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  بعض العقاقري الطبية النباتية يف الرتاث العربي              
 . د. زينب كاهل كرينمأ.    

 هركس احياء الرتاث العلوي العربي -جاهعة بغذاد                  
 املستخلص  

منذ وجود اإلنسان عمى سطح األرض عرف أسموب العبلج بالنباتات واألعشاب الطبية 
تجارب الذاتية .. وقديما كانت جميع األمراض واآلالم تعالج باألعشاب . والطبيعية بالفطرة وال

ومع مرور األيام وتطور الحضارات ظيرت األدوية المصنعة كيميائيا لتنافس األعشاب . 
وبفضل التقدم العممى والتكنولوجى السريع استطاع اإلنسان تدريجيا االستغناء عن األعشاب 

ة والعقاقير الكيميائية . ورغما عن ذلك فإنو فى الوقت الحاضر فى العبلج واستبداليا باألدوي
استطاعت األعشاب جذب األنظار من جديد لتصبح مثار الحديث بين العمماء واألطباء 

 .والمرضى عمى السوء ما بين التأييد والرفض
Abstract 

Since human existence on the Earth's surface known plants and 
medical and natural herbs innately self-testing method of treatment .. 
In the past all the diseases and afflictions treated with herbs. With the 
passage of time and the evolution of civilizations medicines 
manufactured chemically emerged to compete with weeds. Thanks to 
the practical progress and rapid technological human could gradually 
dispense herbs in the treatment and replace them with medicines and 
chemical drugs. Nevertheless it is at present able herbs attract 
attention again to become the subject of talk among scientists, doctors 
and patients on the bad between support and rejection. 
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 املقذهة 
من فضائل هللا عزوجل عمى البشر أن خمقيم وخمق معيم النبات والحيوان ومركبات 
االرض فربط االنسان بينو وبين ماحولو محاوال االستفادة من كل شيء وواحدة من عبلئقو ىذه 

 ، عبلقتو بالنباتات واالعشاب التي تغطي وجو االرض .
الزمن كون فكره وخبرة في ىذا  فاستعمل االعشاب لمتداوؼ من االمراض والعمل وبتقادم

المجال ، وقد بمغ العرب درجة من الميارة في الطب والعبلج من النباتات التي استعمموىا في 
عبلج امراضيم بل توصموا الى تكوين وصفات طبية لكل مرض وعمة والتي مازالت تستعمل 

 الى الوقت الحاضر .
ا المبرحة التي تصيب االنسان ويمكن فجميع االمراض المزمنة بأعراضيا المختمفة وآالمي

شفاؤىا تماما أو تخفيفيا نوعا ما باستعمال بعض االغذية ذات المصادر النباتية الن الدواء 
( قال )ما أنزل هللا من دواء اال أنزل ملسو هيلع هللا ىلصوالشفاء من جنس الطعام والغذاء كما ان الرسول دمحم )
حة بالحفع من الشبع وترك التكاسل عن لو شفاء ( ، يقول كبير االطباء ابقراط )استدامة الص

الرياضة ويؤكد فاضل االطباء جالينوس بقولو )من اثر ان ال يمرض فميجعل وكده ان ال 
يحصل عنده سوء ىضم وال يتحرك بعد الطعام وسائر االطباء امروا ان يرفع االنسان يده عن 

االغذية الرديئة أقل ضررا الطعام وعنده بقية من الشيوة حتى انيم اجمعوا عمى ان القميل من 
من الكثير من االغذية الجيدة وينبغي ان يؤخذ من الغذاء حين اعتدال اليواء قدر ما يمسك 
الرمق ويسد الشيوة وال يمدد المعدة وال يثقل عمييا وال يسرع معو العطش وال يحدث عنو نفخ 

ة من غير تقدم او وقراقر وال يتبعو جشأ فاسد بل يعقب راحة وخفة وتندفع فضبلتو بسيول
 (7)تأخر فاذا عمم ىذا المقدار يواضب عميو ويقمل منو في الصيف ويزداد في الشتاء بتدريج 

ومن  ( 2)ولذا فاالنسان منذ النشأة قد أليم البحث عن الطعام والغذاء من اجل البقاء والشفاء
البمسم الشافي الغذاء خاصة النباتات ما تنتجو من افرازات أولية او منتجات طبيعية ذات 

زالة العمل الجسدية بموت الداء ومنع الممل ،  واإلكسير الواقي في عبلج االمراض البشرية وا 
ثبت بالدليل القاطع والبرىان الساطع أن المممكة النباتية غنية بمنتجاتيا الثانوية ذات الطعم 

لوجي عبلجيا ضد المر والرائحة العطرية متميزة بنشاطيا الحيوػ بيولوجيا وتأثيرىا الفسيو 
معظم االمراض المستعصية التي تصيب بني البشر والحيوانات األليفة والطيور المنزلية 

   .والكائنات االخرػ 
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واستطاع كثير من العمماء االوروبيين ان يكشفوا الستار عن ابتكارات عربية لم يسبقيم أحد 
جد في مكتبة فرايبورغ بالمانيا الييا من قبل ،فكتاب )شرح تشريح القانون (البن النفيس الذؼ و 

أحدث انقبلبا جذريا في عمم التشريح بوصفو الدورة الدموية الصغرػ الول مرة وىو ما لم يكن 
معروفا من قبل كما عثرت المستشرقة االلمانية فريدرون ىاو بالصدفة عمى رسالة لمرازؼ 

رض الزكام ألبي ضمن مجموعة مخطوطات تحت عنوان )مقالة في العمة التي من اجميا يع
زيد البمخي في فصل الربيع عند شمو الورود ( والتي وصف فييا الرشح والتحسس الول مرة 

 . ( 3)في التاريخ 
فاشتيرت كثير من الكتب العربية والتي ألفيا االطباء العرب منيا ، المنصورؼ البي بكر 

لطبية والكيميائية منو ( وقد ترجم ىذا الكتاب الى البلتينية وظمت تدرس االجزاء ا 4الرازؼ)
حتى القرن السادس عشر ، وكتاب الحاوؼ الذؼ ظل يدرس في كمية الطب بباريس حتى سنة 

 .(5) م  7394
والذؼ اشتير بكونو موسوعة ومرجعا لمطب  ( 6)وابن سينا ألف كتابو القانون في الطب

والصيدلة في كثير من البمدان العالمية حتى القرن الثامن عشر وأورد كثير من النباتات الطبية 
التي استعمميا العرب والفرس واليونان واليند والصين ، ويتكون من خمسة اجزاء مختمفة 

ستعمال في عموم الطب ومعرفة االمراض وعبلجيا وعموم العقاقير وتحضيرىا التخصص واال
ووصف لمنباتات الطبية والعطرية وأىميتيا العبلجية واستعماالتيا وتصنيفيا وطرق استخبلص 
مركباتيا وطرق حفظيا لبقائيا فترة طويمة ، وفوق كل ذلك عد ابن سينا من ابرع عمماء 

 وطبيب وفاكي وميندس وموسيقي .  عصره وىو فيمسوف وشاعر وعالم
اما ابن البيطار فيعد حجة في النبات وعموم العقاقير ولو مؤلفات كثيرة وكبيرة في ىذا 

و)المفتي في االدوية المفردة ( و)  ( 7)المضمار مثل : )الجامع لمفردات االدوية واالغذية (
 . ( 8()االبدان االنسانية االفعال الغريبة والخواص العجيبة ( و)الدرة البيية في منافع 

عقار طبي معظميا  2222وقد عرف كتابو مفردات الطب بشيرتو الحتوائو عمى اكثر من 
عقار اكتشفيا العرب  422نبات طبي وعطرؼ ( من بينيا حوالي  7422من أصل نباتي )

 .( 9) من النباتات البرية والموجودة في ببلدىم 
والمعروف بتذكرة  ( 72)فوتنا اال ان نذكر كتاب التذكرةوحينما نتكمم عن المؤلفات الطبية ال ي

م( وقد أحصى فييا العقاقير واالعشاب وما كتب عن كل  7622 – 7538داود االنطاكي )
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نبات ونظميا بحسب الحروف اليجائية واستعمل بعض التعاويذ واألحجبة والبخور وتأثير 
 االبراج عمى االمراض لمعرفة أعراضيا وطريقة  . 

