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 ��م ا� ا����ن ا����م
سنو ناي�ا  مد لع هل مرـمو لااله و لاالم ى ع سيد الـالمد هللا رب العال

 جعو.ألصحبه 

 پيشگفتار

ي خاكي سكونت داد، هر  سان را آفريد و او را در اين كرهخداوند بزرگ هنگامي ان
به وي عقل عطا نمود تا براي رفع نيازهايش از قبيل: و  چيز را برايش مسخر گرداند،

مند گردد، اين انسان از  از طبيعت زيبا بهره ي، بيماري و ..مسكن،گرسنگي، تشنگ پوشش،
 هاي مختلف خود را درمان كند. بيماري ،انواع گياهاني  دير باز توانست بوسيله

هاي درمان  گردد، يكي از راه ي آن به يونانيان قديم برمي يشهطب گياهي يا سنتي كه ر 
امثال بو علي سينا، رازي، ابن بيطار  دانشمندان اس�ميو  اباشد، اطب مي بيماريهاي مختلف
 د، و با استفاده از بركات وخدمات شايني در اين زمينه انجام دادن، و داود انطاكي

فرمايشات پيامبر عظيم الشأن اس�م، تونستند آثار گرانبها  و هاي قرآن كريم رهنمود
آنان  ها نوشتهو  آثار ها كه قرن بگذارنددر زمينه طب سنتي ز خود به ياد گار اي  وارزنده

ساليان  ي طبي آنانها توصيهو  گرديد، هاي كشورهاي اروپايي تدريس مي در دانشگاه
ت و صنعو  شد، اما با پيشرفت علم بكارگرفته مي درازي براي مداواي بيماريهاي مختلف
تي رو به روش درمان گياهي يا طب سن ، مدتها اينروي كار آمدن داروهاي شيميايي

فراموشي سپرده گرديد،وغبار زمان روي اين علم را پوشانيده بود، ولي در عصر حاضربعد 
باشد،  مي اينكه دانشمندان پي برند كه برخي داروهاي شيميايي داراي عوارض خطرناك
و  تحقيقات مجددا به سوي طب جايگزين يا بديل روي آوردند،ودر دنياي متمدن شاهد

لزم به تذكر است كه روش طب  باشيم. مي طب گياهي يا سنتيي  ينهگذاري در زم سرمايه
همچنين استفاده سالم از داروهاي شيميايي كه در برخي موارد سبب ريشه كن  نوين و
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و  شود قابل تأييد واذعان است، طب نوين بخصوص در باب جراحي مي كردن بيماري
 كند. مي ع�ج بعضي بيماريها اعجاز
از اين گياه براي درمان و  سه هزار سال پيش مورد توجه مردم بوده،سياه دانه بيش از 

براي حفظ س�متي بدن از و  تقويت گردش خون،و  ي معده،ها بيماريهاي تنفس، ناراحتي
زيرا كه ، گردد مي كار برد دارويي سياه دانه شايد به مصر باستان باز كردند، مي آن استفاده

، همچنين در اند در مقبره فراعنه يافته ياه دانهباستان شناسان مقادير زيادي از س
به عنوان  گفتند مي »مشنقت« ي بجاي مانده از فراعنه از سياه دانه كه به آنها پاپيروس

داروي براي درمان سرماخوردگي، سر درد، دندان درد،هضم كننده غذا، و.. نامبرده شده 
 كردند. مي اي استفادهموميو  نگه داريو  از روغن سياه دانه براي حفظو  است،

هاي بي كران الهي است كه به بندگانش ارزاني داشته است،  سياه دانه نعمتي از نعمت
خاصيت ع�جي ي  بارهو در شناسند، مي هاي مختلفي بيش سياه دانه را با نامو  مردم كم

روايت شده است، همچنين اخيرا  صمحمد مصطفي آن روايات متعددي از پيامبر اس�م
از و  ،اند تحقيقات بسيار به مفيد بودن سياه دانه پي بردهو  با پژوهش دان اس�ميدانشمن

 اند همچنين به اين نتيجه رسيده ،اند استخراج كرده» نيژلون«اي بنام  ماده اسانس سياه دانه
كه سياه دانه اثر ضد  اند كشف نمودهو  كند مي كه سياه دانه سيستم ايمني بدن را تقويت

و عجايب بسياري  باكتري نيز دارد،گفتني است كه در سياه دانه اسرارضد و  توموري
 هاي بيشتري انجام آزمايشو  تحقيقات وهشگران در اين زمينهژ، بايستي پنهفته است

 اسرارهاي ديگر آن نيز پي ببرند.و  دهند،تا به فوايد
شد، و بويژه طب نبوي باو  براي احياي طب سنتياي  اميدوارم كه كتاب حاضر روزنه

ما را در دعاي خير خويش شريك و  دوست داران طب نبوي از اين كتاب بهرمند گرديده
 بگردانند.
از اين گياه  صيقين به سخن پيامبرو  با اعتقاد،و  پس با توكل بر خداوند يكتا 

ها شفا ياب  كرم خداوند از تمام بيماريو  مبارك استفاده كرده، إن شاء اهللا به فضل
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 خواهيم شد.
همچنين مراجعه علمي اين كتاب با و  يرايشو  پايان از كليه دوستاني كه در زمينه در

 كمال تشكر دارم. اند بنده همكاري نموده
 لصهللا اهللا ع  مد لهل لصحبه لسنم

  دكتر حسين تاجي گله داري

  ش1386خرداد  شارجه                                                                 

 ق1428برابر با جمادي اول 



 
 

 سياه دانه چيست؟ 

هاي  گياهي است پوشيده از كرك است، (Nigella sativa) اش سياه دانه كه نام علمي
هاي بسيار زيبايي به رنگ سفيد مايل به سبز يا آبي، با غ�ف خارجي بذر  ظريف كه گل

تعلق دارد.  (Ranunculaceae)قابل تشخي  دارد،وبه خانواده آللگان يا چليپاييان 
ي خميده سه لبه در غ�في كه آنها را احاطه ها دانهو  هايش در انتهاي ساقه قرار دارند، گل

 باشد. مي معطرو  سياه رنگ ها كرده است قرار دارند، دانه
درياي مديترانه ي  كند، حوزه مي خشك خوب رشدو  سياه دانه در شرايط اقليمي گرم
بوده كه پس از گسترش مصارف آن در پزشكي، كشت آن محل اصلي اين گونه گياهان 

و  بالكان نيز گسترش يافت،ي  جنوب كشورهاي حوزهو  جنوب اروپاو  در غرب آسياه
و  شود، مي تركيه نيز كاشتو  همچنين در كشورهاي ايران، هند، پاكستان، مصر، عراق

 رويد. مي بطور خود رو نيز در بعضي مناطق
 هاي سياه دانه: نام
» حبه البركه« :شود، در زبان عربي به آن مي خواندهو  ه دانه با نامهاي مختلفي ناميدهسيا

 گويند. مي »الكمون األسود«و  »شونيز» « حبة السوداء«

 و» شنيز» «دانه مبارك» « سياه دانه«به آن :  در زبان فارسيو  »كلونجي«در زبان اردو: 
 شود. مي گفته» شونيز«

