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  حقوق المؤلف
حقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل والتوزيع مكفولة كذلك حقوق الترجمة ألي لغة عالمية و 

شاء اهللا تعالى مستقبًال إن أحيانا للجميع ، ولجميع كتبي المنشورة من قبل والتي ستنشر إن 
اهللا تعالى ، بشرط عدم التبديل والتغيير في الكتب وال في أي جزء منها من أول الغالف إلى 

  آخر صفحة منها .

  (نسأل اهللا تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)

  وسلم قال :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه 

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو (
   في صحيح الجامع. ٧٩٣تحقيق األلباني :  (صحيح) انظر حديث رقم:  . )له 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  المؤلف

  طبيب بيطري/ أحمد علي محمد علي مرسي

  علي الشهير بـ / أبو إسالم أحمد بن

  جمهورية مصر العربية

  اإلسكندرية

ahmedaly240@hotmail.com 

ahmedaly2407@gmail.com 

------------------------------- 
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  عليه وسلمبسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا 

  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

  وبعد :

 


}{

}{ 

رض مـــن نبـــات علـــى األ التـــي أوجـــدهاففـــي هـــذه اآليـــات المباركـــة يـــذكر اهللا تعـــالى جميـــع مخلوقاتـــه  
حق خشـيته العلمـاء العـارفون بـه، ألنـه  ى اهللا تعالى إنما يخش: (قال ابن كثير وجماد وحيوان وإنسان .

   ).ركلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكث

فوائـد  نبـذة مختصـرة و فـي القـرآن الكـريم ووضـحنا  الموجـودةجميـع النباتـات  ذكرنـاوفي كتابنا هذا    
 كل نبات ورتبناها على حسب الترتيب األبجدي لها .

ــا     نبتهــل إلــى اهللا تعــالى أن يتقبــل عملنــا هــذا خالصــاً لوجهــه الكــريم ، عســى أن ينفــع بــه وأن يجعلن
ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه ، وأن نعــي ونتأســى ونتبــع ســنة النبــي الكــريم محمــد صــلى اهللا 

والشـــهداء والصـــديقين  نعليـــه وســـلم  فإنهـــا خيـــر الطريـــق إلـــى جنـــة الخلـــد بـــإذن اهللا تعـــالى مـــع النبيـــي
  والصالحين وحسن أولئك رفيقا .  

  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  الفهرس
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  الفهرس
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  )أحرف (
  األثل (الطرفاء)  -١

  
 

  املوئل و2نتشار
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  )بحرف (
  : البصل -٢

 
         


  

   
 

 سـتعامالتها
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 بودرة أو مسحوق البصل

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 والفوائد الصحيةاخلواص الطبية 
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 املعلومات الغذائية
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  : لالبق -٣
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  )تحرف (
  التني : -٤

  
  

 

    

        
  


  Caria  
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 2سـتعامالت والفوائد الطبية
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 املعلومات الغذائية


 : 

      
 

  :لعالج كسل األمعاء 


 

  :لعالج اضطراب احليض 


 

 

}{ 
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  )ثحرف (
  ) :الفومالثوم ( -٥

 
        

 

 

 أنواع الثوم
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١٩ 
 

 طریقة تناول الثوم


           

 

 كرمي الثوم

     
 

 :غ تقریباً) عىل املعلومات الغذائية التالية٦٠حتتوي احلّصة (

 

 

 الثوم ومادة الليسني
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 العالج }لثوم


  

. 
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 فوائد الثوم
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 حتذير

         
         

  


 


  

    . 
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  )ححرف (
  احلنظل -٦

  
         


       


          

. 
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  فوائد احلنظل
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  حتذير

       
         . 
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  )خحرف (
  اخلردل -٧

  

   

  

 Mustard Mustum 
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  رخي اخلردل

          
 

 
 


 

 أنواع اخلردل
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 بذور اخلردل األسود

      

       
            

 

 املعلومات الغذائية


: 

 

 

 صناعة اخلردل
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 2سـتعامالت

           


       
         

  

. 
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  (األراك) امخلط -٨

  
 

 

 

 

 


 


 



 النباتات في القرآن
 

٣٥ 
 

 فوائده:
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  )رحرف (
 الرمان -٩
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 املعلومات الغذائية عن رشاب الرمان


: 

 

 

  :العصرييف الك3و2ت النباتية املوجودة 


  ر:البذو يف الك3و2ت النباتية املوجودة 
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  :اء الشجرةحليف الك3و2ت النباتية املوجودة 

