


 
 

 يـة في المدينـة المنورةـمن النباتات الطب
 

 حشيشة الليمون –المخيط  – هالكركدي -الريحان  
 

 لبنيـةعمر حمي الدين  د.          

  اغتؿاضي تغصيـة  

 ػتؿى  المك  هــس االمسيــة المــرض  مب      
 

 الريـحان : أولا 
 

ــر          ــم ابػــرط  ابغ  ــة ا ــام اـاب ــاا ابطا ــسناا  ا ــ ق مي مســيف   أذ

ــكيف   ــي ا قــــ ــس -ارطـــــ  -اهلـــــ

  King like herbاابعؿـاة المكي ـة  

 خكــي اهلـــس ؽ   ةاــاز  ا ــــ     

  Krishnaام آهلتـم  ه ا كطؾــي 

 اا جعكـــــر  ض ذـــــ Vishnu ه ؿــــــي 

ذت ايـــة ابعا كـــة  ميسغـــر  هـــااتـ     

ــا     ــاهتي  طاـــ ــم انـــ ـــم ةـــ اعهـــ

  ةطهـي ميـسااا المكـطي     ،طعااـم

 شكــط  اعــش ابؿــعطاا     ،ـــمااذرتا كــام ارنــ  تهــسيطهم    ، ابعــط 

 :م    ر  تي ارتابس  ابيت اطكعـاظيس ميكا سهم كهرل اام 

 أضحى التنائي تديالً من تدانينا

..... 

 وناب عنن يينة لاياننا ياايننا     

 :يهرل ه ـا .....
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ـــأس ـــــــــــ
اء ــــــــــــــــــم
ـــنــــــــــال
 اتـــــــــــبــــ
... 

ـــــــــــــــــــــــي  ف
اب ـتـــــــــكـال

ـــنـــــــوالس
ـــــــــــ  ةـــــــــ

.... 

 اماالسرور  عهد عهدكم سقَيُلِ

..... 

 كننننننتم نرواالننننننا    ريااليننننننا 

..... 
 

(1) عي ابؿـري كك ـ   ميال ةـي ابعؿا  اإلصتك
Culpeper     ابطاـام هـر(

ــطد ابعهــط   Mars herbةؿــم اــاضؽ   ــس اا    ،  ا يػــرم ابػــ ر  اــم ابك

 اـتى  ابىط ػـ رم اصقـل  اـاا ابطاـام         ، ةش اذت را ـاا ابػـااة(  

عضع   اذتسا ق كصذـس  ااتـاا    ُي، اـاظهلم ض اة اــم   ااعاز ابصاا  ةــا

ك ا تهــا  ،هــسااا   ةــعد اعــش أاطانـــم اغــتع كي ا طاــاا اب ،ابعيـــة

، أ ضاميــــي كتااــــط بــــاعش أطاــــا  ابطعــــا  لمصاميــــي اذتــــاض ابؿــــا ي اابىكىــــط 

 اـص ميـط م ةسيـس     ، يػتدكل ام اعش أ راةي ظيت ةططي شكيف ابطا رة

 ؾاع اغتدسااي   أ ضاا رتراقي ابعططية.
 

ميـس ييـرم     ،تعـسزا أمسـا     ،ا اعـط   اابطاـام  اـ  

ــ  ه ، راةي  اغـتدساااتـا شب   ت حة اختع  أ  ةػـ ا  ابىطاة

  كتااــي  (2)   قــىي ااــم ميــ م ادترظيــة  ،ؾــاار() ( أ غــت)

هيط أهط اكس خيكـر ي اؿـيفا   ، ا ط م ابطيحااص ي كط  ا )ابطم ابـاري(:

ــ   ــي ابعــط  اــم     (اآلؽ)ـغــط  خيكــر ي اــ  هصهــط الم ،اــم شب ــصي يعطه  هــر اب

 ،هـر ابطاـام ابىاضغـيف     (قـاذتاـ )ـ أهط ابعطا   ابؿا  خيكر ي اـ  ،ابطاام

 . (ذرك) يػ  ي اباعش  ،أ  ؾحط  ابطةا  (اذتاايف)ـ يعط    اب  م ا
 

 ميــال ،جــاا بىــ  ابطاــام اــطت    ابيتــا  ابععيــع  

ۀ  ہ  ہ     ژ  :  تىػري ميربـي تعـا    (3) اإلاا  ابهططيب

                                                 
(1) Balbaa,S.I.,et al (1981).  Medicinal plant constituents. p.77,111. General organization for univ. and 

school books, Cairo, Egypt. 

 باـام.   ،اري ا  ،زاض اذ اا ابرتاث ابعطايف  ، 241م  ،اام مي م ادترظية.  ابطم ابـاري (  2)

 باـام.   ،اري ا  ،ابعك  ة زاض ابيتم ،17/103، ادتاا   ذيا  ابهطآم(  1)
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اهكـــة ط اـــة ابـــطيح مس ـــت ضاا ـــاا  م ابطاـــام كـــط  :مي ـــط ) ،(1)ژہ  

ــاإل ػــام يط ــة ات ــم ا ةطااــيف  . ح هلــا بطا رتـــا ابط ا يهــال ؾــيفا ض ذــا يف   :ميــال اا

 ،ابـطظ   : ابطاـام  ،ا اعـط   اابطاـام  اـ   :   ابكراح. أي بي ض ح : ضاا يف

ک  ک  ک  ژ  :   ميربـي تعـا    . ا.هــ  (تهرل خطجـت أاتغـيف ضاـام ا     

ة هر ابطظ  اكغـ  :ميال اهاتط . أي ضظ  :ميال زتاهس  غع س ام جاري ،(2)ژگ  

ــي   :يهــال ،وــري ــم ضاــام ا : أي ضظمي ــاز   . اطك ــال ميت ــة  : مي ــي ادتـ ــال . ا   مي