 سياه دانه چنين نوشته است:ي  ) در باره568(ص  »معين«در فرهنگ فارسي 
خربقيها كه پوشيده از ي  ي آللگان جزء دستهها سياه دانه، گياهي است از تيره«

ي آن ممكن است فاقد كرك باشد، اين گياه به ها برخي از گونهو  كركهاي ظريف است،
 ي تقسيمات باريكهايش دارا رويد، برگ مي از جمله ايرانو  طور خود رو در اكثر نقاط

داراي بويي مخصوص است، و  سه گوشه،و  اش تيره رنگ هايش منفرد، و دانه و گل
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هايش آبي رنگند، سياه دانه را نانوايان براي  گلو  رسد، مي سانتيمتر 40ارتفاع آن تا 
 ريزند . مي خوشمزگي نان در موقع پختن روي آن

 ه:تركيبات شيميايي موجود در سياه دانو  مواد مؤثر
سياه دانه داراي مواد فعال مختلفي است كه تا كنون برخي از آنها شناخته شده است، 

 سياه دانه داراي:
 ).اند در صد نوشته 5/37(برخي » Fixed oil«در صد روغن ثابت (چرب)  33 •
 ».Volatle oil« در صد روغن فرار 5/1 •
 همچنين سياه دانه مواد مؤثر ديگري مانند: •

 باشد. مي دارا سينالول، كاردتين، هيدرات كربن وغيره ساپينين، آلفاپنين، •
 وهمجنين شامل عناصر غذايي مانند: •

 سوديوم، پتاسيم،فسفور، آهن، كلسيم، منيزيم، و .. •
 باشد. ويتامينها و مواد ضد حساسيت و آرامبخش و ضد درد مي •

 باشد. تأثير بيشتر آن به خاطر وجود روغنهاي چرب (ثابت) و روغنهاي فرار مي •

ي دارويي كه در سياه دانه وجود  اند كه مؤثرترين ماده محققان به اين نتيجه رسيده •
() استNigellone» (نيژلون«دارد، نوعي روغن فرار بنام 

0F

1(. 
) و Eهاي( ويتامين قابل ياد آوري است كه سياه دانه ع�وه برآنچه ذكر شد، داراي •
)A) و (Dباشد. ) و همچنين هورمونهاي جنسي مي 

 نويسد: بزرگوارمان دكتر محمد عزت مياستاد  •

                                           
 هاي ذيل رجوع فرماييد: براي اط�عات بيشتر به كتاب -1

حبة االموداء ، حبة ال، ه، الع ا لالهو لاووى لحبة االموداء، الباتا  ععزاا  االفااء ف حبة االموداء، «
، كلونجي ك كمالت(كمالت سياه دانه) و كلونجي اور شهد سي ع�ج (ع�ج با »الطبيه زراعتها لمكوناتها

 عسل و سياه دانه).
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تشكيل شده است،در آن : فوسفات، آهن،  آور دانه از عناصر فعال، مطبوع، شگفت سياه
 اسرار ش در آن نهفته است،و  روغن (اسانس) وجود دارد كه رازو  فسفر، كربوهيدرات،

 باشد. مي %28تقريبا نسبت روغن و 
 باشد. مي ل ضد ميكروب داراهمچنين سياه دانه مواد آنتي بيوتك فعا

همچنين در و  وجود دارد كه ضد سرطان است،) Carotin( »كاروتين«ي  در آن ماده و
و  ناتواني جنسي مفيد است.و  آن هرمونات قوي جنسي وجود دارد كه براي بارداري

 و باشد، مي مدر صفرا وجود دارد، همچنين داراي آنزيمات براي هضمو  مواد ادرا آور،
مقوي دماغ است وجود و  برخي مواد ديگر كه آرامبخشو  يدي شدن معده است،ضد اس
(دارد

1F

1(. 

 سياه دانه در احاديث نبوي

روايت  صخاصيت ع�جي آن احاديث بسياري از رسول خداو  باره سياه دانهدر 
 نماييم: مي شده است كه برخي از آنها را ذكر

َبِّة عَ « فرمود: صكند كه رسول خدا مي روايت ابوهريره -1
َ
ْمَم لَِهِهوِ ال

نَيَ
 َداِء َِّ  االّماَى. َلاالّماْى االََمَوْ  

َ ْ َُ �ِّي ِايَها ِءَااْء ِع
اين سياه دانه را لزم « .»االّموََداِء َّ

 زهري راوي حديث ».بگيريد، زيرا كه شفاي هر بيماري بجز سام (مرگ) در آن نهفته است
(اء شونيز استگويد: سام مرگ است، وحبإل السود مي

2F

2(. 
غالب بن ابجر همراه ما بود كه در  و ،در مسافرت بوديمگويد:  مي خالد بن سعد -2

پس ابوبكر بن  هنگامي كه به مدينه رسيديم هنوز بيمار بود، و مسير راه بيمار شد،
 ،گاه به ما گفت: اين سياه دانه راعتيق (برادر زاده حضرت عايشه) به عيادتش آمد، آن ابي

                                           
 ).14(ص  معجزات الشفاء -1

 اند. ) روايت كرده2215) ومسلم (5688بخاري ( -2
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فت دانه برداريد، خوب بكوبيد، آنگاه با روغن زيتون مخلط كنيد، سپس يك پنج يا ه
يك قطره در سمت چپش بچكانيد، زيرا كه و  قطره در سوراخ بيني سمت راست،

اين سياه «شنيد كه فرمودند:  صبرايم بيان نمود كه از رسول خدا لحضرت عايشه
 .)3F1(»مرگ«فرمود:  پرسيدم: سام چيست؟» بجز سام دانه ع�ج هر بيماري است،

 َداِء، َِ  «فرمود:  صگويد: رسول خدا مي بريده -3
َ ْ َُ ْ  َدَلاءم ِع و�ِ االف�

شونيز دواي هر بيماري است بجز سام و سام مرگ «يعني: . »االّماَى لهو الـمو  .االّماىَ 

 .)4F2(»است

َة االّموََداءَ « فرمود: صكند كه رسول اهللا  مي روايت ونيز بريده -4 َبّ
َ
ِءَااءم  ال

 َداِء َِّ  االََمَوْ  
َ ْ َُ  .)5F3(»، بجز مرگ نهفته استسياه دانه شفاي هربيماري در«يعني:  .»ِع

ِة االّموََداِء «فرمود:  صگويد:رسول خدا مي وابوهريره -5 َبّ
َ
َُ َداِء َِ ّ ِف ال َعا ِع

ْه ِءَااءم َِ ّ االّماىَ 
گر اين كه شفاي آن در سياه هيچ بيماري نيست؛ م،جز مرگ«يعني: . »ِع�َ

 .)6F4(»دانه است

 ‡سياه دانه در سخنان ائمه اهل بيت 

مگر اين كه شفاي آن در  ،هيچ دردي نيست«فرمايد:   مي ين عليامير المؤمن -1
 .)7F5(»سياه دانه وجود دارد، بجز مرگ

                                           
 ).5687صحيح بخاري ( -1

حديث  صحيح اجلامعاند .( ) روايت كرده23440شيبه در مصنف( ) وابن ابي96ابو نعيم در طب نبوي(ص -2

 )3168شماره 

و  3738روايت كرده است. (صحيح الجامع شماره » اإليضاح«ابن السني در طب نبوي وعبد الغني در  -3

