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 د. حميي الدين لبنية

 استشاري تغذية مبستشفى  

 سابقًاباملدينة املنورة امللك  فهد 

 

  الحلبةأواًل: 
مةةةةة   ةةةةةن   نبةةةةة  احللبةةةةةة

،تنتشر زراعتة     نةو    البقول

 ،مثةةةةط لياالاةةةةا والاونةةةةا  أوربةةةةا

كمصةةةةةةةةر  أفريقاةةةةةةةا ومشةةةةةةةال  

وكةةةةةةةذلك ا نةةةةةةةد   ،غةةةةةةةر وامل

 .وسورية

ولقد عرف نبات احللبة منذ 

القةةةةدت، وت ةةةةدات اسةةةةت دامات  

  ب ةة   شةةا وكغةةذاو واواو، 

اجملتم ةةةات شةةةر  منقةةةو  بةةةذور  

املةةاو السةةا      اجلافةةة احللبةةة 

ويسةةةت مط ، عوضةةةًا عةةة  الشةةةاي 

 لىل ا نوا مسحوق احللبة كأحد مكونات الكاري الذي يضافون  كتابط ٍٍ

الفالسةةوف األطبةةاو القةةدماو مثةةط    . وذكةةرأطبةةاق ط ةةامه  عةةدا متنةةو  مةة    

عةة ب ب ةة     الصةةحاة  ةةالانوو فواهةةد الاباةة  ايسةةقوريدو والاونةةان  

 .األمراض
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 :النبات أسماء
 الفاريقامثط :  لنبات احللبةالقدمية أمساو أ رى   تب   الكذكرت 

 Trigonella:ال لمةةةة  وامسهةةةةا، Fenugreekوأعةةةةه  واةةةة  با  لا يةةةةة 

foenum graecum L.،  م  الفصالة البقولاة  واLeguminosae. 

   :تالنبا وصف
يصةط ارتفاعة   ةو     ،سةاه  هاهمةة   حول  نبات

نتشةةر علةةى  ةةذور  تو و ةةذور  وتديةةة، ،نصةةم مةةه

 ،Azotobacter تسةمى أزوتةو بكةه    ةيبكهعقد 

علةةى تثباةة  عنصةةر األزوت املو ةةوا     القةةدرة  ةةا

ركبةةة ريشةةاة ة ةاةةة اةةذا النبةةات م وأوراقا ةةواو، 

ومثةةار   ،الوريقةةات، وأزاةةار  لونهةةا أبةةا  مصةةفر  

 بةةذرة، 20- 10فاهةةا  ،شةةكط هةةرو  طويلةةة علةةى

أو  ،لونهةةا أرةةفر ،وبةةذور   ةةا شةةكط ظةة  منةةت   

راهحةةة   ولبةةذور  وأوراهةة  أو بةةم مصةةفر لىل بةةم ااكةة ،    ،مصةةفر أ ضةةر

هةا    الناضةةة للنبةات ب ةد ففافهةا وحف      البذور تست دت، و ارة مما ة

 مكا   اف ب ادًا ع  الرطوبة.

  :الرئيسة مكوناته
احللبةةةة علةةةى نسةةةبة مرتف ةةةة مةةة     بةةةذور حتتةةةوي

، % 6بنسةةبة وزيةة  ةابةة   ، %26الةةتوتت تصةةط  ةةو  

م دناةةةة  وعنارةةةروألاةةةاف ظذاهاةةةة وكربوااةةةدرات 

وفاتامانات  ،احلديد والكالساوت والفسفور :أامها

 ،ملركة  مثةط  ة  ناكوتناةك    فاتةامت   ا  أفرااوب    ،مثط فاتامت ا

ل  تأة  وتانت  ،ملونة ومواا ،مرك  سابونت وكذلك ،Cholineوكولت
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% م  املست لص 30، وكذلك ا ت نبات  بنسبة ال تقط ع  هاب  لألنسةة

مرتف ةة   ونسة   ،trigonellineومركة  هلويةد ترايغةولانت     ،املاوالذاه    

واكتشةةم ال لمةةاو حةةديثًا احتةةواو  ب   البةةذور املسةةتنبتة منهةةا، فاتةةامتمةة  

 و ارةةةًة steroidal sapogeninsمركبةةةات سةةةت وهادية  علةةةىبةةةذور احللبةةةة 

 ،% مةةة  وزنهةةةا اجلةةةاف   2.2- 0.8بنسةةةبة diosginin اايوسةةةةنتمركةةة  

 .furostanol glycosidesو لاكوسادز فاوروستانول 

ويتصةةةم الهكاةةة  الكامةةةاوي لبةةةذور احللبةةةة بارتفةةةا   توااةةةا مةةة     

،كما حتتوي على nucleoalbumineت اللاثست وناوكلاوألباومت املركب

تشةةةب   neuren و ناةةةوري  betainمركبةةةات ة ةةةة  ماثايةةةط أمةةةت وباتةةةايت     

مركبةةةةات القلويةةةةدات املو ةةةةواة   زيةةةة  كبةةةةد احلةةةةوت، وتكةةةةو  اةةةةذ   

املركبةةات ذات تةةأة  مةةث  الشةةهاة للا ةةات عةة  طريةةل تأة اةةا علةةى الن ةةات     

مةةا  ةةا تةةأة  مةةدر للبةةول، وميكةة  بواسةةاة املةةذي      ال صةةل لسنسةةا ، ك 

وزية  ةابة  مةر     ،% م  ا  ت النبةات    بةذور احللبةة   28ال ضوي است  ص

، ومةةركبت proteidsوزيةة  طاةةار يسةةمى بروتاةةدز  ،املةةذاق ولةة  راهحةةة هويةةة

ومةةةاو ملونةةةة  ،cholineوكةةةولت  ،trigonellineهلويةةةدبت امةةةا ترا ةةةولت 

 رفراو.