أود القول ان ىذه الكتب ليس كتب تاريخ وتراث في الطب وانما ىي كتب طبية  وىنا
عممية ، والطب باالعشاب اليوم صار يمنح فيو الشيادات ومازال يعمل بو الى وقتنا 

 الحاضر. 
وقد شيد العالم حديثا عودة الى ىذا المون من التداوؼ باالعشاب لتجنب مضاعفات 

مميا أن العبلج الكيمياوؼ المصنع في المعمل والذؼ يستعمل عمى االدوية الكيمياوية إذ ثبت ع
 مدػ طويل يؤدؼ الى أعراض جانبية ضارة أكثر من ضرر المرض نفسو . 

 المفيوم االسبلمي في التطبيب والتداوؼ :
قال تعالى :  ( 77)المرض نوعان : مرض القموب ومرض االبدان وىما مذكوران في القرآن

( وجاء في الحديث النبوؼ الشريف )  72زادىم هللا مرضا (()البقرة /)) في قموبيم مرض ف
وان الطب الذؼ ييتم بصحة االنسان وسبلمتو ( 72)العمم نوعان : عمم االديان وعمم االبدان ( 

من الناحية البدنية والنفسية والعقمية واالجتماعية حيز ميم في المفيوم االسبلمي فقد جاءت 
وجل بعد  ة عمى المرض وان  الصحة نعمة من اعظم نعم هللا عزاالحاديث النبوية مؤكد

االيمان عندما قال ابو الدرداء لرسول هللا )ص( )ألن أعافى فأشكر أحب الي من ان أبتمي 
فأصبر فقال رسول هللا )ص( هللا يحب معك العافية () اسألوا هللا العافية فإنو ما أوتي أحد بعد 

ضا) من اصبح منكم آمنا في سربو معافى في جسده عنده يقين خيرا من معافاة ( وقال اي
قوت يومو فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا ( رواه الترمذؼ لذلك كان من واجب المسمم ان 
يحافع عمى ىذه النعمة برعاية الصحة والقيام بكل ما يبقييا ويحسنيا وقد ورد في القرآن 

ي ترسم لممسمم طرق المحافظة عمى صحة بدنو الكريم والسنة المطيرة كثير من التعاليم الت
 (73)جممة وصحة أعضائو عضوا عضوا تناوليا الكثيرون غيرنا 
 (74) والمفيوم االسبلمي لممرض والشفاء مقومات اساسية منيا 

 اعتراف االسبلم بالمرض كحالة غير طبيعية وانو ليس ناتجا عن قوػ شريرة  -7
 ( 82واذا مرضت فيو يشفين ()الشعراء / الشفاء بيد هللا وحده  قال تعالى : )  -2
( ما أنزل هللا من داء ملسو هيلع هللا ىلصضرورة االخذ باالسباب في التداوؼ ثم التوكل قال الرسول ) -3

 اال انزل لو الشفاء ( 
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 التداوؼ ال ينافي التوكل  -4
الحكمة في خمق االمراض في االسبلم ففي المرض عظة وتذكرة ليبتعد الصحيح  -5

 فإنو ال يعمم قيمة الصحة اال من عانى من المرض وآالمو  ويتذكر الغافل ويرجع الضائع
المرض وسيمة لبلختبار وربط المسممين ببعضيم وزيادة الصبلت بينيم قال رسول هللا  -6

( ) من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسمم محتسبا بوعد من التار مسيرة سبعين ملسو هيلع هللا ىلص)
 خريفا ( 

المريض سواء كان ذلك عمى شكل مال او  وىناك احاديث كثيرة تحث عمى زيارة ومساعدة
خدمات او قضاء لمحاجات ىو حق الفرد عمى الدولة المسممة وعمى المجتمع المسمم أفرادا 
وجماعات فالتكافل الصحي ضرورة وواجب اسبلمي .  ومن االسس التي بنى عمييا االسبلم 

ىذا ظاىرة واختمف  الوضوء خمس مرات في اليوم واالغتسال في مناسبات كثيرة والحكمة في
ومن ىنا برع  (75)االسبلم عن بقية االديان باعفائو المرضى من بعض االلتزامات الدينية

األطباء العرب وعرفوا الوان التداوؼ وتوصموا الى صنع العقاقير الدوائية لعبلج شتى االمراض 
و الدوائي وما التي كان يعاني منيا المرضى وكان من بين تمك االدوية ما ىو مفرد في تركيب

ىو مركب من خميط دوائي مكون من اكثر من عنصر ممزوج بأوزان وقياسات معروفة 
وكمما تقدمنا نحو العصر العباسي نجد ان استخداميم لبلدوية المركبة  (76)ووبطرق كيميائية 

يزداد وذلك لبلسباب منيا ، الكثير من االدوية تكون ضعيفة المفعول امام بعض العمل ولذا 
واحيانا تكون قوية المفعول فتمزج مع  (77)بحاجة الى عناصر طبية اخرػ لتقوية مفعوليا فيي

وربما تخمط  (78)عناصر دوائية اخرػ لمتقميل من أعراضيا الجانبية الضارة بصحة المريض 
بعض االدوية المفردة مع عناصر طبية اخرػ الزالة رائحتيا الكريية وجعميا طيبة الرائحة 

 . ( 79)مريض تناوليا ليسيل عمى ال
وىناك بعض االدوية المفردة قد تحفع لفترة زمنية طويمة فتكون أكثر عرضة لمتمف لذلك 

 . (22)فإنيا تخمط مع عناصر دوائية اخرػ لضمان سبلمتيا من التعفن عند خزنيا 
وكان تحضير االدوية المفردة والمركبة يتم عند المسممين بوسائل شتى منيا الطبخ والسحن 

لتحميص واالجماد بالتبريد والتحميل بالمياه وفيما بعد ومن ابتكارات المسممين في صنع وا
االدوية التي لم تكن معروفة من قبل والتكميس والتصدية والتشميع والتبمور وكما توصموا الى 
تخفيف وطأة مذاق الدواء عن طريق مزجو بالعسل او بعصير الميمون او البرتقال أضافة الى 
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لتطيب رائحتو وكما ابتكروا الشراب الحمو المستخرج من نبات الكرنب الذؼ لعب دورا  القرنفل
ومن ثم  (27)ىاما في تارخ الطب وما يزال يعرف عند الغربيين بإسم شروب وبالمفع العربي 