ابهـراك  ميابـي   ،هـر ابطاـام المعـط   ابـصي يؿـم      : مي ـط  .ابهراك: ابطوة

ــاز  أيهــاا  ــر هػــط أ . ميت ــطاظي    ا ــ  كك ــة    ايــط اب ــاض ابكــراح" اعـ "شتت

ــة  ابـــطظ    ابطاـــام() ــا ابطوـ ــطآم ابيـــطيم اص ــ ــال ،ابـــيت  ضزا   ابهـ   ميـ

ع   بطــا ا ابيتــا  ابععيــع "   ــابىري ظآاــازي   كتااــي "اكــا ط ش ي ابت  

اابي ضا رة اـم   ) :تىػري كك ة )ابطاام( ابيت جااا   غرض  ابطومةـس 

أطكـم اـم ضاـام ا  أي     :ا  أيم ؟ ههـال  :ةطاايف مي ط  ، مي ط ضظ  ،ابـااا

 . ام ضظميي (

ةــس  أذازيــي ؾــطيىة  جــاا   ابػـــة ابـاريــة شكــط كك ــة)ضاام(   

هىيف قر ح اإلاا  اػكم ةم  ،بـىؼ اإل ػام ط م ابطيح ستام مبعـ   ااا

 [ان فن  رنر ف فه ن  ف ينم  طين  لينئ   ر   ن  نننرض علين  يحنعن من ]:ميـال   ابـيب 
ضنـيف ا  ةــي ةـم    اـم ظيـس   ااة ـ  ضز   غـم ااـم ااجـي اـم ذـسيي أغـ      . (3)

                                                 
 . 12ابطوـم ، اآلية (  2)

 . 89ابراميعة ، اآلية  ( 3)

قر ح اػكم،  كتا  ا بىاظ ام ا ز    ريها،  اا  اغتع ال المػ ،   أ ي أط م ابط م،   كطاه ـة ضز  (  1)

 .  2253،  ضميم اذتسيي: 1766/  4ابطاام  ابط م، 
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  نري هن  ري    عبةن  ، فنهن  نةن  الف نر  ناأال مشنير  لنةن   ] :أ ي ميـال   ابـيب 
 .  (1) سيياذت [هتتز.. ريحا   رتألأل

 

 هـــــــــواعـــأن

 150 بــي ذــرابيف  .Ocimum spابطاــام ؾــحري  تتاــ  ادتـــؼ ابـاــاتيف  

 هـــر  ـــري  اـــاا اآلؽ  ، Labiataeتتاـــ  ه عــــا ابىكـــ كة ابؿـــىرية  ، رةـــاا

Myrtle (2)  أهم أ راع ابطاام ،ت ةالمعط     ام  ري هك كتي ابـاا:  

 

 

 

 

 

 

 

 

يكـط    Ocimum basilicum امسي ابعك يف   sweet basil الرحيان احللو  -1 

 يػــتدكل اـــي ظيــت ط ــاض بــي ضا رــة   ،غــم أ  أك ــط 40   25اــ  ي اضتىاةــ

 ةططية يػتع ط   حتهري ابعطرض. 

يكــط     O.killimandsc haricum امســي ابعك ــيف  الرحيووان الفووا     -2

 .  يػتع ط   ابطم ابؿعيب ، غم أ  أك ط 40ا    ياضتىاة

  O.menthaefolium امسي ابعك يف  الرحيان األثي بي -3

                                                 
 (.  4332،  ضميم اذتسيي ) 1448/  2 غـم اام ااجي،  اا  قىة ادتـة، (  2)

 باـام. ،اري ا  ،زاض ابـىا ؼ   ، 248م  ،(. مياارؽ ابغصاا ابتسا ي اابـااا   1985أوس ) ،ميسااي(  3)
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موطنــــــــــــــــه 
ـــــــــــــاط   ومن

 ..... زراعته

طريقــــــــــــــــة 
 زراعتـــــــــــــه

..... 

ـــــــــــــوص
ــــــــــفــــــــ ه ــ

ــــــبـــنــــــال
 ...... يـــاتــ

 م ،المـــرطم ا قـــكيف بـاـــاا ابطاـــام هـــر اهلــــس     

ا تهكت ظضاةتي ا  اــاطق كـ ري  اـم ابعـا  مبـا ه ــا       

ابـــــس ل ابعطا ـــــة  ذـــــر  ابارـــــط ا اـــــ ش المترغـــــق 

 اظـ  ةــس أهـط     ،يه ـا  آغـ ا   المـاطق اذتاض    أهط

المسيـة المـرض  ااهت ا  خام يعيـرم اي اذتسا ق  ابا را،  يػـتدسار ي  

 بــي أقـــا  ةسيــس  إلنــىاا ابـيـــة ةكــ  اعــش المؿــط ااا  ا طع ــة.  