  :ئيةالغذا فوائده
نشةا  تضةاا الفسةاا اجلرةةوم       ةا  علةى مركبةات   بذور احللبة حتتوي 

مسةحوق احللبةة   عنةد لضةافتها للاهةاذ لةذا يضةاف       األظذيةة حفظ فتااط فهة 

  رناعة البسارمة  املست مطلح  ال  تغااة  ةلىل خملو  التوابط املست مل

ةنةاو عملاةة   أباجلراةا  اليت تسب  فسةاا   وعدت تلوة  عنها، ارا احلشرات ل

 .ا واو   ففاف 

لىل فاهةا  تصةط نسةبت    النبةات   للةتوتت   ًا اد ًابذور احللبة مصدر وت تت
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 ،ظلاها   املاو ولضافة السكر للاهةا مةا احللاة     ب دتؤكط و ،%26حوال  

واةة  مةة  األظذيةةة    ،احللبةةة املنبتةةة  يسةةمىأو ب ةةد اسةةتنباتها عةةدة أيةةات مبةةا     

 واالسةتفااة بهدف زيةااة شةهاته  للا ةات    باةذ ال رمصر مجهورية الش باة   

 مةة   توااةةا املرتفةةا مةة  الةةتوتت وفاتةةامت ب وظةة   مةة  ال نارةةر الغذاهاةةة  

  الضرورية جلس  ا نسا .

 كمركةةةةةةةة  أرومةةةةةةةةات   البااةةةةةةةةريتسةةةةةةةةت دت   الاةةةةةةةة    كمةةةةةةةةا

An aromatic  و ةةا راهحةةة هويةةة نتاةةةة احتواههةةا علةةى      ،،   ط ةةات املواشةة

، ويست دت مسةحوق بةذور احللبةة   حتضة      coumarinمرك  كوماري  

التوابةةط، وتسةةت مط   ا نةةد الفةةرو  النباتاةةة الغضةةة للحلبةةة مةةا أوراههةةا         

 حتض  ب   أطباق الا ات.

 :القديمالطب  في
 األطبةةةةةاو القةةةةةدماو   مؤلفةةةةةاته  ذكةةةةةر 

هةال   ،لبةذور احللبةة   الاباةة ال ديد م  الفواهةد  

ولذا أكلة    ،بانةاً  سة اناً ل  تسة   ) الانوو: 

ن  الةبا  وكةث ًا مةا    ما املري هبط الا ات لا 

ولذا أكل  ما اخلبة  هةط    ،ظث تصد  ورمبا 

تلاانهةةةةا للةةةةبا  ومل تصةةةةد  ومل تغةةةة ، ولذا  

الةبا  ورةرب مةا       تالةل شرب  مةا ال سةط   

وهال ع  احللبةة   (.األم او م  األ    الرايئة

ول  أكثر  ،ا تنفا امل دةلذا أكلها ا نسا  بشكط م تدل فإنه) :ةاملستنبت

 .(وال ينبغ  أ  تؤكط   كط حت وال يشبا منها ،وردعت منها أرمت  
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وتد ط    ،وألةار القروح للش راانها ما اآلو نافا ): (1)وهال اب  سانا

 ،والصةلبة  البلغماةة وحتلةط   ،أاوية الكلةم وحتسةت اللةو  وتغةا  النكهةة     

 ،ت وتلةةت الصةةدر واحللةةل  وتنفةةا مةةا ااةة  الةةورا للحةةرق، وتصةةف  الصةةو    

وحتقةة  أيضةةًا  ،وطبا هةةا باملةةاو  اةةد لسسةةهال  ،السةة ال والربةةو وتسةةك 

 (.والام للمغص وتدر البول 

نبة  نةافا للصةدر    ):فقةال  فواهةداا الاباةة   ب ة   (2)بةااي أوذكر الف وز

 .(والباوة واملثانةوالس ال والربو والبلغ  والبواس  وال هر والكبد 

 :في الطب الشعبي
  الا  الش ل است دات نبات احللبة  شا 

 منها: ض  ع ب ب   األمرا

تنقا بذور احللبةة   املةاو حتةى انتفا هةا      -

ة  حتول لىل شكط مهروو ة ةت القةوات ل ة ب    

 .quinineاحلمى مثط مرك  كاونت 

 ل   واص مرحية للم دة. -

 يست مط ملرضى السكر. -

ومةةذاهها مةة   ميكةة  اسةةت  ص املركبةةات املسةةؤولة عةة  راهحتهةةا    -

بةةةذور احللبةةةة بواسةةةاة الكحةةةول، ويسةةةت دت اةةةذا املسةةةت لص الةةةدام    

 حتض  مراا  وشرا  ولصقات طباة.

لبذور اا لاًا   ع ب التهابات امل دة واألم او، ا emollientست مط ت -

                                              
، بةةةة وت مؤسسةةةة امل ةةةارف،   ،1986، طب ةةةة شةةةرح وترتاةةةة   ةةةتا   بةةةور    ،البةةة  سةةةانا   الاةةة     القةةةانو  ( 1)

 .128.ص.لبنا 

 .98ص  .مؤسسة الرسالة، ب وت، لبنا  ،1987طب ة للف وزأبااي. احملاط القاموو( 2)



 186 )31(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 و ار اًا   ع ب القروح واخلراريج وظ اما،.

  عةة ب يسةةت مط زيةة  بةةذور احللبةةة عوضةةًا عةة  زيةة  كبةةد احلةةوت   -

 مرض الكساح   األطفال.

علةةى شةةكط ةريةةد  املهروسةةة ب ةةد والاتهةةا بةةذور احللبةةة   ملةةرأةا ت اةةى -

لارار احللاةة    الثةةديت  مةة  أ ةةطوالةةدهال والسةةكر  احللاةة للاةة   يضةةاف

 .وتن ام الرح 

 :فوائده العالجية
  :السكر مرضفي عالج 
اكتشةةم األطبةةاو حةةديثًا أ  بةةذور   

لةة  ف الاةةة    احللبةةة ومست لصةةها املةةاه    

و افضة  ، افضة لسكر الدت املرتفا

لهكا  الكولسهول املرتفا   الدت، 

وت ةةةة ى فاهةةةةدتها الاباةةةةة لىل النوعاةةةةة   

الفريةةةةدة لأللاةةةةاف الغذاهاةةةةة املو ةةةةواة   

الصةمو  وتو ةد   و saponine وارتفا   توااا مة  مركة  السةابونت    ،فاها

واة  ت اةل امتصةاص     ،الذاه    املةاو  املست لص% م  30بنسبة ال تقط ع  

 يئةةات جلصارةةها تام نتاةةةة ذالسةةكر والةةداو  والكولسةةهول   األم ةةاو  

سةكر الةدت    ارتفا ويفاد ذلك   رفام شدة  ،ن ا  ت النبات  الذي تكو 

، ويورةةى باسةةت مال مرضةةى  -فاةةم الشةةدة  اخلالنةةو   –ملرضةةى السةةكر  

بةة مة    ط ةات مة  مسةحوق بةذور احللبةة ب ةد تنةاو   كةط و          م لقةة السكر 