 )1905آلباني شماره  ةحاديث الصحيحاأل

 )89/2215مسلم (صحيح  -4

 )305(ص  موسوعة اإلمام الصادق -5
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شكمم صدا و دردي  عرض كردم: من در عبداهللا گويد: خدمت ابا ذريح مي -2
كه در آن شفاي هر دردي  ،كني چرا از سياه دانه استفاده نمي«رمودند: كنم؟ ف احساس مي

 .)8F1(»است، بجز مرگ
در مورد سياه دانه  صي سخن رسول خدا در باره از امام جعفر بن محمد -3

« اند؟ امام فرمود: سؤال شد: چه چيزي فرموده» اند بله، چنين فرموده«پرسيده شد؟ فرمود: 
 .)9F2(»ز سام، يعني مرگدر آن شفاي هر دردي است؛ بج

سياه دانه ع�ج هر دردي است، و «روايت است كه فرمود:  از امام صادق -4
به ايشان گفتند: بعضي آن را حرمل(اسپند) » است صسياه دانه محبوب رسول اهللا

آن شونيز است، اگر نزد يارانش بروم و بگويم: محبوب رسول  خير،«پندارند؟ فرمود:  مي
 .)10F3(»آورند د! ب�فاصله آنها شونيز برايم ميرا برايم بياوري صخدا
روايت شده كه روزي ايشان در مجلس محمد بن  از امام جعفر بن محمد -5

كرد،  اش احساس مي خالد امير مدينه، حاضر بودند، محمد از دردي كه در ناحيه شكم
 ÷پدرم مرا حديث گفته از پدرش از جدش از علي« براي ايشان بيان كرد، امام فرمود:

شكايت نمود،  صكه همانا فردي از دردي كه در ناحيه شكمش داشت، به رسول خدا
فرمود: عسل را بردار، سه يا پنج يا هفت دانه شونيز در آن بيانداز، سپس  صرسول خدا

خوب  شوي. آنگاه آن شخ  همان كار را كرد، و آن را بنوش كه بفرمان خدا خوب مي
ز اهالي مدينه كه در مجلس حاضر بود اعتراض كرد يكي ا». بنابراين تو نيز چنين كن شد،

اي  و گفت: اي ابا عبداهللا! براستي كه اين سخن به ما رسيده، و انجام هم داديم، ولي فايده
 نداد!.

                                           
 )309(ص ةئمطب األ -1

 )304( المام صادق لموسوعة) 231ص 62(جبحار األنوار  -2

 )305الصادق (ص لموسوعة) 228ص22ر(ج بحاراألنوا -3
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آنهايي كه پيامبرش و  خداوند تنها اهل ايمان« فرمود:و  خشمگين شد، ابو عبد اهللا
كساني كه بدون و  رساند، اما اهل نفاق مي اين فايدهي  كنند؛ به وسيله مي را تصديق

 .)11F1(»گيرند اي نمي تصديق پيامبر آن را بكار ببرند، فايده
در شونيز ع�ج هر دردي نهفته است، « روايت است كه فرمود: ز ابي عبد اهللا -6

همچنين براي هر و  كنم، مي شكم درد از آن استفادهو  من براي تب، سر درد، چشم درد
 .)12F2(»بخشد مي آن مرا شفاي  خداوند عزوجل بوسيلهو  آيد، مي پيش نوع دردي كه برايم

سياه دانه مبارك است، درد «روايت شده كه فرمود:  ز امام موسي بن جعفرا -7
 .)13F3(»برد درون بدن را از بين مي

 امام ابن قيم جوزيه» طب نبوي«سياه دانه در كتاب 

َعنَيَْمَم «فرمود:  صآمده است كه رسول خدا در صحيحين از حديث ابي هريره
 َداِء َِ ّ االّماّى لاالّماْى االََمَوْ  

َ ْ َُ �ِّي ِايَها ِءَااْء ِع
ِة االّموََداِء، َّ َبّ

َ
 . »لَِهِهوِ ال

 سياه است،ي  همان زيرهو  (سياه دانه) همان شونيز در زبان فارسي است، حبة االموداء
 شود. مي هندي نيز ناميدهي  زيرهو 

هروي حكايت كرده كه و  باشد. مي كند كه آن اسپند مي ن (بصري) نقلحربي از حس
صحيح اين است كه و  هم (واشتباه) است،و  بنه است، در حالي كه اين هر دو سخن

ِءَااْء « :ص(حبه السوداء) همان شونيز است.وداراي فوايد بسياري است.وسخن پيامبر

َُ ْ َ َداءِ  ّ  تَُدّمِرُ ﴿ ك�م خداوند است كه فرمود: مانند .»شفاي هر بيماري است«، »ِع ُُ 

                                           
 )306-305طب الصادق(ص  موسوعةل ) 72ص 62ج بحار األنوار( -1

 )307طب الصادق (ص  سوعةمو ل) 229ص  62(جبحار األنوار  -2

 ).227ص  62( ج بحاراألنوار -3
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 ۡ�َ ِ مۡ  ۢ
َ
 .»كند مي نابودو  همه چيز را به فرمان پروردگارش ويران« .]25[األحقاف:  ﴾َرّ�َِها رِ بِأ

 منظور هر چيزي كه قابليت ويران شدن را داشته باشد.
راي بيماريهاي بطور جانبي بو  سياه دانه براي تمام بيماريهاي (بارده) سرد، مفيد است،

تأثيرش زياد است، و  (حاريابس) گرم خشك نيز سود بخش است، چون سرعت نفوذ
كنند، پس اگر مقدار اندكي  مي قوت دواهاي (بارده) سرد، به سرعت به سوي آن حركت
 از آن در اين دواها قرار داده شود؛ مفيد خواهد بود.

تأثير زعفران در قرص كافور ي  ديگران در بارهو  (ابوعلي سينا)» قانون«مؤلف كتاب 
نفوذ زيادي وجود دارد، چيزهاي ديگر و  . زيرا كه در زعفران قوتاند تصريح كرده

 دانند.  مي همانند اينها نيز وجود دارد كه طبيبان ماهر
مفيد بودن دواي گرم در امراض گرم چيز بعيدي نيست، زيرا كه در و  گذاريتأثير

 مركبات آن براي چشم دردو  مانند: انزروت ،يابي مي بسياري از دواها اين خاصيت را
كه (رمد) شود، درحالي مي براي چشم درد استفادهو  همچنين شكر گرم استو  (رمد)،

بريت؛ با وجودي كه بسيار گرم گونه ك اتفاق اطبا ورم گرم است، به همينچشم درد، به 
 ، در بيماري خارش مفيد است.است

كرم كدو را و  برد، مي نفخ را از بين رجه سوم است،خشك در دو  شونيز مزاجش گرم
(براي بيماري پيسي، تب نوبه (حمي الربع)و  آورد، مي بيرون

14F

هاي بلغمي مفيد  بيماري و )1
و  سازد، كند، و رطوبات معده را خشك مي مي رياح را تحليلو  كند، مي سده را باز است.

