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امل�ستعمل من الزجنبيل: 
ر�ض. جذوره ,�سيقانه املدفونة يف الأ

مالحظات مهمة قبل ا�ستعماله:
نه ي�ساب بالت�سو�ض لرطوبة فيه  الزجنبيل ت�سعف فاعليته بعد �سنتني, لأ
وميكن حفظه بو�سعه يف وعاء زجاجي مع فلفل اأ�سود, فينبغي مراعاة ا�ستعمال 
زجنبيل جديد وذلك بجميل رائحته النفاذة ورونق لونه املوتار الفاحت املقارب 

لل�سمن امل�سفر, ويكون خاليًا من العيدان وال�سوائب اإذا كان مطحونًا.

الـزنـجـبيـــــــــــــل
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اأمرا�ض يعاجلها الزجنبيل:
 لتقوية الذاكرة وللحفظ وعدم الن�سيان:

)الكندر(  الدكر  اللبان  ومن  جرامًا,   )55( قدر  الزجنبيل  من  يوؤخذ 
)50( جرامًا, ومن احلبة ال�سوداء )50( جرامًا تخلط معًا وتعجن يف كيلو 

ع�سل نحٍل وتوؤخذ منه ملعقة �سغرية على الريق يوميًا مع �سنوبر وزبيب.
 لعالج ال�سداع وال�سقيقة:

زيتون,  زيت  فنجان  يف  �سغرية  ملعقة  قدر  املطحون  الزجنبيل  يعجن 
مل, مع �سرب مغلي الزجنبيل مع النعناع, وحبة الربكة  ويدلك منه مكان الأ

ملعقة �سغرية كال�ساي.

بطال: كيفية �سنع مربى الأ
اإليه هذه  يوؤخذ كيلو ع�سل نحل وعلى نار هادئة تنزع رغوته ثم ت�ساف 

ع�ساب وهي مطحونة: الأ
 – ال���راون���د  م��ن  ج���رام���ًا   )25( – ال��زجن��ب��ي��ل  م��ن  ج���رام���ًا   )25( 
 )25( ج��رام��ًا م��ن حبة ال���ربك���ة–)10( ج��رام��ًا م��ن ال��زع��ر ال���ربي – 

)25( جرامًا من اجلين�سينغ )15( جرامًا من ال�سمر.
ثم يطبخ كاحللوى )املربى( وتوؤخذ منه ملعقة بعد كل وجبة.

لعالج الكحة وطرد البلغم:
مطحونة  ك��راوي��ة  وم��ن  ج��رام��ًا,   )25( مطحون  زجنبيل  م��ن   ي��وؤخ��ذ 
)25( جرامًا ومن الزعر املطحون )25( جرامًا, ومن النعناع املطحون 
)25( جرامًا ويف كيلو ع�سل نحل تعجن وتوؤخذ ملعقة �سغرية من ذلك قبل 

كل وجبة.
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للقولون الع�سبي:
ك��م��ون مطحون  م���ع  ج���رام���ًا  ق���در )50(  م��ط��ح��ون   مي���زج زجن��ب��ي��ل 
اخلل  من  �سغرية  ملعقة  اإليه  ُي�ساف  ماء  كوب  ن�سف  على  جرامًا   )50(

مل. وي�سرب ذلك عند ال�سعور بالأ

م�ساك:  ملينّ لعالج الإ
ي�ساف ربع ملعقة �سغرية منه على كوب حليب بارد وي�سرب عند ال�سعور 

م�ساك. بالإ
للزكام:

ي�سرب الزجنبيل بعد غليه وحتليته بال�سكر مع تقطري زيت حبة الربكة 
نف واحللق مع ا�ستن�ساق ع�سري الليمون. يف الأ

للنزلة ال�ُسَعبية:
ي�سرب الزجنبيل حملى بع�سل نحل مع م�سغ ن�سف ملعقة �سغرية من 

حبة الربكة �سباحًا وم�ساًء.
 لل�سعة احل�سرات:

توؤخذ ملعقة �سغرية من الزجنبيل املطحون ومت�سغ حتى ت�سبح عجينة؛ 
وتو�سع بعد ذلك على مكان الل�سعة.

 لت�سلب املفا�سل والَفَقرات:
�سق )�سمغ الكلخ – �سمغ  يوؤخذ الزجنبيل مطحونًا قدر فنجان, ومن الأ
على  بهما  وي�سمد  �سويًا  ويعجنان  فنجان  قدر  الذهب(  – لزاق  الطرثوت 

مكان الت�سلب من امل�ساء حتى ال�سباح.
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إذابة الكولي�سرتول:  لتقوية القلب وتن�سيط الدورة الدموية وا
وم���ن ح��ب��ة الر�ساد ج��رام��ًا  امل��ط��ح��ون )25(  ال��زجن��ب��ي��ل  م��ن   ت��وؤخ��ذ 
)25( جرامًا ومن اليان�سون )25( جرامًا, ومن حبة الربكة )25( جرامًا 
يطحن اجلميع ويعجن يف قدر ن�سف كيلو من ع�سل النحل وتوؤخذ ملعقة بعد 

