفيعتبر مف األكا ل كالسباعيف الذي
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لػػذا فإنػػه لمػػف دكاعػػة سػػركري أف أتقػػدـ بكتابػػة مقدمػػة متكاضػػعة        
اسػػيف أبػػك شػػخدـ الحسػػينة كمثنيػػالا عمػػى دعمػػالا لػػؤلخ الفاضػػل  الػػب دمحم ي

 .  ى لمعبلجالطرعة المثم
كال أنسػػى أف أذكػػر القػػارئ الكػػػر ـ بكصػػية األطبػػام الػػذيف جمعهػػػـ        

الحجػػاج كػػة ال يشػػتكة مػػف ألػػـ أبػػدالا فنصػػحكد بسػػتة أشػػيام كهػػة: عػػدـ 
ذا شػػػرب فػػػبل يأكػػػل بعػػػدها الشػػػرب أثنػػػام ذاألكػػػل، كا  ا أكػػػل مػػػف الغػػػدام ، كا 

ذا أكػػفميسػػترخة عمػػيبللا  ل مػػف العشػػام فمػػيمش كلػػك عمػػى الجمػػر، كأف ال ، كا 
 .كأال يناـ حتى يذهب لمحماـ، كأف ال ينكا إال بكرالا  ،يأكل إال لحـ طري 

 كأخيرالا ال ننسى عكله ا فة خير العبلج كهك عكله        
، فػإف طف بحسب ابف آدـ أكبلت يقمف صمبهما مؤل آدمة كعام شرا مف ب"
ركاد الترمػذي كعػاؿ  "سػهف ال محالة فثمث لطعامه كثمث لشرابه كثمث لنفكا

 .حديث حسف
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 تقديـ بقمـ

 الدكتكر هيثـ خميل 
 الجامعة األردنية  –كمية الطب 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ة ـــــــمقدم

كالشاكر لنعما ه، كالراجة  حمد المعترؼ بالذنب،الحمد  
 ه، كالمتذلل الفقير أماـ عظمته، كالمسكيف فة ، كالخاض  لكبر المغفرته

، حضرته، السا ل رضكانه، كالطام  فة جنانه، كالمستجير به منه
كرسمه عميهـ ، كالمؤمف بجمي  أنبيا ه كالمحب لنبيه كرسكله دمحم 

، كالمصدؽ بكل ما أنزؿ، المؤمف بكتبه كجمي  ما أفصل الصبلة كالسبلـ
. المهـ كصلِّ كسمـ كيكافئ نعمه ك ز د أمثاؿ أمثالها. حمدا  يرضيه  يب

ـ  التقى كبارؾ عمى سيدنا كنبينا دمحم  م  ، كعمى آله نكر الهدى كع 
كذر ته األطهار كأصحابه األخيار، كمف تبعهـ بإحساف ليـك  كأزكاجه
 .الديف

 .فة التداكي  أما مف عكؿ الرسكؿ 
ُسكِؿ َّللاهِ صلِّ المههـ ع   ع فْ  -ٔ اِبٍر ع ْف ر  ـ  أ نهُه ع اؿ:ج  مه س   م ْيِه ك 

اِم ب ر أ  " ك اُم الده ك اٌم ف ِإذ ا ُأِصيب  د  اٍم د  له  ِلُكلِّ د  ج  ركاد مسمـ  "ِبِإْذِف َّللاهِ ع زه ك 
 .فة صحيحه

ِر ٍؾ ع اؿ  ع ال ِت اأْل ْعر اُب ي ا ر   - ٕ ام ة  ْبِف ش  ِ أ ال  ن ت  ع ْف ُأس  اك ى ُسكؿ  َّللاه ؟ د 
املا  :ع اؿ   ض    ل ُه ِشف  املا ِإاله ك  ْ  د  ـْ ي ض  ْكا ف ِإفه َّللاه  ل  اك  ِ ت د  ـْ ي ا ِعب اد  َّللاه  -" ن ع 

ا  املا ك اِحدلا ك املا ِإاله د  ُسكؿ  َّللاهِ ، -أ ْك ع اؿ  د  ـُ  ع اُلكا ي ا ر  ر  م ا ُهك  ؟ ع اؿ  : اْله   "ك 
ْف ع اؿ  أ   ْ ر ة  ك أ ِبة ُخز ام ة  ع  ِفة اْلب اب ع ْف اْبِف م ْسُعكٍد ك أ ِبة ُهر  ى ك  بك ِعيس 

ِحيٌا" ركاد الترمذي فة سننهأ ِبيِه ك اْبِف ع بهاٍس ك   ٌف ص  س  ِديٌث ح   .   ه ذ ا ح 
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 أما بعد ....
، ب اهتمامة بهذا المجاؿ  مف العمػـلقد دعانة إلى كتابة هذا الكتا 

دفعنػػػة إلػػػى شػػػرام الكتػػػب القديمػػػة كالحديثػػػة المتعمقػػػة بطػػػب األمػػػر الػػػذي 
، كلعػل ممػا زاد ى البحػث عػف بعػض األعشػاب المنزليػةاألعشاب إضافة إل

ر ػػ  شػغفة فػػة هػذا المكضػػكع تشػجي  مػػف حػكلة كمسػػاعدتهـ لػة عػػف ط
، إال أننػة كلؤلمانػة لػـ أكتػف باالسػتماع إمدادي ببعض الكصػفات المجربػة

أرجػ  إلػى الكتػب كأبحػث عنهػا كعػف مركباتهػا إلى هذد الكصفات بل كنػت 
فإف كجدت أنه ال يكجد لها سمبيات كتأكدت مف أثرها اإليجابة فػة العػبلج 

المنهجػػة الػػذي احتػػكاد هػػذا  أثبتهػػا عنػػدي كضػػممتها إلػػى النتػػاج العممػػة
 .الكتاب
هػػة ك  -هػػذا كعػػد اعتمػػدت الطر قػػة القديمػػة فػػة الكصػػفات الطبيػػة  

،  كعػد استحسػنت هػذد الطر قػة كالحظػت مػراضإعطام الدكام  المركػب لؤل
مػػ  العمػػـ بػػأنة كنػػت أعتمػػد عمػػى الكتػػب  -مػػدى فعاليتهػػا فػػة المعالجػػة 

فأدركػت مػدى فاعميػة ، ب فة معرفة المػكاد المكجػكدة فيهػاالحديثة لؤلعشا
، لذا مزجت بػيف الطر قػة القديمػة كالحديثػة كمعرفػة المػرض الدكام المركب

 جه.كمسبباته كالمكاد التة تعال
مػػف ، كأنػػه جهػػد أكثػػر مػػف عشػػرة سػػنكاتكميػػزة هػػذا الكتػػاب أنػػه         

كأف أكثػػر األعشػػاب التػػة كانػػت مجػػرى البحػػث  ةلفمسػػطيناالتػػراث الشػػعبة 
فيها هة مف األعشػاب المنزليػة المتداكلػة بػيف النػاس كبالػذات فػة ببلدنػا 

مسػػتبعدة مػػف  فمعظمهػػافمسػػطيف  أمػػا األعشػػاب  يػػر المعركفػػة كالخطػػرة 
" كجعمتػػه مػػف "الحػػاكي الصػػغير لمتػػداكي باألعشػػابتػػاب كلػػذلؾ سػػميته الك
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 فػةفابتػدأت  -تسعة منها فة عػبلج األمػراض المختمفػة   بابا   عشرةإحدى 
فػػة  :الثالػػث كالبػػابالصػػدر،  فػػة  :الثػػانة كالبػػابالػػرأس فػػة  :األكؿ البػػاب

الضػعف فػة  :الخػامس كالبػابالجهػاز البػكلة، فػة  :الرابػ  كالبػابالبطف، 
فػػة  :السػػادس كالبػػاب، )كعػػبلج العقػػـ عنػػد الرجػػاؿ(جنسػػة عنػػد الرجػػاؿ ال

 :السػاب  كالباب، نسام( فة عبلج المبيض عند النسام)عبلج العقـ عند ال
فػة  :التاسػ  كالبػابفػة عػبلج الجمػد،  :الثػامف كالبػاب، فة عبلج األطراؼ

فقػػػد  :العاشػػػر البػػػاب أمػػػا، الجػػػزم األكؿ عػػػبلج بعػػػض األمػػػراض المختمفػػػة
مرفقػالا ذلػػؾ بػػبعض الصػػكر فيػػه أسػػرار بعػض األعشػػاب كمػػا تعػػالج  شػرحت

عشر متعمػ  فػة العػبلج الطبيعػة  :عشر الحادي كالباب .لبعض األعشاب
عمى طر قة  عمـ المنعكسات مرف  ببعض الخرا ط كالتة يسػتطي  المتتبػ  

 .عف طر   القدـ أك األذف أك اليد لها أف يعالج بعض األمراض
لكػل كصػفة جربتهػا أك جربهػا  {مجػرب}عت عبػارة كمف المهـ أنػة عػد كضػ

 يري ممف أث  بهـ كبعد متابعتة لمحالة كمعرفة النتا ج فمـ أضػ  العبػارة 
 .  جربت فأثبتها عند كل كصفة جربتهاإال بعد التأكد منها عد 

راجيا ه أف ينتف  الناس بػه كأف يكػكف مػف العمػـ الػذي ينتفػ  بػه   
 :لقكؿ رسكؿ ه   كأف  يجزؿ لة الثكاب امتثااللا 

ـٍ  } إذا مات اإلنساف انقط  عنػه عممػه إال مػف ثبلثػٍة صػدعٍة جار ػٍة أك عمػ
 .ركاد مسمـ .{ ينتف  به أك كلٍد صالٍا يدعك له
 ـٖٕٓٓ/  ٛ/ ٕٓ

 هػ  ٕٗٗٔجمادى اآلخرة  ٕٕالمكاف  
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 بحمته الجديدة بالمكت كهذد الطبعة الثانية
ألهميتهػا  األعشػاب أسػراربعػض  فػة البػاب العاشػر لػه أضفت كلقد

 .فة عبلج بعض األمراض
لكيفيػػة  الصػػكر لممنعكسػػات كبعػػض المعمكمػػات بعػػض أضػػفتك  كمػػا

تسػنى لمقػارم الكػر ـ معالجػة بعػض يفػة عمػـ المنعكسػات ل الطبيعة لعبلجا
 .السهمة الطر قةبهذد  األمراض

كهػػك يتضػػمف  :عشػػر الثػػانة البػػاب كهػػك الا جديػػد الا بابػػ أضػػفت كأيضػػا
ز ػادة النفػ  ل مجربةهة ك الجزم الثانة  المختمفة األمراضمف  لمعديدعبلج 
 لمقارم.

 يقرأد.الشفام لمف ك  النف  لعل ه يجعل فيه
 ،فبل تنسكنا مف فضل دعا كـ

 كه المكف  لكل خير
 المؤلف

 ـٕٙٔٓ/  ٗ/ ٔ
 هػ ٖٚٗٔجمادى اآلخرة  ٕٕالمكاف  
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 رالشػػع
ٔ-  من  تساعط  الشعر  باتهكعد يساعد عمى إن: 

 المكاد المستعممة لمعبلج كمقاديرها: 
  رامالا  ٓ٘ ز ت ز تكف  -ٔ
  رامالا  ٓ٘ ز ت السمسـ )سيرج( -ٕ
  رامات ٓٔ سمنة بمدية مذابة -ٖ
  رامالا  ٕٓ ز ت خركع -ٗ
  رامالا  ٕٓ ز ت خس -٘
  رامات ٓٔ ز ت حبة البركة )الحبة السكدام( -ٙ
  رامات ٘ زعتر فارسة( -ز ت زعتر الغزاؿ )صعتر بري  -ٚ
  رامات  ٘ } يجب التقيد بالمقادير { مادة كاكية   ز ت جكز -ٛ
  رامات ٓٔ ز ت صبر -ٜ
  رامات ٓٔ ز ت البابكنج -ٓٔ
  رامات ٘ ز ت الحمبة -ٔٔ
  رامالا  ٕٓ ز ت المكز الحمك -ٕٔ
  رامات ٘ ز ت البصل -ٖٔ
  رامات ٓٔ ز ت الميمكف أك أي ز ت عطري  -ٗٔ
 

تخمط هذد المقادير مف الز كت كتمزج جيدا كتكضػ  فػة  طر قة التحضيػر:
 زجاجة.
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 طر قة االستعماؿ:  
 خض الزجاجة جيدا عند االستعماؿ.  .ٔ
 كس األصػاب  كيفػرؾ بهػا فػركة الػرأسكتكض  كمية عميمة عمػى رؤ   .ٕ

المسام(  كل يػـك لمػدة برف  لممحافظة عمى الشعر )مرة كاحدة فة 
شهر كاحد ، ثـ بعد ذلؾ تستعمل هذد الطر قة فة األسبكع مرة  أك 

 مرتيف.
 يغسل الشعر فة الصباح بالمام الفاتر.    .ٖ

 :ةػػػػػػػػػمبلحظ
بأنػه ظهػر اليػد عبػل االسػتعماؿ لمتأكػد  يجب فحص هذد المادة عمى

 يػػر ال تكجػػد عنػػدد حساسػػية مػػف الػػدكام  )فػػة حالػػة ظهػػكر أي أعػػراض 
مر ػكب فيهػػا  يجػػب التكعػف عػػف االسػػتعماؿ( مػػ  العمػـ بػػأف مػػف اسػػتعممه 

 .{الرجاؿ كالنسام لكثير مفُجرب } اعجب به كهـ كثر.
 

 بةـــــلــــالثع

ٕ-عبلج الثعمبة  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة التحضير كاالستعماؿ:

 -كعد جرب  -هك نفس عبلج تساعط الشعر كنفس التعميمات  
 .  إلى طبيعته ككانت النتيجة أنه خبلؿ خمسة عشر يكمالا نبت الشعر كعاد

.}مجرب{ راج  تساعط الشعر صفحة ٓ
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 الشعر إنبات عدـ   
 
ٖ-  لعدـ إنبات الشعر فة العانة كتحت اإلبط بعد إزالته  
 طر قة عدـ إنبات الشعػر بعد إزالته: *
 

 المكاد المستعممة كالمقادير:
 كاحدة    )فقط (                   مرارة ماعز    .1
  رامات )فقط ( ٖ  النشادر  .2

 
 طر قة التحضير:

 يسح  النشادر جيدا ثـ يضاؼ إليه سا ل المرارة ك خمط الجمي .   
 طر قة االستعماؿ :

 -المنتػكؼ أك المحمػكؽ -ف الشعربعد إزالة الشعر بيكـ يطمى مكا         
( تكػرر هػذد ثػبلث مػرات فػة مام الفاتر   ثـ يغسل المكاف بالدعا ٘لمدة )

 .يجرب{ لـ }. فقط اليكـ كيككف ذلؾ مف كل شهر ليكـ كاحد
فػػة حػػاؿ ظهػػكر أعػػراض  يػػر مر ػػكب فيهػػا يجػػب التكعػػف  -ة:ػػػػػػػػػػػػمبلحظ

 عف االستعماؿ.
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 لمحافظة عمى الشعر كنعكمتها
 
ٗ-   لممحافظة عمى الشعر كنعكمته 
 عكمته:طر قة المحافظة عمى الشعر كن *
 

 المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامالا  ٓ٘ٔ ز ت ز تكف   .1
  رامالا   ٓ٘ ز ت خس  .2
  رامالا   ٕٓ ز ت خركع  .3
  رامالا    ٕٓ ز ت سمسـ  )سيرج(  .4
  رامالا    ٕٓ ز ت المكز الحمك  .5
 

 -طر قة التحضير:
 تخمط جمي  هذد المكاد كتكض  فة زجاجة .  

 -طر قة االستعماؿ:
 االستعماؿ. خض الزجاجة عند -ٔ 
يكضػػػػػ  عميػػػػػل مػػػػػف الخمػػػػػيط فػػػػػة اليػػػػػد كتفػػػػػرؾ بػػػػػه فػػػػػركة الػػػػػرأس  -ٕ

 {}مجرب.كالشعر
فة حاؿ ظهكر أعراض  ير مر كب فيها يجػب التكعػف عػف  -ة:ػػػػػػمبلحظ

 االستعماؿ.
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 رأسػػػػػػػرة الػػعش

  
 عبلج عشرة الرأس  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 سف كاحد } األفضل ز ت {  ثػػكـ  .1
 ةممعقة كبير  } األفضل ز ت {   بابكنج  .2
 نصف ممعقة صغيرة } األفضل ز ت {     حمبة  .3

 كأس كاحد } فة حاؿ استعماؿ الز ت ال يستعمل المام{مػػػام  .4
 

   -طر قة التحضير:
يدؽ سف الثكـ ثـ يضاؼ إليه باعة المكاد، كتغمى كل هذد المكاد  

 .تخمط الز كت الثبلث - ت :ماؿ الز أما فة حاؿ استع . ثـ تترؾ حتى يبرد
 

   -طر قة االستعماؿ:
 يصفى هذا المز ج بعد  ميه كيمسا به الرأس مرتيف فة اليكـ. 

.فضل. كهك أيدهف به الرأس -استعماؿ الز ت :أما فة حاؿ 
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 القمل فة الرأس    
 

   إزالة القمل مف الرأس  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 
  راـ ٓٓٔ { } األفضل ز ت  بقدكنس  .1
  رامالا  ٕٓٓ } األفضل ز ت {   بابكنج .2
  رامالا   ٕٓ } األفضل ز ت {    حمبة  .3
  رامالا  ٕٓ } األفضل ز ت {  ينسكف   .4
 لتراف {فة حاؿ استعماؿ الز ت ال يستعمل المام} مما  .5
 

 -طر قة التحضير:
   تخمط جمي  هذد المكاد ثـ تغمى كتترؾ حتى تبرد.

 .تخمط الز كت -ت :اؿ استعماؿ الز أما فة ح
 

 -طر قة االستعماؿ:
 يصفى هذا المز ج كيغسل به الرأس مرتيف فة اليكـ.

.أفضل كهكس. يدهف به الرأ -:أما فة حاؿ استعماؿ الز كت
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   كباػػػػػػػالق
 
    عبلج القكبا أينما  ظهرت فة الطب القديـ( -: )الحزاز 
 

 المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات ٘ فضل ز ت {} األ    حمبػػة  .1
  رامالا  ٕٓ } األفضل ز ت {      بابكنج  .2
  رامات ٓٔ } األفضل ز ت {بري((-زعتر  زاؿ )) زعتر فارس   .3
  رامالا  ٕٓ } األفضل ز ت {     بقدكنس  .4
  رامات ٓٔ } األفضل ز ت {       نعناع  .5
 كأس {فة حاؿ استعماؿ الز ت ال يستعمل المام}  مػػام  .6
    

 -تحضير:طر قة ال
 تخمط جمي  هذد المكاد كتغمى ثـ تترؾ حتى تبرد.  

 تخمط الز كت . -أما فة حاؿ استعماؿ الز ت :
 

 -طر قة االستعماؿ:
 .لمصفى  ثـ يمسا به المكاف المصابيصفى ك ؤخذ المام ا 

 .أفضل كهكيدهف به الرأس.  -أما فة حاؿ استعماؿ الز كت:
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 الدماغ كضعف الذاكرة 
 -:فة سكم الحف   شافعةعاؿ ال

 فأرشدنة  إلى   ترؾ   المعاصة       شككت إلى ككي  سكم حفظة
 كنكر  ه  ال  يهدى   لعاصة       كأخبرنة    بأف    العمـ   نكر

   عبلج الدماغ كضعف الذاكرة 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  رامات ٘ لباف ذكر  .1
  رامات ٓٔ ميرميه  )ناعمة مخزنية(  .2
  رامات ٘ زعفراف  .3
  رامات ٘ حبة البركة  )الحبة السكدام (  .4
  رامات ٓٔ بابكنج  .5
  رامالا  ٕٓ زبيب  )العنب المجفف (  .6
  رامات ٘ زنجبيل  .7
 عرف. ٔ مػػكز  .8
  رامالا  ٕٓ } عجكة {     تمػػر  .9

 لتراف مػػام .18
 تخمط المكاد كتغمى ثـ تترؾ حتى تبرد . -التحضير: طر قة
تصفى ثـ يشرب منها بقػدر فنجػاف القهػكة مػرتيف فػة  -:االستعماؿ طر قة
 ""تظهر النتيجة بعد ثبلثة أياـ }مجرب{اليكـ. 
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 تشكيش الدمػاغ

 
   عبلج تشكيش الدماغ 

نفػػس مككنػػات عػػبلج ضػػعف الػػذاكرة كيضػػاؼ إليػػه  -:ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبلحظ
 السفرجل.
 .شرب فنجاف مرتيف -الستعماؿ:ا طر قة

 {.}مجرب مف الكتاب ج  مادة الشعيرلتمبينة راا أفضل عبلج هك
 
 

 نيــــــــراض العـــأم
 
    عبلج احمرار العينيف  ك  الرمد الربيعة  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامالا  ٕٓ زعتر الغزاؿ   )زعتر بري أك فارسة(  .1
 كأس  ٔ مػػام  .2

 .تخمط جمي  هذد المكاد ثـ تغمى كتصّفى -طر قة التحضير:
تبلُّ عطعة مف القماش ثـ تمسا بها العيف عدة مرات  -طر قة االستعماؿ:

 .{مجرب}فة اليـك 
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 ني )الشحاذة(ـــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــالته

 
  )عبلج التهاب الغدد الدهنية  فة العيف )الشحاذة 
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات  ٓٔ بابكنج  .1
  رامات ٓٔ فارسة(- زاؿ   )زعتر بري زعتر   .2
 كأس كاحػػد مػػام  .3

   
 -طر قة التحضير:

 يخمط الجمي  ثـ يغمى ك يترؾ حتى يبرد. 
 

 -طر قة االستعماؿ:
 تمسا العيف به عدة مرات فة اليكـ.      
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 ضعف البصر كالعشى

 
ٔ.   )عبلج ضعف البصر )العشى الميمة 
 -شراييف فة العيف:عبلج ضعف البصر كالحد مف شمل ال  .ٕ

 ك تـ العبلج عمى مرحمتيف:
 ىػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػالمرحم
   -المكاد المستعممة كالمقادير:

 كاحدة متكسطة  ٔ جزر  .1

 كرعة  ٔ خس  .2
 كرعة  ٔ ممفكؼ  )كرنب(  .3
 كرعة   ٔ ممفكؼ أحمر  .4
  رامالا  ٕٓ ز ت الخس  .5
 حبػػة ٔ ليمكف   .6
  رامالا  ٕٓ بقدكنس  .7
 رب  كاحدة ك  كبيرفمفل حم  .8
 رب  رأس فجل  .9

اد كيضػػاؼ إليهػػا عصػػير الميمػػكف ك تقطػػ  هػػذد المػػك  -التحضػػير: طر قػػة
 .()ز ت الخس

 {}مجرب.يؤكل مف هذد السمطة مرة  فة اليـك  -طر قة االستعماؿ:
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 الثانية المرحمة

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 حبات ٙ كبش القرنفل  .ٔ
 كأس كاحدة. مػػام  .ٕ

يضػػاؼ كػػبش القرنفػػل إلػػى المػػام ثػػـ  يغمػػى  ك تػػرؾ   -التحضػػير:طر قػػة 
 حتى يبرد.

يشػرب مػف هػذا المستحضػر   )ممعقػة كاحػدة(  فقػط   -طر قة االسػتعماؿ:
 .}مجرب{ عند الظهر

 
 فػػػػػػػػػػػانتفاخ العي
 

   )عبلج انتفاخ العيف )التة يحكـ األطبام بإزالتها  
 ػالمكاد المستعممة كالمقادير:

  راـ. ٓٓٔ كنج                                  باب  .ٔ
 لتر   ٔ مام                                        .ٕ

 .                     يغمى البابكنج بالمام -طر قة التحضيػر :
 .تبخير العيف بالبخار المتصاعد -طر قة االستعماؿ:

بخار المتصػاعد لػ بل يحػرؽ ل) يجب االنتباد مف خطر ا -ػػة:ػػػػػػػػػػػمبلحظ
 .العيف(
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 فػػػػػػػػػػراض األنػػػػػػػػػأم

 
 عبلج فقد حساسية الشـ ككثرة المخاط   

 المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات  ٘ حمبة  .1
  رامات ٘ حبة البركة  ))الحبة السكدام ((  .2
 سـ عكد م  كرعة ٘ اآلس )) ر حاف ((  .3

  رامات ٘ ز ت ز تكف   .4
 سافكأ مام  .5
 

   -طر قة التحضير:
 تخمط جمي  هذد المكاد كتغمى.