 .تا اال

 :في عالج القرحة المعدية

اكتشةةم األطبةةاو فاهةةدة اسةةت مال املسةةت لص املةةاه  لبةةذور احللبةةة        
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الوهاية م  تكوي  القروح امل دية، وع وا تأة اتها الوهاهاة لل  يا املو واة 

   ةةةةةدار امل ةةةةةدةذ نتاةةةةةةة تأة اتهةةةةةا علةةةةةى مركبةةةةةات  لاكةةةةةو بةةةةةروتت    

glycoproteins لغشاو امل اط  املبا  للم ةدة، كمةا يفاةد      املو واة   ا

الةةةةيت حتةةةةد  بف ةةةةط  peroxidationالوهايةةةةة مةةةة  زيةةةةااة أكسةةةةدة الةةةةداو  

الكحول، وأظهرت الدراسات النساةاة أ  اجل و الةذاه    املةاو املفصةول    

م  بذور احللبة أكثر ف الاة م  عقار لمةتازول املسةت دت   عة ب القرحةة     

 كوي  آفات    دار امل دة.امل دية   الوهاية م  ت

 
 الرمان ثانيًا:
 القدي  عرف ا نسا  زم  ب ادمنذ 

 ،شةرة الرما  ومنه  ا ظريل والروما 

وظهرت رور مثار  منقوشة على  درا  

ب   امل ابد القدمية كالذي و د علةى  

مقةةةتة تةةةط ال مارنةةةة الةةةيت أهامهةةةا امللةةةك  

 وعةةةةرف ال ةةةةر   الفرعةةةةون  أ نةةةةاتو ، 

وذكةةةةةةةةرو      ،الرمةةةةةةةةا   كغ اةةةةةةةة 

مشةةقوهة  ة  ورةةم رمانةة ط اد بةة  اجلبةةاو الةةدماأشةة ارا  ،كقةةول أ ةة

 تتساهط حباتها:

    أشةةةةانهاجل كتمةةة  اةةةوى هةةةد 

 

 انهةةا ن وحشة  حششةااا مةة  ل ةى     

 بهةةةةا بهةةةةا عةةةة  حش شةةةةقق  مةةةة  ح  تف 

 

 بةةدت  فةةا كتمانهةةا  أو ةةدًا وهةةد  

 النةةةةةوى يرمانةةةةةةم تشرمةةةةة  بهةةةةةا أيةةةةةد  

 

 ا   علةةى أظصةةان هرم ةة مةة  ب ةةد مةةا  

 عة  وهةد بشكة  الةدمو   عِقاه قةاً    اف 

 

 ال م ةةةةةةة  مالهاهةةةةةةةا وال أ فان هةةةةةةةا    

واملوط  األرل  لشةرة الرما  اةو مشةال ظةر  ا نةد، لكنة  ية ر           
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 ولةةة  و ارةةةة   اول حةةةوض البحةةةر األبةةةا  املتوسةةةط،   ،املنةةةاطل الدافئةةةة

 او ذكر الرما    .و .مثر  حلو أو حام  أو م ويتنو  ط   ، عدة أرناف

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چة   آيات هرآناة ا  

ے  ۓ  ۓ    ےہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

 چۅ     ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈ  ۆڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

 بةةةا  و، ٩٩األنعااا     چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ هولةةة :و ،1٤1ات: ةةةاألن

ٱ  ٻ  چ   :فقةال  اهلل ت اىل   كتاب  ال  ي  أ  الرما  م  فواكة  اجلنةة  

  .٦٨الرحمن   چٻ  ٻ      ٻ

 :أسماؤه
 Punicaوامس  ال لم  اةو  ، Pomegrande الرما    اللغة ا نكلا ية

granatum  م  الفصالة الرماناة Punicaceae. 

  :الغذائية مكوناته
وحيتةةةةوي عصةةةة  مثةةةةار  

 ةة  منةة   100لكةةط الرمةةا  

% 1 و ،% مةةةةاو 80مةةةةا يلةةةة :  

%  18و ،بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروتت

% 1.5و ،كربوااةةةةةةةةةةةةةةةدرات

ويةوفر عنةد احهاهة      ،ألااف

سةةةةةةةةةةة رًا  77  اجلسةةةةةةةةةةة  

 0.7حراريةةةةًا، وفاةةةة  أيضةةةةًا   

واةةو مصةةدر   ،ملةةة  حديةةد 

 ،اةةةد ل نصةةةةر البوتاسةةةةاوت  

 ةةةةار مةةة  فاتةةةامت أ،  فاةةة  آو
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ملةةة   ةة    0.2و، 2ملةةة  فاتةةامت    0.03و، 1ملةةة  فاتةةامت    0.02و

فةةةا   الرت ذواسةةةت مل  هشةةةور الرمةةةا     .ملةةةة  فاتةةةامت ب   8و ،الناكوتناةةةك

 (   اباظة  لوا احلاوانات. Tanin توااا م  املواا القابضة ) التانت

اسةةت مال مسةةت لص  F.D.Aلاارة الغةةذاو والةةدواو األمريكاةةة  ح ةةرتو

 حتواهةة ال التصةةناا الغةذاه ذ ولة عةة  النكهةة    ؤهشةور الرمةا  كمةةااة مسة   

 مرك  التانت. على تركا  مرتفا م 

 :في الطب القديم
و القدماو املسةت لص املةاه  لقشةور مثةار الرمةا  وأ ة او       است دت األطبا

ل  هشور أرةط  ): (1)اب  سانا هال م   ذور شةرت    طرا الديدا  امل وية،

: (2)وذكر ااوا األنااك    كتاب  .(الرما  ما بذور القر  ررب الديدا 

 .(شةرة الرما  لذا شر  مابو ًا أسهط الديدا  أرطأ  )

القةةدي  مغلة  هشةةور مثةار الرمةةا  ب ةد تصةةفات      اسةةت مط   الاة  كمةا  

 :(3)هةال ابة  سةانا    ،وشرب  عدة مرات يوماًا كقاب  وهاطا لسسهال امل وي

 ،هشور أرط الرما    مجاا أرناف  حتى احلام  فاها   و ما القب )