ــتع ــة   ايـ ــاطق المعتسبـ ـــا   المــ ــر اعهـ ــاطق    ،  منـ ــ ـ   المــ ــطع تعـ  أخـ

 .  ا ك ط ذطاض    آغ ا  أهطيه ا

 المـــاا اعـــش ابرميـــت بك ػـــاةس    ا تاؾــــا    ـايـــة هكـــط  تـهـــ  اباـــص ض  

 ابطهــؼ المؿــ ؼ      جــرز ابـس ا   ــم تـعضع   ،ابؿـتاا 

زاخــــط ، م ابـاــــاا ؾــــسيس ابتــــص ط ااب  ز    ،المؿــــتط

 يــط ع   ،غــم 30- 20ر خطــرت تاعــس ةــم اعهـــا ضتــ

ـط ذعيـطام  ـتعا ابـااا خـعل ؾـ  ــ م تـهط ؾ،ااغت طاض االماا أ ـاا منر 

غــــم ا  ايا ـــــا المػــــتسيم    30ي(ةـــــساا يكــــط طرهلــــا ضتــــر  )ير  

 .  (1) اذتسا ق

 

 

 

 

ؾحري  ابطاام 

 ، قــــــــغري  اذتحــــــــم

                                                 
 باـام.  ،اري ا  ،زاض ابهكم   ، 177ابتسا ي اا ةؿا   ابـااتاا. م  (. 1990أوس ) ،مشؼ ابسيم   (1)
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وـــــــــــكــم
ه ـاتـــــــــــــــــــن
ــــــــعـــفـــال
 ...... ةــال

فـــــــــــــــــــــــي  
ب ـطــــــــــــــال
ــقــــــــــــــال

 مـــديــــــــــــ
..... 

ــرابيف اـــرت  ــا ذـ ــم  اـــ  ،يكـــط اضتىاةــ ــيف اـ ــةـ هـ ــا  ، اتاا ابعيــ يغطـــيف هط ةــ

 ذاهتــا   ،  أ ضاميــا اػـ طة اعـهـة ا هـ ة ابؿـيط      ، ارتهطية ظ ـم  ـاةم  

 ترجس   ؾـيط  ـرضاا اتح عـة    ، أظهاضها ا هاا أ  ست ط  ميك عا ،كااكة
(1). 

 

ــت    ــ  ظيـ ــص ض  ةكـ ــاض   اـ ــام  أظهـ ــري أ ضا  ابطاـ حتتـ

ةطـــطي يػـــتدكل اـــــا اراغـــطة ابـــتهطري ابادـــاضي اعـــس  

ابطاــام اذتكــر ةكــ  ظيــت ط ــاض يعــط   ي اتــر ،جتى ىـــا

 يرجــس   ابطاــام ابيــاهرضي اطكــم ابيــاهرض     ، ocimeneاص غــ    

camphor، بـي ضا رـة شك ـة ة ـع      ،هر غا ط أاـ ش   ظيت ابطاام اذتكر ، 

ؾـاع   ،  ايرج ــرل  cineol غـ ـ رل    linalolةك  اطكاـاا ابك ــابرل    ياتر

أاا ظيت ابطاام ابياهرضي  ،اغتع ابي   قـاةة ابعطرض  اعاج  ا غـام

 ه ي اطكاـاا ابكــابرل  اب رج ــرل     ،بي ضا رة ابياهرض ، هـر غا ط أقىط

ــط   ــ ـاااا الم  ايـ ــاهرض methyl cinnamate غـ  ، Borneol camphor كـ

 ، يػـــتع ط طا ـــاا   اػترهـــطاا خاقـــة بعـــعد ابط اـــاتع    ـــع ا ابـــ ز

 .(2) ختتكا أ راع ابطاام   تطك م ابعيت ه ـا 
 

 ، ةط  ا طااا ابهـسااا ابطاـام ابىاضغـيف أ  اذتاـق    

 ، اغــتع كر    ةــعد اعــش ا اــطا     ،  هــر  ــري اآلؽ 

 :ههـال  " هرا ـس     كتااي  "ابطم ابـاري  شكط اام ابه م

                                                 
ابـااتــاا ابطا ــة ظضاةتـــا  اير اتـــا  اغــتدساااتـا   (. 1990م. تـــا يف )،ـــسي  . ست ــس      الم،اذتػــ   (  1)

 د.  .ع. ،ابهاهط  ،ايتاة اام غ ـا بكـؿط  ابترظي  ، 119ابععج ة.م 

(2) Trease, G.E., and Evans, W.C.(1985). Pharmacognosy. P.108, 217.. Bailliere Tindall, East bourne, 

England. 
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ي فـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــطــــــــــال
ب 
ـــــــعــــشـــال
 يــــــــــــــــــــــب

....... 

الـــــمــعــتــاس
ه ــــــــــــــــــــــــــــــت
ــــــــغــــــــــال
 ةـــــــــيــــــذائـــ

........ 

 ، يـ ز  يططـم اـابعط    ، ذاض يـى  مشي ام ابكساع اذتاض اشا ضف ةك ي المـاا  )

 ،اهـر  بكهكـم   ، اصض  ذااؼ بإلغـال ابكىطا ي  اػيم بك غل ،جيكم ابـر 

 :"ه  ابـصهيب   كتااـي "ابطـم ابـاـري     ميـال اذتـا   ،(  اه  بألاطا  ابػرزا ية

ــي يـــر   ذــاض يهــري ابه ) أيهــاا أم مشــي يـىــ  ابكــساع    مي ــط  ،كــم  المطؾــرف اـ

 . (1) (  جيكم ابـر 
 

ؾــاع   ابطــم ابؿــعيب اغــتع ال ابطاــام   ةــعد    

 :ةك  ابـرر ابتابيفابعسيس ام ا اطا  

      ــاا ــر  أ ضاميــي   الم يػــتع ط اـهــرع أظهــاض ابطاــام اذتك

 طـطز  ـاظاا ا اعـاا بتدى ـا      ،ابػاخم   ةعد ا ض 

ــس  ا ــا   ذ ــري ابـاؾــ  ةــ ــسييف ا   المطنــ    ،لمغــل المع ،  إلزضاض ابكــيف    

  ك سض بكارل.  