 -طر قة االستعماؿ:
 .{}مجرب استنشاؽ البخار المتصاعد )ثبلث مرات فة اليكـ(
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 الزكاـ كالرشا كاألنفمكنزا

 
  عبلج الزكاـ كالرشا كاألنفمكنزا  

 ػالمكاد المستعممة كالمقادير:
 امات ر  ٘ فارسة( -زعتر  زاؿ )زعتر بري   .1
 كأساف مام  .2

 يضاؼ الزعتر إلى المام كيغمى. -طر قة التحضير:
)) مرتيف فة اليـك ((  بعد األكل شرب كأس -طر قة االستعماؿ:

  {،مجرب}
  عبلج آخر لمزكاـ كالرشا كاألنفمكنزا كالسعاؿ الشديد  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات       ٖ زهرة البمكط   .ٔ
  رامات       ٖ )الحبة السكدام(حبة البركة    .ٕ
 سنتيمتر العكد م  الكرؽ    ٓٔ زعتر  زاؿ أك عنب الديب   .ٖ

 كؤكس      ٗ مام   .ٗ
 .جمي  هذد المكاد إلى المام كتغمىتضاؼ  -طر قة التحضير:
كلمدة ثبلث  شرب كأس كاحد ثبلث مرات فة اليكـ -:طر قة االستعماؿ

كهك  {مجرب }عة فة الجسـ((.))تز د عكة المنا.أياـ  أك حسب الحاجة
 .أفضل مف الساب 
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  األذف راضػػػػػػػػػػأم

 
  عبلج  التهاب األذف كآالمها  

 ػػالمكاد المستعممة كالمقادير:
 زيت خروع  أو زيت اللوز.   .1

 -طر قة االستعماؿ:
 فػػة ز ػػت الخػػركع ثػػـ يمسػػا بهػػا داخػػل األذفتغمػػس عطنػػه تنظيػػف األذف 

 .ب{مجر }
 

 ة ػػػػػػالشفراض ػػػػػػػػأم
  

 عبلج تشق  الشفة  
   -المادة المستعممة:
 ز ت المكز الحمك.

   -طر قة االستعماؿ: 
 .{مجرب}تدهف الشفة بز ت المكز 
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 ـػػػػػػػػػػػػػػػراض الفػػػػػػػأم

 
   عبلج آالـ  األسناف  

 -المادة المستعممة كالمقدار كطر قة االستعماؿ:
 .{مجرب} تمضغ فة الفـ القرنفل حبه كاحدة كبش 

 مسكنة عكية مكاد عمى يحتكي ككبش القرنفل 
 

 تبيض األسناف
 تبييض األسناف  عبلج 

 ػػ:المكاد المستعممة كالمقادير
 عميل منه تقر با ) راماف(. فحـ نباتة .1

 خمس حبة تفػػاح .ٕ
 ممعقة كبيرة ٔ عسل نحل .3
 

   -طر قة التحضير :
  عسل ك خمط جيدايسح  الفحـ كالتفاح كيضاؼ إليه ال

   -طر قة االستعماؿ :
 .}مجرب{))مرتيف فة اليـك ((  فرؾ األسناف بهذا الخميط  كبرف 
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 أمراض المساف كالمثة  

 
 أمراض المساف كالمثة 

لبرتقاؿ كعصير المندلينه شرب كأس مف خميط عصير ا -عبلجهمػػػػا:
 كممعقة صغيرة مف عصير الميمكف .

 .{مجرب}مرات فة اليـك  ٖكأس كاحدة    ػػ: االستعماؿ طر قة
 
 

 نتف الفـ )) الرا حة الكر هة((
 
    ))عبلج نتف الفـ )) الرا حة الكر هة   

 -:المكاد المستعممة كالمقادير
 سف ثكـ ثػػكـ  .1
 حبات ٘ كبش القرنفل  .2
 

 يسح  الثكـ كالقرنفل ك خمطاف معالا.  -طر قة التحضير:
 

لفـ برف  ثـ يتمضمض بالمام مرد كاحدة فة يدلؾ ا -طر قة االستعماؿ:
 .{}مجرباليكـ. 
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 ف ػػػػػػػػكزتيػػػػػػػػراض المػػػػػػػػػأم

 
   )) عبلج التهاب المكزتيف )) المزمف  

 المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات ٖ ميرمية  .ٔ
  رامات ٖ فارسة (( -زعتر  زاؿ ))زعتر بري   .ٕ
 ممعقة كبيرة مما الطعاـ  .ٖ
 كرعات ٖ ؽ الز تكف كر  .ٗ
 كأس كاحدة مػػام  .٘

   -طر قة التحضير:
 تخمط جمي  هذد المكاد كتغمى ثـ تترؾ حتى تبرد.

 
 -طر قة االستعماؿ:

 .{}مجرب(( لمدة ثبلثة أياـ  ر رة ))ثبلث مرات فة اليكـ
كعد  -عد يتقيأ أكؿ مرة   -تظهر النتيجة بعد ثبلثة أياـ  -مبلحظة:

لكنه عند التكعف عف االستعماؿ تظهر النتيجة يشعر بأنه  ير مستفيد ك 
مغمكستيف بالخبز يأكل لقمتيف  = = لممحافظة عمى عدـ التهاب المكزتيف

 .المذاب فيه مما الطعاـ عند النكـبعصير الميمكف 
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 هػػػػػػراض الكجػػػػػػػػػأم

 

  رامات ٓٔ فارسة ((-ر ة زعتر  زاؿ ))زعتر ب  .1
 كأساف مػػام  .2
 عميل منه ز ت خركع  .3

 يغمى الزعتر كالمام  ك ترؾ المحمكؿ حتى يبرد.  -طر قة التحضير:
 يدهف الكجه بز ت الخركع فة المسام.  - ٔ-طر قة االستعماؿ:

 يغسل الكجه فة الصباح بمغمة الزعتر.  -ٕ
عبلج آخر لحب الشباب  

 -المقادير:المكاد المستعممة ك 
 ممعقة صغيرة   إعر ش  .1
 كأساف مام  .2

 يدؽ القر ش ثـ يضاؼ إلى المام كيغمى. -طر قة التحضير:
 .شرب كأس كاحد مرتيف فة اليكـ -طر قة االستعماؿ:

ة يز د الحب فة الكجه ثـ بعد التكعف عف شرب هذا المغم -مبلحظة :
 ت كالدهنياتيجب تخفيف أكل المكسرا ......... يذهب الحب مف الكجه

 .{}مجرب

    عالج حب الشباب  
 -المكاد المستعممة كالمقادير:
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 صحة الكجه كنعكمته 

 
    صحة الكجه كنعكمته 

   -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـ ٓٓٔ خيار    ))عصير ((  .1
  راـ ٓٓٔ يدؽ أك يعصر } الز ت أفضل {  بقدكنس  .2
 حبة   ٔ ليمكف  )) عصير ((  .3
  رامات ٓٔ ز ت لكز حمك  .4

 .مكاد نخمط جمي  هذد ال -طر قة التحضير: 
  -طر قة االستعماؿ لعبلج نعكمة الكجه :

ثـ  يغسل الكجه بالمام  ساعةك ترؾ لمدة   بهذا الخميط الكجه  دهفي
 الفاتر.

 .ثبلث أياـ . كبعد ذلؾ حسب الحاجة. كلمدة ثبلث مرات فة اليكـ
  .ثبلث أياـ فقط  فة األسبكع -مبلحظة:

.}مجرب{ينعـ البشرة كيغذي الجمد 
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 باب الثانيال

 في رالج أمراض الصدر 
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 ةػػػػػػػػػػة الهكا يػػػػػػػػػػػػالقصب
  

 عبلج السعاؿ  
 ػػ:المقاديرالمكاد المستعممة ك 

 

 حبة. ٔ جكز  .1
 حبات ٘ لكز  .2
  رامالا  ٓ٘ ينسكف   .3
 حبة ٔ تفاح  .4
 حبات ٘ عطيف   ))التيف المجفف ((  .5
 لتر ٔ مام  .6
 

   -طر قة التحضير:
 مكز كتخمط المكاد كتغمى.يطحف الجكز كال

 
   -طر قة االستعماؿ:

 .}مجرب{شرب كأس ))مرة فة الصباح كأخرى فة المسام((. 
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 ـػػػػػػػػػالبمغ

   عبلج البمغـ  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 حبات ٙ كبش القرنفل  .1
 ممعقة كبيرة سمف بمدي  .2
 ممعقتاف كبيرتاف عسل نحل  .3
 

  -طر قة التحضير:
 القرنفل كتخمط باعة المكاد جيدا. يسح 

 فة هذد الكصفة.العسل ليس ضركر ا   –مبلحظة:
 ساعد عمى تميف البطف.  ت كهذد الكصفة

   -طر قة االستعماؿ:
، كأخرى فة صغيرة كاحدة فة الصباح عبل األكلأخذ ممعقة  

 .{مجرب}المسام عبل النـك 
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 مب ػػػػػػػػػػػراض القػػػػػػػأم

 
   ضطراابت القلب و )) النغزة يف القلب (( عالج ا  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 
 كرعتاف طرخشقكف  )) خس برى ((  .1
 كأساف مام  .2
 

   -طر قة التحضير:
 .ميغمى الخس البري بالما

   -طر قة االستعماؿ:
 .مجرب{}شرب كأس فة الصباح كأخرى فة المسام

  
 "جدالا  ت النتا ج جيدةككان كعد جرب لؤللـ الناتج عف ضي  الشراييف"
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 دـػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض الػػػػػػػأم

 
  كصفة تنقية الدـ  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ :
  راـ فة اليكـ ٓٓٔأكل  تكت أرضة  )) الفراكلة ((  .1
 ممعقة كبيرة مرتيف فة اليـكشرب  ليمكف         )) عصير ((  .2

 يخفف الكزف  الميمكف  عصير مبلحظة:ػػ
 

 دـ ػػػػر الػػػػػػػػػػفق
 

   عبلج فقر الدـ  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ :

 أكل  تفاحة كاحدة فة اليكـ تفاح  .1
 أكل حبة جزر كاحدة فة اليكـ جزر  .2
 أكل  رب  حبة فة اليكـ األناناس  .3
 أكل نصف كاحد فة اليكـ فمفل حمك  .ٗ
 

 .{}مجرب لخضراكات بشكل عاـ تفيد فة عبلج فقر الدـا -مبلحظة:
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 دـػػػػػػػػػػػػالككلستركؿ فة ال

 
 عبلج الككلستركؿ  

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
 طرخشقكف )خس بري( كرعتاف (ٔ
تغمػى الكرعتػػاف بمقػدار كأسػػاف مػػف المػام كيشػػرب كػػأس كاحػد مػػرتيف فػػة  

 اليكـ.
  رامالا يكميالا. ٓٚعباد الشمس بمعدؿ أكل بذكر  (ٕ
 .تيف فة اليكـشرب عميل مف عصير الميمكف بمعدؿ ممعقة كبيرة مر  (ٖ
  .بمعدؿ كرعتيف فة اليـك مف كل نكعأكل كرؽ الخس كالممفكؼ  (ٗ

 
 

 تصمب الشراييف 
   عبلج تصمب الشراييف 

 -المكاد كالمستعممة كالمقادير:
 ثبلث كرعات )خس بري( طرخشقكف   .ٔ
 كأساف. مام  .ٕ

 يغمى الخس البري بالمام . -طر قة التحضير:
 .}مجػػػرب{ شػػػرب كػػػأس كاحػػػد مػػػرتيف فػػػة اليػػػكـ. -طر قػػػة االسػػػتعماؿ:

 .الزعركر كرؽ كزهرة أفضل عبلج كهك أفضل مف -مبلحظة:
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 دـ ػػػػػط الػػػػػػػػػػػػضغ

   عبلج ارتفاع ضغط الدـ 
 -ماؿ :المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستع

 {}مجرب ليـك عبل تناكؿ الطعاـ فة الصباحأكل حبة كاحدة فة اتفاح   (ٔ
 ، كأساف مف المام يغمى كيشربكرعات ٖطرخشقكف )الخس البري(    (ٕ

 . منه كأس كاحدة مرتيف فة اليكـ
فة  ))كتشرب كأس كاحدة بالمامأك يغمى سـ  منه  ينق   ٖ هالكؾ  (ٖ

 .اليـك ((
 .))مادة مدرة لمبكؿ ((شعير أك أي شعير يشرب مام ال  (ٗ

ؿ كاحدة منها هذد المكاد طرؽ مختمفة لمعبلج تستطي  استعما -مبلحظة:
 . أك أكثر حسب الحاجة

  
 دـػػػػػػػػانخفاض ضغط ال

  عبلج انخفاض الضغط  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:

بعػد  طعػاـ  يشػربعصير ليمكف فنجاف صغير يضاؼ إليه ممعقة مما   (ٔ
 .األكل عند الحاجة

غيرة تذاب (( ممعقة صHYDRAN افشرب محمكؿ الجفاؼ ))هيدر   (ٕ
 .كهك افضل شةم} مجرب {  فة كأس مام عند الحاجة

 .بف (( عند الحاجة شرب فنجاف عهكة ))  (ٖ
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 الثػػػػدي

  عبلج ترهل الثدي 
 -:عممة كالمقادير كطر قة االستعماؿالمكاد المست

امالا، يغمى كاحد لتر مف المام ك ترؾ حتى يبرد ثـ  ر  ٕٓزهرة البندؽ     .ٔ
 .يمسا به الثدي عدة مرات فة اليكـ

  عبلج تشق  الثدي  
 -:كطر قة االستعماؿ المكاد المستعممة

 ثبلث مرات فة اليـك يدهف بز ت المكز           

 .{}مجرب
 

 حميب المرضعة
   عبلج عمة إدرار الحميب عند المرض 

 -عممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:المكاد المست
كأسػػاف مػػف المػػام يغمػػى كيشػػرب    رامػػات  يضػػاؼ إلػػى ٓٔ ينسػػكف   .ٔ
 .منه
يغمى جيػدا  كيشػرب   رامات  يضاؼ إلى كأسيف مف المام ٓٔ حمبػػػة  .ٕ

 .  منه ك ؤكل حبه
 رامػػات يضػػاؼ إلػػى  كأسػػيف مػػف المػػام يغمػػى كيشػػرب   ٓٔ  كراكيػػة  .ٖ

 }مجرب{ منه.
 .ما أمكف عف الميرمية يجب البعد -مبلحظة:
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 الفطاـكعف إدرار الحميب بعد 

 
   عبلج لكعف إدرار الحميب بعد الفطاـ 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
ميرميػػػة عشػػػرة  رامػػػات  يضػػػاؼ إلػػػى  ثبلثػػػة كػػػؤكس مػػػام  يغمػػػى  

 .كيشرب منه ثبلث  مرات فة اليكـ
 

 التكعف عف التدخيف
 
  تدخيفعبلج كعف ال  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 

عنب الديب ))معركؼ كمكجكد فػة مدينػة  .ٔ
 الخميل((

سػػػػػـ عػػػػػكد مػػػػػ  ٓٔ
 الكرؽ بدكف الحب

 خمسة  رامات حبة البركة )) الحبة السكدام ((              .ٕ
 كأساف مػػػػػام .ٖ

 يخمط جمي  المكاد ثـ تغمى. -طر قة التحضير:
 دة  مرتيف فة اليكـ.شرب   كأس كاح -طر قة االستعماؿ:

 .}مجرب{نّة ممدر لمبكؿ  ك ز د فة ال -:مبلحظػة
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 الباب الثالث

 في رالج أمراض البطن  
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 ػػػدةػػػػػػػالمع

 
   )عبلج مغص المعدة الناتج عف )البرد 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
ثػػـ  )أي مػػف الصػػنبكر(د ر اتبمػػل يػػدؾ بالمػػام البػػاكشػػف الػػبطف ثػػـ   (ٔ

فػػة نفػػس الكعػػت تحصػػل عمػػى تمسػػا الػػبطف أي ثػػـ المعػػدة عػػدة مػػرات 
 تخػرج أف إمػاذلػؾ  فينػتج عػف عػد تحتػاج تكرارهػا، النتيجة خبلؿ  دعا  

هػذا أفضػل } يػانها  ألـ الػبطف مف الفـ كبعدها يهذب أتجشت أف أك ر ا
 {.ة مجربةهك  هاكأسرع قةطر 

 خمسة سنتمترات مف العكد كالكرؽ  أرطالس (( -الجعدة ))فكليكف   (ٕ
 يضػػػاؼ إلػػػى كأسػػػيف مػػػف المػػػام  يغمػػػى كيشػػػرب منػػػه عنػػػد الحاجػػػة

 .{}مجرب
شػػيا خمسػػة سػػنتمترات العػػكد مػػ  الػػكرؽ يضػػاؼ إلػػى كأسػػيف مػػف   (ٖ

 .{}مجرب .المام يغمى كيشرب منه عند الحاجة
 كأس مام يضاؼ له سكر ممعقة كبيرة يحرؾ جيدالا ثـ يشرب.  (ٗ

 ٔرعـ  كأفضمها .مف هذد الكصفات فقط خذ كاحدةتأ -مبلحظة: 
 .}مجرب{
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 عدة ػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػحمكضة ف

 
  عبلج حمكضة المعدة  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامالا  ٕٓ حمبة                .ٔ
  رامات "خمسة  رامات". ٘ حبة البركة ))الحبة السكدام ((        .ٕ
 كأساف              مام                      .ٖ
 

   -:طر قة التحضير
 تخمط جمي  هذد المكاد ثـ تغمى. 

   -طر قة االستعماؿ:
شػػػرب كػػػأس كاحػػػد مػػػرتيف فػػػة اليػػػـك مػػػ  أكػػػل الحمبػػػة كالحبػػػة السػػػكدام 

 .}مجرب{
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 دة ػػػػػػة المعػػػػػػػعرح

 
  عبلج القرحة  

 .مختمفة لمعبلج ُطرؽ هذد  -مبلحظة:
 

 -:المقادير كطر قة االستعماؿالمكاد المستعممة ك 

عشر لحام البمكط  )) دبػاغ ((   عشػرة  رامػات  يضػاؼ إلػى ثبلثػة   (ٔ
 كؤكس مام  يغمى كيشرب منه عند الحاجة.

 ثػػة  رامػػات  كحبػػة البركػػة )) الحبػػةزهػػرة البمػػكط  )) النػػكار (( ثبل   (ٕ
السكدام (( ثبلث  رامات تضافاف إلى كأسيف مف المام  يغمػى كيشػرب 

 .{}مجرباحد فة اليـك  )كهك افضل هذد األشيام( منه كأس ك 
 .  ض )) كهك مف العبلج الجيد لها ((شرب لبف المخي   (ٖ

م يغمػػى كيشػػرب البػػابكنج  خمسػػة  رامػػات  يضػػاؼ إلػػى كأسػػيف مػػا  (ٗ
 .منه عند الحاجة

 
 
 
 
 
 



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (52 )  

 
 دةػػػػػػػػػػػػػػػآالـ  المع

 
   عبلج آالـ  المعدة كخركج الدـ م  البراز 
 

 -:تعممة كالمقاديرالمكاد المس
 
 ممعقة كبيرة زهرة البمكط  .ٔ
 عشرة سنتمترات مف العكد كالكرؽ  أرطالس (( -الجعدة ))فكليكف  .ٕ
 كؤكس  ٗ مام .ٖ
 

  -طر قة التحضير:
 تضاؼ زهرة البمكط كباعة المكاد إلى المام ثـ يعمى

  -طر قة االستعماؿ:
 .}مجرب{شرب كأس كاحد ثبلث مرات فة اليـك 
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 هضـ  )) اإلمساؾ ((سكم ال

 

 عبلج اإلمساؾ  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:

ينسػكف عشػػرة  رامػػات يضػاؼ إلػػى كأسػػيف مػف المػػام كيحمػػى بالسػػكر   (ٔ
 ثبلث مبلع  كبيرة  يشرب فة الصباح عبل األكل فة اليـك األكؿ.

 تفاح تؤكل حبة كاحدة فة الصباح عبل األكل فة اليكـ الثانة.   (ٕ
رب كػأس مػف المػام تؤكل حبتاف عند النكـ كشػ عطيف )التيف المجفف(  (ٖ

 .بعد أكل الحبتيف، هذا فة اليـك الراب 
 .لصباح عبل األكل فة اليكـ الخامسخيار تؤكل كاحدة  فة ا  (ٗ
جزر تؤكل حبة كاحدة متكسطة فة الصباح عبل األكل فة اليكـ   (٘

 .السادس
فػة الصػباح عبػل األكػل      غرام ٓٓٔبطيح أصفر ) شماـ (   يؤكل    (ٙ

 فة اليـك الساب .
تستطي  تغيير هذد األصناؼ  بفاكهػة كػل مكسػـ كتنكيػ  الخضػار مػف   (ٚ

 مثل أكل الككسا سمقا كأكل  الخضراكات  بشكل عاـ.  
يجػػب عػػدـ تكػػرار النػػكع فػػة نفػػس األسػػبكع حتػػى  -مبلحظػػة هامػػة جػػدا :

  تز ػػػل أسػػػابييعطيػػػؾ النتػػػا ج  كهػػػذد الطر قػػػة إذا اتبعهػػػا الشػػػخص لعػػػدة 
 .{مجرب} اإلمساؾ المزمف بإذف ه

 



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (54 )  

 
 انتفاخ البطف  - ازات المعدة 

 

 عبلج االنتفاخ  
 -ة االستعماؿ:قالمكاد المستعممة كالمقادير كطر 

ميرميػػة  ))ناعمػػة مخزنيػػه((  خمسػػة  رامػػات  يضػػاؼ إلػػى كأسػػيف   (1
 مف المام يغمى كيشرب منه عند الحاجة.

فارسػػة (( ثبلثػػة  رامػػات مػػ  كأسػػيف  - زعتػػر  ػػزاؿ  )) زعتػػر بػػري   (ٕ
 مف المام  يغمى كيشرب منه عند الحاجة.

  
 كف ػػػػػػػبلج القكلػػػػػػػػػػػع

 

  عبلجه هك عبلج  ازات المعدة   
 

 

 اؿػػػف اإلسهػػػػػػػػكع
 عبلج اإلسهاؿ   

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ :
مى  ثـ يشػرب منػه كػأس مف المام يغ سماؽ عشرة  رامات م  كأسيف  (ٔ

 .عند الحاجة
 لبف بمدي ))لبف الجميد ((   يأكل منه عدر الحاجة.  (ٕ
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 من  الجفاؼ

  
 فة حالة عدـ كجكد محمكؿ الجفاؼ 

 عبلج الجفاؼ  
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 

  رامالا   ٕٓ أرز            .ٔ
 ثبلث مبلع  كبيرة مما الطعاـ      .ٕ
 ثبلث مبلع  كبيرة     سكر       .ٖ
 لتر   ٔ مام            .ٗ
 

   -طر قة التحضير:
 يخمط المحمكؿ ثـ يغمى ثـ يصفى ك ترؾ حتى يبرد.