يؤكةد اةذ  الفاهةدة    و، (وسويق  ينفا م  ا سهال الصفراوي ويقوي امل ةدة 

ل  طب ةة  هشةةور الرمةةا   صورةةًا مةةا ال فةةص ) :لةة بقو (٤)ااوا األناةةاك 

 .(حتى ين قد هاا ا سهال امل م 

مغلة  هشةور    املةاو    ما است دت هدميًا عص  مثار الرما  احللو كما 

                                              
 .277ص  ،الب  سانا الا    القانو ( 1)

 ،1ب  .اار الثقافةة الديناةة ،القةاارة ، ب. ت.  .   لةداوا األناةاك    تذكرة أول  األلبا  اجلةاما لل ةة  ال ةةا    ( 2)

  .192ص

 .277ص  ،الب  سانا الا    القانو ( 3)

 .192ص ،1لداوا األنااك ، ب  تذكرة أول  األلبا  اجلاما لل ة  ال ةا ( ٤)
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ح  الرما  ما ال سط ): (1)هال اب  سانا   ع ب اجلروح والقروح   اجللد،

 - رهًا، واجللناروأهماع  للةروح الساما  ،ط و للقروح اخلباثة اخلشنة

، وهةال ااوا  (يل ق اجلروح حبرارت ، واحللةو  اةد   ذلةك    -أزاار الرما 

  طبةةاق هشةةور   صورةةًا مةةا ال فةةص حتةةى    ل) :(2)األناةةاك    تذكرتةة  

ولذا طةبق الرمةا  بالشةرا      ،ج طة و  حين قد يلحة  القةروح واجلةروح والسة    

رمةةةا    ، وتر ةةةا فاهةةةدة مسةةةت لص هشةةةور ال ووضةةةا علةةةى األورات حللةةةها( 

ا سرا    شفاو اجلروح لىل احتواه  على نسبة مرتف ة مة  مركة  التةانت    

  التأة  القاب  لل  يا واألنسةة. يذ

 فوائده العالجية
  :في الوقاية من أمراض القلب
اكتشم ال لمةاو حةديثًا فاهةدة    

شر  عص  مثار الرما    الوهاية 

مةةةةةة  حةةةةةةدو  تصةةةةةةل  الشةةةةةةرايت 

مويةةةةةةةةة وتكةةةةةةةةوي  اخلثةةةةةةةةرات الد

Clogged Arteries  األوعاةةةة  

الدمويةةة، وحيتةةوي علةةى مركبةةات   

مضةةةةةةةةااة لألكسةةةةةةةةدة احلاويةةةةةةةةة  

antioxidants   تضةةةاا حةةةدو  اةةةذ

ال ملاة وتقلط  اراا، وت رف عملاةة تصةل  الشةرايت بأنهةا عملاةة تةراك        

ممةا يقلةط مة  م ةدل      ذللداو  والكولسهول وظ اما على  درا  الشرايت

                                              
 .277ص  ،الب  سانا الا    القانو ( 1)

 .192ص ،1لداوا األنااك ، ب  تذكرة أول  األلبا  اجلاما لل ة  ال ةا ( 2)
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 heart attacksويةةؤاي لىل حةةدو  نوبةةات   القلةة      ، ريةةا  الةةدت    ةةا  

 .  الدما  .strokesوالنشبة 

وأظهةةرت اراسةةة علماةةة أ ةةرى فاهةةدة عصةة  الرمةةا    تقلاةةط تةةأة ات      

الضغو  اليت تقا على األوعاة الدموية    س  ا نسا  عة  طريةل تشةةاا    

حةة  لنتاب مركة  أوكسةاد النهيةك الةذي يسةاعد علةى بقةاو الشةرايت مفتو        

 واستمرار تدفل الدت    ا.

 ويفاد شر  عص  الرما    حدو  ما يل  :

         تقلاةةط فةةرص ترسةةا  الكولسةةهول والةةداو  األ ةةرى علةةى  ةةدار

 الشرايت  

 احملاف ة على   يا القل  أكثر رحة. 

  30يقلط بشكط م نوي حدو  تصل  الشرايت بنسبة%. 

ركبةةات مضةةااة الحتواهةة  علةةى م ذكمةةا يفاةةد أكةةط بةةذور مثةةار الرمةةا 

ضةد ب ة     enhance immune functionلألكسدة   زيااة مناعة اجلس  

  األمراض.

   :في عالج سرطان البروستات
ذكرت اراسةة علماةة حديثةة    

 Journal Clinicalنشةرتها للةة   

Cancer Research  50علةةةةةةى 

ر ةةً  مةة  ضةةحايا مةةرض سةةرطا  

التوستات ب د جلوهه  لىل ال  ب 

مةةةةاوي فاهةةةةدة أو الكا اجلراحةةةة 

مةةةةط( مةةةة   250شةةةةربه  كةةةةأو )

عصةة  مثةةار الرمةةا  كةةط يةةوت لفةةهة شةةهور   لعاهةةة انتشةةار السةةرطا  لىل      
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نتاةةةة احتةةواو عصةة  الرمةةا  علةةى نسةةبة      ذمنةةاطل أ ةةرى    سةة  املةةري   

مرتف ةةةةة مةةةة  مركبةةةةات مضةةةةااة لألكسةةةةدة مةةةة  نةةةةو  عديةةةةد الفانةةةةول         

polyphenols       رة تقوت بوهايةة   يةا اجلسة  مة  اجلةذور احلةfree radicals 

 نتاةة عملاات األي  الغذاه . ذالضارة املتكونة اا لها

   :طرد الديدان المعوية
اكتشم ال ل  احلدي  و وا 

مةةةةةواا ذات تةةةةةأة  طةةةةةارا للةةةةةدواة  

الشةةريااة   حلةةاو  ةةذور شةةةرة    

حيتوي ك اما  ،الرما  وفروعها

% مةةةةة   0.9 - 0.5علةةةةةى حةةةةةوال  

 ،القلويةةةةةةدات السةةةةةةاهلة الااةةةةةةارة  

   :كبات الرهاسة فاها ا واملر
مةا حةوال     ،Pseud pelletierine وسةادوبالاهي   Pelletierine بالاهي 

