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دليل زين الزاد لألشعاا

هذا الدلٌل عبارة عن بحث مبسط لبعض ما كتب فً األنترنت عن المشهور من األعشاب المتداول إستخدامها
و المتوفرة فً المحالت التجارٌة و البٌوت ٌشكل عام .
هذا الدلٌل ال ٌشكل و ال ٌقدم أي نوع من التوصٌات حول إستخدام هذه األعشاب بأي شكل كان و ٌجب على
الراغبٌن فً معرفة طرق اإلستخدام الصحٌة و السلٌمة لهذه األعشاب مراجعة أهل األختصاص .
العودة إلى الطبيعت
(منقول بتصرف)

إن الطبٌعة التً انعم هللا علٌنا بها هً صٌدلٌة هللا عز وجل وهً مصدر الدواء الناجع لكل
داء ،فما انزل هللا داء إال وجعل ل ا ال دواء ،وم ن الج دٌر بال ذكر إن معب م النبات ات الطبٌ ة
تحتوي على أكثر من مادة فعالة ،وبالتالً ٌكون لها عدة استطبابات فً إن واحد .
وتتجلى قدرة هللا عز وجل إن تجعل من تركٌزات المواد الفعالة لهذه النباتات متوازنة
ومخففة وٌمكن للجسم البشري إن ٌتعامل معها برفق والمعالجة بالنباتات الطبٌة تكون على
شكل وقاٌة ومعالجة .
بدأ االنتفاع من األعشاب الطبٌة بالتجربة الفردٌة واالجتهاد فً بعضها وقد برع الفراعن ة
فً استخدام النباتات الطبٌة كالحناء مثال وبل هذا العلم ٌرتقً إلى إن حولا علماء المسلمٌن من العطارة االجتهادٌة إلى عل م
لا قواعد أسس مدروسة لقد غابت المعالجة باألعشاب الطبٌة فترة من ال زمن بس ب األدوٌ ة المص نعة اص طناعٌا وم ع تزاٌ د
األضرار الناتجة عن األدوٌة وتفاقمها  ،ولما لها من خصائص سرٌرٌة مختلفة من استطبابات وس مٌة وت أثٌرات جانبٌ ة دف ع
ذلك العلماء إلى البحث الجاد فً المصادر النباتٌة لتحقٌق السالمة الدوائٌة .
و بسبب التأثٌرات الجانبٌة الكبٌرة لألدوٌة الكٌمٌائٌة الحدٌثة بدأ العالم ٌعود إلى الطبٌعة واستخدام أس الٌب المعالج ة الطبٌعٌ ة
المختلفة أو ما صار ٌعرف بالطب البدٌل (العالج باألعشاب الطبٌعٌ ة  -الع الج بالطاق ة  -الع الج بالحجام ة وغٌره ا ، )..إن
القل ق م ن ارث ار الجانبٌ ة للط ب الحٌ وي الح دٌث ٌ ،ش جع الن اس عل ى البح ث ع ن أش كال ع الج أكث ر لطف ا  ،وه ذا م ا دف ع
الكثٌرٌن الٌوم إلى العودة للعالج باألعشاب  ،ومن الواضح أن طب األعشاب لدٌا الكثٌر مما ٌقدما .
ولكن ٌجب أن نأخ ذ بع ٌن االعتب ار أن اس تخدام األعش اب عش وائٌا ض ار أٌض ا إذ ل م ٌك ن مدروس ا وعلمٌ ا بش كل ص حٌح ،
فاالعتقاد السائد أن األعشاب ال تضر أبدا شًء خاطئ  ،فإن األعشاب بمقادٌر غٌر منضبطة وبطرٌقة تحضٌر غٌر صحٌحة
قد تكون خطرة على صحة اإلنسان .
لذلك فإن استخدام المستحضرات النباتٌة الطبٌعٌة وبالطرق العلمٌة الدقٌقة هً بداٌة طرٌق العودة إلى الطبٌع ة وه ً الوس ٌلة
األمثل واألفضل لألمراض الجسدٌة والنفسٌة معا .