   -:طر قة االستعماؿ
 .{}مجرب يشرب منه عدر الحاجة عدة مرات فة اليكـ.يصفى ك

  -:ةػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػم
ر المختمفة أك الخضا يراعى إعطام المعادف المفقكدة كذلؾ عف طر   أكل

 . مسمقها كأكل الحسا



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (56 )  

 
 دةػػػػػػػػػػػػػػػػػالمقع

 
      عبلج البكاسير المؤلمة  

 -المادة المستعممة كالمقدار كطر قة التحضير كطر قة االستعماؿ:
 رامػػالا  يحمػػص جيػػدا  فػػة كعػػام  ٓ٘حبػػة البركػػة  )) الحبػػة السػػكدام ((  

كثيفػػالا  ثػػـ يسػػح  فػػة هػػاكف  كفػػة مكػػاف خػػارج البيػػت ألنػػه يصػػدر دخانػػالا 
فيؤخذ منها ك كض  عمى الشرج  ))كيككف ذلؾ فػة المسػام عنػد النػكـ (( 
كفة الصباح يغسػل  الشػرج بالمػام الفػاتر  يسػتعمل ثبلثػة أيػاـ  ال يحػدث 

 .}مجرب{ألـ أك أضرار  
 يجب إتباع عبلج اإلمساؾ. -ة:ػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػم
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 الناسكر كالدمامل

 

    الناسكر كالدمامل  كعد يساعد عمى الشفامعبلج  
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  رامات "خمسة  رامات" ٘ عر ش                        .ٔ
 كأساف مام                            .ٕ

 -:طر قة التحضير ك االستعماؿ
 .رب منه كأس  كاحد مرتيف فة اليكـيغمى كيش  .1

مػػى ؽ فػػة هػػاكف ك كضػػ  فػػة شاشػػة عيؤخػػذ  رامػػاف مػػف القػػر ش ك ػػد  .2
 .مكاف الدمل  فإنه يمتص الصديد

بز ػػػت الز تػػػكف  بمطهػػػر أك مسػػػا مكػػػاف الػػػدمليفضػػػل  -ة:ػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػم
 .}مجرب{

 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكبػػػػ
   عبلج الكبد  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 رنبتة كاحدة  م  الجذ طرخشقكف  ))خس بري ((         .ٔ

 كأساف مام                              .ٕ
 .يضاؼ الطرخشقكف إلى المام كيغمى -:طر قة التحضير

 .كؤكس فة اليكـ ٖشرب  -:االستعماؿ قة ر ط
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 .ها كأس فة الصباح كأخر فة المساميشرب من -كطر قة االستعماؿ :
 {مجرب} كهك أفضل عبلج لمكبد. -مبلحظة :

 
  

 ػػػرارةػػػػػػالم
 

 كيس المرارة  كاليرعاف كحصى المرارة  عبلج  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة التحضير كطر قة االستعماؿ:

 .لميرعاف }مجرب{ .هة نفس عبلج الكبد
 

 ػاؿػػػػػػػػػالطح 
 
    عبلج آالـ الطحاؿ 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 

 معمقة صغيرة محمب                  .ٔ
 سافكأ مام       .ٕ

  -:طر قة التحضير
 .يضاؼ المحمب إلى المام كيغمى

  -:االستعماؿطر قة 
يشرب منه فنجاف صغير مرتيف فة اليكـ.
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 الباب الرابع

 في رالج أمراض الجكاز البولي  
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 ــىـــــالكـل 

  

  التهاب الكمى  -عبلج المغص الكمكي  
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 
عنب الػديب ))معػركؼ فػة مدينػة   .ٔ

 الخميل ((
مػػػػػ   عشػػػػػرة سػػػػػنتمترات العػػػػػكد

 الكرؽ بدكف الحب
 كأساف مام          .ٕ
 

 يضاؼ عنب الديب إلى المام كيغمى. -طر قػة التحضير:
 

 .{مجرب}يشرب كأس كاحدة  مرتيف  فة اليـك   -طر قة االستعماؿ:
 

 .نه عد يسبب اإلجهاضلمحكامل (( أل ))ال يعطى  -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػمبلحظ
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 الكمى المتعمقة بفقداف البركتيف كزالؿ البكؿ كز ادة أمراض

  
  أي بداية الفشل الكمكي 

 عبلج هذد األمراض
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  راـ       ٖٓ ينسكف   .ٔ
  راـ       ٖٓ بذكر الشكمر  .ٕ
  راـ       ٕٓ بذكر الر حاف  .ٖ
 مات را       ٘ زعفراف  .ٗ
  راـ      ٖٓ حمبة  .٘
  راـ      ٓ٘ حبة البركة )) الحبة السكدام ((  .ٙ
  رامات      ٓٔ جعدد  .ٚ
  رامات      ٓٔ عيصكـ  .ٛ
  راـ      ٓ٘ بذكر الخمة  .ٜ
  راـ      ٕٓ بذكر الرشاد .ٓٔ
  راـ      ٕٓ كرؽ الصفصاؼ .ٔٔ
  راـ      ٓٔ شيا .ٕٔ
  رامات      ٓٔ عنب الديب .ٖٔ
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  رامات      ٓٔ بري ، فارسة ((زعتر  زاؿ ))  .ٗٔ
  رامات        ٘ اكر ه    )) فراسيكف أبيض (( .٘ٔ
  رامات       ٘ نعناع  .ٙٔ
  رامات      ٕٓ ينبكت   ))  جذر الينبكت  (( .ٚٔ
  رامات      ٓٔ كرؽ الكينيا .ٛٔ
  راـ      ٕٓ -الحماـ رجل –( الراعة ) بطباط  ىعص .ٜٔ

   -طر قة التحضير:
مػػػػف هػػػػذا     المػػػػكاد كتخمػػػػط جيػػػػدالا . ثػػػػـ يؤخػػػػذ تطحػػػػف جميػػػػ  هػػػػذد 

{   كيضػاؼ كتضاؼ إلى   } نصف لتر مف المػام {  }الخميط ممعقة كبيرة
 .تكف {  ثـ تغمى جمي  هذد المكادلها ممعقة صغيرة مف  } ز ت الز 

   -طر قة االستعماؿ:
شػػرب كػػأس كاحػػد مػػرتيف فػػة اليػػكـ محمػػى بعسػػل النحػػل أك بػػدكف  
 عسل.

  -ة :ػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػم
كهذد الكصفة عد جربت كأعطت بعض التحسف فهة تساعد فة عبلج هذد 

 .{}مجرباألمراض 
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  الكمى ىػػػػػػػػػػػػػحص 
 
  فة الكمى الصغير عبلج تفتيت الحصى   

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
كجػػػد بكثػػػرة  بػػػيف أشػػػتاؿ كهػػػك ي -معػػػركؼ فػػػة مدينػػػة الخميػػػل  -هػػػالكؾ 
ضػػعافه لهػػا))الطمػػاطـ((  كهػػك يػػزعج الكرد البنػػد ، مػػزارعيف لكثػػرة كجػػكدد كا 

 .كاممة م  العكد كالكرؽ دكف الجذرتؤخذ النبتة 
 نبتة كاحدة هالكؾ  .ٔ
 فيكأس مام                              .ٕ

   -طر قة التحضير:
 .يغمى الهالكؾ بالمام
 -طر قة االستعماؿ:

 كـ.ت فة اليامر  ثبلث .يشرب منه كأس فقط 
   -: مبلحظة هامة جدا

إنػه يػدر إذا كاف الحصى أكبر مف نصػف سػنتيمتر يجػب الرجػكع لمطبيػب. 
تضػخـ لج عػبلأفضػل  كهػك .{مجػرب}يخفػض الضػغط  البكؿ بكثرة لذلؾ عد

 .كالتهاب الكمى ةالبركستات
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 ىػػػػػػػػة الكمػػػػبلح فػػػل كاألمػػػالرم

 

  عبلج رمل الكمى كاألمبلح 
 -:عممة كالمقادير كطر قة االستعماؿالمكاد المست

 فميراجػػػ  -فػػػة الكمػػػى كهػػػك الهػػػالكؾ  نفػػػس عػػػبلج تفتيػػػت الحصػػػى  (1
 أك عػػػبلج المغػػػص الكمػػػكي  كهػػػك عنػػػب الػػػديب )ال يعطػػػى }مجػػػرب{

   .لمحكامل( ألنه عد يسبب اإلجهاض
 

 
 
 ػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػالمثان

 
  عبلج التهاب المثانة  كعسر البكؿ 

 -كالمقادير  كطر قة االستعماؿ:المكاد المستعممة 
أك كهػػك عنػػب الػػديب )ال يعطػػى لمحكامػػل(  مػػىالك أالـهػػك نفػػس عػػبلج 

  .}مجرب{ فميراج الهالكؾ 
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 البركستاتػػػة

 
   عبلج تضخـ البركستاتة 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ :
 جذر النبتة كاممة دكف ال هالكؾ  )) معركؼ فة الخميل (( .ٔ

 كأساف مام .ٕ
 .يغمى الهالكؾ بالمام -طر قة التحضير :
 -طر قة االستعماؿ :

 فقط  مرتيف فة اليكـ.  كاحد يشرب منه كأس 
   -ة :ػػػػػػػبلحظػػم

كػكف لمبػكؿ را حػة هػك أف يعند الرجػاؿ ،أعراض تضخـ البركستاتة 
ككثػػرة الػػذهاب لمتبػػكؿ بكميػػات عميمػػة ككجػػكد ألػػـ فػػة ، حػػامض األمكنيػػاؾ

 .{مجرب}فل البطف فكؽ الفرج  كعدـ الر بة بالجماع أس
ع فيكػػكف الجمػػاع حين ػػذ )كعػػد يكػػكف التضػػخـ ناتجػػالا عػػف عمػػة الجمػػا

 .عبلجالا له(
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 الضعف الجنسة عند الرجاؿ 

 
   )) عبلج الضعف الجنسة )) اكثر ما يككف مف التهابات 
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
كد كالػػػكرؽ بػػػدكف الحػػػب  عشػػػرة سػػػنتمترات، العػػػٓٔ عنػػػب الػػػديب  .ٔ

 كػػأس كاحػػدة فقػػط فػػة اليػػكـ ككأسػػاف مػػف المػػام. يغمػػى  كيشػػرب منػػه
 .{مجرب}
 رامات  ككأساف مف  ٘ة ((  الفارس -زعتر  زاؿ ))زعتر بري   .ٕ

 .{ مجرب } يغمى كيشرب منه كأس كاحدة فقط فة اليكـ المام
  -ة:ػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػػػػم

د المػػكاد عػػد تخفػض الضػػغط  ألنهػػا مػػدرة لمبػكؿ يجػػب عػػدـ اإلكثػػار هػذ    
 منها.
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   مقكي جنسة   

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  راـ ٓٓٔ جكز                                 .ٔ
  راـ ٓٓٔ لكز حمك                             .ٕ
  راـ ٓٓٔ بندؽ                                 .ٖ
  راـ ٓٓٔ كبر                             صن  .ٗ
  راـ ٓٓٔ فست  حمبة                           .٘
  رامالا  ٓ٘ سمسـ  محمص                       .ٙ
  رامالا  ٓ٘    بطـ  ))الحبة الخضرام ((           .ٚ
  رامات  ٓٔ زنجبيل                                .ٛ
  رامات  ٘           كبش القرنفل                .ٜ
  رامالا  ٓ٘ حبة البركة  ))الحبة السكدام ((     .ٓٔ
  راـ  ٓٓٓٔ عسل نحل                           .ٔٔ
  راـ ٓٓٔ كاشك   )) الفست  المعككؼ ((       .ٕٔ
  راـ  ٕٓ             -المبشكر  -جكز الهند  .ٖٔ
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   -طر قة التحضير:
راد ،  ثػػـ تخمػػط  كتضػػاؼ تطحػػف هػػذد المػػكاد، كػػل مػػادة عمػػى انفػػ 

 لمعسل فتخمط جيدا.
   -طر قة االستعماؿ:

 ممعقة  كبيرة كاحدة فة الصباح كأخرى فة المسام )فقط(. 
 

     -مبلحظػػػػػة :
 .}مجرب{كتستعمل هذد لتقكية الحيكانات المنكية  

 
كاحدة فة مكضكع العسل كأخرى  هناؾ كصفتاف فة الباب العاشر

شخص استعمالهـ بحسب الطر قة المكصكفة  فة مكض  الجزر يستطي  ال
 عنهـ.
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 الباب اخلامس

 في رالج العقم رند الرجال  
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 العقـ عند الرجاؿ  
 
لمبذرة فحض لمرجل }  عبل العبلج يجب عمل -:مبلحظة هامٌة جدا   

االلتهابات { كمف ثـ يككف { كلممرأة } هرمكف الحميب ك  كااللتهابات
 .العبلج

عبلج لممرأة فػة  . يكجدمرجل كالمرأة معا  كٌل حسب حالتهككف العبلج لي
 .الكتاب فيرج  له

  عبلج العقـ  كهة تتككف مف ست نقاط 
كاممػػػة ألنهػػػا تعػػػالج عػػػدة يجػػػب تطبيػػػ  هػػػذد الطر قػػػة  -:ةػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػم

 .{مجربة كهة} احتماالت
 } معمكمات عف أسباب العقـ {

 ر الا.عد يككف سببه بكتي -ٔ
 عد يككف سببه التهابات فة البركستاتة  أكفة عضك آخر. -ٕ
 عد يككف سببه ضعف البذرة. -ٖ
 كعد ينتج عف فقداف هرمكنات أك أسباب أخرى. - ٗ
 كعد يعكد ألكثر مف سبب. - ٘
ة ككثرة فة الهرمكنات كعد يككف ناتج عف عمة فة الهرمكنات الذكر  – ٙ

(( الرجام الرجكع    ٓٚ)  صفحة  )كهذا له عبلج خاص فة األنثكي }} 
 .لها {{
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 األكلى النقطة   
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـ. ٓٓٔ صنكبر                                 .ٔ
  راـ. ٓٓٔ بندؽ                                     .ٕ
  راـ. ٓٓٔ فست  حمبة                              .ٖ
  راـ. ٓٓٔ                            لكز  حمك     .ٗ
  رامالا.   ٓ٘ جكز                                    .٘
  رامالا. ٓ٘ سمسـ  محمص                           .ٙ
  رامالا. ٓ٘ بطـ ))الحبة الخضرام ((                 .ٚ
  رامالا. ٕٓ    بزر  عرع     مقشر                    .ٛ
  رامات. ٓٔ                          زنجبيل        .ٜ
  رامات.  ٘    كبش القرنفل                         .ٓٔ
  رامالا  ٓ٘ . الحبة السكدام ((  حبة البركة  ))  .ٔٔ
  رامالا  ٓ٘ ز ت خس                               .ٕٔ
  راـ ٓٓٔ كاشك  )) الفست  المعككؼ ((          .ٖٔ
  راـ ٕٓ    -المبشكر  -جكز الهند   .ٗٔ
  راـ.)كيمك( ٓٓٓٔ عسل نحل  .٘ٔ
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هػذد األصػناؼ كػل صػنف عمػى حػدد  ثػـ يخمػط  تطحػف -:طر قة التحضير
 الجمي  كيضاؼ إليه العسل كز ت الخس  ثـ يخمط الجمي  جيدا.

 ممعقة كبيرة  فة الصباح كأخرى فة المسام فقط. -:طر قة االستعماؿ
 

  الثانية النقطة     
 

 -ممة  كالمقادير:المكاد المستع
)) معركؼ فػة مدينػة  عنب الديب  .ٔ

 الخميل ((
 عشرة سنتمترات ، عكد م  كرعه.

  رامات ) ثبلثة  را مات(. ٖ حبة البركة   )) الحبة السكدام ((    .ٕ
 كأس) كأساف(. ٕ مام .ٖ
 

 تضاؼ جمي  هذد المكاد إلى المام ثـ تغمى. -طر قة التحضير:
 بل النكـ.كاحدة ع كأس -طر قة االستعماؿ:

تكجػػد طر قتػػاف فػػة البػػاب العاشػػر فػػة مكضػػكع العسػػل  -:ةػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػم
 . ى فة مكضكع الجزر يحبذ استعمالهـكأخر 
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 الثالثة النقطة  

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير  كطر قة االستعماؿ:

الفارسػػة ((  خمسػػة  رامػػات  يغمػػى  -زعتػػر  ػػزاؿ )) زعتػػر بػػري  
لصػػباح ))يجػػب المداكمػػة عميػػه س كاحػػدة فقػػط فػػة اكػػأ ٔكيشػػرب  منػػه 

 ((.لفترة
 

   الرابعة النقطة  
 

 } تتككف مف طر قتيف {
 الطر قة األكلى 

 -المكاد المستعممة كالمقادير: 
 ممعقة كبيرة سمنة بمدية = يفضل سمف البقر  .ٔ
 سف كاحدة. ثـك                             .ٕ
 رأس بصل متكسط.   بصل                         .ٖ
 خمسة  رامات. بقدكنس                            .ٗ

   -طر قة التحضير:
 .ى بحيث ال تنضج كثيرا  قمفة كعام ثـ تتفـر هذد األنكاع كتكض  

 ٓٗكػل يػكـ  كلمػدة  تؤكل كجبػة كاحػدة فػة الصػباح  -طر قة االستعماؿ:
 .)أربعيف يكما(
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 الطر قة الثانية 
 
 -ة كالمقادير:المكاد المستعمم 
  راـ مف البذكر ٓ٘أك  راـ )كيمك( ٓٓٓٔ خبيزة أك بذكرها                .ٔ
  راـ )نصف كيمك(       ٓٓ٘ بندكرة                          .ٕ
  لتر )أرب  لترات(      ٗ        مام .ٖ

 .كالبندكرة كتضاؼ إلى المام كتغمىتفـر الخبيزة  -طر قة التحضير:
يشرب مف المام المصفى  ثبلثة كؤكس فة اليـك  -:طر قة االستعماؿ
 لمدة أربعيف يكمالا.

 .فميست ضركر ةالنقطة الرابعة مف الممكف االستغنام عف  -:ػػػػػػػػةمبلحظ
 

 الخامسة النقطة   
 

 أربعيف يكما { ٓٗ} أكل عرف كاحد مف المكز لمدة  - أ
 -المكاد المستعممة كالمقادير: - ب
 كرعة. (             ممفكؼ  )) كرنب (  .ٔ
 كرعة. ممفكؼ أحمر                       .ٕ
 كرعة. خس                               .ٖ
 كاحدة متكسطة. جزر                               .ٗ
 رأس صغير. فجل                               .٘
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 رب  كاحد. فمفل حمكا  )) كبير ((              .ٙ
  رامات)خمسة  رامات(. ٘                    بقدكنس         .ٚ
 حبة كاحدة، ليمكف  )) عصير ((               .ٛ

 تفـر جمي  هذد المكاد سمطة . -طر قة التحضير:
 أربعيف يكما. ٓٗتؤكل مرة كاحدة فة اليكـ لمدة  -طر قة االستعماؿ:

 
 السادسة النقطة  

 
 -ير كاالستعماؿ:المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة التحض

حميب الجماؿ )) إف أمكف (( يحمى بالعسل يشرب منه كأس فة  
  اليكـ.

 -مبلحظات:
 أربعيف يكما. ٓٗ( يجب االلتزاـ بهذد الطر قة بنقاطها الست لمدة ٔ)
ال ؟ فة حاؿ كجكد  -( يجب معرفة هل تكجد عند الزكجة التهابات أ ـ ٕ)

 - فإنه يجب معالجتهاالحميب أك ز ادة فة هرمكف التهابات عند الزكجة 
 .{ مجربة الطر قة كهذد }فميرج  له ك كجد عبلج لها فة الكتاب 
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 عبلج العقـ عند الرجاؿ الناتج عف عمة فة 
 الهرمكنات الذكر ة ككثرة فة الهرمكنات األنثكية

 
هذا النكع مف العقـ هك مف أصعب أنكاع العقـ عند الرجاؿ . كال 

 مقالا الحة كال ميت .يكجد أي حيكاف منكي مط
  عبلج هذا النكع مف العقـ 

 يتككف مف عدة مكاد }} نقاط {{ .
 
 األكلى النقطة

 
البازالم لها عدة أسمام تعرؼ فة الكتب القديمة ) بسمى ( ك )كبسمة ( 

، كعيل إنها مف البلتينية داكد األنمطاكة ) بسمة ( فة مصر كعاؿ
(Piselli   بينما البازالم )كعد يام يطم  عميها فة الشاـك البزال {{ .

اكتشف العممام فة ) أكاديمية العمكـ األميركية ( أنه يكجد  فيها مادة 
مرأة بالعقـ % تقتل الهرمكنات عند النسام فتصاب ال٘ٔكيماكية بنسبة 

 .أك الضعف الجنسة(( {
 -:المكاد المستعممة كالمقادير

  راـ  ٓٓ٘ بزاليام      .ٔ
 ترل   ٘,ٔ مام         .ٕ
 ممعقة كبيرة )حسب  الحاجة(. مما طعاـ     .ٖ
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 .} يجب أف يككف عميل { بهار طعاـ حسب الحجة .  .ٗ
 -طر قة التحضير:

ساعة كبعد ذلؾ تصفى ثـ تكض   ٕٔيؤخذ الحب ك نق  فة المام لمدة 
 كعام كتسم  حتى تنضج . 

 -طر قة االستعماؿ :
 .ب م  ما ها{ير مرة فة المسام كآخر فة الصباح. }الحنصف كأس صغ

 
 

 الثانية النقطة
 -المكاد المستعممة كالمقادير :

 .ممعقة كبيرة مف الزهرة زهرة آزر كف الحدا   ) اآلذر كف (      .ٔ
 .لتر كاحد مف المام مام      .ٕ

 -:طر قة التحضير
 .الغمياف ثـ يضاؼ لها كرؽ الزهرة يغمى المام يصل درجة

 -:طر قة االستعماؿ
 .{ فقط }األكل ( كأخرى فة المسام ة الصباح ) بعد تؤخذ ممعقة كبيرة ف

 -:ةػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػم
 .لز ادة فة المقادير أك االستعماؿال يجكز ا
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 الثالثة النقطة

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

أرب  حبات منزكعة القشر } يحتكي عمى  مكز       -ٔ
 هرمكنات جنسة ذات مزايا عكية {

  راـ } يساعد فة القكة الجنسية {.  ٓٓ٘ عجكة (     تمر )  -ٕ
ٕ ز ت الخس         -ٖ  راـ }  نة بفيتاميف هػ المعركؼ     ٓ

 بفا دته فة عبلج العقـ { 
 تخمط جمي  المكاد جيدا  عمى خبلط . -:طر قة التحضير

 . ممعقة كبيرة ثبلث مرات فة اليكـ تؤخذ -كطر قة االستعماؿ: 
 

 عةالنقطة الراب
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 .دة فقط ) تحتكي عمى هرمكف جنسة (كاح خصية خركؼ     

 .متكسط ) يحتكي عمى هرمكف جنسة ( كاحد رأس بصل   
أسناف مف الثكـ ) يحتكي عمى   -( فصكص  ٘)  ثـك      

 .جنسية تشبه المكجكدة عند الرجل (هرمكنات 
 يفضل أف تككف مف سمنة البقر{ }ممعقتيف كبيرتيف  سمنة بمدية  
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 عبضة صغيرة  بقدكنس   
 حسب الحاجة مما الطعاـ 

 عميمة بعض الشةم  -حسب الحاجة  بهارات   
 

  -طر قة التحضير:
كالبقدكنس المفركـ ثـ تغسل الخصية ثـ تقط  كيضاؼ لها البصل كالثكـ 

البدي  ، تكض  هذد األشيام فة مقبلة ثـ يضاؼ لها السمفتمما كتبهر
 كتقمى.