مسة   اوعقةار فةاري    ،وعرف سابقًا خملو  تانانات القلويةدات  % تانت، 22

حيضةةر مةة  حلةةاو  ةةذور الرمةةا     Pelletierine taninate بةةا نهي  تانانةةات

سةهط للةبا    طةرا الةدواة     كا  يست دت حتى وه  هرية  مةا م   ،وفروع 

مساتة   بسةب   لكة   و الشريااة، ول  ف الاةة ضةد الديةدا  امل ويةة األ ةرى،     

نتاةة النسبة املرتف ة م  مرك  التانت الذي يسب  تلم   شديدة للةس  

 .أوهم است دام   يا الكبد والكلاتت أو ورت  با  

   :اإلسهال في عالج
وكةةذلك  ،ا  علةةى مةةااة ملونةةة أةبةة  ال لةة  احلةةدي  احتةةواو مثةةار الرمةة   

كمةا     املةاو،  ة% واو هاب   دًا ويةذو  بسةهول   28مرك  التانت بنسبة 
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فروعهةةةا علةةةى التانانةةةات ومركبةةةات وحيتةةةوي حلةةةاو  ةةةذور أشةةةةار الرمةةةا  

هلويديةةة تفاةةد   عةة ب ا سةةهال عةة  طريةةل لضةة افها احلركةةة الابا اةةة         

ت عةةت األم ةةاو لىل  ومةة  ةةة  تقلالةةها سةةرعة مةةرور الا ةةا      ،ل ضةة ت األم ةةاو 

مست لص هشور الرما  عة  طريةل    تناولبلك  ال ينصح األطباو  املستقا ،

املو وا فا  هد يسب   Tannic acid أل     التاناك ذ  ب ا سهاللالف  

ط حاويةةًا   اجلسةة  ث ة مشالغثاةا  والقةة و واضةارابات اضةةماة أ ةرى، كمةةا ي    

الةذي يسةب  تلفةًا     Gallic acid ب د امتصار    األم او لىل  ة   الاةك  

، كمةةا يةةؤاي اسةةته ت كماةةات كةةب ة مةة  التةةانت أو النباتةةات  للكلاةةتت

احملتوية على نس  مرتف ة من  مثط )هشور الرما  ومثار ال رعر( لىل حةدو   

  .تلم   الكبد وسرطا  فا 

  :تخفيف احتقان األنف واللثة
ألنةةم عنةةد   رةةورة نقةةط ل ار اةةًا سةةت دت مسةةت لص هشةةور الرمةةا  ي

لتسهاط عملاة التةنف  عة  طريةل     ذلرابت  باالحتقا  نتاةة ال كات أو التا

 ،كما يفاد است مال  كمحلول ظرظرة   رفاةم التهابةات احللةل    األنم،

نتاةةةة احتواهة  علةةى نسةةبة مرتف ةةة مةة    ذأو مضمضةة   عةة ب التهابةةات اللثةةة 

 التأة  القاب . يالتانت ذ

 :تنظيف المعدة
بةةذرة، وحتةةا  كةةط منهةةا     8٤0ا  حةةوال  رة مةة  الرم ةة حتةةوي كةةط مثةة  

بكا  عص  يغاا  ظشاو رهال  دًا، وينفصط اذا الكا  عند الضغط 

علةةى حبةةات الرمةةا  فانفصةةط منهةةا ال صةة ، و  أحةةوال كةةث ة تبلةةا حبةةات   

ويسةةاعد و وااةةا   تكةةوي    ،الرمةةا  ورةةرب البةةذور مةةا فضةة ت الا ةةات  

 على تن افها. حة  للفض ت اا ط األم او تساعد
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 الزيتونثالثًا: 
تنتشةةةةةةةر زراعةةةةةةةة أشةةةةةةةةار  

ناقة حةوض البحةر     م ال يتو 

وبشةةةةةكط  ،األبةةةةا  املتوسةةةةط  

 ةةةةاص بةةةة ا الشةةةةات وتركاةةةةا    

كما  ،وأسباناا ولياالاا وتون 

أشةةةةةةةةةةار    واليةةةةةةةةةة    ر تةةةةةةةةة

 كالافورناةةا بالواليةةات املتحةةدة،

أيةةات      زراعةةة ال يتةةو  عرفةةو

و ةاو ذكةر زية  ال يتةو         ،شةر هبةط املةا ا   الفراعنة منذ القر  السابا ع

امل اوطةةات القدميةةة لسظريةةل والرومةةا  وال ةةتانات الةةذي  اسةةت دمو          

 ةدلو  ظصةو     ا ظريةل وكا  التغذية وا نارة و  ع ب ب   أمراضه ، 

ال يتو  الغضة كأكالاط توضةا فةوق رسوو الفةاه ي    الةدورات األوملباةة      

و ةةاو ذكةةر ال يتةةو    الكتةة  السةةماوية كةةالتوراة وا  اةةط      ، لألل ةةا 

 . مل تغفط السنة النبوية ع  ذكر و ،والقرآ  الكري 

الست راب ال ي  هرونةًا طويلةة     واست مل  الارق البداهاة   عصر مثار

وشا  است دات املسةت رب   رر اآللاة بالضغط ا ادرولاك ،هبط ظهور امل ا

 .م  خملفات عصر مثار ال يتو    رناعة الصابو    ب ا الشات

 :في الكتاب والسنة
  ةةاو ذكةةر شةةةرة ال يتةةو  وزيتهةةا   سةةبا سةةور مةة  القةةرآ  الكةةري ،   

 چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :كقولةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةاىل 

  فلسةةةات ومةةةا   تةةة شةةةارة لىل هةةةدت زراع ليةةةة و  اةةةذ  اآل ،٢٠المؤمنااا ن  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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روى ابةة   شةةةرة ال يتةةو  بالشةةةرة املباركةةة،  الرسةةول  ىومسةة ، اوراةةا

اهتةةدموا ال يةة  وااانةةوا بةة  فإنةة  مةة  شةةةرة ) عةة  ابةة  عمةةر مرفوعةةًا: ةما ةة

 يدا  بال ي  والورو م  ذات اجلن . وكا  الرسول  ،(مباركة

  :صفات الزيت
 Olea erropaeaثمار الناضةةة للنةو  النبةات    م  الزي  ال يتو  يست رب 

أو  ،بواسةةاة عملاةةة ال صةةر البةةارا للثمةةار  Oleaceae مةة  الفصةةالة ال يتوناةةة