مراه با آب گرم نوشيده شود؛ سنگ هو  با عسل معجون بسازند،و  اگر نوم كوبيده شود،
ي  افزايش دهندهو  مدر بول، قاعده آور كند، مي بيرونو  مثانه را ريزه ريزه كردهو  كليه

 چند روزي پي در پي نوشيده شود. در صورتي كه شير است،
 مانند ضماد بر شكم گذاشته شود؛ كرم دانه كدو راو  اگر با سركه گرم كرده شود و
آب حنظل (هندوانه ابوجهل) معجون كرده شود، يا به صورت جوشاده  اگر باو  كشد، مي

                                           
 كند. تبي كه هر چهار شنبه عود مي -1
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 مفيدتر خواهد بود.و  استفاده شود؛ براي اخراج كرم شكم، قويتر
اگر خوب  و كند، مي رياح را تحليلو  قاطع بلغم است،و  دهد، مي شونيز معده را ج�

ي) سرد  مايد، زكام(نزلهرا بو ن هميشه آنو  قرار داده شود،اي  در پارچهو  نرم كرده شود
 بخشد. مي را شفا

 خال در بدنو  همچنين جلوي رشد دانه براي مو خوره مفيد است، روغن سياه دانه؛
تنگي نفس و  اگر بمقدار يك مثقال از آن همراه آب نوشيده شود؛ براي آسمو  گيرد، مي

 مفيد است.
 ضماد سياه دانه براي صداع (بارد) سرد؛ فايده بخش است.

 در بيني كسي كه يرقان داردو  آن را در شير زن خيسانده شود،ي  هفت دانهاگر 
 شود. مي (بصورت سعوط) چكانده شود، كام� شفا ياب

اگر از  و با آن مضمضه شود, براي درد دندان مفيد است.و  اگر با سركه پخته شود، و
و  است،؛ براي آب چشم مفيد (چكاندن در بيني) استفاده شود پودرش بصورت سعوط

همچنين خارش و  برد، مي جوشها از بينها و  اگر به صورت ضماد استفاده شود, دانه
 هد. مي مرطوب را خاتمه

 از بينو  كند مي همچن اورام سخت، را تحليلو  روغن سياه دانه اورام بلغمي مزمن
اگر روغن آن به صورت(سعوط) در بيني چكانده شود براي بيماري لقوه نيز و  برد، مي
مثقال نوشيده شود؛ براي نيش رتي� ( حشراتي گزنده  اگر نيم مثقال تا يك و فيد است.م

 مانند: پشه، عنكبوت وغيره) مفيد است.
اگر سياه دانه سرخ كرده شود؛ آنگاه نرم كوبيده شود، سپس در زيت زيتون خيسانده 

عطسه زياد گردد، بعد سه يا چهار قطره در بيني چكانده شود؛ براي سرما خوردگي كه 
 همراه داشته باشد, مفيد است.
ذوب شده با روغن سوسن يا روغن حنا  با شمعو  اگر سياه دانه سوزانده شود،

آيد، بعد از شستن پا با  مي مخلوط كرده شود، براي زخمهاي كه روي ساق پا بيرون
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و  ،شود اگر با سركه كوبيده برد، و مي بين ازو  كند مي زخم را بهبودو  سركه، مفيد است،
 بر روي بدن بيماري كه پيسي (برص) يا بهاق يا زرد زخم دارد؛ ضماد كرده شود، مفيد

 برد. مي بيماري را از بينو  باشد، مي
دو درهم با آب بصورت سفوف (كفلمه) ي  روزانه به اندازهو  اگر نرم كوبيده شود، و

او را از مردن و  ت،؛ مفيد اسه سگ هار او را دندان گرفته باشدميل شود؛ براي كسي ك
 دهد. مي نجات
و  كزاز مفيد استو  كرده شود، براي شلل اگر روغن سياه دانه در بيني سعوط و
 گرداند. مي آن را در بدن خشكي  ماده
 دهد. مي گزندگان را فراريو  سياه دانه بطور بخور استفاده شود، حشرات از اگر و
مقعد ماليده شود، آنگاه ي  لقهاگر انزروت را با آب حل كرده شود، سپس بر ح و

 باشد. مي شونيز بر آن پاشيده گردد، بهترين دوا براي بواسير
مقدار نوشيدن آن  فوايد سياه دانه بيشتر از آن ست كه ما ذكر نموديم،و  خ�صه منافع

پندارند كه زياد خوردنش كشنده  مي دو درهم است، بعضي از اطبا چنيني  به اندازه
(است

15F

1(. 
 سياه دانهو  سينا شيخ الرئيسابو علي 

 نويسد:  مي »قانون طب«ابن سينا در كتاب 
ي  ها در ع�ج لكهو  را زدوده ها خالها و  سياه دانه در مزاج گرم خشك است، زگيل

آب گرم تناول شود، باراي و  اگر سياه دانه با عسلو  مؤثر است،و  پيسي مفيدو  سفيد
 مثانه مفيد است.و  درمان سنگ كليه

سر و  ي ميگرنيها ي چركين، سر دردها ، زخمها جوشها و  رمو  چنين براي:هم
 و ي ضعيف مفيد است.ها براي چشمو  فراوان دارد؛ ي كه اشكها گيچه، براي چشم

                                           
 ).300 -297(ص  يطب النبو ) و388-385(ص  ةمعارف الطبيـضوء ال يف يصحيح طب النبو -1
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تنگي نفس مفيد است.براي گوش، حلق، و  بيماري آسمو  همچنين براي دستگاه تنفس
 بيني نيز مفيد است.و  دهان
(سازي بدن از سموم مؤثر و مفيد استهمچنين براي پاكو  براي انواع تب و

16F

1(. 

 سيستم دفاعي بدنو  سياه دانه

، ثابت گرديده كه سياه اند تحقيقات اخيري كه دانشمندان بر روي سياه دانه انجام داده
اين اكتشاف جديد همان مفهوم حديث و  كند، مي دانه سيستم دفاعي بدن را تقويت

ايمني بدن تنها  زيرا كه سيستم» دانه ع�ج هر بيماري است سياه:«است كه  صرسول اهللا
 بيماريهاي كه به بدن حملهي  سيستمي است كه س�ح ويژه براي از بين بردن همه

 دارد. كنند؛ مي
 ارتباط تركيبات شيميايي بدن انسان با تركيبات سياه دانه

نشگاه فيزيك براساس پژوهش انجام شده توسط پورفسور منير احمد بدالي استاد دا
عميق دارد، زيرا و  لهور پاكستان، عناصر موجود در سياه دانه با بدن انسان ارتباز نزيدك
 آن مواد شيميايي كه در سياه دانه است؛ در جسم انسان نيز وجود دارد.