  -:طر قة االستعماؿ
 .} مرة كاحدة فة اليـك فقط { امتؤكل عند الظهر أك العش

 -مبلحظة هامة:
 .لز ادة فة االستعماؿ أك المقاديرال يجكز ا

 { } عيد التجربة
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 الخصيػػػتيف 

 
   ))عبلج آالـ الخصيتيف  ))التهاب 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـ   ٓٓٔ        ز ت ز تكف         .ٔ
  رامات  ٓٔ ساذاب                    .ٕ

 .الساذاب بالز ت ثـ يترؾ حتى يبرديقمى  -:ضيرطر قة التح
مػػرات فػػة  ٖثػػـ يمسػػا بػػه الخصػػيتاف الز ػػت يصػػفى  -:طر قػػة االسػػتعماؿ

 .اليكـ
، اتج عف احتقاف المنة فة الخصيتيفعد يككف أألـ ن -:ةػػػػػػػػػػػػػبلحظػػم

 .إنزاؿ المنة بالجماع أك  ير ذلؾعبلج : فيككف ال

 التعب بعد الجماع
 

  عبلج التعب بعد الجماع 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 كرؽ النبتة م  الجذر  ٔ طرخشقكف  ))خس بري ((           .ٔ
 كأس) ثبلثة كؤكس( ٖ مام                                    .ٕ

 ي إلى المام ثـ يغمى . يضاؼ الخس البر  -طر قة التحضير:
   -طر قة االستعماؿ:

 .{}مجرب يشرب منه كأس كاحد مرتيف فة اليكـ
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 الباب السادس

 في رالج العقم رند النداء ورالج  
 المبيض والرحم
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 ام ػػػػػػػػػػػػد النسػػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػالعق 
    
  {قـ عند النسامالع}  

 راج  عشبة الكركـ  - يجب أف تجربا أكال كأفضل سهلأ طر قةتكجد 
 }مجربة{. )الدعة( مف الكتاب

إف العقـ له عدة أسباب ك ختمػف عبلجػه تبعػا لسػببه النػاتج عنػه  -تنبيه:
  - هنػاؾ عقػـ نػاتج عػف هبػكط فػة الػرحـفهناؾ عقـ ناتج عػف التهابػات ك 

كهنػاؾ عقػـ نػاتج عػف ز ػادة فػة هرمػكف الحميػب كهنػاؾ   -تضخـ الػرحـ 
نكاع العقػـ عنػد أ ـ المستعصة  لذلؾ سكؼ أض  عبلجالا لكل حالة مفالعق
 .المرأة

) إف هػػػذد الكصػػػفات مجربػػػة  كمػػػأخكذة مػػػف عابمػػػة عانكنيػػػة  -مبلحظػػػة:
كهػػة عػػد  -الحجػػة ُأـ بشػػير  -كمشػػهكرة فػػة مدينػػة الخميػػل كالمعركفػػة 

مارست التكليػد مػدة تز ػد عػف الخمسػيف سػنة كلقػد كانػت مقعػدة فػة أخػر 
ت أشاهد النسام تأتة إليها  ككنت أيامها صغيرالا كأنا ابف ابنهػا عهدها ككن

كهػة  -البنتهػا ُأـ دمحم  -دمحم المعركؼ بشير  كلقػد أكرثػت هػذد الطر قػة  
عشػاب أ ممػت عمػةه فعندما عممت بػأننة أكتػب كتابػالا باأل عانكنية عابمةأيضا 

 .هذد الكصفات (
الطر قػػػػة  كهػػػذد الطر قػػػة مجربػػػة كحممػػػت نسػػػام كثيػػػرات بهػػػذد 

 .بالرحمة تجاكزت الما ة الرجام الدعام لهفه 
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يحب أف يككف العبلج متزامف م  عبلج الرجل  -:مبلحظة هامة جدالا 
ير ذلؾ بعد عممية إجرام فحص مف ضعف لمبذرة أك التهاب أك  

 .لمرجل
 . عند الرجاؿ فة الكتاب فميرج  لهاتكجد طر قة لعبلج لمعقـ 

 
 
 ة إفراز هرمكف الحميبالعقـ الناتج عف ز ادة ف

 
   الحميب عبلج إفراز هرمكف  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات)خمسة  رامات(. ٘ ميرمية                      .ٔ
 كأس )ثبلثة كؤكس(.  ٖ مػام                         .ٕ

 .تضاؼ الميرمية إلى المام ثـ تغمى -طر قة التحضير:
 {.مجرب}س كاحد مرتيف فة اليـك شرب كأ -طر قة االستعماؿ:

 -:ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػػم
لمتأكػد  االنتهػاميجب عمػل فحػص مخبػري عبػل البػدم بػالعبلج كبعػد  (ٔ

أنػػكاع . } هػػذا أكثػػر انخفػػضفػػاض الهرمػػكف عنػػد المػػرأة عػػد مػػف انخ
 .العقـ شيكعالا عند النسام{

المػرأة يفضل أخذ ككرس عبلجة مف الصيدلية لتقميل الهرمكف عنػد  (ٕ
 .{ربمج}هذا الككس م  العبلج بالميرمية ال يتعارض  –

  



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (84 )  

 
 ـػػػػػػػػػػػػػػػػة الرحػػػػػػػػػػػػػػػف االلتهابات

 
  فػػػة الػػػرحـ  االلتهابػػػاتعػػػبلج العقػػػـ النػػػاتج عػػػف  يجػػػب اسػػػتعمل

 الكصفة كاممة.
 -:أربعةكهة  المكاد المستعممة كالمقادير كطرؽ االستعماؿ

 ز ت خركع        (ٔ

   -:االستعماؿر قة الط
(( تحميمػهالمرأة داخل الفػرج )) تضعهاُتبمل عطعة عماش ))خاصة (( ثـ 

 .{}مجربلمرة كاحدة 
 ز ت خركع       (ٕ

   -:االستعماؿة ػػػػػػػػػػر قػػػط
بها داخل الفرج كخارجه مرة فة اليـك لمػدة  يمساُتبمل عطعة عماش ثـ 

 .{}مجرب أسبكع
  .{}مجرب متر كاحد مف الما راـ      فة ل ٓٓٔ    شعير     (ٖ

 .تضاؼ الميرمية إلى المام ثـ تغمى -طر قة التحضير:
  رامات)خمسة  رامات(        ٘ميرمية         (ٗ

   -:طر قة االستعماؿ
 .}مجرب{كأساف مف المام  يغمى كيشرب كأس كاحد فة اليـك 
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 ـ ػػػػػػػتضخـ الرح

 
 لرحـ ((عبلج العقـ الناتج عف تضخـ الرحـ )) هبكط ا   

 الرحـ فة هذد الحالة " كلكف لإف الطب الحديث يستأص -:يه هاـ جدالا تنك
المعمكمػات مػأخكذة  { مجربػة كهػة }هذد الطر قػة تغنػة عػف است صػاله " 
 .عف صاحبة الكصفة أـ دمحم عف جدتة

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 
  رامالا  ٕٓ ز ت ز تكف                              .ٔ
 كرعتاف     ه     ))افراسيكف أبيض ((        كر   .ٕ
  رامالا ) راماف(  ٕ كمكف                                   .ٖ
  عطعة عماش  ))خاصة ((       .ٗ
 

   -طر قة التحضير:
تقمى الكرعػات بالز ػت  ثػـ تؤخػذ هػذد الكرعػات كتتػرؾ حتػى تبػرد ثػـ  

 ) تحميمه ((.تكض  فة عطعة القماش ك رش عميها الكمكف كتربط )
   -طر قة االستعماؿ:

 تكض  داخل الفرج )) تحميمه (( مرة كاحدة  كهة تسقط كحدها. 
 {مجربة} .} هذد الطر قة مجربة مف عبل الحاجة أـ بشير كأـ دمحم {
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 المستعصي مــتالعق عالج

 
  ))عبلج العقـ المستعصة  كهك مف )) نقطتاف  

  
 { األكلى النقطة} 

 
 -ممة كالمقادير:المكاد المستع

  رامالا.ٓ٘ ينزع البذكر منه   ()عنب مجففزبيب   .ٔ
  رامات)عشرة  رامات(. ٓٔ لية خركؼ                   أ  .ٕ
 حبات )عشرة حبات(. ٓٔ كبش القرنفل                    .ٖ
  رامالا )عشرة  رامات(. ٓٔ ز ت ز تكف                     .ٗ
  رامات) عشرة  رامات( ٓٔ  سمنة نباتية                    .٘
  رامالا)عشرة  رامات(. ٓٔ ز ت السمسـ  ))سيرج ((       .ٙ
  رامات)عشرة  رامات(. ٓٔ ز ت الذرة                      .ٚ
  عطعة عماش  ))خاصة ((   .ٛ

يكضػػ  الزبيػػب المنػػزكع البػػذكر كاألليػػة كالقرنفػػل فػػة  -طر قػػة التحضػػير:
ة المػكاد ك خمػط الجميػ  ثػـ يكضػ  هاكف كتدؽ جيدا ثـ تكضػ  عميهػا بػاع

عطعػػة القمػػاش كتػػربط جيػػدا مػػف هػػذا الخمػػيط } خمسػػة عشػػر  رامػػالا { فػػة 
 {.}تحميمة

كحدها  بعد تكض  داخل الفرج )) تحميمة ((  كتسقط  -طر قة االستعماؿ:
 .يكميف كعد تتجاكز ذلؾ
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 } النقطة الثانية {

 
 ))تستعمل هذد النقطة بعد أسبكع مف األكلى ((

 -اد المستعممة كالمقادير:المك 
 كرؽ كردة  كاحدة  فقط كرد  احمر     ))جكري ((      .ٔ
 كرؽ كردة  كاحدة  فقط كرد  اصفر                .ٕ
 كرعة )كرعتاف( ٕ كرؽ شجرة العنب ))دكالة(( مجفف                     .ٖ
  رامات ٓٔ ز ت ز تكف              .ٗ
 ت راما ٓٔ ز ت السمسـ  )) سيرج ((  .٘
            عطعة عماش   ))خاصة ((  .ٙ

   -طر قة التحضير:
تؤخػػذ أكراؽ الػػكرد  ككرؽ العنػػب ك ػػدؽ فػػة هػػاكف ثػػـ يضػػاؼ لهػػا  

الز ػػكت ك خمػػط الجميػػ  جيػػدا  ثػػـ تكضػػ  فػػة عطعػػة القمػػاش كتػػربط جيػػدا 
 )تحميمة(.

  -طر قة االستعماؿ:
 تكض  داخل الفرج )) تحميمة (( المرة كاحدة .   
اش يجب مسا الفرج مف الداخل كالخارج بقطعة عم -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػمبلحظ

 .مبممة بز ت الخركع لمدة أسبكع
 {عبل الحاجة أـ بشير كأـ دمحم مفلمكثير مف النسام  مجربةهذد الطر قة }



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (88 )  

 ـ ػػػػػػػػػػػػػض كالرحػػػػػراض المبيػػػػػأم
  عبلج التهاب المبيض 

 -االستعماؿ:المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة 
ز ت خركع  تبمل عطعة عماش ثـ يمسا بها داخل المهبل كخارج   (ٔ

 الفرج مرتيف فة اليكـ.
 راـ       فة لتر كاحد مف المام يغمى ثـ يترؾ  ٓٓٔبابكنج       (ٕ

 .{ مجرب }. يبرد يستعمل  كغسيل مهبمة ) شطف(حتى 
 

 ل ػػػػػػاب المهبػػػػػػػػػالته 
 

  كالرا حة الكر هة  -كاإلفراز األبيض  -عبلج  التهاب المهبل 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
ز ػت خػركع  تبمػل عطعػة عمػاش ثػـ يمسػا بهػا داخػل المهبػل كخػػارج  (ٔ

 .} مجرب {  الفرج مرتيف فة اليكـ
العطار ((  تدؽ كتنق  فة كػأس مػام  مكجكد عندحبة  ))  ٔعفص  (ٕ

ثػػـ تبمػػل عطعػػة عمػػاش منػػه  يصػػفى -سػػاعة  ٕٗ-ك تػػرؾ لمػػدة يػػـك 
كيمسا داخل المهبل كخارج الفػرج مػرة كاحػدة فػة اليػـك لمػدة ثبلثػة 

 .}مجرب{ أياـ فقط
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 ف ػػػػل ك الشفرتيػػػػػػػػػػل المهبػػػػػػػػتره

 
   عبلج ترهل المهبل كالشفرتيف 

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
العطػػار (( كتنقػػ  فػػة كػػأس مػػام  حبػػة تػػدؽ )) يشػػترى مػػف ٔعفػػص  

يصػػػفى ثػػػـ تبمػػػل عطعػػػة عمػػػاش منػػػه  -سػػػاعة ٕٗ-ك تػػػرؾ لمػػػدة يػػػـك 
كيمسا داخل المهبل كالشفرتيف مرة كاحػدة فػة اليػكـ  لمػدة ثبلثػة أيػاـ 

 .{مجرب}بكر هاأنككيشد الفرج فقط. 
 أكثر مف ثبلث أياـ (( )) ال تستعمل فة الشهر -:ةػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػم
 

 
 ض ػػػػػػػػػػػػػػػالحيػ آالـ 

 
  عبلج آالـ الحيض    

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
ميرمية  )) ناعمة مخزنيػة ((  خمسػة  رامػات،  كأسػاف مػف المػام   (ٔ

 يغمى كيشرب منه كأس أك اثنتاف.
نعناع خمسة  رامات ككأساف مف المام يغمى كيشرب منه كأس أك   (ٕ

 اثنتاف.
 .يشرب نكع كاحد مف هذد األنكاع -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػم
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 اسػػػػػػػػػػػػػض أك النفػػػػػػاف الحيػػػػػػػػػاحتق

 
  عبلج احتقاف الحيض أك النفاس  

   -المكاد المستعممة كالمقادير:
  رامات )) عشرة  رامات((  ٓٔ ينسكف     .ٔ
 كأساف مام         .ٕ
 

 .بالمام يغمى الينسكف    -طر قة التحضير :
 

 يشرب منه كأس كاحد مرتيف فة اليكـ.  -طر قة االستعماؿ:
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 الباب السابع

 في رالج أمراض األطراف 
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 راؼػػػػػػػػػػج األطػػػػػػػػػتثمي 
 

  عبلج تثميج األطراؼ  
 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:

تسػػػتعمل لمسػػػيارات  -( الشػػػحمة  )) المستخمصػػػة مػػػف البتػػػركؿ ( 
كاآلالت تطمى بها مكاف التثميج مرة كاحدة فة اليػكـ ك لمػدة سػاعة كاحػدة 

 .{ مجرب }فقط  تكرر لعدة أيػػػػاـ 
 

 دـػػػػػػػػػ  القػػػػف أصابػػػػات بيػػػػػالفطر  
  

  عبلج الفطر ات بيف أصاب  القدـ  
 -كالمقادير  كطر قة االستعماؿ: المكاد المستعممة

 ػػػراـ ت لتػػػر مػػػام  يغمػػػى ثػػػـ يتػػػرؾ ليصػػػبا فػػػاترالا  ٓٓٔممػػػا طعػػػاـ   -ٔ
كتكضػػ  الػػرجميف فيػػه لمػػدة  ربػػ  سػػاعة ثػػـ ينشػػف بػػيف األصػػاب  كتكضػػ  
 بينهػػا شػػةم ليمػػر الهػػكام مػػف خبللهػػا لمػػدة نصػػف سػػاعة  مػػرة فػػة اليػػكـ

 .لمدة ثبلثة أياـ
دميف فيػػه كتغطػػى المػػدة ، ثػػـ تكضػػ  القػػيكضػػ  فػػة كعػػام تػػراب أحمػػر -ٕ

 لمدة ثبلثة أياـ. ة يكميا  ساع
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كتغمػس  –لتنظيف األذف  –عمى عطنه  الكز يؤخذ مف ز ت الكزز ت  -ٖ
. فػػة الصػػباح كفػػة المسػػام مػػرة كيطمػػى بهػػا بػػيف القػػدميف  ػػت الػػكزفػػة ز 

   .{}مجربثـ تستعمل حسب الحاجة. أياـ ،  ٚيكميا لمدة 
 –لتنظيف األذف  –عمى عطنه  ز ت لخركع يؤخذ مف ز ت الخركع -ٗ

فة . فة الصباح ك خركع كيطمى بها بيف القدميفكتغمس فة ز ت ال
 كهك مجرب. }حسب الحاجة ، ثـ تستعملأياـ ٚالمسام مرة يكميا لمدة 

 .{أفضل
 بلتػػػػػػػػػػػػالعض كرػػػػضم

 
سػنكات  ٓٔهذا المرض خطير جدا  كعد يؤدي إلى المػكت مػف سػف 

)) فة أ مػب  - يصاب فة هذا المرض الصغار فة السف –سنة  ٕٓإلى 
األحياف يككف كراثيالا (( ال يظهر منذ الكالدة كلكف يظهر فة السػنة الرابعػة 

 .يظهر فة سف متأخرة بعد العشر نات تقر با . كعد
  ضمكر العضبلتعبلج  
 

 يتككف مف طر قتيف
 

  األكلى التمبينة 
كطر قة  –كطر قة التحضير  –المكاد المستعممة كالمقادير 

 -االستعماؿ:
 .(( مف الكتاب التمبينةراج  )) 
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  الطر قة الثانية
 -:المكاد المستعممة كالمقادير

 -:طر قة التحضير
تكض  العجكة فة كعام كتخمط م  المكز  .يطحف كل صنف كحدد

الحمك المطحكف ثـ يضاؼ لها الكستنام المطحكنة تخمط ثـ يضاؼ لها 
كتخمط ثـ يضاؼ لها  -طحينة حبة البركة  –حبة البركة المطحكنة 

ط ثـ ك خمط ثـ يضاؼ لها ز ت الخس ك خم –لب المكز  –المكز المقشر 
 .يضاؼ لها العسل ك خمط جيدا  

 -:طر قة االستعماؿ
. } أعطى نتيجة حسنة كبيرة فة الصباح كأخرى فة المسامممعقة 

 .{حتى اآلف  ةعيد التجربكلكنه ببطم كهك 
 . الخميط فة المبرد  )) الثبلجة (( يجب حف  هذا -:مػػبلحظػػػػػة هامػػة

  راـ ٖٓٓ  ير محمص } مطحكف { -لكز حمك  ٔ
  راـ ٕٓ٘ بدكف نكاد  –عجكة  –تمر  ٕ
 شاد األرض  –كستنة  –كستنام  ٖ

 } تحمص بعض الشةم {  
  راـ ٕٓ٘

 حبات ٗ -لب لمكز  –مكز  ٗ
  راـ ٓٓٔ ز ت الخس ٘
  راـ ٓٚ { طحينةالحبة السكدام} مطحكنة  –حبة البركة  ٙ
  راـ ٓٓٓٔ عسل النحل ٚ
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 آالـ الركبة كالمفاصل
  

 ٔ- كبة كالمفاصلر عبلج آالـ ال  بكثير أفضل الثانة العبلج 
 -:المكاد المستعممة كالمقادير

      
  راـ. ٓٓٔ ز ت ز تكف                   .ٔ
  رامالا  ٕٓ ساذاب                         .ٕ
 

   -طر قة التحضير:
 الساذاب فة الز ت كيقمى  ثـ يترؾ حتى يبرد كيصفى. يكض  

  -طر قة االستعماؿ:
 يدهف مكض  األلـ منه مرتيف فة اليكـ.
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2-  الساب  مف أفضلعبلج آالـ المفاصل كالركبة  
 -المكاد المستعممة كالمقادير :

 سنتيمتر مكعب ٖ ز ت المكز  .ٔ
 سنتيمتر مكعب ٖ ز ت زعتر  زاؿ   .ٕ
 سنتيمتر مكعب  ٖ ساذاب )) ساـ (( ز ت  .ٖ
 سنتيميتر مكعب ٖ ز ت السكرنجاف )) ساـ((  .ٗ
 سنتيميتر مكعبٖ ز ت خركع  .٘
 سنتيمتر مكعب ٖ ز ت البابكنج   .ٙ
 سنتيمتر مكعب  ٖ ز ت عيصكـ  .ٚ
 سنتيمتر مكعب ٖ -السكدام  -ز ت حبة البركة   .ٛ
 سنتيمتر مكعب ٘ٔ ز ت ز تكف   .ٜ
 ثبلث  رامات صبرد مرة .ٓٔ
 .سنتيمتر مكعب تساكي ممعقة صغيرة ٖكل  -ػػة:ػػػػػػػػػبلحظػػػػم

تدؽ الصبرة ثـ تذاب بز ت الز تكف ك ؤخذ صافة ز ت  -التحضير: طر قة
 .ة الز كت ك تخمط جمي  هذد الز كتالز تكف ثـ تضاؼ له باع

يجب خضها عبل االستعماؿ ك دلؾ مكاف األلـ بهذا  -طر قة االستعماؿ:
 .{ مجرب } –كت ثبلث مرات فة اليكـ المز ج مف الز 

عماؿ لكجكد يجب  سل اليديف بعد االست -:دالا ػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػر هامػػػػػػػػػتحذي
 .بعض مف الز كت السامة
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 الباب الثامن

 في رالج أمراض الجلد 
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 د ػػػػػػػل الجمػػػػػػػػػػترهػ 

 
  عبلج ترهل الجمد  

 -ممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:المكاد المستع
  راـ ٓٓٔ محمب       .ٔ
 عشرة  لترات   مام  .ٕ

 يغمى ثـ يستحـ به مرة فة األسبكع.
  رامالا   ٕٓ زهرة البندؽ        .1
 عشرة  لترات مام  .ٕ

 يستحـ به مرة فة األسبكع. يغمى ثـ
 

 ػػد ػػػػػـ الجمػػػػػػػػػػػػعيتن 
 
  طر قة تنعيـ الجمد  

 -كطر قة االستعماؿ: المكاد المستعممة كالمقادير
 خيار  )) عصير ((    يدىن الجسم بو  لمدة  "عشر  دقائق " ثم  .1
 يدىن الجسم بو لمدة    ساعة  ثم              حلوزيت لوز   .2
 ويستحم بو  عشرة  لترات من الماء  يغلى    ماء                  .3

 .يككف ذلؾ مرة كاحدة فة األسبكع -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػم
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  ركؽ ػػػػػػكاع الحػػػػػ  أنػػػػػػبلج لجميػػػػل عػػػػأفض

 
فة مدينة  مجربهذا العبلج ال يترؾ آثارالا بعد الشفام مف الحرؽ كهك 

الخميل كهناؾ عدة أشخاص يحضركنه كالكثير منهـ ال يأخذ ثمف المكاد 
ذا اعتضت الحاجة يشر   السيد. مثل فسه دكف أي مقابلؼ عمى العبلج بنكا 

 . . مف الخميلجمجكـ ُسعدي(  فراس أبك)  كماؿ
  الحركؽ عبلج 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـ ٕٓٓ -سيرج  –ز ت السمسـ   .ٔ
  راـ ٖٓٓ أعراص مف شم  النحل(شم  عسل )   .ٕ
 بيضتيف فقط بياض بياض البيض   .ٖ
ممعقتيف  – رامات  ٓٔ عسل نحل  .ٗ

 كبيرتيف
 -ر قة التحضير:ط
يخف  هذا  –سيرج  -يخمط العسل كبياض البيض كز ت السمسـ  -ٔ

 الخميط جيدا  ثـ يضاؼ له شم  النحل .
اد ة المدة م  التحر ؾ المستمر }عشر يكض  هذا الخميط عمى نار ه -ٕ

  .{ ثـ يترؾ فة الهكام حتى يبرددعا  
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ند جة ((  يستعمل عيجب حفظه فة المبرد )) الثبل  -ة:ػػػػػػػػػبلحظػػػػم
 .{ فقط خارجة استعماؿالحاجة } 

 -طر قة االستعماؿ :
مى شاشة جرح ينظف مكاف الحرؽ بمطهر ثـ يكض  مف هذا الخميط ع

كيض  عمى مكاف الحرؽ. كتستبدؿ هذد الشاشة كل يكـ مرة. حتى 
 .يشفى

 -مبلح  هامة جدا :
 .{}مجربحيكيالا  حتى الشفام.  يجب أف يعطى المحركؽ مضادالا 

د أفتا فة ال يترؾ أي آثار لمحرؽ بعد الشفام كيككف لكف الجم -:تنكيه
ة يعكد لكف الجمد لمكنه األصمة كيككف طبيعيالا مكض  الحرؽ ثـ بعد فتر 

 .  { الشفام بعد تجميل لعممية يحتاج ال. } أحد معرفته  كال يستط
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 الكجه مف الشمس لتبيض ك  السمرامتبيض البشرة  

 
  البشرة عبلج اسمرار  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 حبات ( ٘خمس عركف )  مػػكز  .ٔ
 ممعقة صغيرة لب بذكر البطيح  .ٕ
 فنجاف عهكة صغير عصير الميمكف   .ٖ
 ممعقة صغيرة حبة البركة )) الحبة السكدام ((  .ٗ
 كأس كاحد مػػام  .٘

  -:طر قة التحضير
كز يكض  لب بذكر البطيح فة هاكف ك دؽ ثـ يضاؼ إليه الم 

المقشر ك دؽ ثـ تخمط جمي  المكاد كتغمى كيحرؾ أثنام الغمة ك ترؾ حتى 
 .يبرد

   -طر قة االستعماؿ:
يدلؾ الكجه أك البشرة بهذا المرهـ ك ترؾ حتى يجف عمى البشرة ثػـ  

تدلؾ مرة أخرى باليد بدكف مرهـ ليزاؿ بهذد الطر قة .كيستعمل مػرة كاحػدة 
تعمل حسػػب الحاجػػة كهػػذد الكصػػفة فػػة اليػػـك كلمػػدة أسػػبكع ، كبعػػدها يسػػ

 مجربة كهة جيدة.
 .{ مجرب }(  الثبلجة المبرد ) يحف  فة -ة:ػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػم
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 هػػػػػػكتبيض ػػدػػػػػالجم رػػػػػقشيتل

 

 كتبيضه الجمد لتقشيرطر قة ال   
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 

 مطحكف  ممعقة كبيرة أرز مطحكف   .ٔ
  رامات ٘ ممعقة كبيرة كربكنة طعاـ  .ٕ
 مبشكرة ممعقة كبيرة عشرة ليمكف   .ٖ
 

 -:التحضيرطر قة 
 يطحف األرز ثـ تكض  عميه الكربكنة ثـ يبرش الميمكف كمف ثـ تخمط

 .هذد المكاد جيدالا 
 -:طر قة االستعماؿ

 ثـ يفرؾ هذا المكافمف هذا الخميط ف الجمد مبمل يجب أف يككف المكاف م
 .بميف )أي برف (
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالذ ب

 
  الذ بةعبلج  

 مرض جمدي يؤثر عمى الكمى كالعينيف كالدـ
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  رامات ٘ ممعقة كبيرة ميرمية   .ٔ
  رامات ٘ ممعقة كبيرة زعتر  زاؿ  .ٕ
  كرعات ٗ كرؽ شجر الميمكف   .ٖ