لةو   يكةو   و ،Fixed oilواو م  ال يوت الثابتةة بواساة املذيبات ال ضوية، 

يتحةةول لىل األرةةفر ب ةةد  ةةة   ،ال يةة  ب ةةد ال صةةر أرةةفر مياةةط لىل اخلضةةرة  

  أسةةفط املةةواا ال القةةة فاةة  علةةى شةةكط عكةةارة    نتاةةةة ترسةةا    ذ ر ينةة

   ويةهت لذعةة  فافةة   الفة  عنةد تذوهة ،      اول  راهحة وط   مما عبوات ، 

كفصةط  ار ات احلرارة املن فضة   على شكط شب  رل  ال ي  ويصبح 

 75و ،% أ ةاض ااناةة مشةب ة    20-7ويهك  زية  ال يتةو  مة      ،الشتاو

 ،Oleic acid رةورة  ة  أولاةك   % أ ةاض ااناةة ظة  مشةب ة       93 -

وخيتلةم تركابة  حسة  أرةناف النبةات       ،Linoleic acid ة  لانولاةك  و

 .ومصدر  والاق  الساهد   مناقة زراعت 

 وانات نوعا  رهاسا  م  زي  ال يتو  اما:

: يست رب م  مثار أشةار ال يتو  الةيت تنمةو   أسةباناا ولياالاةا      األول

 Olein وحيتوي على نسبة أكثر مة  األولةات   ،وآساا الصغرى وكالافورناا

 ع  النو  الثان . Linoleinوأهط م  اللانولات 

 : ينتج   تون  وظ اا.الثان 

 :ح نس  األ اض الداناة   النوعت السابقتاوضلت دول واذا 
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 النو  الثان  النو  األول ال نصر

 70-65 86-78    أولاك

 15 - 10 7 - 0    لانولاك

 15 12-9    باملتاك وستااريك
  

فال ية  اخلةات ظة  املكةرر ال      مس ةة  اةدة   الاةبق،   ل  وزي  ال يتو  

حةةةرارة لاسةةة  شةةةديدة  ةلدر ةةةيت ةةةرض للتلةةةم التأكسةةةدي عنةةةد التسةةة ت 

لةة   Avenasterol-5الحتواهةة  طبا اةةًا علةةى مركةة  أفاناسةةت ول    االرتفةةا ذ 

 وا بكماات رغ ة   واو ست ول مو  واص مضااة لألكسدة والت نق،

  اجل و ظ  القابط للتصنب م  ال ي .

 :أنواع زيت الزيتون
  واصيصنم زي  ال يتو  بناو على عدة 

 :كما يل 

اللةو   يكو  على ار ات مة    اللو :-1

 ىل األرفر.لاأل ضر 

 .م تمةاً و أيكو  اللو  براهًا  امل هر:-2

 و لبناةةةةةةًا.أيكةةةةةةو  شةةةةةةفافًا  الشةةةةةةفافاة:-3

بةةةدر ات حتةةةى  ًاكثافةةةكةةةو  ي القةةةوات:-٤

 الساولة.

 و رواهةةةح ظريبةةةة. أ ،و م دومةةةةأ ،عاريةةةة مماةةة ةتكةةةو   الراهحةةةة:-5

و ط ةة  اسةة  او   أ ،و ظاةةا  ذلةةك أ ،مياةة  ط ةة  مثةةار ال يتةةو    الا ةة :-6

 نكهة مما ة.

 انات عدة أنوا  م  زي  ال يتو  حس   وارها وأشهراا:و
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  زي  ال يتو  البكةر VIRGIN OLIVE OIL     ال يتةو   يسةت لص مة

  .او  لحدا  أي تغ ات   رفات 

   زية  ال يتةو  املكةةرر REFINED OLIVE OIL     حيضةر مة  ال يةة

 البكر ب د ت ريض  ل ملاات التكرير. 

  زي  ال يتو  الصا PURE OLIVE OIL     يهك  م  زية  ال يتةو

 البكر وزي  ال يتو  املكرر. 

 :في الطب القديم
شا  بت القدماو است مال زي  

يتةةةةو  شةةةةربًا وااانةةةةًا   عةةةة ب   ال 

وأفةةاض مشةةاا   ب ةة  أمراضةةه ،

األطبةةاو املسةةلمت   ذكةةر فواهةةد   

: (1)بااةةةةةارالال   اةةةةةة هةةةةةال ابةةةةة   

ويباةةةل الشةةةا    ،حيةةةب  ال ةةةرق )

وخيةةرب الةةدوا مةة   ،أكةةً  وااانةةًا

فواهةةد  (2)وذكةر ابة  سةانا   . (الةبا  

و  مة   ال ي  هد يكو  م  ال يتةو  البسةتان  وهةد يكة    )منها:  ،كث ة ل 

وال تال م  ال ي    الضمااات   هوة زي  اخلرو  وااة   ، ال يتو  التي

ولذا عتل زي  ا نفاق) الفج  ،وال يتو  النضاج حار وزيت  لىل رطوبة الفةط،

 ،للبةد    دًا( رار   طبا زية  ال يتةو  احللةو، ومجاةا أنةوا  ال ية  مقةو ٍٍ       

ا اسةت مط كةط   مينةا سةرعة الشةا  لذ   و ،حيفةظ الشة ر   ،مبسط للحركةة 

                                              
 .206ص. ، اار ال ل ، ب وت، لبنا الب  البااارة ( الا  ال رب  )الدرة البهاة   منافا األبدا  ا نسانا( 1)

 .83ص  ،الب  سانا الا    القانو ( 2)
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الةةةةتي نةةةةافا للحمةةةةرة  ويةةةةوت، 

والنملةةةةةةةةةةة واألورات احلةةةةةةةةةةارة  

وسةةكر ال يةة  اواو  ،وحيللةةها

لةةةةةةألورات احلةةةةةةارة   الغةةةةةةدا  

زيةةةة  و ، صورةةةةًا مةةةةا ورهةةةة 

ال يتو  التي امل تصر ينفا م  

القةةةةةةروح الصةةةةةةلبة والاابسةةةةةةة  

 ي  ال تاةل ينفةا   الو واجلر ،

  الةةورا   منف ةةة  وزيةة  ال يتةةو  الةةتي كةةدا    ،املتفرسةةت لذا اانةةوا بةة   

وهال  ،(ويشد األسنا  املتحركة ،ونافا للثة الداماة متضمضًا ب  ،الصدا 

كلما عتل ) :(1)موفل الدي  البغدااي   كتاب " الا  م  الكتا  والسنة"