توسع الطب والعانية باالدوية حتى وصمت الى االندلس فعرفوا انواعا من االدوية مثل االدىان 
تستخرج من البذور التي ليا ادىان وتختمف تأثيراتيا بحسب نوعية كل منيا وىي ادوية 

واالقراص وىي اجسام جامدة مستديرة قرصت عن عجينة بيا مواد طبية ثم جففت والبسونات 
وىي ادوية من مجموعة من العناصر الطبية لعبلج الكثير من االمراض وكثيرا ما كانت 

توصموا الى تركيبيا مثل بسون جواد النصراني والترياقات تنسب بأسمائيا الى االطباء الذين 
وىي ادوية استعممت كمضادات دوائية لسموم الوحوش والنواىش وكثيرا ماكانت تخمط بالعسل 
ومن اشيرىا ترياق الفاروق والفوفات وىي ادوية تتألف من عناصر طبية معينة مسحوقة 

ات وىي عناصر طبية تكون سوائبلساسيا ومطحونة طحنا جيدا وتؤخذ عن طريق الفم  والشراب
السكر او العسل والماء مضافا الييا المواد الطبية والكحال وىو ما يسحق وينخل برسم العين 

 .  (22)ا ويراعى في الكحل المعرفة التامة بالعناصر المكون لو ومدة قوتي
وبعده ظير وىذه االلوان من المعالجة عند العرب قديمة ومعروفة ، ففي العصر النبوؼ 

رواد اطباء عرب عرفوا بالطب الشعبي والوقاية مثل الحارث بن كمدة من بني ثقيف في 
الطائف ، وعرفت العصور االسبلمية فيما بعد الكثير من االطباء الميرة  الذين اشتيروا 
باتقانيم الصنعة ومعرفتيم القوية بكل نبات وصفوه أو تحدثوا عنو . فنجد بعض النباتات ليا 

ير في خفض ضغط الدم مثل نبات الكركديو وىو مشروب حمضي لذيذ الطعم يخفض تأث
ضغط الدم ومقوؼ لضربات القمب اذا اخذ بكميات صغيرة كما انو يقمل من حركة االمعاء 
ويصمح من حاالت المغص واالسيال كما ييدغ تقمصات الرحم كما انو قاتل لمميكروبات 

 والطفيميات .
ن باستخدام عصارتو من خفض نسبة السكر في الدم ويعود ذلك ونبات الكرنب الذؼ امك

لوجود نسبة كبيرة من الكبريت في الكرنب عبلوة عمى بعض المكونات التي قد تدخل في 
 تكوين االنسولين نفسو . 

ونبات السنمكي والراوند والصبر والحنظل وزيت الخروع والكسكرة وكميا نباتات تحتوؼ 
سيدات تنبو حركة االمعاء وتنشطيا بطرد المحتويات المعوية عمى مواد راتنجية وجميكو 

 وتستخدم في حاالت االمساك وفي االضطرابات الكبدية 
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ومن النباتات المعالجة لبعض االمراض الجمدية كالبياق نبات الخمة الشيطاني / ومن 
 الداتورة المصرية تستخرج مادة مضادة لمتقمصات ،ومن العرقسوس تستخرج مادة لعبلج
امراض المعدة والكحة ، وىكذا عرف العرب الكثير من العبلجات النباتية وتحدثوا عنيا مطوال 

 وسنأخذ أمثمة من النباتات لنقف عمييا مطوال 
 

 الصبار :
عاما قبل الميبلد، في  4222لقد وجد رسم نبات الصبار محفورا عمي جدران المعابد منذ 

ويحترمون وجوده بينيم، وكان قدماء المصريين زمن قدماء المصريين، حيث كانوا يقدسونو 
يعتبرون أن لنبات الصبار قوة السحر عمي األجساد، حتى أنو كان يعتبر من ضمن النباتات 
  الممكية المقصورة عمي الفرعون وأتباعو من أىل الحظوة.

ولقد أدخل العرب نبات الصبار وقدموه إلي الممالك التي تم فتحيا في العصر الزاىي من 
  الفتوحات العربية في شرق األرض وغربيا.

ولقد قامت البعثات التبشيرية المسيحية بعد ذلك بزراعة الصبار في أماكن عدة من العالم، وتم 
 (. 23)من الميبلد 7595زراعتو ألول مرة في جزر )البرباديوس( في عام 

نبات  وىو نبات عشبي غض معمر ، يصف داود االنطاكي الصبار بقولو : ) الصبار
أضبلعو كالقرنبيط واعرض وعمى اطرافيا شوك صغار وتعيش اينما وضعت كالعنصل 
وتكتفي باليواء عن الماء واذا عتقت قام في وسطيا قضيب نمو زراع يحمل ثمرا كالبمح 
الصغير أخضر ويحمر عند استوائو وىذا الثمر منو دقيق الطرفين ويسمى انثى ومتناسب 

رة ىذه االضبلع وىو اما اصفر الى حمرة سريع التفتت براق غميع وىو الذكر والصبر عصا
 .(24)طيب الرائحة وىو السرقوطرؼ او صمب اغبر يسمى العربي 

وسمي السقوطرؼ نسبة الى سوقطرة )الجزيرة العربية (جنوب اليمن الجنوبية وىو المستعمل 
وراقو لحمية في العبلج جذعو متخشب وازىاره تظير محمولة عمى شمراخ بشكل عناقيد وا

 .  (25)ثخينة مسننة الحافات شائكتيا 
ينمو الصبار في تربة جافة جيرية او رممية ويمكن زراعتو بالبذور والعقل وتزرع ىذه العقل 

سم عن بعضيا وتزرع العقل 75سم في صفوف متوازية عمى مسافة  52 – 42عمى مسافة 
 بعد موسم ربيعي دافئ .
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ا صفراء المعة وتتكون ساقو من جذع قصير يبمغ طولو يزىر سنويا في الربيع معطيا ازىار 
كم ويبمغ  5،7سم وأوراقو غضة خضراء مسننة سميكة تزن حوالي  75 – 3سم وقطره  32

سم وىي مفمطحة او معقرة قمببل  72 -7سم وعرضيا عند القاعدة حوالي  52 – 42طوليا 
سطحيا العموؼ رمادؼ وجالسة ليا شوكة قوية عند طرفيا واشواك صغيرة حول حوافيا و 

 (.26اخضر بو مسحة من االحمرار ومموج طوليا وليس بو نقط او عبلمات خاصة )
اما االوراق الصغيرة فمنقطة بنقط مستطيمة وحوافيا بيا قميل من االحمرار وشوك واضح 

ممم والشوك مزدحم عند قاعدة الورقة ويقل عند القمة ويخرج من  2ويبمغ طول الشوكة حوالي 
سم عمى عنق بسيط او متفرع  62 – 32النبات شمروخ زىرؼ يبمغ طولو حوالي من  منتصف

 (27الى فرعين او ثبلثة)
وماىيتو عصارة بين حمرة وشقرة منو أسقوطرؼ ومنو عربي ومنو سمنجاني قال قوم ان 
نباتو كنبات الراسن اجوده االسقوطرؼ وماؤه كما الزعفران ورائحتو كالمربصاص والعربي دونو 