  رامات ٘ كرعة ٕٓ كرؽ شجر البمكط  .ٗ
  رامات ٘ ة كبيرةممعق الحشيشة المشرفة  .٘
  رامات ٘ ممعقة كبيرة اكر ه  -اعراسيكف أبيض   .ٙ
  رامات ٘ ممعقة كبيرة نعناع  .ٚ
  رامات ٘ ممعقة كبيرة صكفاف  .ٛ
  كرعات  ٛ كرؽ شجر الكينيا  .ٜ

  لتر ٕ مام   .ٓٔ

 
 .م كاحد ثـ تغمىتض  جمي  هذد المكاد فة كعا -:طر قة التحضير
 كأس كاحد ثبلث مرت فة اليكـيصفى كيشرب منه  -:طر قة االستعماؿ

 .جيدةكنتا جه  }مجرب{
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 الباب التاسع

 في رالج أمراض مختلفة 
 الجزء األول
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 ـػػػػػػػػػػػدكف رجيػػػة بػػػػػػػػػػة السمنػػػػػػػإزال 
 
  فيعبلج إلزالة السمنة ك تككف مف نقطت  
 

 } النقطة األكلى {
 

 -:المكاد المستعممة كالمقادير 
 كيمك  راـ تقر بالا     ٔكاحدة كزف     ممفكؼ  )) كرنب (( .ٔ
  راـ  ٓ٘ أرز  .ٕ
 حبة    ٕ فمفل حمك كبير) فميفبل( .ٖ
 رؤكس متكسطات جاؼ أك أخضر   ٘ بصل  .ٗ
 حبات متكسطات أك عمبة عصير بندكرة   ٗ () طماطـ    بندكرة .٘
 حبات متكسطات  ٖ جزر  .ٙ
  راـ ٖٓٔ لحـ أحمر   .ٚ
 لحاجة حسب ا مما طعاـ  .ٛ
 حسب الحاجة بهارات  .ٜ
 لتر تقر بالا  ٖ مػػػام .ٓٔ

 -طر قة التحضير:
تقطػػ  هػػذد الخضػػراكات جميعػػالا كالمحػػـ  ثػػـ تكضػػ  فػػة عػػدر كيضػػاؼ       

سػػنتيمتر تقر بػػالا ثػػـ  ٘لهػػا المػػام بحيػػث يغمػػر هػػذد األشػػيام ك ز ػػد عنهػػا   
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 هاد ػةدعيقػة   كبعػد ذلػؾ تجعػل نػار   ٘ٔتكض  عمػى نػار عاليػة لمػدة   
 .حتى تنضج

 -:طر قة االستعماؿ
يؤكل مف هذا الحسػام )) الشػكربة (( كجبػة كاحػدة فػة اليػكـ كبػدكف خبػز 

{ كيشرب كأس كاحد )) بػارد (( ثػبلث }كيفضل أف تككف هذد كجبة الغذام
 .بعد األكل  بساعة كاحدة  تقر بالا مرات فة اليكـ  مف مام الحسام  

 
 { السمنة إزالة فة الثانية النقطة }

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير: 
 ممعقة كبيرة     ٔ كمكف   .ٔ
 معال  كبيرة      ٛ عصير ليمكف   .ٕ
 كأس      ٕ مام   .ٖ
 

   -طر قة التحضير:
مزج جيدا يغمى المام ثـ يضاؼ له الكمكف كعصير الميمكف كي 

 .ك ترؾ حتى يفتر ثـ يصفى
   -:طر قة االستعماؿ

اليػـك عمػى  س كاحد فػاتر فػةيشرب مف هذا المز ج بعد تصفيته كأ 
 .{ مجربة }الر  . كهذد الكصفة 
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 -ات:ػػػػػػبلحظػػػػػػػم
يستعمل هذا العبلج لمدة شػهر ك جػب التكعػف عنػه لمػدة أسػبكع عمػى   .ٔ

 .عل لمف ير د المتابعة بعد الشهراأل
أكػػل الطعػػاـ المعتػػاد أكمػػه طبيعػػة مػػ  مراعػػاة التقميػػل مػػف الحمكيػػات   .ٕ

 كالنشكيات.
اضة اليكمية كلك بقدر بسيط لشد الجسـ كالمحافظة عمػى ممارسة الر   .ٖ

 .  الجسـ لياعته

 
 ػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحم

 
   كالسخكنة بشكل عاـ  المالطيةعبلج الحمى  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 

 عشرة سنتمترات " عكد م  الكرؽ    اكر ه  )) فراسيكف أبيض ((  .ٔ
 )كؤكس( ٖ          مػػام                      .ٕ
 

   -طر قة التحضير:
 يضاؼ الفراسيكف إلى المام ثـ يغمى .

   -طر قة االستعماؿ:
 {.مجرب}يشرب منه  كأس مرتيف فة اليـك 
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 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألميبػ
 

     عبلج األميبا بطر قتيف  
 

 { األميبا عبلج فة األكلى الطر قة} 
 

 -ر:المكاد المستعممة كالمقادي
 

 سنتمترات عكد م  الكرؽ  ٓٔ جعدد          .ٔ
 أك زهرة البمكط رامات  ٓٔ لحام شجر البمكط  )) دباغ ((  .ٕ
 ننصف ممعقة صغيرة  الحبة السكدام      .ٖ
  راـ )ثبلثة  رامات (.   ٖ كمكف         .ٗ
 لتر كاحد مام            .٘
 

   -طر قة التحضير:
 تخمط المكاد ثـ تغمى.

 -ؿ:طر قة االستعما
 .{ مجرب } مرتيف فة اليكـ يشرب كأس 
  -:ػػػػػػػػػػػػػػػػػةبلحظػػػػػػػم

 .مف جذكرها اكهة تقضة عميه بكثير ةالثاني مف أفضلهذد الطر قة 
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 { األميبا عبلج فة الثانية الطر قة }   

 
 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
   الكرؽ سـ العكد م ٕٓ إكتيمة  ))معركفة فة مدينة الخميل ((  .ٔ
 لتر كاحد مام           .ٕ

   -طر قة التحضير  كاالستعماؿ:
لكتيمػػة إلػػى المػػام ثػػـ يغمػػى كيشػػرب منػػه كػػأس كاحػػد فػػة اليػػـك تضػػاؼ إ

 مجرب{.}
  

 (( الممكؾ مرض ))   رسػػػػػػػػػالنق
 
   عد يساعد عمى الشفام -عبلج آالـ النقرس 

 -المكاد المستعممة كطر قة االستعماؿ:
)ثبلث مرات( فة اليـك  ٖبكنج ) يدهف به مكض  األلـ ( ز ت البا

 .{مجرب}
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 راؼػػػػػػػػػػة األطػػػػػػػػػػػجمط

 

 عبلج جمطة األطراؼ  

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 

 رأس كاحد متكسط. بصل                .ٔ
  رامات )خمسة  رامات(. ٘ مما طعاـ           .ٕ

   -طر قة التحضير:
 البصل كيضاؼ إليه المما ك دؽ فة هاكف ))لبخة((.يفـر 

   -طر قة االستعماؿ:
تكضػػ  لبخػػة عمػػى مكضػػ  الجمطة))لمػػدة خمػػس دعػػا   فقػػط(( مػػرتيف فػػة 

 اليكـ.
   -تحذير هاـ جدالا:
 (( ألنها عد تضر.المدة المحددة كهة  ))خمس دعا   يجب عدـ تجاكز
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 ـلعدـ التقيؤ لمحامل كالتهابات بشكل عا

 
يعالج التهابات فة جمي  أنحام الجسـ كبالذات المسالؾ البكلية 

 .انة عند الرجاؿ كالقصبة الهكا يةكالمث ةكالبركستات
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 ممعقة صغيرة – رامات  ٖ زنجبيل   .ٔ
 كأسيف مام  .ٕ

 يكض  الزنجبيل عمى  المام ثـ يغمى -طر قة التحضير:
 .ب كأس كاحد مرتيف فة اليكـبشر  -:طر قة االستعماؿ

 
 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظه ـالآ

 
     عبلج آالـ الظهر  

 -المكاد المستعممة كالمقادير كطر قة االستعماؿ:
 راـ     يضػاؼ إلػى     "عشػرة لتػرات"    ٓٓٔمحمب           

   مام  ثـ يغمى كيستحـ به مرة كل ثبلثة أياـ.
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 أخرى  بطر قة الظهر آالـ عبلج  
 

 -:كهذد الطر قة
كامل لمجسـ كفة  ميمدد الشخص عمى بطنه كيقكـ بعممية استرخا

هذد األثنام يقكـ شخص بتحسس مكاف األلـ عمى العامكد الفقري كبعد 
تحديد مكاف األلـ يض  يدد مقبكضة عمى النقطة المحددة كيضغط عميها 

بسحب الِرجل  ك بقى المر ض فة حالة استرخام كيقكـ شخص ثالث
جل اليسرى بنفس الطر قة اليمنى بطر قة النفض مرتيف ثـ تسحب الرِ 

  .مجرب{}
 اري ػػػػػزاـ النػػػػػػػػػػػػػػػػالح

 

  عبلج الحزاـ الناري  
 -:المكاد المستعممة كالمقادير

  رامات )عشرة  رامات(.  ٓٔ بابكنج                  .ٔ
 لتر.   مام  .ٕ
  رامات )خمس  رامات( ٘    مما )) اإلنجميزي ((   .ٖ

لػػه الممػػا  يغمػػى البػػابكنج بالمػػام  ثػػـ يصػػفى كيضػػاؼ -طر قػػة التحضػػير:
 اإلنجميزي.

 تبمػػػل عطعػػػة عمػػػاش كتكضػػػ  كمػػػادات لمػػػدة  خمػػػس -طر قػػة االسػػػتعماؿ:
 .فقط  ثبلث مرات فة اليكـ دعا   
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 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػك

 

 لمسكري   عبلج أفضل 
 -:د المستعممة كالمقاديرالمكا
  راـ ٓ٘ فرفحيف -بقمة حمقام  –بذكر البقمة   .ٔ
  راـ ٓ٘ بذكر الحمبة  .ٕ
  راـ ٓ٘ عرفة  .ٖ

تطحف القرفة ك بذكر البقمة كالحمبػة ثػـ تخمػط جيػدالا  -:تخضيرطر قة ال
ثػػـ تعبػػأ  بكبسػػكالت )) تشػػترى الكبسػػكالت الفار ػػة مػػف الصػػيدلية (( ثػػـ 

 –هذا لتسهيل تناكلها  –كالت الفار ة يعبأ هذا الخميط فة الكبس
 

. كبسػكالت عمػى الر ػ  فػة اليػكـ فقػط تؤخذ خمس -:ستعماؿطر قة اال
ر لبلطم نػػاف بػػيف الفتػػرة يفضػػل الفحػػص فػػة المختبػػ -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػم

 .{ هذد كصفة مجربة }كاألخرى 
 

  عبلج عد يساعد  مرضى السكري  
 -كطر قة االستعماؿ:المكاد المستعممة كالمقادير 

طرخشػػقكف  )خػػس بػػري(  النبتػػة مػػ  الجػػذر يضػػاؼ إليػػه  لتػػر مػػف   (ٔ
 المام  تغمى  كيشرب منها كأس كاحد مرتيف عة اليكـ.

 .س كشرب عصير الميمكف الغير ُمحمىأكل البصل كالخ    (ٕ
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 ة ػػػػػػػػػػػػػػػدفيػػػػػػػالص 

  
  عبلج عد يخفف مف الصدفية 

 رامػػات مػػ   ٓٔنعنػػاع  -مقػػادير كطر قػػة التحضػػير:المػػكاد المسػػتعممة كال
 ، أكة اليػكـيغمى ثـ يمسا بػه مكضػ  الصػدفية  ثػبلث مػرات فػ كأس مام

 مرتيف فة اليكـ. )المنثبلته( يدهف بها مكض  الصدفية
 

 راديإال أ ػ ةػػػػػكؿ الميمػػػػػالتب
 
 أال إراديػ تبكؿ فة الفراش  –عبلج التبكؿ الميمة  

 -:رعممة كالمقاديالمكاد المست
 ممعقة كبيرة  ترمس مطحكف  (ٔ
 ممعقة كبيرة ٕ حمبة مطحكف  (ٕ
 ممعقة كبيرة ٕ سمسـ مطحكف )طحينة( (ٖ
 ممعقة كبيرة  )طحينة(بركة )) الحبة السكدام (( مطحكنةحبة ال (ٗ
  راـ  ٕٓ٘ عسل نحل (٘

تخمط جمي  هذد المكاد جيدا  ثـ يكض  الخميط فة  -:طر قة التحضير
 .زجاجة

 {مجرب}. يكما   ٓٗصغيرة عبل النـك كلمدة  ممعقة -ر قة االستعماؿ:ط
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 رعشة ػػػػػػة الجسـ كالػػػػالتشنجات ف
 

   عبلج لمرعشة كعد يعالج ألـ الظهر كالمفاصل  
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 ثبلث  رامات أي ) ممعقة صغيرة( محمب  .ٔ
  رامات   ٓٔ ينسكف  .ٕ
 ثبلث   رامات  ) ممعقة صغيرة ( سكدام(حبة البركة )الحبة ال .ٖ
 حبات    ٓٔ كبش عرنفل  .ٗ
 ممـ مكعب ٖحبة صغيرة كاحدة فقط تساكي  مسكا .٘

 سنتيمتر العكد م  الكرؽ  ٓٔ نعناع  .ٙ
 كؤكس    ٘ مػػام .ٚ

  -طر قة التحضير:
  .تضاؼ جمي  المكاد إلى المام كتغمى

  -طر قة االستعماؿ:
ؾ مرة كـ لمدة ثبلث أياـ كبعد ذلشرب كأس صغير كاحد مرتيف فة الي

 .كاحدة أك مرتيف فة األسبكع
  لمرعشة تكعد جربتظهر النتيجة بعد ساعة تقر بالا كربما أعل مف ذلؾ 

   { مجرب  }كهة جيدة : 
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 تضخـ البركستاتة عند كبار السف

 
عبلج تضخـ البركستاتة عند كبار السف كلتة يػراد است صػالها كعػد تعػالج 

 ستاتة سرطاف البرك 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 
 كأس شاي صغير خل التفاح 

 حبات كل يكـ  ٚ حمص
 

   -طر قة التحضير:
سػاعة كتكػرر هػذد العمميػة  ٕٗحبات حمص فػة خػل التفػاح لمػدة ٚينق  
 أياـ . ٚلمدة 

   -طر قة االستعماؿ:
حبػػات مػػف الحمػػص المنقػػكع فقػػط فػػة الصػػباح فبػػل األكػػل كلمػػدة  ٚتؤكػػل 
 أياـ .سبعة 

  -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػػػػم
 .{ مجرب }يجب التقيد بالكصفة كااللتزاـ بها كعدـ اإلكثار 
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 الباب العاشر

 في ذرح أدرار بعض األرذاب 
 
 



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (118 )  

 
 ػلػػػػػػػػػػػػػػل النحػػػػػػعس

 

   عاؿ تعالى:
   ( ِخِذ ْحِل َأِن أتَّ ى ألوَّ

َ
َك ِأل ْعِرُشوَن َوَأْوَحى َربُّ ًَ ا  َجِر َوِممَّ وًتا َوِمَن ألشَّ ٌُ ِجَباِل ُب

ْ
مي (86)ي ِمَن أل ِِ

ُُ . ُثمََّّ 
َوأُهمُ  ِفٌمِ  ِشمَ ا

ْ
مٌو َأل ِِ ٌْ ُمْخَ  وِهَشما َشمَرأ

ُِ ْخمُرُم ِممْن ُب ًَ  
ً
م 
ُ
ل ُُ مِك  ِكي ُسُبَل َرّبِ

ُِ َمَرأِت َفاْس ّلِ ألثَّ
ُُ ِِ ِمْن  ما

ٌء ِلِوَّ

ًة ِلَقْوٍم  ًَ
ٓ َ
ِلَك ل َُ ُروَن ( ِأنَّ ِفي  َ َ كَّ ًَ(86)   صدؽ ه العظيـ .النحلسكرة. 

 عاؿ :  كعف ابف مسعكد رضة ه عنه أف النبة 
)) العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم بالشففاء 

 . ركاد ابف ماجة كالحاكـ   من القران والعسل ((
 -بعض المكاد المكجكدة فة العسل:

 فسفكر       -ٖ كبر ت      -ٕ مغنسيـك      -ٔ

 كمكر   - ٙ كالسيـك    -٘ حديد -ٗ

 يػػػكد -ٜ صكديـك – ٛ بكتاسيـك   - ٚ

 ألمنيكـ - ٕٔ سميككف   - ٔٔ منجنيز    -ٓٔ
 اليكرف كهك مف األمبلح المعدنية . - ٖٔ

 
 -بعض الفيتامينات المكجكدة فة العسل:

    ٙب -فيتاميف ٖب -فيتاميف   ٕب -فيتاميف 

 ج -فيتاميف  ؾ - فيتاميف    ػه –فيتاميف 

 حامض الفكليؾ  
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 منهاكالعسل هك عبلج لمكثير مف األمراض 
 

 فهك يز د فة كر ات الدـ الحمرام . -عبلج فقػػػػر الدـ : .ٔ
ممعقػػة مػػف العسػػل فػػة كػػكب مػػام دافػػئ بعػػد  -عػػبلج أمػػراض المعػػدة : .ٕ

أمػػػراض الكبػػػد  األكػػػل بػػػثبلث سػػػاعات مػػػرتيف فػػػة اليػػػكـ، كفيػػػه عػػػبلج
 كالجهاز البكلة.

  -:كلمكعاية مف مرض السرطاف .ٖ
 عبلج الكعاية مف السرطاف

 -:مة كالمقاديرالمكاد المستعم
  راـ   ٓٓٓٔ عسل  .ٔ
 بار الطم   ) كهك يؤخذ مف ذكر  .ٕ

 النخل( كهك يمقا به النخل
 ممعقتاف

 الشهػػػد .ٖ
 )كهك  ذام ممكة النحل( العسل األبيض 

تجاكز كاحد  راـ  فقط كال ي
 ذلؾ. )ألنه خطر(

 
 .بار الطم   كالغذام الممكة بمعدؿيخمط العسل بغ -طر قة التحضير:
 حدة فة الصباح كأخرى فة المسام.ممعقة كا -طر قة االستعماؿ:

 .مجربة كهةيضالا لمعقـ عند الرجاؿ كهذد كصفة ممتازة أ -ة:ػػػػػبلحظػػم
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 ري  ػػػػػػػػر البػػػػالزعت   

 
كزعتػػػر  -عتر دعػػػة فػػػة لبنػػػاف كصػػػ -كعاتػػػل النحػػػل  - ند ػػػه -: يسػػػمى
فػػة عػػرى  كيعػػرؼ فػػة مدينػػة الخميػػل زعتػػر  ػػزاؿ ك زعتػػر ركمػػة ))فارسػػة 
 .(( الخميل

سػػـ فركعهػػا زاحفػػة ك ز ػػرة ٕٓعشػػبه يبمػػغ ارتفاعهػػا نحػػك  -: أكصػػافها
أكراعها صغيرة كمتقابمة بيضكية الشكل تنبت مف الفرع مباشػرة  أك بسػاؽ 

مجمكعػػػات رأسػػػية صػػػغيرة بنفسػػػجية كلمعشػػػبة را حػػػة  عصػػػيرة أزهارهػػػا فػػػة
 خاصة لطيفة عطر ة فيها طعـ الحرعة . 

% مػػػف مػػػادة  التيمػػػكؿ  ٘ز ػػػت طيػػػار  يحػػػكي  -المػػػكاد الفعالػػػة فيهػػػا:
المطهرة كهة أعػكى أربعػة أضػعاؼ مػف المطهػرات األخػرى مػف مثػل  

شػعة الفينكؿ كالكر زكف كالكاربكؿ كالسالتسيل كمػكاد أخػرى مػرة كدابغػة مق
 كمسكنة لآلالـ .

كفينػكؿ  -ككػاربكرات  -كسػيماف  -كارفػاكركؿ  -ركح عطػري  -التركيب:
 أزكتة كأنز ـ .
فػػ  لمػػر ا طػػارد لمػػبمغـ منشػػط مطهػػر كمضػػاد لمتشػػنج كدا -الخصػػا ص :

يعػػػػالج الزكػػػػاـ كالرشػػػػا كالنػػػػزالت الصػػػػدر ة كالمعكيػػػػة كالسػػػػعاؿ هاضػػػػـ 
يكػػػكف هػػػذا بغمػػػة كلمفطر ػػات كيسػػػاعد عمػػػى الهضػػػـ كلمعجػػػز الجنسػػػة  ك

م  كيشػرب منػه كػأس خمسة  رامات مف الزعتر البري م  كأسيف مف الما
 .مرتيف فة اليكـ
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 كف ػػػػػػػػػػػػػػػػػالميم
 

 شجرة دا مة الخضرة كهة معركفة لكثرة انتشار الميمكف.
ب ب ك آ    ٖكب ٕكب ٔالثمػػار  نيػػة بفيتػػاميف  ج كب -المػػكاد الفعالػػة:

ر ف الػػذي يعمػػل عمػػى تقكيػػة جػػدر األكعيػػة كفيػػه نسػػبة عاليػػة مػػف السػػت
الدمكيػػػػة  كيحتػػػػكي عمػػػػى الكالسػػػػيكـ كالحديػػػػد كالفسػػػػفكر كالمغنيسػػػػيكـ 
كالنحػػاس كالبكتاسػػيـك كليمكنػػات الكالسػػيـك كحػػامض الميمكنيػػؾ كحػػامض 

 الماليؾ كمكاد أخرى .
تغمػػػس عطعػػػة مػػػف القطػػػف فػػػة عصػػػير  -:فػػػة األنػػػف يعػػػالج نز ػػػف الػػػدـ

 ة عصيرة.الميمكف كتض  فة األنف لمد
( نقاط مف عصير  ٓٔ- ٘يؤخذ مف ) -:يعالج انتفاخ المعدة  كاألمعام

 الميمكف تمزج م  عميل مف العسل ك ؤخذ عمى جرعات فة اليكـ.
مػػات  مػػف عصػػير الميمػػكف بعػػد األكػػل  رآٔيشػػرب  -:عػػبلج لتنقيػػة الػػدـ

 .  يكميا
ينقػ  عميػػل مػف الكمػػكف فػػة كػأس مػػف مػام مغمػػة مػػ   -:لمكافحػة السػػمنة

ة ليمػػكف مقطعػػة عمػػى شػػكل حمقػػات ك تػػرؾ طيمػػة الميػػل كيشػػرب  فػػة حبػػ
الصباح عبػل األكػل كيعػالج التهػاب المفاصػل كالبركسػتاتة كالكمػى كالمثانػة 

 .كيحف  ضغط الدـ كيفتت الحصى
إذ يػػػػذيب األمػػػػبلح المترسػػػػبة فػػػػة  -مػػػػرض الممػػػػكؾ  -:يعػػػػالج النقػػػػرس

 المفاصل.
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 ج ػػػػػػكنػػػابػػالب 
 

 -ر  كالبابكنج النبيل أكصػافها :كمنسنيمية فة الجزا  عيف القط  -:يسمى
( سػػػـ متفرعػػػة أكراعهػػػا طك مػػػة مجنحػػػة  ٓ٘- ٓٔعشػػػبة ارتفاعهػػػا مػػػف )

أزهارها بيضام فة كسطها رأس نصف كركية أصفر المكف كداخمػه أجػكؼ 
كالزهػػرة المنتفخػػة أكراعهػػا بيضػػام إلػػى أسػػفل لػػه را حػػة عطر ػػة تميػػزد عػػف 

 كهك معركؼ.  يرد مف األعشاب المتشابه
 

األزرؽ آزكلػيف كمػكاد مػرة مضػادة  ز ػت طيػار مػ  الز ػت -المكاد الفعالة:
كفيػه -حديػد  -فسفكر  -كبر ت -ككليف -لمعفكنة  كز ت عطري   كفيه 

 كستيركؿ . -حكامض انيكز يتكؿ 
 

 مقاكـ لمحمى هاضـ. -مطمث   -مضاد لمتشنج   -الخصا ص:
 

أالـ الحيض كالمرارة ك خفف الحمى كمغص المعدة كاألمعام  -:يعالج
))كيستعمل خارجيا(( لتسكيف التهابات الجمد  كالصداع ك جمب النكـ

يكض  فة مام الحماـ ككذلؾ يستعمل لغسل الشعر فيكسبه لكنا زاهيا 
يستعمل لتسكيف أالـ الركماتـز كالنقرس ))مرض  -ز ت البابكنج 

األلـ منه ثبلث  ليؾ مكافالممكؾ(( كعد يساعد عمى الشفام منه كذلؾ بتد
 اليكـ. مرات فة
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 ةػػػػػػػػػػػػػرميػػػػػػػالمي

  
ناعمػػة مخزنيػػة كعكيسػػة كناعمػػة كعصػػعيف كعيزعػػاف كحبيقػػة  -كتسػػمى:
 الصدر.