كل وجبة.
رهاق:  لعالج الإ

ُي�سرب كوب من زجنبيل مغلي كال�ساي )قدر ن�سف ملعقة �سغرية من 
زجنبيل مطحون على كوب ماء �ساخن حملى بع�سل نحل اأو �سكر ثم تدلك 
كل اجل�سم بزيت زيتون ممزوج بقدره حجمًا من خل مع رج الزجاجة جيدًا 

قبل ال�ستعمال.
 للن�ساط وحث الطاقة التنا�سلية:

كوب  يف  وتقلب  الزجنبيل  من  )تقريبًا(  �سغرية  ملعقة  ن�سف  توؤخذ 
 حليب وي�سخن املزيج, ثم ي�سفى ويحلى بع�سل النحل وي�سرب عند احلاجة 

ويا حبذا لو �ُسرب بعد الع�ساء.
 لتدفئة اجل�سم:

متزج ملعقة �سغرية من زجنبيل مطحون يف فنجان ع�سل نحل وتو�سع يف 
خبز وتوؤكل )�سندوي�ض( على الفطور اأو حينما ت�سعر بالربد.

 للروماتيزم:
قبل  وذلك   3  :1 بن�سبة  النحل  بع�سل  الزجنبيل  معجون  و�سرابًا  دهنًا 

النوم مع �سرب مغلي ال�سمر كال�ساي.
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 معجون احلكمة والقوة:
النف�ض  الن�سيان ويفتح قريحة املخ ويفرح  معجون يقوي اجل�سم ويعالج 

وينع�سها.
ويركب من:

100 جرامًا زجنبيل مطحون + 100 جرامًا ف�ستق مطحون + 50 جرامًا 

خولنجان مطحون + 50 جرامًا حبة �سوداء مطحونة + ع�سل نحل.
يطبخ ع�سل النحل على نار هادئة وتنزع رغوته ثم ت�ساف املواد ال�سابقة 
وتقلب جيدًا حتى تعقد كاحللوى, وتعباأ يف قطرميز زجاج وتوؤكل منه ملعقة 

فطار وملعقة بعد الع�ساء يوميًا و�سرى باإذن اهلل تعاىل عجبًا. بعد الإ

 لعالج ال�سغط:
ل�سبط ال�سغط انخفا�سًا وارتفاعًا, ي�سرب الزجنبيل مغليًا حملى بع�سل 

فطار ويف امل�ساء يبلع ف�َض ثوٍم مقطعًا بكوب حليب. النحل �سباحًا بعد الإ

وراك ب�س���كل   اأظه���رت التج���ارب اأن الزجنبي���ل قل���ل اآلم الركب���ة والأ

مل  الأ م�س���كن  بفاعلي���ة  يك���ن  مل  ولكن���ه  التقلي���دي  الع���الج  م���ن  اأف�س���ل 

يبوبروفي(. )الإ
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اخل�سائ�ض الطبية لليان�سون:
ع�ساب وم�سكن للمغ�ض وال�سعال. 1. مهدئ للأ

2.  من�سط لله�سم ومدر للبول.
3.  واليان�سون مفيد للولدة ولعملية اإدرار اللنب.

ع�ساب اجليدة يف اإخراج البلغم؛ حيث يوؤخذ ملء  ويعترب اليان�سون من الأ
ملعقة �سغرية اإىل ملعقتني وجتر�ض وت�ساف اإىل ملء كوب ماء �سبق غليه, 
ويرك ملدة ربع �ساعة اأو نحوها ثم ي�سفى وي�سرب ويوؤخذ كوب يف ال�سباح 

وكوب اآخر عند النوم.

اليـان�ســـــون
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ومغلي اليان�سون اإذا �ُسرب �ساخنًا فاإنه ي�سكن املغ�ض املعوي عند الر�سع 

الربو, ويزيد يف  نوبات  للغازات, كما يفيد يف  والكبار وهو طارد  طفال  والأ

الكحة  اأمزجة  من  كثري  يف  اليان�سون  ويدخل  املر�سعات؛  عند  اللنب  اإدرار 

اأنواع ال�سداع و�سيق التنف�ض  )ال�سعال( وطارد للبلغم, كما يفيد يف بع�ض 

وهو منبه قوي للجهاز اله�سمي وفاحت لل�سهية.

 ومن فوائده:

اإزالة  البول,  اإدرار  اله�سم,  وتن�سيط  املغ�ض  لت�سكني  فعال  اليان�سون 

انتفاخ البطن, اإزالة اأمرا�ض ال�سدر واحللق وال�سعال, طرد الريح البطنية, 

لطرد  طفال  للأ يعطى  ال�سداع,  وي�سكن  اللنب  يدر  خفيف,  ع�سبي  مهدئ 

الغازات وتخفيف حدة بكائهم.

طريقة ال�ستعمال:

الفائدة  كانت  ال�سمر  اإىل  اأ�سيف  واإذا  وي�سرب  ي�سفى  ثم  ب��ذره  يغلى 

عظيمة واأنفع وكذلك مع الع�سل.