   ا   اهلـس.كيى س ؾط  اغكيف اص ض    ةعد اإلغـال المعام  

 

 

    ــرم أ ضا ــتع ط اعحـ ــاا    يػـ ــط بادـ ــاهرضي   ة ـ ــام ابيـ   poulticeابطاـ

 ذترا ــي ةكـ  اطكــم ابيــاهرض   ;بتػـي  آ   المىاقــط  ا بتــا  ه ـــا  

اغـتع ابي   اػترهـطاا ز ا  ـة بعـعد      اـص ابهس   ذت  اب ـر  ابصي ؾاع 

ك ــا يى ــس اغتـؿــا  ا نــط  ابـاجتــة ةــم  كــيف  ،آ   المىاقــط  ابط ااتع 

 .(2)أ ضا  هصا ابـااا   الماا   ختى ا ذس   ع ا اب ز  ابعكا  

 

                                                 
 باـام.   ،اري ا  ،زاض ابهكم ، 327(.ابتسا ي اا ةؿا . م 1983ز.أا  ) ،ض اة(  2)

 باـام.  ،اري ا  ،زاض ابيتم ابعك  ة  ، 352(.اعحم ا ةؿا   ابـااتاا ابطا ة. م 1993ز.ذػام )،ميا ػيف (  1)
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بصا يػـتع كي   ،ابىكىط امأ ضا  ابطاام اذتكر هلا اصا  ذاض يهط  

يطاب ــا  اب ر ــام كتااــط   ابطــاذ إل ــاض  ابؿـــ ة  ا  ضا ــرم خاقــةا   ا

ــا  ــا     ،بكطعـ ــة أ  اػـــررميـا ادتـ ــطاا ابطاظجـ ــي ارتهـ هتيػـــم أ ضاميـ

يهــ ىي ابــاعش ا  طاــق اذتػــاا    ،ابطعــا  المهــاهة اب ــي اــصامياا ط اــاا 

 ييػـم ابطعـا    ، ةـس حتهري اعش ارتهطا اا المطارخة  ابػكطاا

ــة ابترااـــ   ــرر ضا رـ ــة    ، spicyطالمطاـ ــر  المطارخـ ــط ابكرـ ــتع ط   تتا ـ  يػـ

 بة ةــم ابـيـــة ؤ ك از  اػــ،اص راةـــا كابهــصم  ابػــحق  ابػــ   

 ميس يها  ظيتي  ، ابعحة   ريها ة  غااك يت  ا ضظـ طاا  المعيط  

ا  اعش ا  صيـة بتعطريهـا كاذتكريـاا  ابىطـا ط  ابكككـاا  اعـش       

ــة  ــة المطـ ــ ـــاةة  ،ا  صيــ ــاعش   قــ ــتع كي ابــ ـــام    يػــ ــاج  ا غــ اعــ

 .(1)  ابكاارم  ابـؿر   ابعطرض

 

 

ا   ـهــديــركــكـالـ : ثانيا
 

ابيطكسيـي  اـاا يـتؿــط اغـتع ال كـؤ ؽ أظهــاض   خترتــا ابكر  ــة      

شاا ابكــرم ا وــط ابــساكم   حتهــري    

اؿـــــط   اــــــعـ   اكـــــط  ابػـــــرزام  

 يهـــس  غـــاخـاا أ  اـــاضزاا اعـــس  ، غـــراه ا

ابـاعش    يػـ  ي  ،(2)اناهة ابػـيط اب ـي  

م ا يهــال ،Red sorrelاذُت ــا  ا وــط 

                                                 
 .  16م ،ااير/ أاطيط ،(5)ابطاام. ..هرا س   اعايا . زتكة أهعا  غـعا ابعسز  (.1994ز.ست يف ابسيم ) ،باـ ة (  2)

 باـام.  ،اري ا  ،زاض اذ اا ابرتاث اإلغعايف ، 790م ،2المعحم ابرغ ق.  د زت   ابكغة ابعطا ة. (  1)
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ـــــــــــــوص
ـــــــفـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ ه ـــ
ـــــــــــنــــــــال
ـــــاتــــــــب  يــ

....... 

ـــــــــكــــــــــــم
ـــــــاتـــــــونـــــ ه ـ
فــــــــــــــــــــــــــال

ــعــــــــــ 
ــــــــــــــالــــــــــ ة ــ
ــــــدامــخــتـواس اـ
 ..... هـت

 ــم ا تهكــت ، المــرطم ا قــكيف هلــصا ابـاــاا ؾــط  أهطيه ــا كابػـــغال    ـ ــا  

ظضاةتــي ا  اـــاطق شاا طهــؼ ذــاض  ػــا اا   ابــرطم ابعطاــيف كابػــرزام        

ــا    ، الم كيــة ابعطا ــة ابػــعرزية  ، جـــر  اكــط  ــراع اــــا   أ ضا  تـتؿــط أ 

 هلــا ةــس  أقـــا   .ibiscus sabbariffa Lبعك يف امســـاا Roselleـ اــ  تعــط 

 .Malvaceae (1) هيف ام ابىك كة ارتااظية 
 

ــي ؾـــحري  اعظـــم  ، قـــغري  اذتحـــم  ابيطكسيـ

 ،يكـــط اضتىاةــــا ا  ذـــرابيف ارتيـــم ، أ راةـــا ذرب ـــة 

 ،بر ــا أخهـط اؿـط  اـاذت ط      ، غاميـا ميك كـة ابتىـطع  

ــق   ــا ةــ ــ طة هلـ ــا اػـ ــــة   ، أ ضاميــ ــا اػـ ــيكـا ا، ذاهتــ ــة   ؾـ ــط ضاذـ  ـ