 
- ٓ٘عشبه معمرة مف فصػيمة الشػكفيات يبمػغ ارتفاعهػا نحػك -:أكصافها
سـ أكراعها صػمبة متطاكلػة مجعػدة مكسػكة بشػعيرات دعيقػة فضػية   ٓٓٔ

ضرام ما مة إلى بياض مذاعها مر كعابض أزهارهػا كبيػرة زرعػام أك المكف خ
 بنفسجية متجعدة مثل السنابل كهة معركفة.

 
عابضػػة تقمػػل مػػف إفػػراز  ز ػػت طيػػار مػػ  التيك ػػكف كمػػكاد -المػػكاد الفعالػػة:

 .العرؽ كالحميب كتقكي األعصاب
دافعػة  لمػر ا  -مضادة لمعرؽ  -مضادة لمتشنج  -مطهرة  -الخصا ص:

 -منبهػػػه  -خافضػػػة لمسػػػكر  -مطمثػػػة   -شػػػطة إلفػػػراز الصػػػفرام من -
 هاضمة.

 
 -كالبػػػكؿ السػػػكري  -كمكافحػػػة السػػػمنة  -العقػػػـ عنػػػد النسػػػام  -:تعػػػالج
-كطاردة  لمغػازات مػف األمعػام -كالركماتـز  -كالنزالت الشعبية -كالزكاـ 

 -كتقمػػل العػػرؽ  -كتجفػػف ثػػدي المرضػػعة بعػػد الفطػػاـ  -كتقكيػػة الكبػػد 
ات مف الميرمية  ككأسيف مف كيككف ذلؾ بغمة خمسة  رام ذاكرةكتقكي ال
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كيشػػػرب كػػػأس مػػػرتيف فيػػػا اليػػػكـ. كتعػػػالج الحكػػػة عنػػػد األعضػػػام  المػػػام
 التناسمية كذلؾ بغسل األعضام مف مغمة الميرمية.

 -ة:ػػػػػػػػػػػػبلحظػػػم
 .يجب عدـ تركيز الميرمية نتيجة الغمة ألنها تصبا ضارة جدالا  -أ
ع ُه ر عدـ كضعها فة كعام مكما يحظ ) -ب  .(ف الحديد ألنها تتأكسد م 
 .كلها ألنها تقمل مف كميت الحميبعمى المرضعات عدـ تنا -ج
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 اد الشمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب

 
 كعيف الشمس .  -دكار الشمس  -:كيسمى
 هك نبات معركؼ كمشهكر يتجه عرصه إلى الشمس -:أكصافه

 -% بركتينػػػػػات  ٕ٘عبػػػػػاد الشػػػػػمس عمػػػػػى تحتػػػػػكي بػػػػػذكر  -التركيػػػػػب:
 -كعناصػػػػر فسػػػػفكر ة -كمعػػػػادف -%  ٜ - ٚكدسػػػػـ مػػػػف كحػػػػكامض  
ك يرهػا  -ب  -كفيتػاميف أ -ككالسػيكـ  -كفمكر ف كفكسفات  - ميسر د 

 مف الفيتامينات.
يخفػػػػف  -مػػػػدر لمبػػػػكؿ  -صػػػػمب الشػػػػراييف ت -طػػػػارد لمػػػػبمغـ  -:يعػػػػالج

كعناصػػػر فسػػػفكر ة  الككليسػػػتركؿ فػػػة الػػػدـ ألنػػػه يحتػػػكي عمػػػى المعػػػادف
الككلسػتركؿ كيمنػ  تصػمب  ك ميسر د كهذا مما يجعمػه مفيػدالا  فػة تخفيػف

 .الشراييف
كعػػد الحػػ  أطبػػام األسػػناف األمر كػػاف كاإلنجميػػز أف أكػػل بػػذكر عبػػاد  

الشمس باستمرار هك سبب فة المثة السميمة كاألسػناف القكيػة كذلػؾ ألنػه 
الػذي يقػكي  ة مف الفمػكر فيحتكي عمى الفكسفات كالكالسيكـ ككميات عميم

 .  األسناف كيمن  تسكسها
ب  لػذلؾ فهػة مضػادة فػة -كتحتكي البذكر أيضػا عمػى فيتػاميف أ  

 حاالت العشى الميمة .
 .الحميات كالمبلر ا -:يعالج

  رامالا   عبل كجبة العشام.  ٓٚ   معدؿ أكل الفرد منه
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 ػػػزر ػػػػػػػػػػػػػػػػػالج 
 

سقكلة مف فصيمة الخيميات تختمف أصػنافه فػة نبات بقمة ع -:أكصافػػػه
الحجػػـ كالشػػكل كالمػػكف تبعػػا الخػػتبلؼ التربػػة .كهػػك معػػركؼ ال يحتػػاج إلػػى 

 .كصف
مػادة البكتػيف المجمطػة  -ز ػت طيػار  -فيتامينات  -المكاد الفعالة:

 تقتل الديداف المعكية كتدر البكؿ . عابضةز كت  -
د   - ٙب - ٘ب -ب ب  - ٕب - ٔب -فيتػػػاميف أ  -التركيػػػػب:

 -كمػػكر  -صػػكديـك  -تػػاس بك  -مغنيز ػػـك  -كفيػػه كبر ػػت  -ج  -ك  -
))كهك  نة فػة هػذد المػكاد لػذلؾ لقػب بممػؾ  -فسفكر كحديد  -كالسيكـ 

الخضػػار (( كنقػػص البكتاسػػيـك فػػة الػػدـ يجعػػل اإلنسػػاف عصػػبيا  سػػيئ 
كتنػػاكؿ كأسػػيف مػػف  الرؤيػػة محبػػا لمنػػكـ سػػر   اإلعيػػام الخمػػ  مضػػطرب

جعػػل الشػػخص حسػػف الخمػػ  كيحبػػه يكميػػا يشػػفة مػػف ذلػػؾ كمػػه ك الجػػزر 
 .  الناس

كمػػػة الجسػػػـ لؤلمػػػراض يز ػػػد مػػػف مقا -ضػػػعف البصػػػر  -:يعػػػالج
 -يعػدؿ فعػل الغػدة الدرعيػة -الضػعف العػاـ لمجسػـ  -الػدـ فقػر -المعدية 

 .يسرع نمك األطفاؿ -يطرد الديداف يهدئ  اضطرابات القمب كاألعصاب 
جػزر متكسػطة فػة اليػكـ أك شػرب كػأس بأكل حبػة  -كيككف ذلؾ :

كػأس كاحػد فػة اليػـك مف مغمة الجزر المجفف فػة اليػكـ أك شػرب  كاحدة 
 .مف عصير الجزر
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كهة مف المقكيات   كمجربةكهنا أذكر عف الجزر كصفة هندية  
 الجنسية الجيدة

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 

 .حبتاف جزر                      .ٔ
 .كأساف         حميب            .ٕ
 .ممعقة كبيرة سكر                      .ٖ
 .عشرة حبات   المكز الحمك      .ٗ
 عشرة حبات. )كهك الفست  المعككؼ (  الكاشك فست   .٘
 .خمسة  رامات جكز الهند المبشكر       .ٙ
 

  -طر قة التحضير:
 يبشر الجزر ك المكز كالفست  كيضاؼ إليهـ السكر كالحميب كيغمى

 .الجمي 
  -طر قة االستعماؿ:

 .س كاحد فة الصباح كآخر فة المساميشرب ك ؤكل مف هذا الخميط كأ
 -ة:ػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػػػم 
يجب عدـ اإلكثار مف تناكؿ عصير الجزر لما يحدثه مف ز ادة فة نسبة  

 .  كـ فة الدـ فيككف الحصى فة الكمىالبكتاسي



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (128 )  

 
 سػػػػػػػػػػدكنػػػػػػػػػػػػػػالبق

 
 الكرفس الركمة . -مقدكنس  -يسمػػى:
عشػػػبه معمػػػرة مػػػف الفصػػػيمة الخيميػػػة دا مػػػة الخضػػػرة يبمػػػغ  -:أكصػػػافه

   .سـ كهك معركؼ لكثرة استعماله ٓ٘- ٓٔ-ارتفاعها مف 
ككػػذلؾ الحديػػد ك كجػػد فيػػه الكالسػػيـك -ج - نػػة بفيتػػاميف آ -التركيػػػب:
   .كالفسفكر
ميػب كمضػاد لػدام الحفػر مضاد لفقػر الػدـ كمكعػف إلفػراز الح -خصا صه:

منقػػة الػػدـ  -مقبػػل  -))اإلسػػقربكط(( كهػػة القرحػػة التػػة تكجػػد فػػة الفػػـ 
يكسػػ   -ك جػػدد الشػػعيرات الدعيقػػة  -مهػػدئ لؤلعصػػاب منشػػط  -مطمػػث 
أنػه فيتػاميف  فيتػاميف أ المعػركؼ كجػكدل يعالج العجػز الجنسػة -العركؽ 

ج  -فيتػاميف  أ ، ك زكد الجسـ بحاجته اليكمية مػف العند الذككر كاإلناث
كثيػػرا فػػة إعػػادة تكػػك ف مػػا يحرعػػه  يسػػاعديسػػتعمل بػػداللا مػػف العقػػاعير  -

 كيعالجعمى نمك األطفاؿ ك خفف اآلـ الحيض  كيساعدالجسـ مف انسجه 
التهابػػات المسػػالؾ البكليػػة ك نشػػط إفػػراز المػػرارة النػػاتج عػػف كسػػل الكبػػد 

 .كيساعد عمى القضام عمى النمش ك جعل الجمد ناعما كنقيالا 
خمسة  رامات مػ  كأسػيف مػف المػام يغمػى  -طر قة التحضير كالستعماؿ:

كيشرب منه كأس مػرتيف فػة اليػكـ. كلنعكمػة الجمػد يغمػى خمسػكف  رامػالا 
 فة لتر مام ثـ يمسا به الجمد عدة مرات فة اليـك .
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 ((  كف ػػػػػػاالنيس))   ونـــــــــــــــينس

 
كفػػػة بػػػبلد  -كمػػػكف حمػػػك  -تقػػػدد  -ينسػػػكف فػػػة بػػػبلد الشػػػاـ  -:يسػػػمى

 المغرب حبه حمكد.
سـ كهك  ٓ٘يبمغ ارتفاعها   عشبه مف فصيمة الخيميات -:أكصافه

 .معركؼ كال  يستعمل منه إال البذكر فقط
 

القكيػة  مػادة  االينتػكؿ المسػكنة -ز ت الينسكف العطري  -المكاد الفعالة:
 .لمتشنجات كالمفيدة لمهضـ

 
التهابػات  -انتفػاخ الػبطف  -عسػر الهضػـ  -المعػدة  -األسناف  -يعالج:
مقػػػٍك  -ضػػػي  التػػػنفس  -طػػػارد لمػػػبمغـ  -السػػػعاؿ  -التشػػػنج  -الكر ػػػد 

كهك  -مطمث  -يز د فة إدرار الحميب عند المرضعة  -لمجهاز الهضمة 
. كيسػػتعمل ز ػػت الينسػػكف فػػة إبػػادة عمػػل الػػرأس بفػػرؾ الػػرأس مفيػػد لمكمػػى

 بأصاب  اليد برف . 
    

صػغيرة مػف البػذكر تغمػى مػ  كػأس ممعقػة  -االسػتعماؿ:طر قة التحضػير ك 
 .شرب منه كأس كاحد مرتيف فة اليكـكي مام
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 ض ػػػػػػػػػػػػػػػكف أبيػػػػراسيػػػػػػػػػف 
 

كهػػة  تعػػرؼ فػػة  -ار بالفارسػػية (( ))كشػػن -حشيشػػة الكمػػب  -:يسػػمى
 مدينة الخميل اكر ه.

 
منتصػبة لهػا كبػػر سػـ  ٓٛ- ٖٓنبػات  معمػر  ارتفاعهػا  مػف  -أكصػافه:

ة  كخشػنة األزهػػار عميمػة التفر عػات أكراعهػا خضػرام ما مػػة لمبيػاض مسػتدير 
 .بيضام أك صفرام

 
 األطراؼ المزهرة كاألكراؽ. -األجزام المستعممة:

 
-صػػػػاببكنكز د  -ز ػػػػت عطػػػػري  -كليف  كػػػػ -عنصػػػػر  مػػػػر  -التركيػػػػب:
 كفيتاميف ج. -بكتاسيـك  -عفص  - مكككز د

 –هاضػـ  -عػرؽ م -مقػاكـ لمحمػى  -لمػبمغـ   مطمػث طػارد -الخصا ص:
 .منشط

الحمػػػى كالتهػػػاب النسػػػيج الخمػػػكي كالبدانػػػة كتػػػكتر األعصػػػاب  -يعالػػػػػػج:
 كالمبلر ا.

 -:طر قة التحضير كاالستعماؿ
كػػأس    ٔ  كأسػػاف مػػف المػػام تغمػػى كيشػػرب منػػه كرعتػػاف مػػف العشػػبة ك 

 .  مرتيف فة اليكـ
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 كف ػػػػػػرخشقػػػػػػػالط

 
 .مر ر –العمت  -بري خس  -يسمى:

 
 .أك أكثر لذلؾ يجب تمييزد عف  يردأنكاع  يكجد منه خمسة -:مبلحظة

 
سـ تنبت أكراعها كأزهارها مف  ٖٓ- ٓٔعشبه ترتف  نحكا مف  -:أكصافه

أكراعها مجتمعة طك مة -مثل الفجل -فكؽ األرض مباشرة كمف  ير ساؽ 
ا يرة صفرام ككل منهػأزهارها كب -كخشنة  -مثل المنشار القديـ  -مسننة 

ر يكجػد فيػه سػا ل أبػيض كالحميػب يحػذ بسػاؽ طك مػة جكفػام  بنيػة الجػذر
 .األطفاؿ مف امتصاصه ألنه يضرهـ

 
 -عفػػػػص  -انػػػػكليف  -ز ػػػػت عطػػػػري -عمػػػػكانة  -كمكرفيػػػػل  -التركيػػػػب:
 .ج -ب  -كفيه فيتاميف آ -معدنية أمبلح -سكر ات 
 .منشط لمكبد كالصفرام-هاضـ -نشط م -خصا صه:

يكعػف تكػاثر  -السػكري  -البنكر ػاس  -المرارة  -أمراض الكبد  -:الػػجيع
 يػرمـ -لمتعػب بشػكل عػاـ  -السرطاف كعد يساعد عمى الشفام منه  خبليا
 .الخبليا

النبتػة كاممػة مػ  الجػذر ثػبلث كػؤكس مػف  -طر قة التحضير كاالسػتعماؿ:
 .ى كيشرب منها كأس مرتيف فة اليكـالمام تغم
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 ػػعيػػػػػػػػػػػػػػػرالشػػػػػػػػػػػ
 

 .البشر ة يقاؿ إف الشعير هك أعدـ نبات زرع كعرفته
 ،سنكية، حبية  كهك مف جنس نباتات زراعية عشبية

 منها القما كاألرز كالذرة .يكجد منه أنكاع عديدة
مت كهك يشبه   تزرع ، منها الشعير األجرد أك السُّ

، كزرع منذ ل القمامنه عب، كعيل أنه صن  الخبز القما مف نكاح كثيرة
 ، كعد زعـ البمينة أنه أعدـ مادة  ذا ية استعممها اإلنساف.القدـ
 

 فكا دد كاستعماالته الطبية عديما كحديثا.
التعفف كالتغير  نسب القدمام إلى الشعير خاصية حف  األشيام مف

لـ يتغير ، كعاؿ ابف  : لك تركت فة الشعير عنبا  بعناعيددعاؿ ابف الكحشية
ؿ فيه رسكلنا كلكف ممف عاعف فكا دد كعاؿ  يرد فيه الكثير ) سينام 

. كهذا هك المهـ(  فضل الصبلة كالسبلـ. كعمى آله أالصادؽ األميف عميه
ب الحديث لنبيف ما فيه مف كلنا رجعة فة ذلؾ بعد التحدث عنه فة الط

 .مكاد
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 .أما فة الطب الحديث

 امة منها.تبيف مف تحميل الشعير أنه يحتكي عمى عناصر ه
 -ٙالفكسفكر  -٘الحديد  -ٗالنشا  -ٖالدهف  -ٕالبركتيف  -ٔ

 .المنغنيز -ٛالبكتاسيـك  -ٚالكالسيـك 
 -كما ك كجد فيه مف الفيتامينات:

عركؼ بفا دته فة عبلج فيتاميف ) هػ ( الم -ٕ(  ٔفيتاميف ) ب -ٔ
 . المالتيف ك يرهما -ٗكهك  نة بالهكردينيف  -ٖالعقـ  

 .هفة الطب الحديث أنكمف خصا صه 
مجدد  -مقكٍّ لمقمب  –مقكٍّ عاـ لمجسـ ) كخاصة لؤلعصاب (  –مميف 
 –مرطب لمجسـ  –هاضـ  –مخفض لضغط الدـ  –منشط لمكبد  –لمقكى 

 . ناف  فة حالة اإلسهاؿ
 –، الرشا المستعصة يكصف فة عبلج أمراض الصدر كالسل

كبطم النمك عند األطفاؿ  –كالضعف العاـ  –التيفك يد   –إفراز الصفرام 
كالتهاب  –كالتهاب المجاري البكلية   –كضعف المعدة كاألمعام كالكبد  –

 ك يرها . –كالحميات  –المثانة كالكمى 
. ة الشعير فة  سل الجركح المتقيحةكيستخدـ مغمة نخال

مستخرج مف الشعير حقنا ( ال  Hordenineكيستخدـ الهكردينيف )
كالدكزنتار ا، كالتهاب  ،عبلج حاالت اإلسهاؿتحت الجمد، أك شراب فة 

 .األمعام
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 -طر قة تحضير مام الشعير:
  راـ مف الشعير يضاؼ له لتر ف مف المام ثـ يغمى . ٓ٘ 

 -طر قة االستعماؿ:
 . منه كأس فالصباح كآخر فة المسام يشرب
 .حتى ال يتخمر كيصبا مسكر (لمبرد )الثبلجةيجب حفظه فا -:مبلحظة

 .لشعير فة حاالت االلتهابات الجمددات مف طحيف ايستعمل كما
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 
  راـ ٖٓ شعير مطحكف  -ٔ
 لتر ٔ مام -ٕ
 

  -طر قة التحضير:
ثـ يضاؼ له لتر مف المام يغمى لمدة   –، طحيف دعي  –يطحف الشعير 

  الثبلجة. -دعا   م  التحر ؾ ثـ يترؾ حتى يبرد  يحف  فة المبرد  ٓٔ
طمى بها المكاف الممتهب مف ي -طر قة استعماؿ كمادات طحيف الشعير:

 .الجمد
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 يف  مف هدي النبة دمحم 

 التمبينة 

  أما عكؿ المصطفى دمحم  عف التمبينة فة هديه مف الطب النبكي
  الشر ف

 { فقد كردة تسعة أحاديث فة التمبينة} 

 -مسمـ ككاحد فة صحيا  -منها ثبلثة فة صحيا البخاري 
كأربعة فة مسند أحمد. نكرد منها أربعة.  -ابف ماجة  ككاحد فة سنف

 .ألف بقيتها تحمل المعنى نفسه
ان ْت ِإذ ا  -ٔ ا ك  ـ  أ نهه  مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ْكِج النهِبةِّ ص  ة  ز  ع ْف ع اِ ش 

اُم ثُ  ا ف اْجت م    ِلذ ِلؾ  النِّس  يُِّت ِمْف أ ْهِمه  ا م ات  اْلم  ت ه  اصه خ  ا ك  ْعف  ِإاله أ ْهم ه  ره ـه ت ف 
ـه  ا ُث م ْيه  ـه ُصِن   ث ِر ٌد ف ُصبهِت التهْمِبين ُة ع  ْت ُث ٍة ف ُطِبخ  ْت ِبُبْرم ٍة ِمْف ت ْمِبين  أ م ر 
ـ  ي ُقكُؿ  مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ُسكؿ  َّللاهِ ص  ِمْعُت ر  ا ف ِإنِّة س  ع ال ْت ُكْمف  ِمْنه 

ِر ِض ت ْذه ُب ِبب ْعِض اْلُحْزِف * ا  ركاد البخاري كمسمـلتهْمِبين ُة ُمِجمهٌة ِلُفؤ اِد اْلم 
 كاحمد فة مسندد

 .لكممات الكاردة فة الحديث الشر فمعانة لبعض ا
ساُم يتخذ مف النخالة كلبف  -:التهْمِبن ةُ  -أ معجـ كالعسل  } -حميب ال –الح 

كالنخالة } كتاب الطب النبكي { لدعي  . الحسام المصنكع مف ا{الكسيط
ساُم ) الشعير المتخذة مف  -الشكربة  -كبعد البحث تبيف أنها الح 
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. مثل البر ل الذي تطبح منه شكربة سيدنا المجركش كهك الصكاب
كمثل الفر كة كتكزع فة مدينة الخميل حتى اآلف  إبراهيـ الخميل 

 .(الشعير المجركشبينة فهة مف أما التم). المتخذتاف مف القما
الصمصاؿ ( أك  –هة القدر المصنكع مف الحجارة )الفخار  -:البرمة -بػ

 .كالستالستيل ـالنحاس أك مف  ير ذلؾ مثل األلمنيك 
 .مر حة كمنشطة كتز ل الهـ -مجمة: -ج
 .المطبكخ عمى مرعته -لخبز المفتت طعاـ مف المحـ كا -:الثر د – د
ْمِب أيت بعض الكعاؿ األزهري : كر  -:الفؤاد -هػ مِّة لحمة الق  عرب ُيس 

: : القمُب ؛ كفة التنز ل العز ز الُفؤ ادُ  ،كمها، شحمها كحجابها ع ْمبلا كُفؤاد
ذ ب  الُفؤ اُد م ا ر أ ى ((. كيقاؿ هك فارغ)) م   الُفؤ اُد : ال هـ عندد كال  : ا ك 
؛ فة عكله تعالى مفسر ف، كبه عاؿ بعض ال، أك سيِّةم الحاؿحزف 
  ا ك أ م ى ع ْمِبه  ب ْطن ا ع  ْت ل ُتْبِدي ِبِه ل ْكال  أ ْف ر  اد  ى ف اِر لاا ِإْف ك  ـِّ ُمكس  ْصب ا  ُفؤ اُد ُأ

ةٌ ، ( سكرة القصصٓٔ) ِلت ُككف  ِمْف اْلُمْؤِمِنيف    معجـ. } كجمعه أ فِ د 
لقاسـ عف مالؾ : ذهاب . كعاؿ ابف اعاؿ الكسا ة : ناسيالا ذاهبللا  { الكسيط
ف طار عقمها مف معنى أنها حيف سمعت بكعكعه فة يد فرعك، كالالعقل

صفحة   ٖٔجزم  تفسير القرطبة فرط الجزع كالدهش. كعاؿ عتادة اإليماف.
  .") كاألرجا أف الفؤاد هك العقل (" ٕٙ٘

اُم  -ٕ ؽ  ِنس  ا ف ت ف ره ٌد ِمْف أ ْهِمه  ان ْت ِإذ ا ُأِصيب  أ ح  ة  ع ال ْت ك  ع ْف ع اِ ش 
م اع ةِ  ْت  اْلج  ٍة ِمْف ت ْمِبين ٍة ف ُطِبخ  ْت ِبُبْرم  ا أ م ر  ِته  اصه اُم أ ْهِل خ  ب ِقة  ِنس  ا ك  ْنه  ع 

ا ف ِإنِّة  ـه ع ال ْت ُكُمكا ِمْنه  م ى الثهِر ِد ُث بهِت التهْمِبين ة  ع  ص  ُد ك  ْت ِبث ِر ٍد ف ُيْثر  ـه أ م ر  ُث
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م ْيهِ  لِّ المههـ ع  ُسكؿ  َّللاهِ ص  ِمْعُت ر  مهٌة ِلُفؤ اِد  س  ـ  ي ُقكُؿ ِإفه التهْمِبين ة  م ج  مه س  ك 
ِر ِض ُتْذِهُب ب ْعض  اْلُحْزفِ  *  .ركاد ابف ماجة فة سننهاْلم 