الصفرة والرزانو والبصيص والزج منو واصمب والسمنجاني ردغ منتن الرائحة غمر قميل  في
الصفرة ال بصيص لو ، قوتو قابضة مجففة لبلبدان منومة واليندؼ كثير المنافع مجفف ببل 

 (   28لذع وفيو قبض يسير ومن قمة لذعو انو ال يمذع الجراحات الرديئة )
بالصبارة واسم ذلك النبات بالعربية المقر باليوناني ألوػ ، وعصارة النبات المعروفة عندنا 

 (   29أؼ الوبن)
يستخرج من اوراق الصبار الطازجة عصير وىو يخفف االلم والحرقان والشعور باالكبلن 
ويساعد عمى تكوين انسجة جديدة كما يمنع الرائحة الكريية المصاحبة لمجروح وااللتيابات وقد 

ق لعبلج االلتيابات واالكزيما والحروق بانواعيا حتى تمك الناتجة عن يستعمل كمرىم او مسحو 
 ( .32االشعاع الذرؼ)

ويستعمل في حاالت القروح الناتجة عن سرطان الثدؼ والغدد المبنية كما يستعمل االلوجيل 
في غسوالت الشعر حيث يساعد عمى عدم سقوطو وتدلك بو فروة الرأس وجذور الشعر كما 

 تأثيرا شافيا في حاالت التياب وقروح المعدة .ويعرف بأن لو 
وقد سبق وان قمنا انو يعالج انواع الحروق سواء الناتجة عن الماء المغمي او النار او 
الشمس ذلك ان لو معامل ايدروجيني يعادل ذلك المعامل الخاص بجمد  االنسان وىو يقمل 
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مطير طبيعي ويساعد عمى من حساسية الجمد ويساعد عمى نمو الخبليا ، ويعرف بأنو 
 ترطيب الجمد حيث انو سريع االمتصاص من خبللو .

 
ويعد عصيره مضادا لمبكتيريا والفيروسات والفطريات خصوصا عند تركو لمدة طويمة 
مبلمسا لممناطق المموثة ، وىو معرق ومخفض لمحرارة وممطف لبللتيابات الجمدية حيث 

ئام الجروح ، كما ويستعمل في حاالت حب الشباب يوشسع الشعيرات الدموية ويساعد عمى الت
لما لو من تأثير قابض ويساعد عمى تكوين انسجة جديدة ويعالج النمش الذؼ يظير عمى 

 ( . 37الجمد دون ترك اؼ آثار جانبية ويمكن استعمالو بأمان في مستحضرات التجميل)
وقد يعطى عن طريق الفم وقد استعمل االنسان الصبار وعصيره منذ اكثر من اربعين قرنا  

 ايضا ، وىو غير ضار او سام لمفئران او خنازير غينيا وال تنتج عنو اؼ حساسية لبلرانب . 
وىو عصير سائل عديم المون والرائحة والمذاق يستخرج من الخبليا البرانشمية  الداخمية 

لياف والعروق وذلك بعصر االوراق الطازجة او باستخبلصو بطرق مناسبة وترشيحو وابعاد اال
والشوائب واكسبلت الكالسيوم والمواد الرطبة كما ويستبعد اؼ سوائل صفراء والتي تسبب نوع 

 (32من الحساسية وعادة يضاف لو مواد حافظة وبنسبة معينة لوقف نمو البكتريا المختمفة )
 آخر ما توصل العمم حديثا عن الصبار :

لكنيا جميعا ال تممك الصفة العبلجية نوع من أنواع الصبار المختمفة، و  322وىناك 
الشافية، بينما النوع الوحيد الذؼ يحتوؼ عمي مادة )األلوين(  ىو الذؼ يستخدم عمي نطاق 
واسع في العبلج ويسمي )األلو فيرا( والذؼ ينمو بكثرة في جزر البرباديوس، ومنيا أنتشر لكي 

    لم.ينمو بكثرة في أوروبا، وأمريكا، والكثير من بمدان العا
أجسادىم في خميط من كل من ويحكي التاريخ أن القدماء كانوا يحفظون موتاىم أو يحنطوا  

والذؼ  (والنوع الثالث من الصبار ذات القيمة العبلجية ىو )ألو فيروكس المرة ونباتالصبار 
 .جنوب أفريقيا فيينمو 

من نسبة عالية لممادة الفاعمة  ويعتبر األلو فيرا ىو أىم وأفضل أنواع الصبار، نظرا لما يحويو
  % من وزن النبات. 25إلي  78فيو وىي األلوين والتي توجد بنسبة 

  ويتميز نبات الصبار، بأنو يصبر كثيرا عمي العطش.
وسمي نبات الصباربذلك ألنو يصبر كثيرا حتى بعد اقتبلعو من األرض، وال يخبو قوامو أو  
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  .(33)من أثر ذلك مفعولو
ناس عبر أزمنة غابرة منذ أن وعي اإلنسان عمي الدنيا، أن نبات الصبار يشفي وقد يعمم ال

الجمد وأمراضو المختمفة، ولكن الذؼ ال يعممو الكثير، ىو أن نبات الصبار ممكن تناولو في 
 صورة شراب أو عصير، أو حتى كبسوالت معدة لمبمع.

يا الجسم من الداخل تماما مثمما والذين يتناولونو، يقولون عن خبرتيم في ذلك بأنو يجدد خبل
  يفعل من الخارج، وىذا منطق معقول ومقبول ويمكن األخذ بو.

فيو يشفي أسقام الجسم المختمفة أو يخفف من مضاعفاتيا، مثل: مرض السكر، والتيابات 
  المفاصل، وأمراض الجياز اليضمي المختمفة، وغيرىا من األمراض.

  المركبات الدوائية، وىما: األولوين، والجل. وورقة الصبار تحتوؼ عمي نوعين من
واأللوين ىو المركب الذؼ لو الصفة الدوائية الشافية عمي كثير من األمراض التي تصيب 

 (.34اإلنسان)
بينما الجل ىو تمك المادة السائمة الشفافة والتي تعالج الحروق والجروح وأمراض الجمد 

 األخرؼ.
 

صول عميو، ىو العصير الناتج عن الورق بأكممو، ويمكن وأفضل أنواع الصبار الممكن الح
  .مل يوميا لمحفاظ عمي صحة جيدة، ولموقاية من األمراض 62شرب ما مقداره 

مل يوميا في حاالت القروح الداخمية المزمنة، كما  242أما في حاالت المرض فيمكن تناول 
 .أنو مفيد أيضا لمرضى اإليدز

 أنواع البكتريا، والفطريات، والفيروسات لو القدرة عمي قتل العديد من. 
 لو القدرة عمي توسيع األوعية الدموية التي تغذؼ األماكن المصابة بالعطب. 
  ،عندما يوضع العصير عمي األماكن السطحية المتضررة، فإنو يمطفيا ويخدرىا

برائيا  .ويعمل عمي شفائيا وا 
  األنسجة، مثل الجمد أو لو صفات مضادة لبللتيابات، وأنو يزيل التورم من

 .العضبلت
  يسرع من عممية الشفاء، ويحث عمي تجديد الخبليا بدال من تمك التي أتمفت أو ماتت

 .( 35من أثر اإلصابة)
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عناصر  6وقد أفاد أحد الباحثين في أمر الصبار، بأنو مضاد لبللتيابات ألنو يحتوؼ عمي 
 ,Lupeol , salicylic acid, urea, nitrogen, cinnomonic acidىامة وىي )

phenol, and sulfur والتي من شأنيا أن تزيل الكثير من العدوؼ الخارجية والداخمية من )
  الجسم.