ترتكـم اـم   ، وطاا ، أظهاضها هطزية ختطد ام آاات ا  ضا ، ابيا

 ه ـا ذت  ـام اتؿـر ام يػـتع عم   قـرضتـ ا       ـةختتـ كصؽ ظهـطي   

 مثاضهـــا  ، ابطاظجـــة أ  اعـــس جتى ىـ ـــا   حتهـــري اػـــتدكل ابـاـــاا 

 غطرـا زت س.، ةكا ة ه ـا اص ض اـ ة ابكرم كط ية ابؿيط
 

ــ  أوــا   ـاتــري ابيــصؽ ابعهــطي  ختــ   تي ةك

ــاؼ     ــ   ه ــ ــ س يػــ ــاا  د  جك يرغــ ــرية  ه تــ ةهــ

)بـــي  تـــا    Hibicin hydrochloride ه سض كرضيـــس

 أ كػـا ا كابػـ ر   اـراز     (تص ري ميااش بأل ػـحة 

 ةك  ظيت.   حتتري اص ض ،اكر ة

                                                 
 ،115ابـااتــاا ابطا ــة  ابعططيــة  ابػــااة   ابــرطم ابعطاــيف. م .  (198 8المـظ ــة ابعطا ــة بكتـ  ــة ابعضاة ــة )(  2)

 . ابػرزام،ارتططر   ،ادتااعة ابعطا ة 
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ــــــــــــــــــــــف
ده ــــوائــــــــــــ

ــــــــــــــــعــال
ــــــــــــــيــالجــ  ةـ

..... 

ــي  ختيػــتدس  ابيــصؽ ابعهــطي   ت

  قــرضتـ ا ابطاظجــة أ  اعــس جتى ىـ ــا  

اضز أ    حتهري اؿط   ؾعيب اــعـ اـ  

يهس  اعس اناهة ااز  ستك ة اب ي ، غاخم

 ط  اػـــتدكل ك ا يػـــتع،كابػـــيط

ــطا     ــيط ؾـ ــ  ؾـ ــاض ةكـ ــاز   ;ا ظهـ ك ـ

، بة ةــم ابطعــم الم  ــع هلــصا ابـاــاا  ؤػــا

 اكر ـــــة   قـــــــاةة اعــــــش اذتكريــــــاا  

 يى ـس اغـتدسااي   اعـش     ، المؿط ااا

 قـــاةة ا ب ــا  ابـاات ــة المػــتع كة    يػــتدطد اـــي ، ابكـــاةاا ابس ا  ــة

 . (1) ابرض   ابػك كرظ ابـهيف  اذتاال

ؾاع   ابطم ابؿعيب اغتع ال المػتدكل الما يف  ظهاض 

 :بععد ك ري ام ا اطا  هـرابيطكسيي 

 هـغق  بهش اخـ   ،  اك  خى ـا بألاعـاا   ، اسض بكارل

ــ   ــس  المطتىـ ــرا ، ابـ ــمب هـ ــسا  ، كهكـ ــا ب ئــ  ، ألةكـ

 . طكة المعس   اهطاظهاذتـؿق ا 

 اعش ؾاي ابػعال  غتع ابي كعهاض شتىا بييػ  ي اب . 

   بيــم اإلهــطات   ؾــطاي بــي شتــاطط قــر ة ةكــ     ،اى تــاا  د هــر  ــ

ا ؾــدام ابــصيم يعــا رم تيــطاض اإلقــااة ااذتكــ  ابارب ــة ا تريــة ةكــ   

 . (2) اطكم ا  كػا ا  ضتىاع ستترا  اـي

                                                 
 .306اطج  غااق،  م  (. 1990أوس ) ،مشؼ ابسيم (  1)

 .578،  م  اطج  غااق (. 1985أوس ) ، ميسااي  (1)
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        ةر ـي    يـتم أهـط المسيــة المــرض  اابيطكسيـي اؿـيط كـاري، ذ ـي يعض

ــاا،    ــاا  زتىىــ ــاض الماؾــــيف،  يا عر ــــي   أغــــرا  المسيـــــة طاظجــ اـطهــــة أا ــ

 اهــط م اـــي ؾــطاااا يهسار ــي بكهــ ر  أذ ا ــاا غــاخـاا أ  اــاضزاا، ك ــا     

 يػتع كر ي   ابتسا ي أذ ا اا أخطع.

 

 

 
 
 
 
 
 

ا لثـاـث  ـطـــيــخــالم : ا
 

ــ ق   ــحاض المدــ أؾــ ــط  تـتؿـــــــــــــ

 يـــعضع    ،ـــــا ؾـــاي ادتعيـــط  ابعطا ـــة ا ،   المــــاطق اذتـــاض  اـــم ابعـــا 

بتعي ـم  ; با ا  اكط  ابعطا   اــا المسيـة المـرض ، الم كية ابعطا ة ابػعرزية

 . ابؿراضع  اذتسا ق
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طـاظجة أ  اعس ،  ميس ةطهي ابعط  ا  ا ط  أككرا مثاض  ابـانحة

  شكط أطاا هم كاام غ ـا  اام ابا طاض ،جتى ىـا ةك  ؾيط ظا م

 . زا ز ا  طـاكيف هرا سها   ةعد اعش ا اطا    اؤبىاتـم ابؿــري 
 

 ، تـهخ اب  اضخعل ؾـطي أياض )ااير(  ير  ي )ذعيطام(  هلا اصا  ذكـر 

 .  اــا اؾتق امسي )المد ق(،  زاخكـا بع جة تت طق

 

 