 تركيبات شيميايي سياه دانه عبارت است از:
 Protein                             صد          در 85/20پروتين                     

                                       Lipids  صد در 20/38چربي                         
                                    Moisture  درصد 64/4رطوبت                          
                                        Ash  در صد 37/4خاكستر                         
                               Crude Fiber درصد 94/7مواد خام                            

                                           
نيز در  منافعي كه ابن قيم ذكر نموده ) همچنين برخي از فوايد و1/437بطور اختصار از كتاب قانون طب ( -1

 كتاب قانون آورده است.
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                       Carbohydrate درصد 94/37كربوهيدرات(نشاسته)            

 ي سياه دانه: مقدار روغن موجود در دانه
 صددر 5/1روغن فرار       
 درصد 5/37روغن ثابت      

 ترين عناصر غير حياتي در سياه دانه: مهم

 آهن، زنك،كاپر، كلسيم، منگنزيم ... پوتاسيم، فسفور، سوديم،
گردد كه تمام عناصري كه براي بدن  مي از تركيبات شيميايي فوق روشن ،بنابراين

حديث رسول ي  هاين تصديق كنندو  شود، مي انسان ضروري است؛ در سياه دانه يافت
 .)17F1(»باشد  مي سياه دانه شفاي هر بيماري بجز مرگ« است كه: صاهللا

 تحقيقات حكيم ندوي
آزمايشهاي شيميايي حكيم رسيد اشرف ندوي، در سياه دانه عناصر و  بر اساس تجزيه

 شود: مي ذيل يافت
 تنين -1
 گلوكوز -2
 ساپونين -3
 اسيد آمينيه -4
(اسيد(نامياتي) -5

18F

2(. 
 سياه دانهي  مي ديگر در بارههاي عل تحقيقات وپژوهش

                                           
(ع�ج  كلونجي اور شهد س ع�ج ) و12-11(به زبان اردو، ص  به كلونجي ك كمالت (كمالت سياه دانه) -1

 ) رجوع فرماييد.37(ص   عسل) با سياه دانه و
 ).12كمالت سياه دانه (اردو، ص  -2
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و  همكارانش در ايالت متحده آمريكا طي تحقيقاتو  پرفسور دكتر قاضي
توانا كردن و  بررسيهاي زياد بر روي سياه دانه ؛ كشف نمودند كه سياه دانه براي فعال

ي ها ميزان سلول فعالي دارد، بطوري كه با سياه دانهو  سيستم دفاعي بدن نقش مؤثر
و  % رسيد،72كه مسئول كنترل واقعي قدرت دفاعي هستند به ميانگين  Tلمفاوي 

پيوسته  و ي نابود كننده نيز افزوده گرديد.ها % به فعاليت سلول74همچنين به ميانگين 
 پژوهشها در اين مورد ادامه دارد.

شماره  (مصونيت دارويي)» جمله الـمناعه الدوائيه«ي علمي مانند، ها در برخي مجله

ي لمفاوي ها تأثير سياه دانه بر روي سلولي  مي�دي، در باره 1995سال آگوست 
، در مورد اين مي�دي 2000انسان، تحقيق شده است.همچنين در شماره سبتامبر سال 

 )(Cytomegalovirus يها بزرگ كننده سلول كه روغن سياه داته از رشد فيروس
 كند، بيش از ده مقاله نوشته شده است. مي جلوگيري

هاي علمي ثابت شده است كه سياه دانه در درمان  همچنين در جديدترين پژوهش
در سياه دانه » تيموكينون« اي بنام تشنج اثر به سزايي دارد، در اين تحقيقات وجود ماده

جذب و  ، اين ماده يك هورمون گياهي است كه موجب تعادلاند اثبات رسانده به
 نمايد. مي از بروز تشنج جلوگيريو  د،شو مي اكنشهاي عصبيو  تنظيمو  كلسيم،

و  گفتني است كه كمبود كلسيم موجود در خون سبب اخت�ل در انعقاد خون
 گردد. مي عض�نيو  واخت�لت عصبي

و  پرفسور دكتر ربيع ظواهري از دانشگاه علوم پزشكي عين شمس مصر در بيست
سياه دانه فشارخون را سومين كنفرانس جهاني دارو شناسي در آلمان اع�ن كرد كه: 

 آورد. مي پايين
دكتر محفوظ از دانشكده علوم پزشكي دانشگاه و  همچنين استادان دكتر دخانيني

هاي گوناگون  آزمايشو  تجربهو  تحقيقو  اسكندريه مصر در طي پنج سال پژوهش
 آنگاه از سياهو  باشد، مي به اين نتيجه رسيدند كه: سياه دانه بهترين ع�ج براي آسم
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مؤثر براي ع�ج تنگي نفس (آسم) بدست آوردند، كه شركت داروسازي اي  دانه ماده
 گرفته شده) Nigellaگياه (نجلون، كه از نام علمي » نژلون«به نام و  مصر آن را ساخته

(به بازار عرضه نموده است
19F

1(. 
عجايب زيادي نهفته است كه بايد و  اسرار گفتني است كه در سياه دانه

فوايد و  به اسرارو  پژوهش نمايند،و  آن بيشتر تحقيقي  اس�مي دربارهپژوهشگران 
 آن بيشتر پي ببرند.

 ها كاربردهاي سياه دانه براي درمان بيماري

 هاي پوستي بيماري -1
 جرب يا گري:

 فنجان 1 سياه دانه نرم شده -
 فنجان 2%) 5سركه سيب ( -

آن را اي  گاه بوسيله قطعه پارچهآن خوب تكان دهيد،و  اين دو را با هم مخلوط كرده
فنجان سركه سيب 2صاف كرده، سپس در معرض آفتاب قرار دهيد تا خشك شود، سپس 

 به آن اضافه كنيد،آنگاه اين دوا به بدن بيمار بماليد.

 قوبا يا زرد زخم:
 اول:ي  نسخه
 فنجان1 سياه دانه خرد شده -
 فنجان  2         سركه سيب -

 كرده، آنگاه بر روي مناطق بيمار پوست بماليد.اين دو با هم مخلوط 

                                           
 )34-33( ص لسوداءاحلبة اكتاب  م و1973-شماره چهارم -جملة حضارة االسالم -1
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 دوم:ي  نسخه
 بار با روغن سياه دانه برمناطق بيمار پوست ماليده شود. 3روزي  -

 :اكزما
 نو بيماري پوستي است كه باعث ايجاد خارش، جوش، خشك شدن پوست يك
 افتد. يم شود، اكزما معمول در بين افرادي كه داراي آلرژي هستند، بيشتر اتفاق مي

 اول:ي  نسخه
 فنجان 1سياه دانه نرم كرده   -
 فنجان 1زيت زيتون            -

 بار برروي پوست بيمار بماليد. 2روزي و  اين دو را با هم مخلوط كنيد،
 دوم:ي  نسخه

 روغن سياه دانه را بر مناطق پوست بيمار بماليد.و  سياه دانه دم كرده بنوشيد،

 بهاق:و  پيسي
 اول:ي  نسخه
 فنجان  1سياه دانه نرم كرده   -
 فنجان  2سركه سيب            -

 2به صورت مرهم (كرم) بسازيد، آنگاه روزي و  اين دو را با هم خوب مخلوط كنيد
بهتر است كه در آفتاب بنشيند تا آن قسمت از بدن و  بار اين مرهم را به بدن بيمار بماليد،

 ب باشد.بهاق شده در معرض آفتاو  كه دچار پيسي
 دوم:ي  نسخه
 قاشق 1سياه دانه نرم شده      -
 قاشق 1سركه سيب               -
 قاشق 1حنا                          -
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 شب قبل از خوابيدن بماليد.و  اين سه را مرهم بسازيد،
 سوم:ي  نسخه
بر و  دانه نرم كرده با بابچي نرم كرده مخلوط كنيد، سپس در آب حل كرده سياه -