ـْ  -ٖ م ْيُك ـ  ع  مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ُسكُؿ َّللاهِ ص  ة  ع ال ْت ع اؿ  ر  ع ْف ع اِ ش 
لِّ المههـ ِباْلب ِغيِض النهاِفِ  التهْمِبيِف ي عْ  ُسكُؿ َّللاهِ ص  اف  ر  ك  ْسك  ع ال ْت ك  ِنة اْلح 

ى  ْمق  تهى ي  م ى النهاِر ح  ِؿ اْلُبْرم ُة ع  ـْ ت ز  ٌد ِمْف أ ْهِمِه ل  ـ  ِإذ ا اْشت ك ى أ ح  مه س  م ْيِه ك  ع 
ف ْيِه ي ْعِنة ي ْبر أ  أ ْك ي ُمكت  * د  ط ر   .ركاد احمد فة مسنددأ ح 

ة   -ٗ ـ  ِإذ ا ع ْف ع اِ ش  مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ُسكُؿ َّللاهِ ص  اف  ر  ع ال ْت ك 
كُد ِإيهاه ا  سُّ ـْ ِبالتهْمِبين ِة ف ح  م ْيُك ـ  ع اؿ  : ع  ـُ الطهع ا ِجٌ  ال  ي ْطع  نلاا ك  ِعيل  ل ُه ِإفه ُفبل 

م ا  ـْ ك  ِدُك ا ل ت ْغِسُل ب ْطف  أ ح  اِم ف ك الهِذي ن ْفِسة ِبي ِدِد ِإنهه  ُه ِباْلم  ْجه  ـْ ك  ُدُك ي ْغِسُل أ ح 
ح"ِ * ِمف   س   .ركاد احمد فة مسندداْلك 

 تعر ف التمبينة 
هك فة عكاـ المبف كمنه اشت  هك الحسام الرعي  الذي  -المتمبيف :

لشبهها بالمبف ، لبياضها كرعتها ( ) سميت تمبينة : . عاؿ الهركي اسمه
لرعي  الناضج } كعاؿ ابف القيـ ، كهك اكهذا هك الغذام الناف  لمعميل

ة الدمشقة  فة كتابه اإلماـ شمس الديف دمحم بف أبة بكر بف أيكب الزرع
فإنها حسام متخذ مف دعي  الشعير بنخالته : كالفرؽ  – الطب النبكي 

. ه مطحكنالا ، كالتمبينة تطبح منيف مام الشعير " أنه يطبح صحيحالا بينها كب
 ير بالطحف {.منه لخركج خاصية الشعكهة أنف  

هك بعد عممة لمتمبينة تبيف أف لكنها ما ل  أما عكؿ الكاتب  الب
لمحمرة )) كهذا راج  لكثرة الغمة (( كهة الشعير المجركش كليس 
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، القديـ كالمجركش فة الكعت الحاضر، فالمطحكف هك فة المطحكف 
مف الشعير المجركش الخشف كهة  فأرى أنهاكالناعـ جدالا هك الدعي  

 .أك المطبكخة مف الشعير المجركش } الشكربة { المصنكعة الحسام
 

 فكا د التميبنة

. ترّكح عف الشخص لذهاب بالحزف . كتذهب الهـ كالغـتعمل عمى ا -ٔ
 .شعر بالراحة النفسية بعد تناكلهافي

 .أفضل عبلج لمكآبة -ٕ

تعطة النضارة لمجسـ كالحيكي كتكسبه } لكنالا كرديالا { بعض الشةم  -ٖ
 .تكسب المرأة جمااللا إلى جمالها (ؾ ) لذل
تز د فة القكة الجسدية كالعقمية فهة مقكٍّ عاـ لمجسـ لذلؾ تعيف  -ٗ

 .  عمى القياـ بأعمالهـ بيسر كنشاط أصحاب األعماؿ الجسدية كالذهنية
تجمة المعدة كما يجمى اإلنام ) أفضل عبلج لمختمف أمراض المعدة  -٘

  .( فة الصباح كأس فة الصباح كآخر –كاألمعام 
مى آله الصبلة كالسبلـ فة كال ننسى هنا ما عاله الرسكؿ عميه كع

 .رسكؿ عميه الصبلة كالسبلـ فة ذلؾ، مف عدـ مال ها فقكؿ الالمعدة
لِّ المه  -أ ُسكؿ  َّللاهِ ص  ِمْعُت ر  ِرب  ع اؿ  س  ْعِد يك  ـِ ْبِف م  ا ـ  ع ْف ِمْقد  مه س  م ْيِه ك  هـ ع 

ٌت ُيِقْمف  "" م ا م ؤل   ي ُقكؿُ  ـ  ُأُكبل  ْسِب اْبِف آد  ر اا ِمْف ب ْطٍف ِبح  ِمةو ِكع املا ش   آد 
ث ن ا  ده ِسِه " ح  ُثُمٌث ِلن ف  ر اِبِه ك  ُثُمٌث ِلش  ال ة  ف ُثُمٌث ِلط ع اِمِه ك  اف  ال  م ح  ُصْمب ُه ف ِإْف ك 

ث ن ا ِإْسما ِعيُل ْبُف ع يهاٍش ن حْ  ده ف ة  ح  ُف ْبُف ع ر  س  ْعِد اْلح  ـُ ْبُف م  ا ك ُد ك ع اؿ  اْلِمْقد 
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لِّ  ِمْعُت النهِبةه ص  ـْ ي ْذُكْر ِفيِه س  ل  ـ  ك  مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ِرب  ع ِف النهِبةِّ ص  يك 
فٌ  س  ِديٌث ح  ى ه ذ ا ح  ـ  ع اؿ  أ بك ِعيس  مه س  م ْيِه ك  ِحيٌا * المههـ ع  ركاد الترمذي ص 

 .فة سننه
ث ن ا مُ  -ب ده ـ  ْبف  ح  ا ِمع ِت اْلِمْقد  ا س  ا أ نهه  ه  ث ْتِنة ُأمِّة ع ْف ُأمِّ ده ْرٍب ح  مهُد ْبُف ح  ح 

ـ  ي ُقكُؿ " م ا م ؤل    مه س  م ْيِه ك  لِّ المههـ ع  ُسكؿ  َّللاهِ ص  ِمْعُت ر  ِرب  ي ُقكُؿ س  ْعِد يك  م 
ْيم   ِمةِّ ُلق  ْسُب اآْلد  ر اا ِمْف ب ْطٍف ح  ِمةو ِكع املا ش  م ب ِت آد  اٌت ُيِقْمف  ُصْمب ُه ف ِإْف   

ُثُمٌث ِلمنهف س "ِ *  ر اِب ك  ُثُمٌث ِلمشه ـِ ك  ِمةه ن ْفُسُه ف ُثُمٌث ِلمطهع ا ركاد ابف ماجة اآْلد 
 .فة سننه

د التصفية عبلج لمحساسة : يؤخذ مف مام حسام التمبينة الفاتر  بع -ٙ
 .كيطمى به مكض  الحكة

ا :  يؤخذ مف مام حسام التمبينة الفاتر  بعد لتبيض البشرة كتنقيته -ٚ
تبقيه عمى  –التصفية  بشاشة كيمسا بها الجسـ ثبلث مرات فة اليكـ 

الجسـ ساعة أك ساعة كنصف ثـ تقكـ بغسل الجسـ بعد ذلؾ بالمام 
ا تستعمل هذد الطر قة كبعده –يستعمل هذا لمدة ثبلث أياـ  –الدافئ 

 .حسب الحاجة
األمراض تعالجها ألنها تجمك بيت الدام كه أعمـ  كهناؾ كثيرالا مف -ٛ
ٌد ِمْف  -فيكفينا عكؿ الرسكؿ عميه كآله الصبلة كسبلـ  }}} ِإذ ا اْشت ك ى أ ح 

ف ْيِه ي ْعِنة ي ْبر أ  أ ْك ي ُمكت  د  ط ر  ى أ ح  ْمق  تهى ي  م ى النهاِر ح  ِؿ اْلُبْرم ُة ع  ـْ ت ز  أ ْهِمِه ل 
 .{{{فهة عامة ألي مرض  -
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 طر قة عمل التمبينة

 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

يجرش م  نخالته} مكجكد  –شعير بمدي  ٔ
 عند العطار مجركش {

  راـ ٓٓٔ

 لتر ٖ مام} عد تحتاج لز ادة المام حسب الحاجة { ٕ
 ممعقة صغيرة ٔ مما الطعاـ } حسب الحاجة { . ٖ
 

 –طر قة التحضير: 
عام كاس  مثل صينية ك رف  برف  يكض  الشعير المجركش فة ك 

م  النفح عميه مف الفـ لتخرج منه السفيرة ) كهة الجزم الحاد مف 
الشعير مثل اإلبرة ( تكرر هذد العممية عدة مرات ثـ يصب عميه المام 
البارد ليغسل ثـ يكض  فة إنام كيضاؼ إليه المام ك كض  عمى نار 

عد يحتاج إلى إضافة  ـ بأنههاد ة كيغطى بصينية حتى ينضج م  العم
 .المام

 -طر قة االستعماؿ:
   بقدر كأس صغير يؤخذ هذا الحسام } الشكربة { فة الصباح عمى الر 

 .كآخر فة المسام
حتى  فة المبرد ) الثبلجة ( يجب حف  هذا الحسام -مبلحظة هامة جدالا:

 .ال يتخمر كيصبا مسكر
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 ـػػػػػػػػػػػػػػػركُ ػػػػػػػػػكُ 

 
دعة أشت  مف لف  فارسة معناد األصفر، مف أسما ه  كركـ -أسما ه:

)فة فمسطيف كالدعة نكعاف مف الُعصفر أك مف الكركـ يجب طمب دعة 
ْرس، فة الطب النبكي ك  كُكرُكب. عقيد الهند. .ُهردالكركـ(. عرؼ ك   .الك 

 .عند العرب عديما باسـ زرنب
 .فة الطب النبكي كلقد كرد 

ْرس( لدى مف العرب؛ حيث ذكر الترمذي فة سننه  ُعرؼ الكركـ باسـ) الك 
ْرس مف ذات  ا، أنه كاف سْنع تحديث ز د بف أرعاـ عف النبة  الز ت كالك 

ْنب. د مف الجانب الذي يشتيكةعاؿ عتاد الج   .ة: ك مدلا
حديث ز د بف ارعـ عاؿ: ن عت رسكؿ ه كركى ابف ماجه فة سنته مف 

ْنب كرّسا كُعسّطا كز تلاا ُيمد به ا مف ذات  .الج 
 عشبة مف الفصيمة الزنجبار ة  -أكصافه:
الهند. الصيف. كجزر الهند الشرعية. أمر كيا الكسطى. كجزر  -مكطنه:

 األنتيل. كماليز ا كمصدرد جاكا.
 .لمكركـ الكيميا ة التركيب

% ٗٔ -ٕ.ٗيحتكي الكركـ عمى ز كت طيارة بنسبة تتراكح ما بيف 
مركبالا كلكف أهـ هذد المركبات مجمكعة ٓ٘ككف هذا الز ت مف حكالة ك ت

كهة   SesquiterPene lactonتعرؼ باسـ كيتكنات سيسككتربينية
  .(Turmerones)% كتعرؼ هذد المجمكعة باسـ تكرميركنزٓٙتشكل 
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كما يحتكي الكركـ عمى مجمكعة أخرى هامة جدالا تعرؼ باسـ ككرككمينك 
كمف أهـ مركبات هذد المجمكعة مركب  s) . (Curcuminoideيدز

كالذي فصل بشكل تجاري ك باع حاليالا   (Curcmin)الككركميف المشهكر
كمركب نقة كهك المسؤكؿ تقر بالا عف التأثيرات الدكا ية لمكركـ. ككذلؾ هك 
الذي يعطة الصبغة الصفرام التة يتميز بها الكركـ. كما يحتكي الكركـ 

 RESIN -OLEO ت الطيار يعرؼ باسـعمى خميط مف الراتنج كالز 
ككذلؾ يحتكي عمى ز ت ثابت كمكاد مرة كبركتيف كسميميكز كنبتكزاف 

 .كنشا كمعادف
 -:السل عبلج فة يسهـ ” الكركـ ” حديثة  أمر كية دراسة أشارت

عاـ مجمكعة مف األطبام بالكاليات المتحدة األمر كية بعمل عدد مف 
مكا إلستخبلص مادة الكركميف ك هذد عمى الكركـ فتكص األبحاث الطبية 

المادة تسهـ فة عبلج ك مكافحة السل الخطر الذي يهدد آالؼ المكاطنيف 
 مف مختمف أنحام العالـ ك تكصل الباحثكف إلى النتا ج اآلتية

كد األطبام أف الكركـ يحتكي عمى مجمكعة مف مضادات األكسدة التة تسهـ   .ٔ
  .فة عبلج مرض السل

ف هناؾ نتا ج لدراسات سابقة أجر ت فة آسيا أف أكضا األطبام أ  .ٕ
 .الكركـ يحتكي عمى عدة خصا ص مضادة لئلصابة بالسرطاف

أشار األطبام أف مادة الكركميف تسهـ فة التخمص مف البكتير ا التة   .ٖ
مما يعجل  تسبب اإلصابة بدام السل ك تقكـ بتحفيز الخبليا المناعية 

 .بمكافحة المرض
 



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (143 )  

 .الجذمكر أي الجذكر  -المكاد المستعممة:
  -الكركـ: هااألمراض التة يعالجبعض 

 .يقمل مف نسبة الدهكف بالجسـ، ك نشط مف الدكرة الدمكية ك نقى الدـ .ٔ
فة حل مشاكل سكم الهضـ حيث يعمل عمى انسياب العصارة  ساعدي .2

  .المرار ة التة تقكـ بتكسير الدهكف 

 لبللتهاباتإنه مضاد ما أنه طارد لمغازات كيشتهر الكرككميف أيضالا ك .3
عف طر   خفض لمستكى الهستاميف ك خفف مف اآلالـ المصاحبة لها 

 .خاصة التهاب المفاصل
إضافة إلى ذلؾ فهك عبلج تقميدي لميرعاف )الصفرام( كاالعتبلؿ  .4

 .المزمف الجسدي
 .هر لممعدة كاألمعام مف الطفيمياتكمط .5
االلتهاب الشعبة كعبلج لئلسهاؿ كالحمى كالصداع كاالنتفاخ كالزكاـ ك  .6

 .كمقكى عاـ

تعمل الز كت الطيارة المكجكدة فة الكرككميف عمى من  اإلصابات  .7
 الجركح كيحل فة ذلؾ محل المضادات الحيكي. فةالبكتير ة 

كنظرالا لمفكا د السابقة فقد اهتـ الباحثيف فة أماكف عديدة مف العالـ 
 ,بهذا النبات

عديد مف الفكا د الصحية كفى السنكات األخيرة استطاعكا اكتشاؼ ال
 األخرى لهذا النبات.

 .فة المفاصل الركماتـزمنها تخفيف آالـ  .8
 .السيدات عندبة لمدكرة الشهر ة حلتخفيف مف آالـ الطمث المصاا .9
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كما أنه عاتل لمميكركبات المعكية كاليركتكزكا كالديداف كعبلج جيد  .11
 ا.لمدكسنطار 

حمى الكبد مف آثار الهاـ كمضاد عكى لؤلكسدة كي دثبت دكر أكعد  .11
 .الممكثات كيحسف إدامد

 .كما يحمى مف حدكث السرطانات  .ٕٔ
 عبلرج لمرض السل. .ٖٔ
 النسام.أفضل العبلج لمحمل المستعصة عند مف  .ٗٔ

 -:المكاد المستعممة المقادير
  رامات ثبلث=  صغيرةممعقة  كركـ ٔ
 سـٕٓ٘=ككب  مام ٕ

ه مقدار ممعقة يكض  المام عمى نار هاد ة كيضاؼ ل -:طر قة التحضير
  مكة كاحدة أك يضاؼ الكركـ لكأس مف الشاي.ثـ يغمى كبيرة مف الكركـ 
كأس فة الصباح يشرب منه كأس كاحد يصفى ك -طر قة االستعماؿ:

 {.جيدة جدالا  كنتا جه}مجرب  ساممكآخر فة ال
يمن  منه النسام الحكامل كمف لديه مشاكل فة المرارة  -مبلحظة هامة:

 مف لديه حساسية.كالكمى كالسكري ك 
 -المكاد الفعالة:جكد بعض ك ل :الكركـ عبلج التهاب الكبد

فضبل عف ككف الكركـ مضادا عكيا لؤلكسدة كلمفيركسات 
كلبللتهابات كلمسرطاف ك تمت  بخصا ص خافضة لمككلستركؿ، ي نصا 

 .مرضى التهاب الكبد الكبا ةلالعممام به لعبلج 
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فعالية مف خبلصة الشاي أف الكركـ أكثر  فقد أظهرت الدراسات
األخضر فة تثبيط التمف الفيركسة لخبليا الكبد، كذلؾ بعد أف ثبتت عدرته 

 .برمج لمخبليا السرطانيةالمُ  )المكت الذاتة( عمى تحفيز االنتحار الذاتة
كتكصل الباحثكف بعد دراسة العناصر الطبيعية التة تشج  

جديد مف أدكية السرطاف  االنتحار الذاتة لمخبليا الخبيثة كتطك رها كجيل
(، إلى أف ٖد( كالشاي األخضر كفيتاميف )أمثل السيمينيكـ كفيتاميف )

كهة خبلصة مضادة لؤلكسدة مستخمصة مف بهار  -مادة "كركيكميف" 
 .الكركـ ذك الخصا ص الصحية المتميزة

ك رى الباحثكف أف عمى مرضى السرطاف أف يتعاطكا ما بيف 
مف خبلصة كركيكميف م  كجبة  نية  مميغراـ يكميا ٓٓٓٗك ٕٓٓٓ

بالمغذيات، حيث تعمل هذد المادة عمى تجديد كظا ف الكبد كحمايته مف 
 األمراض التة تصيبه.

يمن  منه النسام الحكامل كمف لديه مشاكل فة المرارة  -مبلحظة هامة:
 كالكمى كالسكري كمف لديه حساسية.

بالذات لكبار  ف الفخذيف()التهاب بيكالسماط  ت الجمدلتسمخا عبلجأفضل 
 ديف،السف كالمقع

 -المكاد المستعممة كطر قة االستعماؿ:
 تتككف مف 

 مف الصيدلية يكد  (1
ثبلثيف دعيقة حتى يترؾ يمسا به المكاف المسمح مف الجمد كبعد المسا 

  .يجف اليكد
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 عدر الحاجة كركـ   (2
 الكركـ عمى المكاف المطمكب عبلجه}يرش{ كبعد جفاؼ اليكد يذر 

 يغطى المكاف المصاب كض  شاشة    (3
تكرر هذد النقاط الثبلثة مرتيف فة اليكـ، حتى يبرئ المكاف المصاب 

تستعمل  م{ كنتا جه ممتازة، كبعد ذلؾ البر مجربكيعكد الجمد لطبيعته. }
 ،لكبار السف أك المقعديف مرتيف فة االسبكع

 .أك أي مطهر ينظف المكاف المصاب باليكد عبل االستعماؿ
 إذا كضعت عمى مكاف متقرح تعمل ألـ )أي حرعة فة المكاف(. -بلحظة:م
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 ر حاف
 خمة

لبافحصى أ  

 أسكة دنيا 

 صور لبعض األعشاب
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 رجل احلمام
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 شقائق النعمان
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 ُزحيف

 زعتر  زاؿ
 زعتر فارسة
 زعتر ركمة

 خنشار
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 هندبام بر ة
 خس بري 
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 شاه األرض
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ميرمية -  
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ْرس( كجذكرد كركـلنبات  صكر  ػػ كفة الطب النبكي )الك 
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 شرعاد  الباب احل

 العالج الطبيعي رن طريقفي  
 تالمنعكدا 
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عمـ المنعكسات هك عبارة عمـ عديـ أكؿ مف استعممه الفراعنة 
كمف ثـ انتشر بيف البشر ة كهك عمـ عا ـ عمى عمـ التشر ا  فكالصينيي

 .فمف تتب  الشرايي
عا ـ عمى أف لكل عضك فة جسـ اإلنساف له  -كعمـ المنعكسات:

اليسرى أك فة  القدـ باطف القدـ إما فة باطف الرأس أك ما يقابمه فة
. كأيضا  األذف يكجد لكل عضك فة الجسـ ما يقابمه فة باطف القدـ اليمنى

 .ضك فة الجسـ ما يقابمه فة اليديفاألذف. كأف فة اليديف يكجد لكل ع
كلقد أثبت العمـ الحديث أف هذا العمـ له كاع  كاستعممه فة العبلج 

نييف كيشهد لهـ العمـ الطبيعة كأكثر مف أبدع فة هذا العمـ هـ الصي
الحديث فة ذلؾ لعبلجهـ لبعض األمراض المستعصية مثل مرض الشقيقة 

 .شهر مف أف تعرؼ كهة أفضل عبلج لهفاإلبر الصينية هة أ
استعممه العرب كما يستعمل الكة بالنار عمى طر قة عمـ المنعكسات كعد 

 . القدمام كالمسمميف
األذف كاليديف كهـ عبارة عف تكجد صكر فة الكتاب لمقدميف ك  -مبلحظة:

 .هتأف يعالج عف طر قلمصكر ستطي  المتتب  خر طة لكل عضك ي

 ادلساج  -العالج الطبيعي  –العالج عن طريق التدليك 
 

 علم ادلنعكسات 
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 الر فمكسكلكجة أك السكجكؾأك العبلج الطبيعة 

أف جمي  األجهزة الحيكية بالجسـ متصمة بنقاط معينة  -:كفكرته 
فة باطف القدـ كاليد، كعند تتب  هذد النقاط كالضغط عميها، يمكف 

ة فة العبلج مف المرض كتنشيط الدكرة الدمكية كتحسيف الجهاز المساعد
المناعة الطبيعة فة الجسـ. كالعبلج بالضغط ليس بالجديد، إذ استخدمه 

عاـ، كفة أكا ل القرف  ٖٓٓٓالفراعنة كالصينيكف منذ ما يقرب مف 
العشر ف، كض  الطبيب كلياـ فتزجيرالد نظر ة عمـ المنعكسات كسرعاف 

فركع الطب التكميمة. يستخدـ هذا العمـ لعبلج الكثير مف  ما أصبا أحد
الحاالت مثل آالـ الظهر كالمفاصل، اضطرابات الدكرة الدمكية، القكلكف، 

  .ارتفاع ضغط الدـ، الخمل الهرمكنة، الصداع النصفة، كالتكتر
فإف القدميف كاليديف تحتكي عمى   -:حسب ممارسة هذا الطب 

ة لجمي  أجزام الجسـ، كعند انسداد هذد المسارات العصبية المكصم
المسارات يشعر الجسـ بعدـ الراحة، مما يظهر فة صكرة أعراض 
مرضية. كحسب نظر ة عمـ المنعكسات، هناؾ عشر مناط  فة الجسـ، 
مقسمة إلى نصفيف، خمسة بالجانب األيمف كخمسة بالجانب األيسر، كل 

ثاؿ، عندما يعانة منها متصل بأجهزة حيكية بالجسـ. عمى سبيل الم
الشخص مف آالـ بالرأس أك العن  فهناؾ نقاط معينة مكجكدة فة أصاب  
  .القدـ يمكف بتدليكها كالضغط عميها المساعدة فة عبلجه مف تمؾ اآلالـ

 العالج الطبيعي
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كهك بتدليؾ العضك المصاب بالز ت  -كيفية العبلج الطبيعة:
د عمى كتمر ر أصاب  اليد برف  عمى هذا العضك أك تمر ر أصاب  الي

المكاف المحدد فة باطف القدـ أك األذف أك اليد كبشكل دا ري أك بحركة 
كيستعمل  –أك الديف كيفضل أف يككف عف طر   باطف القدـ  –منتظمة 

الز كت أك أك  يرهما مف  أك بكر ـ مطري ز ت الز تكف أك ز ت المكز 
 .الكر مات كل حسب حاجته

 قة أكثر مف مرة.المدة دعيالمحددة  عمى النقطة طأك بالضغ
تقكـ بتنشيط الدكرة الدمكية فة العضك كلذلؾ  -هذد العممية:

 .ار هذد الطر   فة اليـك عدة مراتتعالج المرض المكجكد بتكر 
تسهيل كضعت أكثر مف خر طة لباطف القدـ أك اليد لز ادة التكضيا كل

كلكجكد بعض المعمكمات لـ تكجد فة خر طة  تتب  العضك المراد معالجته،
 .  فيسهل تحديد العضك المراد معالجةأخرى 

هذد الطر قة تعالج الكثير مف اآلالـ المتعمقة بالظهر  -مػػػبلحظػػػػػػة:
 {.مجربكألعصاب بالتدليؾ مف اليد أك القدـ }
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 يتـ العبلج إما بالضغط عمى نقطة المحددة عمى الخارطة أك بالتدليؾ. 