الُمداطـُة   ) :(1) يهرل قـاذم بػـام ابعـط    

 : المدق،ؾـحط  ت  ــط مثــطاا ُذكـراا بعجــاا يؤكــط  

ــط د   ــ عم  ارتـ ــحط  أمســـاا   ،( ا.هــــابػـ  بكؿـ

ميـــال زا ز ، أخـــطع  ضزا   المؤبىـــاا ابهسنـــة

ـــاكيف  ــ ق  ابػيػــــاراة   :(2)ا  طـ )هـــر المدـ

ــة  ابــساق     ــرم ابػــططا اا  أطاــاا ابيك   ، ة 

 يطكـق ةك ي  ، هيف هاضغـ ة ا قـط( : غاػتام

 :(  امســي ابعك ــيفAssyrian plum) ااإلصتك عيــة

                                                 
 باـام. ،اري ا  ،زاض قازض  ،  398م  ، 7هال ابسيم ست س. بػام ابعط . د،اام اـظرض (  1)

ــاكيف (  2) ــعا ا    ،ا  طـ ــا .  ادتـ ــم ابعحـ ــاا  بكعحـ ــا  ادتـ ــيف ا باـ ــصكط  أ بـ ــة ، 211م، ل زا ز.  تـ زاض اب هاهـ

 د.   .  ع.   ،ابهاهط  ،ابسيـ ة
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ـــــ وصــــــــــ
فـــــــــــهــــــا 
الـــــــنـبـــــــ
 ـاتــي ......

اـونــــــــــــكـم
ـــــــــــــــــــــــت ا ـه
ـــــــــعـــفــال
 ....... ةــالـ

فـــــــــــــــــــــــــي 
ــــ الـــــــــــطـ

ب 
اإلســـــــالمـ

 ي ......

(Cordia myxa)،     بــي أ ــراع ةــس  ختتكــا   ذحــم اب  ــاض  بر ـــا اعــس  ــا 

 .  (Boraginaceae)  هحـا  هر ام ابىك كة ابارضاجـ  ة
 

 

ؾحط  اتػاميطة ا  ضا  تطتى   ع ة أاتاض أ  أك ـط ةـم   

ط  ـــ بيـم ميؿ ،ا  ـ بـرم ميؿـط  غـاميـا ن ط ا  ابا ـ  ،ا ض 

 ،ابؿـــيط ا هـــا ية أ ضاميــــا  . أ كـــا ـا   ـــط ا  ارتهـــط 

 أظهاضها ا هاا، مثاضها ةكـ  ؾـيط   

ــم    خيتكـا   ،ةـامي س، تؿاي ذاـاا ابعـ

ذح ـا  بر ـا اعس  ا   هـحـا ه ـــا   

 . ا قىط أ  ا وط

 
 

ةكــــ  اــــراز شتاط ــــة   ؿــــا  مثــــاض المدــــ قحتتــــري 

 هـاك ذاجة ا  اجطاا حتاب ـط ك  ا يـة زمي هـة     ، ق رغ

ــة اي   ــي لمعطهـ ــي  ميكـــا هط ةـ ــاا  أ ضاميـ ــاض ابـاـ ــا ب  ـ ر اتــ

  اايا اا اغتدسااـا   ابك سبـة.ابىعابة 
 

 

اغــتع ط المػـــك رم ا  ا ــط مثــاض ؾــحط  المدــ ق   

 شكــط ا هرا ـــسها ابطا ــة      ،ةــعد اعــش ا اـــطا   

ــاتـم ـــري ااـــم       ،اؤبىـ ــا  ابعطاـــيف ابؿـ ــا ميابـــي ابعؿـ  ةـ

، ابا طــاض ةــم مثــاض هــصا ابـاــاا: ) ــاه  اــم ابػــعال المتربــس ةــم اذتــط          

 ـاه  ذتطميــة اباـرل المتربـس  ةـم بـصع ابكـىطاا           ،ك  بككسضا ، اب اؼ

شتطد بكر اا ام ا اعـاا  ،ابيك   الم ا ة
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فـــــــــــــــــــــــي  
ب ـــطــــــــال
ــــــــــعـــــالش
 .......ي ــــب

ـــرم  ،(1)( ــم غـــ ـا -  ميــال قــاذم ابها  ـ ) :-اا ــي  ،يػــيم ابعطــ  ه 

 يـى  اـم  ،  يه    ا ز ية المػـكة ،ق غ يك  اذتكق  اباطم تك  ـاا اك غاا

بكـــىطا ية  ابـــيت اـــم ابـــاكغم  ا اذت  ـــاا اذتـــاض  ابػـــام  هـــيف ابساريـــة

 ميال زا ز ا  طاكيف   كتااي "تصكط  أ بيف ا باا  ادتاا   ،(2)(الماحل

  يصهم ابعطـ  ، )يك  أ ضا  ابكسض ابػعال :بكعحم ابعحا  "

 يــصهم خؿــر ة   ، ا ذــرتا ،  يعبــق اــا   ا اعــاا ذتــ   ابسيــسام   

ــي   منــر ابػــرخ   ، ابهكــاة ــساؼ   ، اــتهم ا ــط   ام طــاذ ااب   نــ  هَّح 

  كـ ري  يهـط    ، هر يهط ابياس  يكـكري ابعــا    ،ابسا عا  ابساااط

 ( .الم  زيم  اسبي ارتط يف
 

 

  المسيــة المــرض    ع ط أجعاا هصا ابـاـاا المدتكىـة   ػَتُي

 :  ةعد اعش ا اطا   ريها 

صككرم اب  ـــاض بعـــعد أاـــطا  ادتــــاظ اباـــربيف  م  يـــ -1

 . اكغممثـطتي تـسض ابارل  تططز اب

 . يػتع ط اػرر  اباص ض اجملىىة   ططز زيسام اباطم -2

ــاا ابػـــاخم     -3 يػـــتدس  اـهـــرع ميكـــا ابىـــط ع ارتهـــطية بكـاـــاا   المـ

 ختى ا ذا ا ةػط اهلهم  ابتد ة.