 پوست بيمار بماليد.
 چهارم:ي  نسخه
 گرم 50          سياه دانه     -
 گرم  50         بابچي         -
 گرم 50شاهي (حب الرشاد)  -
 گرم 10 برگ حنا               -
 ملي ليتر 900سركه                    -

غن سياه دانه روو  ،دقيقه بجوشانيد، آنگاه صاف كرده 10، به مدت با هم مخلوط كرده
 بر ناحيه پوست بيمار بماليد.و  به آن اضافه نموده

 ي پنجم: نسخه
و  خوب آسياب نموده، و سنا مكي به مقدار مساوي مخلوط كرده + سياه دانه + بابچي

 شب به صورت سفوف (كفلمه) بخوريد.و  ظهرو  صبح

 ثعلبه:
 گردد. مي يشقسمتي از موي سر يا ر يك نوع بيمارى پوستي است كه سبب ريزش

 فنجان 1سياه دانه نروم كرده   -
 فنجان 1سركه سيب              -

 قاشق 1آب پياز سير            -

بيمار را با تيغ ي  اينها را با هم مخلوط نموده، به صورت مرهم در آوريد، سپس منطقه
بر آن  م رابهتر اين است كه كمي با تيغ خراش ايجاد كنيد، آنگاه اين مرهو  بتراشيد،
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اين ع�ج را به مدت يك هفته و  شب نيز با روغن سياه بماليد،و  ،بماليد، از صبح تا شب
 ادامه دهيد.

 صدفيه يا سورياسيس (داء الصدف):
 فنجان 1سياه دانه نرم شده    -
 فنجان  1سركه                   -
 قاشق 1روغن سياه دانه       -

دقيقه روي شعله آتش بگذاريد، آنگاه بعد  2مدت  برايو  اينها را با هم مخلوط كرده،
از سرد شدن، يك قاشق روغن سياه دانه به آن بيافزاييد، سپس شب قبل از خوابيدن، به 

 پوست بيمار بماليد. مدت يك ماه اين دواء را برناحيه

 التهابات پوستي:
حيه آسيب به ناو  سياه دانه آسياب شده را بعد از سرخ كردن، با عسل مخلوط كنيد -

 ديده بماليد.

 جوش صورت يا آكنه:
 اول:ي  نسخه
 فنجان 1سياه دانه آسياب شده    -
 فنجان 2روغن كنجد               -
 قاشق 1آرد گندم                   -

آرد گندم نيز به آن اضافه و  آسياب شده را در روغن كنجد خمير كنيد،ي  سياه دانه
بهتر است كه مقداري از روغن سياه دانه نيز و  بماليد، نماييد، آنگاه به جوشهاي صورت

 ميل شود.
 دوم:ي  نسخه
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 فنجان 1سياه دانه آسياب شده          -
 فنجان 1  پوست انار نرم كرده         -
 سركه سيب               نصف فنجان -
 روغن سياه دانه          نصف فنجان -

بعد از و  دقيقه روي اجاق بگذاريد، 3-2آنگاه با هم مخلوط كنيد، سپس به مدت 
مقداري روغن سياه دانه به آن اضافه نماييد، آنگاه اين معجون به دست آمده  ،سرد شدن

 شب قبل از خوابيدن به صورت بماليد.و  را در يخچال نگه داري كنيد،

 شادابي صورت:و  زيبايي
 اول:ي  نسخه
 قاشق 1سياه دانه نرم شده     -
 قاشق 1        روغن كنجد    -
 قاشق  1روغن سياه دانه       -

صبح صورت و  اينها را با هم مخلوط كيد، شب قبل از خوابيدن بر صورت بماليد
خود را با صابون بشوييد، همچنين از همين معجون به دست آمده روزي يك بار، با 

 اضافه كردن چند قطره روغن سياه دانه، ميل بفرماييد.
 دوم:ي  نسخه
با هم مخلوط كنيد، آنگاه به  خوب ،+ عسل خال  انه كوبيده شده + گ�بسياه د

، و بعد از خشك كردن دقيقه صبر كنيد، سپس بشوييد، 15به مدت و  صورت بماليد،
 روغن زيتون به صورتتان بماليد.

 سوم:ي  نسخه
قطره از روغن سياه  10مقداري آب ليمو را با مقداري گ�ب مخلوط نموده، سپس 

ه آن اضافه كنيد، سپس به صورتان بماليد،آنگاه بعد از گذشت يك يا دو ساعت دانه ب
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 صابون بشوييد.و  لرمو  صورتتان را با آب
 چهارم:ي  نسخه

شب قبل از خوابيدن ِگل سرخ (گيرو) را در آب حل كنيد، آنگاه چند قطره روغن 
صابون بشوييد، و  لرم و به صورتتان بماليد، صبح با آبو  نماييد، سياه دانه به آن اضافه

 گردد. مي شادابو  شما مانند گل گ�ب زيباي  چهره

 ريزش مو:
 اول:ي  نسخه
 فنجان  1سياه دانه نرم شده                -
 فنجان 1     عصاره جرجير (تره تيزك) -

 قاشق 1    سركه سيب                    -
 فنجان 1   روغن زيتون                   -

روغن زيتون به آن اضافه و  را در عصاره جرجير خمير كند، سپس سركه انهسياه د
 صبح با آب گرم موهايتان را بشوييد.و  هر شب به سرتان بماليد،و  نماييد،
 دوم:ي  نسخه

 كند. مي روغن سيه دانه را به سرتان بماليد؛ از ريزش مو جلوگيري
 سوم:ي  نسخه

شب به و  با هم مخلوط كنيد، غن زيتونتخم مرغ + روي  روغن سياه دانه + زرده
 لرم بشوييد.و  صبح با آبو  سرتان بماليد،

 موهاي سفيد:
 اول:ي  نسخه

روغن آن را به دست آوريد، و  با هم مخلوط كنيد ،تخم نيم + تخم حنظل + سياه دانه
ياه موي سو  از سفيد شدن مو جلوگيري نموده، آنگاه روزانه به موهايتان بزنيد، إن شاء اهللا
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 كند. مي دوباره رشد
 دوم:ي  نسخه

 به موهايتان بماليد.و  را باهم مخلوط نماييد، روغن تخم مرغ + روغن سياه دانه
 سوم:ي  نسخه

، با هم مخلوط كرده، روزانه به موهايتان بزنيد؛ به روغن تخم نيم + روغن سياه دانه
 يابد. مي زودي موهاي سفيد خاتمه

 هاي دستگاه هاضمه بيماري -2

 دل درد:
 اول:ي  نسخه

به مقدار مساوي خوب بجوشانيد، آنگاه با نبات يا مقداري  ،يانسون + زيره + نعناع
بعد از غذا به صورت و  قطره روغن سياه دانه در آن بريزيد، 7عسل شيرين كنيد، سپس 

 نيم گرم ميل كنيد.
 دوم:ي  نسخه

با نبات شيرين نماييد، و  رده؛ به مقدار مساوي دم كنعناع + تخم رازيانه + سياه دانه
 سپس ميل كنيد.
 سوم:ي  نسخه
 گرم 10سبوس اسفرزه  -
 گرم 125ماست             -

بار  3روزي و  قطره روغن سياه دانه به آن اضافه نماييد، 5با هم مخلوط كنيد، آنگاه 
 فرماييد. ميل
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 تقويت معده: 
نرم كنيد، آنگاه يك قاشق يا به مقدار مساوي خوب  ،فلفل سياه + زيره + نمك سياه