 اليان�سون يف الطب احلديث وماذا يعالج.
البلغم,  وطرد  ال�سعال  �سد  تاأثريات  لليان�سون  اأن  احلديث  العلم  اأثبت 

وتاأثريًا �سد املغ�ض وفّعال للبكريا وم�ساد للفريو�سات وم�ساد للح�سرات.
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ملاين اأن لليان�سون القدرة على علج الربد  وقد ثبت بوا�سطة الد�ستور الأ

الفم  والتهاب  احلمى  الهوائية,  الق�سبات  والتهاب  ال�سعال  ع��ام,  ب�سكل 

واحلنجرة, م�ساكل �سوء اله�سم وفقدان ال�سهية.

بحاث احلديثة اأن لليان�سون تاأثريًا هرمونيًا ذكريًا يف حال  كما اأثبتت الأ

تناوله بكميات كبرية.

اأما اإذا اأخذ بكرثة فاإنه يقلل منها ويوؤثر يف احلالة اجلن�سية للرجال.

ال�ستعمالت:

1. حلالت اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي مثل �سيق التنف�ض وال�سعال ونوبات 
الربو.

2. ال�سطرابات اله�سمية وحالت املغ�ض املعوي وانتفاخات البطن.

وت�سهيل  احلليب,  اإدرار  ولزيادة  املباي�ض,  و�سعف  الكلى,  لتن�سيط   .3
جميع  يف  اليان�سون  ثمار  مغلي  ي�ستخدم  حيث  ال���ولدة,  عمليات 
اليان�سون  ثمار  ملعقة �سغرية من م�سحوق  ال�سابقة مبعدل  احلالت 
يف ملء كوب ماء مغلي ويغطى ويرك لينقع ملدة ما بني )20-15( 

دقيقة ثم ي�سرب مرة يف ال�سباح واأخرى يف امل�ساء.
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يو�سف زهر البابوجن يف الطب احلديث �سربًا فيغلى غرامان من الزهر 
يف مئة غرام من املاء لتن�سيط اله�سم وجلب النوم وبن�سبة اأربعة غرامات يف 
معاء  مئة غرام من املاء لعلج الت�سنج وخف�ض احلرارة, ومغ�ض املعدة والأ
طفال, والتهاب املجاري البولية, وال�سداع وتخفيف اآلم  واملرارة, واإ�سهال الأ

الدورة ال�سهرية. و�سفاء قروح املعدة ب�سرعة.
نف, وي�ستعمل البابوجن خارجيًا  زالة التهاب جتاويف الأ وي�ستن�سق املغلي لإ
كمادات  تو�سع  كما  احلمام,  ماء  يف  بو�سعه  وذلك  اجللد  التهاب  لت�سكني 

البــابــونـــج
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منه على اأماكن اآلم الروماتيزم والنقر�ض, واأي�سًا يتم غليه للغرغرة اأثناء 
التهاب احللق.

رائحة البابوجن زكية و�سبيهة برائحة التفاح تعرف بالكاموميل اأو بزهرة 
عني القط.

تزيل ال�سداع واحلميات وتقوي الكبد وتفتت احل�سى, وتنقي ال�سدر, 
عياء والتعب والنزلت, وتطرد الهواء من البطن, كما  وتقلع البثور, وتذهب الإ
تزيل ال�سقوق ووجع الظهر, تو�سع كمادات منها على اأماكن اآلم الروماتيزم 

والنقر�ض.

زهار: روؤو�س الأ
ع�ساب  �سنان, من�سطات, طاردة للريح, مقوية للأ كمادات لتقيحات الأ
التجميل  م�ستح�سرات  يف  البابوجن  وي�ستخدم  ومقيئة,  لله�سم  وم�ساعدة 

الطبية.
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1- الرعاية املثالية للحامل.
2- الرعاية املثالية للطفل.

وىل والثانية من عمره. 3- اأمرا�س وم�ساكل الطفل يف ال�سنة الأ
4- اآلم الظهر والرقبة... م�سكلة الع�س�ر.

طفال. �سهالت عند الأ 5- الإ
طفال. مرا�س التنف�سية عند الأ 6-  الأ

طفال. 7- اأمرا�س الدم ال�سائعة عند الأ
منة؟. 8- كيف تتخل�س من ال�سُّ

9-  ماذا تعرف عن الكولي�سرتول؟
10- ارتفاع �سغط الدم.

11- دليل مري�س ال�سكري... من اأجل حياة طبيعية.
12- ال�سداع )اأنواعه - الوقاية والعالج(.

طفال. 13- النطق والكالم و�سعوباتها عند الأ
دي بي احلقيقة والغمو�س. 14- الطفل التوحُّ

15- �سراعات املراهقة.
�سنان الوقائي. 16- طب الأ

17- الربو... الوقاية، العالج.
مل. 18- ال�سرطان الأ

طفال. 19- �سعوبات التعلم عند الأ
ع�ساب والنباتات الطبية... كنوز الطبيعة. 20- الأ

صصدر من سصلسصلة التثقيف الصصحي