 . يػتدس  اػتدكل أ ضا  ابـااا   ةعد ابهط ح ادتكسية -4

 

 

                                                 
 باـام. ،اري ا،زاض ابيتم ابعك  ة ،5م ، 2اام ابا طاض. ادتاا  لمىطزاا ا ز ية  ا  صية.  اجملكس(  1)

زاض ابغـط   ،  174أار ابهاغم ام ست س ام ااطاه م. ذسيهة ا ظهـاض   ااه ـة ابعؿـم  ابعهـاض.  م     ،ابغػا يف (  2)

 باـام. ،اري ا ،غعايف اإل
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 اـماؤهـــــــأس
.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا :   حشيشة الليمونرابـعـا

يع ـ   ابرتاة هرت  تكط ا  ، بي ضا رة ابك  رم  ،اع طةؿم ةططي 

 يؤخـص اـم أ ضاميـي ةـس  ذؿـاا       ،ةؿط غــراا 

 . ـ ر ام جسيس ترتك جص ض  ابهرية بت

  أا ـاض    يعضع ، يـتؿط   المـاطق اذتاض 

ــاع     ــرض   تاـ ــة المــ ــة المسيــ ــيف مبـطهـ ــي الماؾـ أ ضاميـ

 . طاظجة   أغراميـا خعل ؾـط  ره  اب

 

  ــرم ةطهــت ذؿ ؿــة ابك 

ــا     ــة أ ضاميــ ــم بطا رـ ــصا ا غـ اــ

ــرم  ــاض ابك  ـ ــااـة ب  ـ ــط      ،المؿـ ــ   ابعطـ  تػـ
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ـــنــــــــــم
  ــــــــــــاطــ

هــتـــزراع
 …. اـ

ــــــــــــــوص
ــــــهــــــــف ا ـ
ــــبــنـــــــال
 .... يــات

ــــــوائـــــــــف
ا ــــــــــــــــــــدهــ
الـــــــــعـــال
 ...... ةــيــج

  امســا ابعك ــيف:   Lemon grasss ااإلصتك عيــة: ،الم كيـة ابعطا ـة ابػـعرزية   

Cymbopogon flexusus (C.citratus)  هيف ام ابىك كة ابـح ك ة germineae 

 .(1) اا اات  اا رة 60ضتر .Cymbopogon sp  يهم ادتـؼ   
 

ـتؿط ظضاةة ذؿ ؿة ابك  ـرم   المــاطق شاا ابطهـؼ    ت

ــاض ــطيع يا  جعيــــط      ك ;اذتــ ــس  غــ ــط  أهطيه ــــا  اهلـــ ؿــ

   اعــش ابــس ل  ، ز ل ابارــط ابيــاضييباس ؿــهط  ظا ــري 

ــعرزية    ــة ابػـ ــة ابعطا ـ ــة كالم كيـ ــة ابعطا ـ ــرض   خاقـ ــة المــ ــة المسيــ ، مبـطهـ

 ،ذتـــسا ق المـعب ـــة  ا تـــعضع   اكـــط كصذـــس  ااتـــاا ابعيــــة ، ابػـــرزام 

ؾـــط ؾــاات )ه ايــط( ا  اسايــة هكــط     خــعل ابىــرت  اــم    يىهــط ظضاةتـــا  

 .(2)   تطاة خكاة جاهة تت ت  ارهط  الم ا  ابك ا
 

ــرم  ــة ابك  ــ  ذؿ ؿــ

خهــطاا ؾــطيط ة طريكــة  

ن هة كابػـ ا اكػـاا   

ــؼ  ــة  ،المك ــــ ــط   ا  ضا  اتراظيــــ  ،  ةــــ

 نيم اذتكرل ةك  ذؿة ام أ ضاميــا  

 يـعزاز ةـسز اذتؿـاا     ،رضكط  ع ة ؾـ

كــط غـــة ةـــساا يكــط  اــطاا ت ـا  غــ

 ة ط ابـااا غـت  هصك ط.
 

                                                 
(1) Reynolds،J.E.F.،et al (eds)  (1989). Martindale. The Extra pharmacopoeia.  p1064. The 

harmaceutical press ،London،England. 

 .133اطج  غااق،  م  (. 1990ست س  المـسي  تـا يف ) ،اذتػ   (  1)
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أو الزةو  اسسوتصلم ها و     ، تستعمل أوراق حشيشة الليمون  ريةوة أو فةةوة
   :عالج العدةد هن األهياض وذلك على الاحن الت يل

     ضيـاح ابـاطم  بهطـ   يػتع ط اغكـيف أ ضا  هـصا ابـاـااCarminative  ،  م  ـم   اـ

 .  ك ا يػتع ط   اذت ا  بتـؿ ق ادتػم ، ػااييظ ال المغل المعري ابصي 

 ططز ابسيسام المعرية   ي خيسضها يػتع ط ظيت ذؿ ؿة ابك  رم   . 

       ييػـاي   ، يػتع ط ابعيت ابعطـطي ةكـ  ؾـيط  ػـرل  اه هـة بكىـم 

  . ضا رة اػتراة بكـىؼ

 ـّـُط  شتىفـُا بـأل      هـر اط ، يػتع ط ابعيت المػتدكل اـي خاضج اا ههق

ذ ــت  . بيــم ميــس يػـام ذــس ث ابتـــا    ادتكــس  ، ابط اـاتعايف   ادتــط   

ّم ا :زاخك ـاا، بيـم يُهـال    a decoctionتع ابي  ـــ ةـس  اغ  ةكـ  اكازض ةك  ة 

  اـطهـة    يػـتع ط   . يفـةــــ ط اــي بَّـُي خـرام  اػ   اؿط   ابؿاي ا هـ 

 .(1)  ِ طََّط  ةك  اذُت  ــابياضييب  بكَػابارط ز ل 
  

وهنوواا اخووماتاعام  اعوو  شيوور  حل ي وو     

 :الليم ن عنوا

تعطري اؿط   ابؿاي  اكػااي  يـتـا ـ 1

ر ؾـا     هـ  ،  ضا رتـا ابيت تؿـاي ابك  ـرم  

 . ا  أهط المسيـة المـرض    ريها

ــ 2 ــرض  ــ ـــاةة ابعطـ ــاارم   قـ ــة  ابكـ ــطاا ابعيــ ــساا   ،اػترهـ ــراا اا ـ  ةاـ