وقد أشار الباحث أيضا إلى أن العامبلن األوالن في تمك المجموعة من المركبات، باإلضافة 
نبات الصبار مسكن يجعل من  إلي المغنسيوم، يمكن أن تكون مسكن قوؼ لآلالم، وىذا مما

  لؤللم.  وقاتل
مركبات أخرؼ مضادة لبللتيابات وىي التي يعزؼ ليا الفضل  3كما يوجد في نبات الصبار 

( وتمك  cholesterol, campesterol, B-sitosterolفي تيدئة األعضاء الداخمية وىي )
الكبد، والكمي،  المركبات تعتبر من األحماض الدىنية المضادة لبللتيابات، فيي تزيل أوجاع

والمعدة، واألمعاء والقولون، والبنكرياس، وتساعد مرضي الروماتويد، والحمي الروماتزمية، 
والقروح المختمفة، والحساسية، وذلك عبر قرون عديدة ومديدة من عمر اإلنسانية، حتى 

في  أستحق نبات الصبار أن يقال عنو )أنو النبات الطبيب( أو صاحب الفضل بتوفيق من هللا
  (.36عبلج الكثير من المرضى)

وأدىش ما يقوم بو الصبار ىو عبلج الحروق بأنواعيا المختمفة. فيو عبر السنين يعالج 
  تمك الحروق الناجمة عن اإلشعاع، والحروق المختمفة، ولو قوة السحر في ذلك.

م، حين أدرك أطباء العبلج 7935واألبحاث الحديثة في ىذا الشأن قد بدأت في عام 
باإلشعاع أن الحروق الناجمة عن أشعة أكس تعالج بشكل سريع وحاسم ودون أن تترك أثار 
أو تشوىات بالجمد عندما تغطي بجل نبات الصبار الطازج. حيث أنو يمطف وييدأ الحرق، 

اية، وىذا ما كان يبلحع خصوصا في حاالت سرطان الثدؼ، التي ويترك الجمد سميما في الني
تواظب عمي التعرض لئلشعاع بغرض قتل الخبليا السرطانية المنتشرة في نسيج الثدؼ 
المصاب، وخصوصا منطقة تحت اإلبط التي تحصل عمي نصيب أوفر من اإلشعاع، مما 
 يجعميا أكثر ألما من باقي أجزاء الثدؼ.

صبار الطازج كان يعمل عمي اإلسراع في الشفاء من تمك الحروق ويقمل من ولذا فإن نبات ال
 اتساعيا.

كما يعالج الصبار جميع درجات الحروق الثبلث لمجمد الناجمة عن سكب الماء الحار جدا 
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عمي الجمد، أو التعرض إلي النار مباشرة، وبكفاءة عالية، خصوصا إذا بدأ العبلج فور 
بوضع الشاش الذؼ سبق غمسو في جل الصبار، ولفو حول  حدوث الحرق مباشرة، وذلك

الحرق، ويمكن أيضا وضع ورقة الصبار عمي الحرق مباشرة بعد شقيا إلي نصفين، ونزع 
 .(37)األشواك الجانبية منيا، أو الجمع بين الطريقتين لمنع التصاق الجمد بالشاش بعد جفافو

 السنامكي :
رة ولعل الكثير من الناس قد أخذوا مستحضرًا السنامكي من األعشاب المشيو         

يحتوػ عمى السنامكي في وقت ما من حياتيم، وعشبة السنا ليا فوائد ال تعد وال تحصى 
وأجريت عمييا العديد من الدراسات واألبحاث العممية التي أثبتت فعاليتيا، وىذا النبات معروف 

ن ذكرىا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وشاع استخداميا في عمى مستوػ العالم ويرتبط أسميا بمكة المكرمة بعد أ
(، واستخدمت عشبة السنامكي ألول مرة 38عيده ومن بعده في عصر الصحابة والتابعين)

من قبل األطباء العرب المسممين في القرن التاسع الميبلدؼ، وكانوا يصفونيا ألؼ مريض مع 
خدم السنامكي عمى نطاق واسع لتنظيف أو أو قبل استخدام العبلجات واألدوية األخرػ، وتست

َحلَّ البطن وينصح بعدم تناول ىذه المستخمصات لفترات طويمة وبكميات كبيرة نظرا لحدوث 
بعض االضطرابات واالضرار الجسمية في الجياز اليضمي ويفضل ان تؤخذ ىذه 

 (                                                                                            39)المستخمصات في صورة نقية اما عمى ىيئة حبوب او شراب وتحت اشراف الطبيب 
 
 :النبات وصف

نبات معمر ، يحمل النبات اوراقًا مركبة ريشية الشكل تتكون من زوجين الى سبعة ازواج 
من الوريقات، واألزىار في قمم االغصان عمى ىيئة مجاميع ما بين زىرتين الى سبع زىرات 
في شكل عناقيد ذات لون اصفر الى برتقالي، والثمار قرنية تشبو ثمار الفاصوليا او الفول 

جمدية المممس طوليا ضعف عرضيا ذات لون بني مصفر تحتوؼ بداخميا  وشكميا مفمطح
 (42)بذورا ذات لون رمادؼ وقواميا صمب وتعرف باسم القرنة

سم أوراقو مركبة وريقاتيا بيضاوية غير  722 – 85وىو من األعشاب الحولية طوليا من 
 كندراني واليندؼ .متناسقة القاعدة يكون قرون تختمف في حجميا وشكميا في النوعين االس
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والسنامكي يسمى السناحجازؼ ومنو السنامكي االسكندراني والسنامكي اليندؼ ينمو بريا في 
جميع المناطق الحارة بالوطن العربي كما في الجزيرة العربية والسودان والصومال واليند ويزرع 

 ( .47يند)االن في مساحات كبيرة بمنطقة كردفان والوجو القبمي بمصر والبنجاب في ال
( : واما السنا ففيو لغتان ، المد والقصر وىو نبت حجازؼ أفضمو المكي 42يقول الرازؼ)

وىو دواء شريف مأمون الغائمة قريب من االعتدال حار يابس في الدرجة االولى يسيل 
الصفراء والسوداء ويقوؼ جرم القمب وىذه فضيمة فيو وخاصيتو : النفع من الوسواس السوداوؼ 

شقاق العارض في البدن ويفتح العضل ويمنع انتشار الشعر والقمل والصداع العتيق ومن ال
والجرب والبثور والحكة والصرع وشرب مائو مطبوخا اصمح من شربو مدقوقو ومقدار الشربة 
منو الى ثبلث دراىم وان طبخ معو شيء من زىر البنفسج والزبيب االحمر المنزوع العجم الن 