 

  بعض الصور خلرائط ادلنعكسات
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 كردة أـ أرب  ألكاف
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 شرعي لثانالباب ا

 الجزء الثاني
 مراض مختلفةألالعالج في 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 بــــــــــــــــــلعجيالج اـــــــــالع

عف العاـ الض يعالج .فة عكة مناعة الجسـ كمقاكمة لؤلمراض يز د
 اآلالـ يعالج. كالكرستركؿ فتصمب الشرايي يز ل. فة الجسـ ك ز ل اإلرهاؽ
الممتدة مف رمانة  اآلالـ يعالج. كآالـ الركبتيف ـالناتجة عف الركماتز 

 مقكي  .كخدراف القدميف كاليديف تشنجات الساعيف يعالج. الِرجل إلى الكرؾ
 .لمقكة الجنسية عند الرجاؿ عبلج. لؤلعصاب ك خفف مف مرض الرعاش

 

 هك حيكاف مثل السحمية كيشبه بالتمساح ألف ظهرد مخطط باألسكد
 (كلذلؾ يطم  عميه اسـ التمساح فة مصر)

-المكاد المستعممة كالمقادير:  

  راـ ٕٓ٘ عسل نحل  .1

 حبة ٕٓ كبش عرنفل   .2
 نصف ممعقة صغيرة زنجبيل  .3
 نصف ممعقة صغيرة زعتر  زاؿ  .4
 كاحد متكسط سقنقكر   .5
 ممعقة كبيرة ( ت الحبة الخضرامز ت البطـ ) ز   .6
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ّنب ر  .7   رامييف فقط ( الحكت كبد) جاؼ مثل شم  العسل ع 
 أرب  حبات لكز حمك  .8

يقص أظافر السقنقكر كترمى ثـ يطحف السقنقكر  -:طر قة التحضير
كيطحف الكبش عرنفل كالزنجبيل كزعتر الغزاؿ كالمكز  ابا ناعمبحيث يص

 ز ت البطـ لمعسل )ك خمط جيدالا(.ميط ك لهذا الخثـ يبرش العنبر كيضاؼ 

{ فقط ال  يرنصف ممعقة صغير مرة كاحدة فاليكـ }  -طر قة االستعماؿ:
  يكـ ثـ يؤخذ مف هذا الخميط عند الحاجة نصف ممعقة صغيرة ٘ٔلمدة 
 .قنقكر مكجكد عند العطار. السفقط

بالتعميمات كعدـ تجاكز النصف  ديجب التقيي -مبلحظة هامة جدالا:
 .)) مجرب لجمي  ما ذكر أنه يعالجه ((الممعقة الصغيرة. 

 .ألصحاب الضغط المرتف  -:لهايمن  استعم
 
 كج  الرأس الشقيقة

 
 عبلج مرض الشقيقة   

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
 سـ مرب   ) ممعقة كبيرة (ٓٔل لك القرفة  .1
 حسب الحاجة بحيث تصبا عجينة فاتر -مام   .2

يضاؼ المام الفاتر لمقرفة بممعقة صغيرة بحيث  -طر قة التحضير :
 تصبا عجينة 
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 ٓٔيطبل بهذد العجينة الجبهة ) الجبيف ( لمدة   -:ة االستعماؿطر ق
 دعا   فقط.

ف ألنها تضر العيكف يجب االبتعاد عف العيني -:تحذير هامة جدالا   

هذد الكصفة تكجد احمرار فة الجمد كعند كضعها  -:مبلحظة هامة جدالا 
كعند كضعها فهة  تكجد احمرار فة الجمدعمى الجمد تكجد حرعة لذلؾ 
.تعالج مكاف أأللـ بإثارة الجمد  

 
 الكمى أفضل مف الساب  حصى

 

  لتنز ل الحصى مف الكمىعبلج  
 اخذ هذد المكاد بعد األكل ك جب مف ثبلث مكادتتككف 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألكلالمادة 
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  راـٓٔ هالكؾ ٔ

 لتر مام ٕ
  كض  الهمكؾ عمى المام ثـ يغمى.ي -:طر قة التحضير

 .يشرب بعد التصفية كأس كاحد ثبلث مرات فة اليكـ -:االستعماؿطر قة 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػانيػػػػػػػػػػػػػػػالثالمادة 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـٓٔ عب الديب المعركؼ فة الخميل ٔ

 لتر مام ٕ
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 ض  عنب الديب عمى المام ثـ يغمىيك  -طر قة التحضير:

 يشرب بعد التصفية كأس كاحد ثبلث مرات فة اليـك  -طر قة االستعماؿ:
 الثالثةالمادة 

 -المكاد المستعممة كالمقادير:
  راـٓٔ مةخ ٔ

 لتر مام ٕ

 يكض  الخمة عمى المام ثـ تغمى   -طر قة التحضير:
 يشرب بعد التصفية كأس كاحد ثبلث مرات فة اليكـ -ستعماؿ:الطر قة ا
 .الخمة تعمل دكخة كتعمل عمى ادرار البكؿ -:تنبيه

هذد المكاد كمها مدرة لمبكؿ كهة تخمص الجسـ مف  -مبلحظة هامة جدالا:
ك جب  ض الضغط فبل بد مف عياس الضغطاخفعمل عمى انتاألمبلح كعد 

 {.مجربة}اإلكثار مف شرب المام
    

 لمحمل عند النسامعبلج 

 
 مف أفضل العبلج لمحمل المستعصة عند النسام.

  الحمل المستعصةعبلج  
 -:المكاد المستعممة المقادير

  رامات ثبلث=  صغيرةممعقة  كركـ ٔ
 سـٕٓ٘ككب = مام ٕ
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يكض  المام عمى نار هاد ة كيضاؼ له مقدار ممعقة  -التحضير:طر قة 
 كبيرة مف الكركـ ثـ يغمى  مكة كاحدة أك يضاؼ الكركـ لكأس مف الشاي.

 .يصفى كيشرب منه كأس كاحد كأس فة الصباح -طر قة االستعماؿ:
 }مجرب كنتا جه جيدة جدالا{.كآخر فة المسام 
 المرارة فة كمف لديه مشاكل يمن  منه النسام الحكامل -مبلحظة هامة:

 .كمف لديه حساسية السكري ك الكمى ك 
 

 ةػػػػػػػػػػػػػػركبػػػػػػػػػالك  الظهػػػػػػػػػػػػػػر الـآ

 
 كأالـ الظهر كالركبة ـزعبلج لمركمات  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 سـ مرب   ) ممعقة كبيرة (ٓٔلكل  القرفة ٔ
 تصبا عجينة حسب الحاجة بحيث فاتر -مام  ٕ

يضاؼ المام الفاتر لمقرفة بممعقة صغيرة بحيث تصبا  -:طر قة التحضير
 .عجينة

 .دعا   فقط ٓٔنة مكاف أأللـ لمدة يطبل بهذد العجي -:طر قة االستعماؿ
هذد الكصفة تكجد احمرار فة الجمد كعند كضعها  -مبلحظة هامة جدالا:

 .د كعند كضعهافة الجم احمرارعمى الجمد تكجد حرعة لذلؾ تكجد 
 .{مجرب} .ـ بإثارة الجمدألأفهة تعالج مكاف 
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 الحزاز –حمكضة المعدة 

 
  حمكضة المعدةعبلج  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 سـ مكعب ٘فحـ بقدر  فحـ  ٔ
 كأس كاحد مام  ٕ 

ُيشع ل الفحـ بالنار حتى يصبا جمرة نار يطفأ بكأس  -:طر قة التحضير
م مف األلمنيكـ أك الحديد كاألفضل أف يككف الكعام مف المام أك بكعا

 .الزجاج المضاد لمنار ثـ يصفى المام

 .يشرب كأس المام عند المزكـ -:تعماؿطر قة االس
 الحزاز –عبلج أخر لحمكضة المعدة 

  
اكشف البطف ثـ تبمل يدؾ بالمام البارد )أي مف  -:طر قة االستعماؿ

ـ المعدة عدة مرات فة نفس الكعت الصنبكر( ثـ تمسا البطف أي ث  
 إماتحصل عمى النتيجة خبلؿ  دعا   عد تحتاج تكرارها، فينتج عف ذلؾ 

}هذا مف الفـ كبعدها يهذب ألـ البطف نها يا  تتجشأ أف أك ر ا تخرج أف
 أفضل طر قة كأسرعها كهة مجربة{.

 }مجرب{.بعد رب  ساعة تقر بالا تذهب الحمكضة  -: مبلحظة
 أالـ البطف كنفخة البطفعبلج البرد ك 

 }مجرب{. ضة المعدةك هك نفس عبلج حم
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 ابػػػػػػػػب الشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
 -المكاد المستعممة كالمقادير:

  راـٓٓٔ -الحنطة  –عما بمدي  ٔ
  عطعة مف الحديد مبسط عر ض ٕ

يكض  القما فة كعام منبسط مثل صينية  -:طر قة التحضير كاالستعماؿ
مّ  ى الحديد بالنار بحيث تصبا المبسطة حمرام مف النار ثـ تكض  ثـ ُيح 

عمى القما فيخرج ز ت مف القما يؤخذ هذا الز ت بسرعة كيطبل به 
 {مجرب}.ساعة ٛٗف حب الشباب ك بقى لمدة مكا

 يجف بسرعة كُيككف مادة مثل الزجاج  -:ةػػػػػػػػػػػػػػػبلحظػػػػػػػم
  

 حصاة المرارة
  ةر مراال حصاةعبلج  

 -المكاد المستعممة كالمقادير:

 عصير برتقاؿ  .ٔ
 عصير ليمكف   .ٕ
 عصير الكرافكت  .ٖ
 (كيشرب مام بغمىك ع امغمة )نعن -نعناع     .ٗ

يشرب مف العصير كل نكع مف العصير لكحدة عمى  -:طر قة االستعماؿ
 .كؤكس فة اليكـ كيشرب منه عدر المستطاع لمدة أسبكع ٖاألعل 
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 {مجرب}ة تمفز كف لمتأكد مف ذهاب الحصاة.يجب عمل صكر  -: مبلحظة
 

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػالج

كهك مرض جمدي معدي يظهر عمى هي ة طفا جمدي يتميز  :الجرب
بكجكد حكة جمدية شديدة فة جمي  أجزام الجسـ خاصة فة الميل أثنام 
النكـ كتحدث اإلصابة بالمرض نتيجة العدكى بنكع مف الطفيميات صغير 

 Sarcoptesسكسة ، عثة ( تسمى القارمة الجربية جدا فة الحجـ )

Scabiei لة إصابة بالجرب سنكيا فة مميكف حا ٖٓٓ. كتحدث أكثر مف
 . العالـ

  -األعراض:

حيث يصبا حكة جمدية شديدة كمستمرة تزداد فة الميل أثنام النكـ  -ٔ
أجزام . كعادة تككف الحكة فة جمي  الجمد دافئ. كما تزداد بعد االستحماـ

 . را أف تككف فة الكجه كفركة الرأس، كنادـ خاصة الجذع كاألطراؼالجس
. ك المكف  ير منتظمة الشكل فة الجمدخطكط رفيعة جدا رمادية  -ٕ

تمثل الجحكر الصغيرة ) األنفاؽ ( التة تقكـ أنثى الطفيل بحفرها لكض  
، لكف عدـ طكط الرفيعة تؤكد اإلصابة بالمرضالبيض . ك كجكد هذد الخ

ينفة المرض . كبالفحص المجهري لمحتكيات تمؾ الجحكر  كجكدها ال
حيث أف الطفيميات المسببة  .ف رؤية الطفيميات البالغة كالبيضيمك

را فة ثنايا لمجرب تفضل األماكف الداف ة مف الجمد، لذلؾ تككف أكثر انتشا
األرداؼ، المرفقيف، باطف ، الجمد، اإلبطيف، بيف األصاب ، حكؿ السرة



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (188 )  

ناسمية خاصة القضيب ككيس ، األعضام التممة الثديالرسغ، حكؿ ح
 الصفف.

  الجربعبلج   
 .طحينة سمسـ -المكاد المستعممة كالمقادير:

 يدهف ثبلث مرات فة اليكـ .  -:طر قة االستعماؿ
يجب  سيل مبلبس المصاب جيدا كأ طية الفراش  -:ظة هامه جدالا مبلح

سرة . ك جب تجمي  األعراض كاالهتماـ بالنظافة الشخصية لجمي  أفراد األ
الشخصية ك كضعها فة كيس ببلستيؾ ك كضعه فة مكاف بعيد )مخزف( 

حيث أف الطفيميات لمدة أسبكعيف لمتأكد مف القضام عمى الطفيميات 
 .ؿ أسبكع بعيدا عف جسـ اإلنسافتمكت تماما خبل 

 مجربل آخر عبلج   
 .مف البتركؿيدهف بنز ف الناتج  -المكاد المستعممة كالمقادير:

 -طر قة االستعماؿ : 
   .يدهف ثبلث مرات فة اليكـ

  لمجربآخر عبلج   
 .ة الكبر ت أك بدهف بمرهـ الكبر تبصابكنالغسل  -المكاد المستعممة:

 يمكف الحصكؿ عميها مف الصيدليات . -:مبلحظه
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 مقكي جنسة - عهكة السمطاف

 
الرجل أف يجام  أكثر  يستطي  – مقكي جنسةالقهكة هة عبارة عف  هذد

 مف مرة فة الميمة الكاحدة بدكف الشعكر باإلرهاؽ.
 -:المكاد المستعممة كالمقادير

 غرام 251 قيوة مطحونة –بن  1
  راـ ٕٓ٘ شعير مطحكف  2
  راـ ٓ٘ جنزبيل مطحكف  3
  راـ ٓٔ كبش عرنفل مطحكف  4
  راـ ٖ مسكة مطحكنة 5
  راـ ٕٓ٘ حب الهاف-هيل مطحكف  6
 حسب المقدار المراد شربه امم 7

 -طر قة التحضير:
 .تخمط جمي  المكاد المطحكنة جيدالا 

 -طر قة االستعماؿ:
تأخذ ممغقة كبيرة مف الخميط كتكض  عمى المام ثـ يغمى مثل القهكة 

 {.ةمجرب. }كاحد فة اليكـصغير العادية كيشرب منها كأس 
 ر.  ييشرب كأس كاحد فقط فة اليكـ ال -مبلحظة هامة جدالا:
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 تسمخات الجمد أك السماط

 
السماط )التهاب بيف الفخذيف( بالذات  كألتسمخات الجمد  أفضل عبلج

 كاألطفاؿ. لكل األعماركتفيد  لكبار السف كالمقعديف،

 -المكاد المستعممة كطر قة االستعماؿ:
 تتككف مف 
 مف الصيدلية أك أي مطهر    -   يكد   (1

ثبلثيف دعيقة حتى يترؾ الجمد كبعد المسا يمسا به المكاف المسمح مف 
 . يجف اليكد
 قدر الحاجة كركـ   (2

 كبعد جفاؼ اليكد يذر }يرش{ الكركـ عمى المكاف المطمكب عبلجه
 يغطى المكاف المصاب كض  شاشة    (3

تكرر هذد النقاط الثبلثة مرتيف فة اليكـ، حتى يبرئ المكاف المصاب 
تستعمل  مجه ممتازة، كبعد ذلؾ البر { كنتا مجربكيعكد الجمد لطبيعته. }

 ،لكبار السف أك المقعديف مرتيف فة االسبكع
 .أك أي مطهر تعماؿينظف المكاف المصاب باليكد عبل االس

 إذا كضعت عمى مكاف متقرح تعمل ألـ )أي حرعة فة المكاف(. -مبلحظة:
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 المحـار مالقدـ أك مسمسمار 

 
 مسمار القدـهك  ما

هك عبارة عف بركز لحمة أك نسيج يظهر عمى القدـ، سبب ظهكرها 
أك أك لكثرة المشة الحذام،  ي ضلعمى اسفل القدـ ضغط الجمد كالعظاـ 

ك تككف مف خبليا ميتة تتراكـ عمى سطا بسبب الكعكؼ لمدة طك مة، 
الجمد. كعد يبدك المسمار لمناظر سطحيالا إاّل أّنه عادة يككف عمى شكل 

 .عم  عمي  فة الجمد يحدث ألمالا إذا ضغط عميه
  مسمار القدـعبلج 
  -:المستعممةالمكاد 
 ملعقتين طعامملح   .1
 كنصفلتر  مام  .2

بحيث يتحممه  أياترا فسخيف المام بحيث ككف ي -:حضيرتلكطر قة ا
  .كيضاؼ له مما الطعاـ الجسـ

فيه المدة عشرة  (نق  القدميفتف )غمس القدميت -:الستعماؿكطر قة ا
ساعة يستعمل مبرد ٕٔالقدميف كبعد  مؾ تجففبعد ذلثـ  .دعا   تقر با  

 اف المسمار عدر المستطاع.كيبرد م ناعـمبرد  أي أك األظافر
هة ك  حتى ينتهة كجكد المسمار. لعدة أياـكرر هذد الطر قة ت -:مبلحظة

 {مجرب} أفضل طر قة
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 المراج  كالمصادر
 
 بيسة.الدكتكر حساف ع -معجـ األعشاب كالنباتات الطبية   (ٔ
 الدكتكر يكسف أبك نجـ . -معجـ النباتات الطبية   (ٕ
 أحمد شمس الديف.  -التداكي باألعشاب كالنباتات عديما كحديثا   (ٖ
 عبد الطيف عاشكر. -األعشاب طبيبؾ الطبيعة   (ٗ
 الدكتكر أميف ركيحه. -التداكي باألعشاب   (٘
 أبك حذيفة  إبراهيـ بف دمحم. -التداكي بعسل النحل   (ٙ
 الدكتكر أحمد لطفة عبد السبلـ. -ل تربية النح  (ٚ
 أبك الفدام دمحم عزت دمحم عارؼ . -مف كنكز الطب العربة   (ٛ
 الدكتكر أميف الحسينة. -األعشاب كالجنس   (ٜ
البػف سػينا تحقيػ   -األدكية المفردة فة كتاب القانكف فة الطػب  (ٓٔ

 مهند عبد األمير األعـ .
 قداحة .فرح عبد الحميد ال  -الشفام بالحبة السكدام   (ٔٔ
 أبك الفدام دمحم عزت دمحم عارؼ. -عالج نفسؾ بطعامؾ كشرابؾ  (ٕٔ
 الجسـ البشري. -مكتبة المصكر  (ٖٔ
 .أميل خميل بيدرس -ل الرجل الطبة دلي (ٗٔ
 أميف ركيحه. -الركماتيـز  (٘ٔ
 البف عيـ الجكز ة. -الطب النبكي  (ٙٔ
جػػػبلؿ الػػػديف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف  - الرحمػػػة فػػػة الطػػػب كالحكمػػػة (ٚٔ

 السيكطة.
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داكد بػػػف عمػػػر  -رة أكلػػػة األلبػػػاب كجػػػام  العجػػػب العجػػػاب تػػػذك (ٛٔ
 األنطاكة.

 .ركال شبارك –األعشاب الطبية فة فمسطيف  (ٜٔ
 .أحمد فرج العطيات –مكسكعة النباتات الطبية الميسرة  (ٕٓ
 .فات مجربةكص (ٕٔ

 .النت القيل مف المعمكمات مف (ٕٕ

 
 المقادير المستعممة فة الكتاب

 
 -:لز تألدكات تساكي مف المام أك اهذد ا

 
  راـ  سنتيمتر مكعب نكع األدكات المستعممة 

  ٓ٘ٔ كػػػأس 
  ٕٓٔ كأس شاي صغير

  ٓٙ فنجاف عهكة
 ٘ ٘ ممعقة كبيرة 
 ٖ ٖ ممعقة صغيرة

 ٔ  سنتيمتر مكعب
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 شعػػػر
 أحمد عمر بصيمة -:األستاذ شعر

لِّ عمى الهادي األميف  بِّ ص  يا ر 
 فقدْ 
 

 براساأْرسى ألمته نهجالا كن 
 فيه النجاُة مف الدنيا كزخرفها 

 
ّناسا   فيحذُر الخمُ  كسكاسالا كخ 

فٍ    إلى النعيـ كداِر الُخمد فة ع د 
 

 تطيُب أجكاؤها ِعطرالا كأنفاسا 
ـِ بها األدكاُم عْد كُثرْت    ُدنيا األنا

 
ما عّل فيها الذي ِمف شرِّها  

 عاسى
 

 لكف رحمته شامت فكاف ل نا
 

 عْد شفى الّناسا لكل داٍم دكامُ  
 أعشاُب تربتنا فيها الشفاُم لنا 

 
ـِ حرهاسا  ـُ منها عمى األجسا  تقي

 بقدرِة ِه تنجك النفُس ِمْف م ر ضٍ  
 

 كعْد تعكُد له األبداُف أ نكاسا 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ـة ـــــــــــــــــــــــــــــــامتــاخل

هػػػذا الكتػػػاب بحمػػػد ه كعكنػػػه الطبعػػػة الثانيػػػة للقػػػد تمػػػت كتابػػػة    
فيمػا ركاد أبػػك داكد كالترمػػذي  :لمهػػـ كسػمـ عمػػى سػيدنا دمحم القا ػػلكصػمى ا

عػاؿ نعػـ  .األعراب أال نتداكى يا رسػكؿ هعف أسامه بف شر   عاؿ عالت 
كض  له شفام أك دكام إال دام يا عباد ه تداككا فإف ه لـ يض  دام إال 

 .  . صدؽ رسكؿ ه اما هك عاؿ الهـركاحدا عالكا 
الػكارد فػة نهايػة عصػيدة البػردة  أنهة كتابتة هػذد بالػدعام كالثنػامك  

 .لئلماـ البكصيري 
 صبرا  متى تدعه األهكاؿ    ينهـز  كالطف  بعبدؾ  فة الدار ف إف له

 عمى    النبة   بمنهل      كمنسجـ  نؾ  دا مةكأذف  لسحب  صبلة  م
 كأطرب  العيس حادي العيس  بالنغـ  ما رنحت  عذبات ُألباف ر ا  صبا
 كعف  عمة  كعف عثماف ذي  الكـر  ثـ الرضا عف أبة بكر كعف عمر
 أهل   التقى  كالنقى  كالحمـ  كالكـر  كاآلؿ  كالصحب ثـ التابعيف  فهـ

 كُأ فر لنا  ما مضى  يا كاس  الكـر  مغ  مقاصدنايا رب بالمصطفى  ب
 يتمكد فة المسجد األعصى كفة الحـر   كأ فر  إلهة  لكل  المسمميف  بما
 كاسمه    عسـ  مف  أعظـ     القسـ  بجاد  مف  بيته  فة  طيبة   حـر
 عمى   حبيبؾ   خير   الخم    كمهـ  مكالي   صل  كسمـ  دا ما   أبدا

 المؤلف 
  الب دمحم ياسيف أبك شخدـ الحسينة

 ـٕٙٔٓ/  ٗ/ ٔهػ  ٖٚٗٔجمادى اآلخرة  ٕٕالمكاف  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 ال كماؿ إال 
 

م ف ُيؤلف كتابا  يحُب أف يككف فة أجمِل صكرٍة ك تمنى أف يككف  
كٍل فهك ير ُدُد شام ةلا بيف الُكتب  .كأنّى لُه هذا. عمى أفضِل ش 

ط  فيه مف  فسُه ك ؤنبها ما عاش مف دهٍر عمى مافهك ُيحِدُث ن   ف ره
 .ن قٍص أك ِز ادة
 ، كليعذرنا مف يقرأ لنا كلُيكِمل مف ُهـ بعدنا.إعرار ع جٍز مناهذا 

 -:ماؿ  إال ّلّل عزه كجله القا لفبل ك  
ُدكا ِفيِه  أ ف بل } ج  اف  كلك كاف  ِمف ِعنِد   يِر ِه ل ك  بهُركف  الُقرم  ي ت د 

.صدؽ ه العظيـ{ اخِتبلفالا كثيرالا 
 

  الب دمحم ياسيف أبك شخدـ الحسينة
 

 ـ ٜٜٛٔ/  ٔ/ ٕٕالتار ح   
 

 هػ ٛٔٗٔمف شهر رمضاف المبارؾ سنة      ٕٗالمكاف    

 



 احلاوي الصغري للتداوي ابألعشاب

 (215 )  
 