قطره روغن سياه  10نصف قاشق از اين پودر را با يك ليوان آب سيب مخلوط نماييد، و
 بنوشيد.و  دانه به آن اضافه كنيد،

 سوء هاضمه:
 ليوان 1شير گرم              -
 قاشق 1عسل طبيعي          -
 روغن سياه دانه  نصف قاشق  -

 نماييد.ميل و  با هم مخلوط كنيد،

 درد شكم:
معجون و  ،هقاشق عسل طبيعي مخلوط مود 2با و  قاشق سياه دانه را آرد كنيد، 1

 شب ميل بفرماييد.و  صبح ،بسازيد، سپس روزي دو بار

 زخم معده:و  سوزش
 اول:ي  نسخه

روزانه  و قطره، با هم مخلوط كنيد، 10قاشق + روغن سياه دانه  2عسل طبيعي 
 بخوريد.
 دوم:ي  نسخه

 10قاشق+ روغن سياه دانه  1فنجان + پوست انار خشك كوبيده شده  1عسل طبيعي 
بعد از آن يك ليوان شير بدون شيريني ميل و  ميل نماييد،و  قطره، با هم مخلوط كنيد،

 كنيد.
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 نفخ معده: 
 اول:ي  نسخه
ر مخلوط گخوب با هم دي ،گرم 75گرم + پودر نبات  100آرد سياه دانه بو داده  -
 قاشق چاي خوري روزي سه مرتبه بخوريد. 1، سپس كنيد
 دوم:ي  نسخه
ياه + نمك سياه، به مقدار سياه دانه + اجواين (                ) + زيره سفيد+ فلفل س -
 روزانه بصورت سفوف (كفلمه) خورده شود.و  ، خوب كوبيده شود،مساوي

 اسهال:
ميل نماييد؛ و  هم مخلوط كنيدفنجان، با  1قاشق + آب تره تيزك  1آرد سياه دانه  -

 تا اينكه اسهال بند آيد.

 يبوست: 
شب قبل از و  با شير گرم مخلوط كنيد، ،برگ سنا مكي نرم كرده + روغن سياه دانه

 خوابيدن ميل بفرماييد.

 التهاب كبد:
 اول:ي  نسخه

، و با هم مخلوط نموده ،سياه دانه نرم شده + صبر سقرطي (سياه) + عسل طبيعي
 ه به مدت دو ماه ناشتا ميل كنيد.روزان

 صفرا:ي  سنگ كيسه
 اول:ي  نسخه

 سياه دانه + برگ فراوله + عسل طبيعي. 
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و  ي فراوله را با سياه دانه بجوشانيد، سپس عسل به آن اضافه نماييد،ها نخست برگ
 صبح ناشتا به مريض بنوشانيد.

 دوم:ي  نسخه
نصف قاشق + عسل طبيعي با هم  دهقاشق + مر نرم ش 1 سياه دانه نرم كوبيده شده

 شب به شخ  بيمار بدهيد.و  مخلوط كنيد، صبح

 هاي دستگاه تنفسي بيماري -3

 سرما خوردگي:
 اول: ي  نسخه

 بخار آن را صبح شبو  يك قاشق روغن سياه دانه را درون آب جوش بريزيد،
 استنشاق نماييد.
 دوم:ي  نسخه

 جد بخيسانيد، آنگاه صاف كرده يك قطرهدر روغن كنو  سياه دانه را خوب نرم كنيد
 از آن را در بيني بچكانيد.

 سوم:ي  نسخه
شير مخلوط  يك قاشق سياه دانه + نصف قاشق شنبليله خوب نرم كرده در يك ليوان

 ميل بفرماييد.و  كنيد

 سرفه:
 اول:ي  نسخه

پودر  قاشق+ 1 قاشق + پودر يانسون 1قاشق + پودر شيرين بيان  1 سياه دانه نرم شده
عسل و  به مدت ده دقيقه بجوشانيد، آنگاه از صافي بگذرانيد ،قاشق + آب 1بابونج 

يك قاشق سوپ خوري  ،سه بار به مدت يك هفته روزيو  طبيعي به آن اضافه كنيد،
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 بنوشيد.
 دوم:ي  نسخه

گرم) نرم كوبيده در آب بجوشانيد، هنگامي كه نيمي از آب باقي ماند،  10تخم كتان (
دو قاشق عسل به آن اضافه كنيد و و  قطره روغن سياه دانه 15 و  عبور دهيد، از صافي

 ميل بفرماييد.

 گلو درد (لوزتين):
 براي كودكان: 

به آنان و  قطره روغن سياه دانه را با يك قشق چاي خوري عسل مخلوط كنيد 2 
 مقداري از روغن سياه دانه را به گلويشان بماليد.و  بدهيد،

 بزرگسالن:
ده قطره و  به بيمار بدهيد،و  قطره روغن سياه دانه را در عسل مخلوط كرده 10تا  5

 با آن غرغره كنند.و  لرم ريختهو  روغن سياه دانه را در يك ليوان آب

 تنگي نفس:و  آسم
 اول:ي  نسخه

، خورده شود. همچنين با اشق چاي خوري سياه دانه نرم كردهروزانه صبح يك ق
 بيمار را چرب كنيد.ي  روغن سياه دانه سينه

 دوم:ي  نسخه
 ميل شود.و  ده قطره از روغن سياه دانه را در يك قاشق عسل ريخته

و  مقداري نمكو  گلوي بيمار با روغن سياه دانهو  همچنين چرب كردن سينه و
 باشد. مي روغن حيواني بسيار مفيد

 سوم:ي  نسخه
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ن شب مقداري سياه دانه نرم شام بخار روغن سياه دانه استنشاق شود،وهمچنيو  صبح
شب قبل از با روغن سياه دانه (گلو و  خورده شود، همراه با چرب كردن سينه شده

 خواب).

 مجاري ادراريو  هاي دستگاه تناسلي بيماري -4

 احتباس ادرار (شاش بند):
 اول: ي  نسخه

آنگاه با  ،به مدت ده دقيقه بجوشانيدو  يك قاشق سياه دانه را در يك ليوان آب بريزيد،
عانه را با روغن سياه دانه ي  ميل كنيد. و قبل از خوابيدن منطقهو  عسل شيرين نموده
 چرب نماييد.
 دوم:ي  نسخه
 قاشق چاي خوري پودر سياه دانه ميل كنيد. 1

 سوم:ي  نسخه
هر سه و  خوب نرم كنيد، ،به مقدار مساوي ،سياه دانه + كبابه چيني + زبان گنجشك

 آن را ميل نماييد. ساعت مقداري از

 ناتواني جنسي:
 اول:ي  نسخه

قاشق كوچك، با هم  6يك قاشق كوچك + غذاي ملكات عسل  سياه دانه نرم شده
 روزانه ميل بفرماييد.و  مخلوط كرده
 دوم:ي  نسخه

يك قاشق كوچك جوز بوا كوبيده شده + يك قاشق عسل بيعي + پنج قطره روغن 
 راه با يك ليوان شير گرم بنوشيد.با هم مخلوط كنيد، هم ،سياه دانه
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 سوم:ي  نسخه
قسط را خوب و  گرم، سياه دانه 1گرم + زعران  10 گرم + قسط شيرين 10سياه دانه 