كما قمنا واستعماالتو متنوعة فقد يستعمل كممين في حاالت االمساك وىو عمى انواع اصمح 
ساعة تقريبا ويشرب المنقوع من دون  72وتستعمل أوراق النبات فقط بعد نقعيا في الماء لمدة 

الورق اما اذا غميت فتسبب مغصا شديدا وكمية الورق المنقوعة تختمف من شخص آلخر 
ساعة ويتوقف أثره  72ورقة لمنقع لمدة  75 – 72وعمى قدر حالة االمساك وغالبا من 

المسيل عمى كمية الجرعات المعطاة فالجرعات الصغيرة تعتبر ممين في حاالت االمساك 
المزمن حبث تؤثر عمى عضبلت القولون فتزيد من حركتو وتنشطو فتساعد عمى عممية 

د ذلك لوجود االخراج ويصاحب مفعول السنامكي المسيل عادة بعض المغص والتقمص ويعو 
الراتنجات التي تقل في الثمار واالوراق ولذا تضاف اليو الببلدونا او الداتورا لبلقبلل من 

 (.43المغص )
ومن فوائده التي أشارت الييا الدراسات الحديثة انو يقاوم بعض الفيروسات التي تصيب 

عمى مركبات  والتحميبلت الحديثة دلت عمى ان تأثيره الطبي يعود الى احتوائواالنسان 
جمكسيدية تكسبو ومواد سترولية وىبلمية واكسبلت الكالسيوم وراتنجية وىي تزداد في النباتات 
المزروعة منيا عن البرية واوراق السنامكي تحتوؼ ايضا عمى كميات قميمة جدا من المواد 

والكريسوفانول   الجميكوسيدية الحرة المعروفة باسم االنثراكينونات الحرة المتكونة من الراين الوػ 
(44 ) 

 فضائل السنامكي واستعماالتو قديما :
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الطب القديم يعتبر السنا من النباتات القديمة جدا المستخدمة في العبلج حيث استخدمت 
في زمن الفراعنة وكانت تسمى في ذلك الزمن باسم "جنجنت" وقد ورد ضمن عدة وصفات 

 .ة القديمةفرعونية لعبلج بعض االمراض في البرديات المصري
كان يستخدم السنامكي عمى نطاق واسع في عيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حيث ورد ذكره في عدة  -

أحاديث، فقد رواه ابراىيم بن ابي عبمة قال سمعت عبدهللا بن ام حرام وىو ممن صمى مع 
ا شفاء من كل داء اال السام" رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في القبمتين يقول: "عميكم بالسنا والسنوت فان فيي

(، واخرج ابن السني وابونعيم في الطب النبوؼ عن عائشة 45اخرجو ابن ماجو في السنن)
( "لو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنا"، 46رضي هللا عنيا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال)

 سأليا بم تستمشين قالت ومن األحايث كذلك، عن أسماء بنت عميس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنا فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لو أن شيئا كان فيو شفاء من 

 الموت لكان في السنا " رواه ابن ماجة والترمذؼ وحسنو، ولكن ضعفو األلباني
 

الطبية ونقميا عنو ابن القيم والسيوطي وقد قال الموفق عبدالمطيف البغدادؼ في االربعين  -
"السنا دواء شريف مأمون الغائمة، وقريب االعتدال، ألنو حار يابس في الدرجة األولى، يسيل 
الصفراء والسوداء، ويقوؼ جرم القمب، وىذه فضيمة شريفة فيو، وخاصيتو النفع من الوسواس 

)المزمن( والجرب والبثور والحكة، وتشنج العضل وانتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق 
 ."واذا طبخ في زيت وشرب نفع من أوجاع الظير والوركين

وقال الرازؼ عن السنا "السنا والشاىترج يسيبلن األخبلط المحترقة وينفعان من الجرب  -
والحكة". وقال عنو ابن البيطار "إذا خمط بالحنا فإنو يسود الشعر وأجوده المكي، ينفع من 

لعارض في البدن وينفع من الصداع المزمن ومن البثور والحكة". وقال عنو داود الشقاق ا
األنطاكي "السنا تبقى قوتو سبع سنين وىو حار يابس يسيل األخبلط ويستخرج المزوجات من 

 (47أقصى البدن وينقي الدماغ من الصداع ويذىب البواسير وأوجاع الظير)
 

 :استخدامات السنامكي وفوائده
أبحاث كثيرة عمى أوراق وثمار السنا وأثبتت تمك األبحاث فائدة السنا كأفضل مسيل قامت 

باإلضافة إلى تنقية لمدم والفتك بالفيروسات والفطريات وأنتجت شركات األدوية كثيرًا من 
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مستحضرات السنا، ويعتبر نبات السنا أحد النباتات الميمة المسجمة في دساتير األودية 
 كية واليندية والصينية وىناك مستحضرات عدة تسوق في جميع أنحاء العالم.األوروبية واألمري

ومما ال شك فيو أن السنامكي من أفضل الممينات الطبيعية عمى اإلطبلق وذلك ألن  
مفعولو ال يبدأ إال في القولون حيث يتم تحممو بواسطة البكتريا القولونية وعميو فإنو ال يؤثر 

يقة وال يؤثر بالتالي عمى امتصاص الغذاء بعد فترة اإلسيال كما عمى المعدة واألمعاء الدق
تفعل بعض المسيبلت التي يحدث بعد استعماليا خمول لحركة األمعاء فيحدث اإلمساك بعد 
اإلسيال مما يضطر المرء إلى معاودة استعمال المسيل والتعود عمييا، كما ال يسبب السنا 

األخرػ، كما أن من محاسن استعمال السنا أن  تقمصات في األمعاء كما تفعل المسيبلت
 - 8الشخص يسطيع أن ينظم الوقت المريح الستعمالو فتأثيره المسيل ال يبدأ إال بعد ما بين 

 .(48ساعة من تعاطيو وال يمتص من األمعاء) 72
 استعماالتو حديثا:

 
ت فعالة من يستعمل السنامكي لوقف نمو الفيروسات وتكاثرىا، كما تم استخبلص مكونا -

 .السنامكي واستخدمت ضد الفطريات
 

يوجد حاليًا في اليند مستحضر مكون من محمول مائي مركز من السنامكي يستعمل لتنقية  -
 .الدم
أما االستعماالت الخارجية فيمكن استخدام منقوع أوراق السنا عمى ىيئة حقنة شرجية  -

العمر، أما الكبار فنسبة الحقنة  جم لكل سنة من7لؤلطفال كمسيل وذلك باستعمال منقوع 
 ( 49مميمتر من الماء) 522جم لكل  75 -72الشرجية من 

 
 

 الريحان :
 فيما يعرف عن الريحان:

 
الريحان احد النباتات العطرية ولو انواع عدة ،خفيف المحمل طيب الرائحو يعرف بأروبا 
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وتكاد  , ويحسن اليضم ومضاد لمتشنج بالعشبة الممكية ولكل نوع اسماءعدة وىو ينشط الشييو
جيمع األنواع تتشابو في التركيب الكيميائي وفي التأثير الدوائي وىو نبات يانع جميل أوراقو 