وشةرب    ،وا ااا  ب  يقوي الش ر واألعضاو ويبال الشا  ،هوي  حرارت 

ومجاا الداو   مجة،مناف   و ،وخيرب الدوا ،ويالل البا  ،ينفا السموت

 . (تض م امل دة واألم او لال زي  ال يتو 

 

 :الغذائية هفوائد
ظة   مة  ال يةوت النباتاةة علةى أ ةاض ااناةة        مثةط  حيتوي زي  ال يتو  

الحتواههةا علةى    ذ    يةا   هةا ضرورية للةس  لا  لدي  القدرة علةى تكوين 

، مركة  الكولسةهول   ومجاا ال يةوت النباتاةة  الاةة مة     ، روابط م او ة

نتاةةة مةا    ذويؤاي لضةافة ال ية  لىل أطبةاق الا ةات لىل رفةا هامتهةا الغذاهاةة       

اجلةرات   وفروية  يوفر  م  أ اض ااناةة ضةرورية للةسة  وسة رات حراريةة،     

                                              
   .11٤ص .اار امل رفة، ب وت، لبنا . ،ملوفل الدي  البغداايالا  م  الكتا  والسنة  (1)
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سة رات حراريةة،    9الواحد م  ال يوت الغذاهاة عند احهاهها اا ةط اجلسة    

سةة رات حراريةةة  ٤وااةةدرات بانمةةا يةةوفر نفةة  املقةةدار مةة  الةةتوتت والكرب 

    Lipaseويتحلةةط ال يةة  اا ةةط األم ةةاو الدهاقةةة بف ةةط أنةة ي  لاباةة   فقةةط،

لىل أ ةاض ااناةة   للداو  و وا أم ح الصفراو ذات اخلواص ا ستح باة 

 .و لاسرول يسهط امتصارها

 :لزيت الزيتون الفوائد العالجية
  :مصدر لألحماض الدهنية الضروريةالزيت 
مةة  األ ةةاض الداناةةة ظةة      علةةى نسةةبة مرتف ةةة  ال يتةةو   زيةة  حيتةةوي

  اجلسة  لىل  الشديد يؤاي نقصها اليت  ،املشب ة الضرورية جلس  ا نسا 

 ،مثةةط حةةدو  التهةةا  وا ةةرار   اجللةةد وحكةةة    ،ظهةةور أعةةراض مرضةةاة 

ظاةا  األ ةاض الداناةة    فااةط  لذا ينصح األطباو عدت ذ وظهور بقا  لدية

ملةةري  فةةهة ال ت يةةد عةة  ة ةةةة أسةةاباا   البةةالغت       الضةةرورية مةة  تغذيةةة ا  

واللةوو لىل عملاة اا   لد املري  بال ي  عنةد   ،وأسبو  واحد   األطفال

، عةةدت متكنةة  مةة  احلصةةول علاةة  عةة  طريةةل اجلهةةاز ا ضةةم  أو بالوريةةد     

فامك  للةلد امتصاص   و م  ال ي  وتوف  ب   احتاا ات اجلس  مة   

 رية ل .األ اض الداناة الضرو

  :ملين خفيف لألمعاءالزيت 
كمةا   ،كملت  فام لألم ةاو يفاد شر  عدة م عل م  زي  ال يتو  

 لىلمط له مسة     500 - 100حق  شر اة على شكط  است مال ميك  

فاسةةهط الا ةةات فضةة ت  مةة لتلةةات  تويةةات القولةةو    ذت 32ار ةةة حةةرارة  

 .عت املستقا   رو ها

   :دهان للجلد
ال يتةةو    عةة ب تشةةقل  لةةد الاةةدي  مةة  الةةتا وال نايةةة     زيةة  يسةةت دت
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يفاةةد   تاريةةة اجللةةد والقشةةور الناشةةئة عةة    كمةةا  ،جبلةةد الو ةة  واجلسةة  

 Liniments مرو ةات  حاليت ا ك ميا والصدفاة، ويست مط ال ي    عمط

 ومراا .

 :خافض لدهون الدم والكولسترول
  الةةةةةدت اكتشةةةةةم ال لمةةةةةاو فاهةةةةةدة اسةةةةةت مال مرضةةةةةى ارتفةةةةةا  ااةةةةةو  

لتقلاةةةط  ذوالكولسةةةهول ال يةةةوت النباتاةةةة ومنهةةةا زيةةة  ال يتةةةو    ط ةةةامه   

لةةةذا ينصةةةح مرضةةةى القلةةة  والةةةدورة الدمويةةةة ذ   الةةةدت املرتفةةةا تركا امةةةا

باسةت دات ال يةوت النباتاةةة   ط ةامه  عوضةةًا عة  الةةداو  احلاواناةة الغناةةة      

  تقلاةةط  ال يتةةو ويفاةةد زيةة  ، باأل ةةاض الداناةةة املشةةب ة والكولسةةهول 

وبالتال  تقلاط فةرص   .L.DL ن فضة الكثافةاملتركا  التوتانات الداناة 

كمةا   ،األ ةرى الدمويةة   وعاةة شةرايت القلة  واأل   علةى  ةدار  ترس  الداو  

اخلثرة الدمويةة الةيت    تكوي الدموية ما ب ضها و فاهحيقلط فرص فما الص

ل اباةة   ال ة ب    تلة  تةأة ا  واةذا ي ةم أ     ،هد تسد أحد األوعاة الدموية

 .vascular diseasesاألوعاة الدموية   أمراض حدو  والوهاية م  

  :في الوقاية من مرض القلب
الشة و    بةت طبا ةة ط ةات   ع هةة  حديثةة و ةوا    اراسةات علماةة   ذكرت

 ع هةة وةاقةة يةنب تنةاول ط ةات      ب د اكتشاف و ةوا  ،أمراض القل حدو  و

ارتفةا    ي على زي  ال يتةو  ضةد حةدو    احملتوحوض البحر املتوسط مناقة 

القلةة    ا رةةابة بةأمراض  حةدو    بالتةةال و  الةدت  الكولسةةهول تركاة   

والشرايت مقارنة بارتفا  م دل حدو  اذ  األمةراض بةت سةكا  الواليةات     

بالداو  املشب ة   ال بد والسم ذ  ًااملتحدة وأوربا الذي  يتناولو  ط امًا ظنا

زية   ' ت سكا  مناقة البحةر املتوسةط  ىل زيااة استه ذلك ل  لماووير ا ال

الشة و    أ لةوحظ  و ،  السم  وال بدة والداو  األ ةرى عوضًا ع ،'ال يتو 
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من فضةة   نسةبة  يكةو  لةديها  اليت تستهلك كماات  ادة مة  زية  ال يتةو     