بعد با عسل معجون و  به آن اضافه نماييد،و  نرم كرده سپس زعفران را خوب بكوبيد
 اه دانه بريزيدقطره روغن سي 10بسازيد، آناه شب قبل از خواب در يك قاشق از معجون 

 با يك ليوان شير گرم ميل كنيد.و 

 تقويت نيروي جنسي: 
 اول:ي  نسخه

 ميل كنيد.و  ده قطره روغن سياه را در عسل يا شير بريزيد
 دوم:ي  نسخه
و به مدت  با هفت عدد تخم مرغ محلي مخلوط نموده ،قاشق 1نرم شده  سياه دانه

 ميان بخوريد.يك ماه؛ يك روز در

 به تأخير افتادن دوره:و  ها ت ماهيانه خانمبند شدن عاد
 اول: ي  نسخه

با هم مخلوط نماييد، آنگاه و  خوب نرم كرده ،گرم 1گرم + زعفران  10سياه دانه 
زنان ( به بيمار بدهيد قطره روغن سياه دانه مخلوط كرده 10گرم از آن با 2 ،روزي دوبار

 رد سقط جنين كنند).زيرا امكان دا ،بار دار از خوردن اين پرهيز كنند
 دوم:ي  نسخه

 براي مدت يك هفته روزي دو بار ميل شود.و  سياه دانه جوشانده شود،

 نازايي:
 اول:ي  نسخه

 1 فنجان + پودر شنبليله 1 فنجان + پودر شاهي (حب الرشاد) 1 سياه دانه نرم كرده
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قاشق ميل  با هم مخلوط كنيد سپس با عسل طبيعي معجون بسازيد، و روزانه يك ،فنجان
 نماييد.
 دوم:ي  نسخه

، با عسل تخم ترب نرم شده، به مقدار مساويسياه دانه نرم شده + شنبليله نرم شده + 
 مخلوط كرده؛ و روزانه يك قاشق ميل كنيد، سپس بعد از آن يك ليوان شير شتر بنوشيد.

 :ها درد كليهو  عفونت
ميل شود. همچنين سياه دانه  يك قاشق كوچك پودر سياه داته به مدت يك هفته ناشتا

 ضماد كنيد، ها بر روي كليهو  كمي گرم نمودهو  نرم كرده با روغن زيتون مخلوط كنيد
 مؤثر است.و  بسيار مفيد

 سنگ كليه:
 اول:ي  نسخه
لرم حل و  مخلوط كنيد سپس در آب قطره روغن سياه دانه را با يك قاشق عسل 10
 بنوشيد.و  كرده

 دوم:ي  نسخه
معجون بسازيد، و روزانه يك و  نرم شده را با عسل طبيعي مخلوط كنيد سياه دانه

 قاشق ناشتا ميل كنيد.

 پروستات:ي  التهاب غده
، فنجان 1 قاشق + مر مكي نرم شده نصف قاشق + عسل طبيعي 1سياه دانه نرم شده 

و  لرم ميل نماييد، همچنين قسمت پايين كمرو  با هم مخلوط كنيد، آنگاه روزانه با آب
 را با روغن سياه دانه بماليد. ها بيضه
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 شب ادراري كودكان:
قاشق، با هم مخلوط  1قاشق + پودر(سرخ كرده) پوست تخم مرغ  1دانه  پودر سياه

 لرم صبح ناشتا به كودك داده شود.و  نماييد، آنگاه با يك ليوان شير

 گردش خونو  شرايينو  هاي قلب بيماري -5

 فشار خون باإل:
بار بنوشيد،  4-3 روزيو  روغن سياه دانه را به نوشيدني گرم اضافه كنيد،قطره  5-6

 آورد.  مي فشار را پايين
 همچنين شربت سياه دانه براي كاهش فشار خون بسيار مفيد است.

 تقويت قلب:
 اول:ي  نسخه

آنگاه مقداري نبات به آن  را با چند قطره روغن سياه دانه مخلوط كنيد، آب پياز سير
 نماييد،وبنوشيد.اضافه 
 دوم:ي  نسخه

با هم مخلوط  ،گل گاوزبان + مرزنجوش + سياه دانه + بادرنجبويه + ريشه شيرين بيان
 ميل نماييد.و  سپس صاف نموده دقيقه بجوشانيد، 10تا  5كنيد، آنگاه به مدت 

 كلسترل:
باهم  ،قاشق 2قاشق + عسل طبيعي  1قاشق + پودر بو مادران  1پودر سياه دانه 

 صبح ناشتا ميل كنيد.و  خلوط كردهم

 طحال:
بر قسمت چپ بدن بيمار، و  روغن زيتون ضماد گرمي بسازيدو  با پودر سياه دانه 
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اضافه  فنجان جوشانده سياه دانه همراه با عسل با 1 زير دندهايش بگذاريد، همچنين
 قطره روغن سياه دانه در آن، به مدت يك هفته به بيمار بدهيد. 7نمودن 

 خون: قند
 اول:ي  نسخه

قاشق سوپ خوري + پودر شاهي  1ه فنجان + مر مكي نرم شد 1 سياه دانه نرم شده
 1 فنجان + پودر ريشه چغندر خشك 1 حب الرشاد) نصف فنجان + پودر پوست انار(

 فنجان.
با هم مخلوط كنيد، آنگاه روزانه صبح ناشتا يك قاشق ميل و  مواد فوق را بكوبيد

 بفرماييد.
 دوم:ي  نسخه

، هر دو را خوب نرم كنيد، آنگاه روزانه يك قاشق از آن تخم شنبليله + ريشه كاسني
 قطره روغن سياه دانه ميل كنبد. 5با اضافه نمودن 
 سوم:ي  نسخه
فنجان + تخم شنبليله نصف فنجان + تخم كاسني نصف فنجان، خوب نرم  1 سياه دانه

قطره  7-5قاشق شب با اضافه نمودن  يكو  سفوف بسازيد،آنگاه يك قاشق صبحو  كرده
 روغن سياه دانه ميل كنيد.

 ها ساير بيماري -6

 درد مفاصل:
 بماليد. كند؛ مي به جاهاي كه دردو  روغن سياه دانه را كمي گرم نموده

 روماتيسم:
 با عسل فنجان جوشانده سياه دانه 1همچنين  مكان درد را با روغن سياه دانه بماليد،
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 كنيد. قبل از خواب ميل

 تقويت اعصاب:
 ميل كنيد.و  قطره روغن سياه دانه را به يك قاشق عسل اضافه نموده 5

 آرامش اعصاب (آرام بخش):
 قبل از خواب ميل بفرماييد.و  فنجان سياه دانه را بجوشانيد 1

 گيري از سرطان:براي جلو
 25تا  20 اين بايد روزانهمي در درمان تومورها دارد، بنابرروغن سياه دانه نقش مه

 نوشيد، همچنين روزانه سياه دانه آسياب شده را با روغن سياه دانه مخلوط نموده، قطره
هر روز صبح وشب ميل  بعد با عسل طبيعي مخلوط كنيد وو  آنگاه كمي حرارت داده

 بفرماييد.
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