 ( 52بسيطو وأزىاره كثو عمى ىيئو حماحم بألوان مختمفو فمنيا البنفسجي الزاىي و االبيض)
 . عرفوه منذ القدم وورد ذكره بالشعرواىتم العرب بالريحان و بأخص شبو الجزيرة العربية فقد 

يستعممون الريحان لعبلج نزلو البرد و الثآليل والبثور والديدان  77وكان األروبيون في القرن 
ويخفف  يستعمل الريحان ضد البكتريا فوق الجسم وزيتو يعالج حب الشباب دوفي الين المعويو

اما .. يحميان تمف الخبليا a امينآالم الروماتيزم وبو مضادات أكسدة و فيتامين ج و فيت
 ( 57)مغمي اوراق الريحان فيعالج األلتياب الرئوؼ و نزالت البرد و يفيد في حمى المبلريا

الرياحين : نباتات عطرية فواحة العرف ،تحتوؼ عمى عطر أو صمغ أو بمسم أو راتنج ، 
لمردوقوش والخزامى يستفاد منيا في صناعة العطور ،مثاليا : الورد والياسمين والحبق وا

والميمون واألترج والنعنع ...الخ الواحدة ريحانة اما الريحان فيو انواع : السميماني والمكي 
واليماني والحماحم والريحان بمصر ىو معروف بريحان النعنع ويؤكل كالفجل ويطمق الرياحان 

من وبالعبرؼ ايضا بمصر عمى المرسين أؼ اآلس ، واسمو بالنبطي بادروج وبالويوناني في
حوك وفي الشام الريحان االحمر او السميماني واذا اطمق الريحان قصد بو الكافورؼ ، ويقال 
لو كافور الييود وىو من فصيمة السرمقيات شجره كالرمان حجما وورقا اال أنو يزىر الى 

ة فعالة  الزرقة والبياض ورائحتو كالكافور خواصو ومنافعو الطبية متعددة يستخرج منو مادة زيتي
 ( . 52مقوية وقد تستعمل كمعرقة ومطمثة ومدرة لمبول )

خمق هللا تعالى نباتات كثيرة في االرض غذاءلو  وشفاء ودواء لكثير من االمراض  ومن 
بين ىذه النباتات الريحان ولفضل الريحان ذكره هللا عزوجل في محكم كتابو ، قال تعالى )) 

(( وفي قولو))فأما 73- 72ربكما تكذبان (()الرحمن/ والحب ذو العصف والريحان فبأؼ اآلء
 ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم(()الواقعة/(( 

نوعا منو ،يتكاثر بالبذور حيث يزرع  52يتبع الريحان العائمة الشفيية ويوجد حوالي 
 بالمشاتل ثم ينقل الى االرض المستديمة . 

و صيفا بنجاح ويتناول طازجا مثل بعض الخضر يزرع في االراضي الطينية وتكثرزراعت 
الورقية ولذلك فوائد صحية ،  تحتوؼ أوراقو عمى زيت عطرؼ يتضمن بصفة رئيسية استراجول 

 ( 53،يوجينول ، لينيول ، ثيمول ، تانينات )
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أثبتت الدراسات الحديثة ان لمريحان فوائد جمة صحية وطبية وغذائية ، فالريحان يستعمل 
حيث يساعد عمى اليضم وطارد لمغازات من المعدة واالمعاء وكطارد لمبمغم ،  لفتح الشيية

ويعطى منقوعو كشراب لتمطيف درجات الحرارة المرتفعة ، وعصير اوراقو يستخدم لعبلج 
 امراض القوباء الحمقية وبعض االمراض الجمدية .

رخي العضبلت كما وتستخدم اغوراقو في مياه االستحمام حيث تحفز عمل مسام الجمد وت
 وتخفف آالم المفاصل أضف الى انو يعطي رائحة عطرية جميمة .

وشراب الريحان يعطى لمحوامل من النساء الذين يعانون من الدوار ويستعمل كمسكن الآلم 
 الوضع . 

والريحان قاطع لبلسيال الصفراوؼ وشمو مانع لموباء وكذلك اذا دلك بو البدن قطع العرق 
نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة وىو مدر لمبول نافع من  ونشف الرطوبات وحبو

 ( . 54لذع المثانة)
وعن داوود االنطاكي وصفة لعبلج قروح المثة والفم وذلك بسحق قشر الرمان وعجنو 

 ( 55) ر عمى القروح فيشفييا بإذن هللا بالريحان ثم يخبز عمى النار حتى يجف ثم يسحق ويذ
يحان فيستعمل في صناعة الصابون والعطور ، كما ولوحع انو يعد أما زيت نبات الر 

طاردا لمذباب والبعوض حيث يزرع داخل الحقول وعمى وجو الخصوص حقول الطماطم فإنو 
 56يحسن طعم الثمار ويحول بين الرائحة الكريية لؤلسمدة العضوية وبين النباتات المزروعة)

  . ) 
االوسط في القرن السادس عشر وموطنو األصمي ىو أدخمت زراعتو الى أوربا من الشرق 

جنوب آسيا وايران ثم انتقل الى افريقيا ، ويزرع بصورة تجارية في وسط وجنوب أوربا 
 والمناطق الحارة من امريكا . 

 
 الحنظل :

حول االىمية العممية التطبيقية لمنباتات في العبلج الطبي تركز البحث حول نبات الحنظل 
 ديثة ولدراستو نعود لمصادر الدراسة في التراث .والمعطيات الح

أشارت المصادر التراثية العربية الى معمومات دقيقة عن وصف نبات الحنظل وخاصة 
انتشاره بشكل برؼ دون تدخل االنسان في زراعتو يقول ابن البيطار :ىو نبات يخرج اغصانا 
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وورقا مفروشة عمى االرض شبيو بأغصان ورق القثاء البستاني ولو ثمرة مستديرة شبيية بكرة 
دة المرارة ينبغي ان يؤخذ من شجرتيا ويجمع اذا ابتدأ لونيا يستحيل الى متوسطة والعظم شدي

( ويقول االنطاكي : ىو نبات يمد عمى االرض كالبطيخ اال انو أصغر ورقا  57الصفرة ()
وأدق اصبل ، وىو ينبت بالرمال والببلد الحارة ، وثمار الحنظل شبيو بكرة متوسطة في العظم 

ر منو ما اصفر قشره فإن ذلك دليل عمى بموغ نضجو عمى شجره  مرة شديد المرارة والمختا
 ( .  58ويكون داخمو ابيض يقرب من الصفرة خفيفا في زنة متخمخبل)

وىو نبات عشبي ،حولي زاحف ينمو بريا وينتمي الى عائمة النباتات القرعية ، واوراقو 
ثماره مستديرة في  مفسمة الى ثبلثة فصوص عميقة تشبو الى حد ما اوراق البطيخ وتكون 

حجم البرتقالة خضراء داكنة ذات خطوط طولية قبل النضج ثم تتحول الى الصفراء ناعمة بعد 
 (. 59النضج وتحوؼ الثمار عمى عدد من البذور )

 5 – 4وتتميز ازىار الحنظل بأنيا احادية الجنس او ثنائية طول الحامل الزىرؼ الذكرؼ 
ممم واالوراق  8 – 4ممم وىو زغبي المممس ويكسو االنبوب الزىرؼ شعيرات اطواليا من 