 . ػتراة يػاـا ضا رة ابك  رم المباذتؿطاا 

 جــر  ؾـط     ، يابتايكــس ي   ابطـاذ اآلغـ ر  ذؿ ؿـة ابك  ـرم   ػتع ط  تـ 3

 .ااذت ه ا  جرزز م  طاا  ابطعا  ُا طعَم ابك  رم   ههـيف ت، آغ ا

                                                 
 .253،  اطج  غااق،  م (198 8المـظ ة ابعطا ة بكتـ  ة ابعضاة ة )(  1)
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ــــبـــــــــــــن
ات ــاتــــــــــ

ـــــابــــــــمش
ـــــــــهـ  ةـــــــــ

.... 

 

 :هـاك ةس  أ راع  اات ة تؿااي ذؿ ؿة ابك  رم ا ط

ــ 1 ــيف  ــ ــا ابعك ـ ــال  امســ ــة ادت ـ  Cymbopogon  :ذؿ ؿـ

olivieri bor.   

 ي تصككي ادت ـال  يػـتدكل اــي     هيف  ااا قرطا

يػتع كي ابـاعش  ،  Camel grass oilظيت ةططي يػ   ظيت ذؿ ؿة ادت ال

 . كسهام   ةعد ابط اات ع   ابكساع  اذت  

ـتؿـط    ي  .Cymbopogon parkeri Stpf  امسـي ابعك ـيف:   ، ااا اقطادطـ 2

 .(1) بي  ىؼ اغتدساااا ذؿ ؿة ادت ال ،اعش ابس ل ابعطا ة

 البحث راجعم

 ،زاض ابيتـم ابعك  ـة   ،ادتـاا  لمىـطزاا ا ز يـة  ا  صيـة     .اام ابا طـاض  -1

 . باـام ،اري ا

 .باـام ،اري ا ،زاض اذ اا ابرتاث ابعطايف ،ابطم ابـاري .اام مي م ادترظية-2

 .باـام ،اري ا ،زاض قازض ،بػام ابعط  . هال ابسيم ست س ،اام اـظرض-3

 ،ادتاا   ذيا  ابهـطآم . وس ا  كاضيست س ام أ،اإلاا  ابهططيب  -4

 . باـام ،اري ا  ،زاض ابيتم ابعك  ة 

زاض ، عحـم ابعحـا   تصكط  أ بيف ا باا  ادتـاا  بك  . زا ز،ا  طاكيف  -5

 . ع .   . د ،ابهاهط  ،اب هاهة ابسيـ ة 

ابـااتــاا ابطا ــة ظضاةتـــا  . (1990ست ــس  المـــسي  تـــا يف )  ،اذتػــ    -6

ــ    ،اااتـا ابععج ــة اير اتـــا  اغــتدس   ،ايتاــة ااــم غــ ـا بكـؿــط  ابترظي

 .ع. د.   ،ابهاهط  

 . باـام ،اري ا  ،زاض ابهكم ،ابتسا ي اا ةؿا   (.1983ز.أا  )،ض اة-7

                                                 
(1) Trease, G.E., and Evans, W.C.(1985). Pharmacognosy. Ps.234, 418.. Bailliere Tindall, East bourne, 

England. 
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ــسيم  -8 ــسا ي اا  . (1990أوــس ) ،مشــؼ اب ــسناا   ابت ــاا مي ةؿــا   ابـاات

 . باـام ،اري ا  ،زاض ابهكم   ،  ذسي اا

زاض  ،اعحـــم ا ةؿـــا   ابـااتـــاا ابطا ـــة (.1993ز.ذػـــام ) ،ميا ػـــيف -9

 . باـام ،اري ا ،ابيتم ابعك  ة

زاض ، ميــــاارؽ ابغـــصاا ابتـــسا ي اابـاــــاا    (. 1985أوـــس )  ،ـــــة ميساا -10

 باـام. ،اري ا ،ابـىا ؼ

ذسيهة ا ظهـاض   ااه ـة   . أار ابهاغم ام ست س ام ااطاه م ،ابغػا يف -11

 . باـام ،اري ا ،زاض ابغط  اإلغعايف ،ابعؿم  ابعهاض

ــة.المعحم ابرغــ ق   -12 ــة ابعطا  ــ  ابكغ ــااازاض ،زت  ــرتاث ذ   ،اإلغــعايف اب

 . باـام ،اري ا

بعططيــة ابـااتـاا ابطا ـة  ا   (1988المـظ ـة ابعطا ـة بكتـ  ـة ابعضاة ـة )      -13

 . ابػرزام ،ارتططر  ،ادتااعة ابعطا ة،  ابػااة   ابرطم ابعطايف

زتكـة أهـعا   . ..هرا ـس   اعايـا   . ابطاام (.1994ز.ست يف ابسيم )،باـ ة  -14

 . ااير / أاطيط ، ابعسز ارتااؼ غـعا
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17- Balbaa،S.I.،et al (1981), Medicinal plant constituents. p.77, 111, 

General organization for univ. and school books, Cairo, Egypt. 

 

 



 180 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة                                            

 

 

 