      – – –
 

  : القرشة اخلارجية للمثرةيف الك3و2ت النباتية املوجودة 

 

 والشعيب اسـتخدامات الرمان يف الطب التقليدي

: 
 

: 
 

   :      
 

:  

:  

:  

:  
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 احلدیثة للرمان 2سـتخدامات الطبية
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٤١ 
 

  الرحيان -١٠

 
       

          
 

 الوصف النبايت
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٤٢ 
 




          
 

   

 

 املعلومات الغذائية


  

 

 

 

}{ 

 

}{ 
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٤٣ 
 

  )زحرف (
  الزیتون -١١

  
      

 

 

  
  

 أصل الزیتون
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 الوصف النبايت
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 معر جشرة الزیتون

  
            

  
        

 
 

 أصناف الزیتون


       

 


          

––
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. 

 اسـتخدامات الزیتون
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 زیت الزیتون

     


    
        

 

 فوائد زیت الزیتون
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  القمية الغذائية والصحية

       
    

 
        

 


. 

 


. 

E & A 
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 اجلفت
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  الزقوم -١٢
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 النباتات في القرآن
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}{}{}{
}{ 
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  الزجنبيل -١٣

 
 

  
 

 
  

 



 النباتات في القرآن
 

٥٦ 
 

 
 

          

 




 




 

      
 

  
 K  E  D  A  
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  اسـتعامالت الزجنبيل
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 الزجنبيل دواء

  

         
            
            





 

 

 

           
 

 

 طریقة العالج من بعض األمراض اليت یعاجلها الزجنبيل
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 النباتات في القرآن
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 النباتات في القرآن
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 النباتات في القرآن
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 النباتات في القرآن
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 النباتات في القرآن
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  - 

    
 

 

           


 


     

 



 النباتات في القرآن
 

٦٦ 
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 النباتات في القرآن
 

٦٧ 
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٦٨ 
 

  )سحرف (
  السدر (النبق) -١٤

 
 


 

 

 


 



 النباتات في القرآن
 

٦٩ 
 


  

 طرق إكثارها


           

        
. 

 2سـتعامل الطيب
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}{ 

 

}{}{
}{ 

 

}{ 
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  )شحرف (
  (معوماً)الشجر -١٥

 
 

. 

     
.

 

 معلية التغذیة والهضم
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 معلية النقل

 
             

          
 : 

 

 

 

 
    

 

 معلية التنفس وتبادل الغازات
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 النباتات في القرآن
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 النباتات في القرآن
 

٧٥ 
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}{ 

 


}{ 

 

}{ 
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٧٦ 
 

  )عحرف (
  العدس -١٦

 
          

         
 


 

 

   
 



 النباتات في القرآن
 

٧٧ 
 

  رخي العدس

       
 


 

        
 

  
  

    
 

 :القمية الغذائية و الفوائد الصحية


          
 health magazine 

 

 :الغذائيةاملعلومات 
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  العنب -١٧

 
 

 

         
 

     


      
          

 



 النباتات في القرآن
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 فوائد العنب




 

  ائية للعنبالقمية الغذ
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 معلومات غذائية
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٨٥ 
 

  )قحرف (
  الكوسة - القرع – اليقطني - القثاء -١٨

 
   

   

   

  


 

.  
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 تركيب القرع 

    

 

  األجزاء املسـتعمf فيه

 

 من فوائد القرع الطبية
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 املعلومات الغذائية
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  القمح -١٩
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 القمح  رخي
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 منتجات القمح

 


            

      
. 
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  تركيب سنبf القمح
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  )كحرف (
  الكأل (نبات األرض) -٢٠

  
 

  

         
 

          
 

  

  



 النباتات في القرآن
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  )محرف (
  (الطلح) املوز -٢١
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 الوصف النبايت
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 املناخ املناسب


      




          


            

 


           


 

 التاكثر

 


 



 النباتات في القرآن
 

١٠٠ 
 

 اخلصائص
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 املكوrت
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 للموزالرتكيب الغذايئ 
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  )نحرف (
  (الرطب) النخيل -٢٢

 
fجعائب اخللقة يف تركيب النخ  
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  (المتر) فوائد مثر النخيل
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  فوائد أخرى لمثر الشجرة الطيبة (المتر)
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  ملاذا یفطر الصامئ عىل الرطب؟
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  فوائد نواة المتر
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ahmedaly2407@gmail.com 
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