ثمرة ، اما البذور فيي ذات شكل  52 – 75التويجية صفراء المون ، وينتج النبات الواحد من 
درج من االبيض المصفر الى االسمر الغامق تبعا لدرجة النمو ويتراوح عدد بيضوؼ لونيا يت

 بذرة في الثمرة .  322 – 222البذور من 
منابت الحنظل في نجد والحجاز واليمن وغمبة نباتو بطون الوديان وال ترعاه اال الظباء 

ا وىي بحجم ويقال لمحنظل الشرػ اذا أورق ثم الرشاء اذا امتدت فروعو وتسمى ثمرتو جرو 
النبقة ثم ميرا اذا كبرت واذا اشتدت وصمبت فيي حدجة واذا صار ليا خطوط خضر وصفر 
وسود فيي خطبانو واذا اسودت فيي القيقر واخيرا الضرابة اذا اصفرت واليبيد ىو حب 

 (   62الحنظل والصيصاء ىو قشر حبو)
ارطال ثم يمقى ودىن الحنظل يحضر من عصارة الحنظل المتناىي نضجو قدر اربعة 

 عميو من الدىن مثمو ثم يحمل عمى النار حتى تذىب العصارة ةيبقى الدىن ثم يصفى ويرفع .
وان أخذت الحنظل اليابس نرمي بحبو وقشره وأخذت من شحمو ربع رطل والقيت عميو 
رطبل من زيت وطبختو حتى تخرج قوة الحنظل فيو ورفعتو واستعممتو ينفع من االمراض 

 الباردة . 



 زينب كامل كريمد. 

 

 بعض العقاقري الطبية النباتية

 

)785 ) 

قال ابن البيطار عن ابن جريح : ان اخرج شحمو من بطيخو نقصت قوتو سريعا وضعفت 
فإن ترك في بطيخو بقي دىرا ، والذؼ عمى شجرة حنظمة واحدة قتالة وقد ثبت ابن البيطار 
مبلحظة حول الموضوع ذاتو عن ابن ماسويو قولو : ينبغي لمجتني الحنظل ان يحذر من 

ونظرا ليذه الحقيقة لنبات الحنظل والتي يدركيا  ،فإنيا ضارة متمفةتي تحمل شجرتيا الواحدة ال
االطباء والعشابون حول تأثيراتو ، فإنيم اعتمدوا طرفا دوائية من شأنيا تسيل استعمال 
الحنظل في العبلج الطبي رغما عن قوة فاعميتو باضافة مواد نباتية اخرػ الى منتجات 

لتقنية المستعممة في الوقت الراىن في الصناعات الدوائية الحنظل وان مثل ىذه الطرق الفنية وا
وخاصة اضافة المركبات االخرػ لتقميل فاعميتيا الفارماكولوجية )الدوائية( او اضافة المواد 
االخرػ )السكر مثبل( عند تناوليا عن طريق الفم وقد اشار ابن البيطار لذلك ويكون باضافة 

ثيراتو الفسمجية عمى الجياز اليضمي ،يقول : ان اراد الكثيراء والصمغ العربي وتقميل ثأ
شخص أخذه فميتقدم قبل ذلك باصبلحو بالكثيراء وقد يصمحو قوم بالصمغ العربي وىما في 
دفع ما يحذر من ضرره في سبيل واحد ويقول ينبغي اال يسحق الحنظل ناعما فان كان ناعما 

 (.  67لصق باالحشاء فعقرىا )
 

 :الخاتمة
رة العربية االسبلمية لم تترك ميدانا من ميادين المعرفة االنسانية لم تسيم فيو ان الحضا

بحع وافر سواء الدراسات النظرية او العممية وفي كل ميادين الحياة االنسانية وقد استظمت 
بظل تمك الحضارة تمك الحضارة العظيمة بمد الشرق والغرب جميعا حتى تمك التي لم يصميا 

 االسبلم .
دليل عمى ذلك انو ال يمكن تتبع تاريخ اوربا في العصور الوسطى عصور الجيل ولنا 

والظبلم وحكم الكنيسة والشعوذة والسحر الى عصور التقدم واالزدىار دون النظر الى اثر 
االسبلم السياسي والحضارؼ وذلك التقدم وتمك النيضة وعندما بدأالغرب االوربي يفيق من 

وسطى ارتكز في انطبلقتو ىذه عمى كل ما قدمتو الحضارة غفوتو في اواخر العصور ال
 العربية االسبلمية في مختمف العموم ومن بينيا عمى وجو الخصوص عمم الطب 

اختص هللا عزوجل االرض العربيةمن المحيط الى الخميج بموقعيا الجغرافي الذؼ يمتد 
استوائية حارة المناخ عمى حوض البحر االبيض المتوسط المعتدل المناخ شماال الى حدود 
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جنوبا ومناطق شمالية شرقية باردة المناخ وقد ساعد ىذا عمى نمو الكثير من النباتات الطبية 
المختمفة فاصبح ىذه المنطقة ممئ بالنباتات التي تحوؼ عمى مواد طبية فييا خبلص البشرية 

راق مثبل عرق من كثير من االمراض الخطرة كالسرطان وشمل االطفال وغيرىا فنجد في الع
السوس والحنظل والزعتر والمغات والبابونج والسكران والشاؼ الجبمي وفي االردن نجد الحنظل 
والعفص والزيتون والمصاص وفي لبنان نجد الشيح بصل عنصل خردل ابيض واسود سكران 
اوربي بردقوش وفي فمسطين نجد لوز حمو زيتون شطة عفص بصل عنصل بصل فار خروع 

خمة بمدؼ خمة شيطاني سكران مصرؼ راتوره سنامكي بابونج حناء مصاص  وفي مصر نجد
بصل عنصل بصل فار لعبو مرة خروع خطيمة شيح كركدية لحبلح ينسون كراويو كمون 
كزبرة نعناع حصالبن سوالنم عرق الحبلوة وفي اليمن نجد مفات مر بن سنامكي وفي 

حمبة وفي سوريا نحد عرق سوس  السعودية نجد حناء مر سنامكي وفي الكويت نجد رطيت
ورد عفص نعناع زعتر حمبو بابونج حصا لبان خطمية حبيان الموز المر وفي السودان نجد 
كركديو صمغ عربي سنامكي شطة تمر ىندؼ سكران داتورة حناء حنظل حمبة جوز مقئ وفي 

نجد  ليبيا نجد زيتون مصاص حنظل بصل فار طبلح زعتر خروع داتوره لعبو مره وفي تونس
زيتون بصل عنصل بصل فار مصاص داتوره سكران اوروبي وفي الجزائر نجد زعتر سكران 
داتورة شيح مصاص حنظل حصا لبان حمبو وفي المغرب نجد خمو بمدؼ خمو شيطاني حنظل 

 حصا بان كزبرة بصل عنصل بصل فار
مة اقتصادية واذا بعد ىذه التقدمة نقول تعد الحاصبلت الزراعية في الوطن العربي ليا قي

واستراتيجية ال يستيان بيا وقد حان الوقت لتقدير ىذه الثروة الطبيعية التي منحيا هللا عزوجل 
لمعرب اضافة الى ثروتو الكثيرة وقد ازدىرت في ظل المناخ المعتدل والتربة الخصبة ، واذا ما 
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