 ،  الةدت  (LDL) ةأو مةا ي ةرف بة    ،الكولسهول الضارمرك   م  تركا 

 و فة  م ةدل حةدو     ،تصل  الشرايت ص حدو تقلاط فرلىل ويؤاي ذلك 

 .أمراض القل 

 هةراوة مسةتوى  ع هة مباشرة بت  ف   و وا واكتشف  اراسة علماة

 .م  زي  ال يتو  أحةات كب ةضغط الدت واسته ت 

 :سرطان في الوقاية من بعض أنواع ال
زيةة  ال يتةةو      اسةةته ت حديثةةة لىل أ أشةةارت عةةدة اراسةةات علماةةة   

مناقة البحر األبا  املتوسط ل  تةأة ات وهاهاةة ضةد حةدو       ط ات سكا 

اةذ    لحةدى سةتقا ، وهارنة    املو القولو سرطا  و سرطا  الثدي بت النساو

بةت م ةدل حةدو  سةةرطا  الثةدي   الاونةا  الةيت ي تمةد سةةكانها         بحةو  ال

رهاسًا على زية  ال يتةو    ط ةامه  وكةا  أهةط مة  م ةدل حدوةة    اولةة          

 .يندر است مال مواطناها  ذا ال ي  السويد اليت

  :في التغذية الوريدية وأغذية األطفال
الرتفةا   تةوا  مة  األ ةاض الداناةة       ذميك  اسةت دات زية  ال يتةو    

ظةة  املشةةب ة   عمةةط مسةةتحل  ااةةم ي اةةى للمةةري  عةة  طريةةل الوريةةد   

 ،(تاتةةةانوو مةةةرض الكةةة از ) و ،حةةةاالت مرضةةةاة مثةةةط احلةةةروق الشةةةديدة    

وب د ل راو ال ملاات اجلراحاة وظ اا، وأا ل   ،الكلوي امل م والقصور 

ب ةةةة  الشةةةةركات املصةةةةن ة ألظذيةةةةة األطفةةةةال زيةةةة  ال يتةةةةو    تركاةةةة  

الحتواهةةة  علةةةى أ ةةةاض ااناةةةة ظةةة  مشةةةب ة    ذمستحضةةةراتها مةةة  احللاةةة  

 حيتا ها  س  الافط الرضاا. 
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 :الفوائد العالجية ألوراق الزيتون
  :سكرأوراق الزيتون لمرضى ال
حتتةةوي أوراق شةةةرة ال يتةةو   

بت رعلةةةةةةةةةةى مركةةةةةةةةةة  أولاةةةةةةةةةةو

Oleuropein   وعةةةةةةدة مركبةةةةةةات

 مثةةةةةةةط flavonoidsف فوناديةةةةةةةة 

(e.g., rutin, apigenin, 

luteolin).
 ةةةةةةا تةةةةةةأة   ةةةةةةاف     

لهكاةةة  سةةةكر الةةةدت املرتفةةةا،    

مةةة  ال لمةةةاو أ  واكتشةةةم فريةةةل 

أعلةةةةى نشةةةةا   ةةةةاف  لهكاةةةة   

سةةةةكر الةةةةدت املرتفةةةةا   فئةةةةرا   

التةةةةةةةار  للمسةةةةةةت لص املةةةةةةاه   

 ،ألوراق ال يتو  م  عانةات مج ة  مة  أشةةار ال يتةو   ة ل شةهور الشةتاو        

و ارةةةةة شةةةةهر فتايةةةةر )شةةةةبا (، وي تقةةةةدو  أ  مركةةةة  أولاوروبسةةةةاد       

oleuropeoside  أوOleuropein   عةةة  اةةةذا   اةةةو أحةةةد املركبةةةات املسةةةؤولة

النشا ، وع وا ف الاة اذا املرك  ال   اةذ ألن  يشةا البنكرياو على 

 potentiation of glucose-induced insulin releaseلفةراز األنسةولت   

كمةةا ي يةةد اسةةته ت   يةةا اجلسةة  لسةةكر اجللوكةةوز املو ةةوا   الةةدت      

increased peripheral uptake of glucose     فاتحسة  تركاة  سةكر

 ت.الد

 
 

http://www.peacehealth.org/kbase/cam/hn-2844004.htm
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  :في عالج ارتفاع ضغط الدم
أشةةةةارت اراسةةةةات علماةةةةة أ ريةةةة  علةةةةى حاوانةةةةات    

   فة    oleuropeinالتةار  فاهدة مرك  أولاوربت 

واالنبسةاط  املةةرتف ت    مسةتويات ضةغط الةدت االنقباضة    

عند حقن  أو لعااه   ا ع  طريل الوريةد، كمةا سةاعد    

 احملااة ب ضلة القل .    متدا هار الشرايت

  :وائد أخرى ألوراق الزيتون ف
كمةةةةا يو ةةةةد ال ديةةةةد مةةةة  الفواهةةةةد     

 الصحاة ألوراق ال يتو  ومنها:

   حتتوي أوراق ال يتو  على مرك

ول   واص مضااة  Oleuropeinألاوروبت 

ولألكسةدة احلاويةة الةيت     ،نمو اجلةراةا  ل

حتةةد  اا ةةط   يةةا اجلسةة  ويتولةةد عنهةةا    

اجلةةةةذور احلةةةةرة الضةةةةارة، كمةةةةا يضةةةةاا   

 صل  الشرايت.حدو  ت

 مغلة   يسةت مط  و، ضد اجلراةا تأة  هاب  وم ق   ال يتو   اوراق أ

  فة خل أو هشرة فرو  شةرة ال يتو    املاو   الاة  الشة ل  وراق األاذ  

 .احلمىحرارة 

 عةة ب مةرض يسةةمى ورق ال يتةةو   سةت مط ي   ( CFS ) Chronic 

Fatigue Syndrome  

 فة وو   سةبب  املةرض الةذي ي  ب   عة  ورق ال يتةو    ك  اسةت مال مي

 .ا ب 
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