
 

 

 الكـمـون األسـود

عشبة حولية لها ساق منتصبة متفرعة وأوراق دقيقة  هوالكمون األسود 

وهو نبات قصير القامة ال  وازهار زرقاء إلى رمادية وقرون وبذور مسننة

 مم، 3يزيد طول قامته عن 

النبات على كبسولة بداخلها بذور بيضاء والتي سرعان ما  وتحتوي ثمرة

  .األسود عند تعرضها للهواءاللون  تتحول إلي

والكمون االسود يعرف ايضا بالحبة السوداء او حبة البركة او الكراوية 

 السوداء

حبة صغيرة في حجمها لكن عظيمة الكمون األسود )حبة البركة(  ويعتبر 

ي الطب فتستخدم وسحرية في فوائدها ولها استعماالت وفوائد في حياتنا و

وعالج اكثر من داء فسبحان هللا  باألعشابج البديل والطب النبوي والعال

من ضمن العالج الطبيعي  وهي تعتبرالذي سخر لنا هذا وجعل لكل داء دواء 

 والتي أوصى باستعمالها الرسول صلى هللا عليه وسلم في حديث شريف

ها شفاء فإن في يقول صلى هللا عليه وسلم:"عليكم بهذه الحبة السوداء.. حيث

تحتوي على أكثر من وهي  رواه البخاريأي الموت ..“ لكل داء إال السام 

نوعاً من األحماض األمينية الضرورية للجسم ، البروتين ، النشويات ،  15

. كما تحتوي على األلياف الغذائية 3واألوميغا  6الدهون الجيدة مثل األوميغا 

 الصوديوم والبوتاسيوم وبعض المعادن كالكالسيوم ، الحديد ،

فيد في عالج امراض الزكام والسعال يللكمون االسود فوائد عظيمة حيث  و

عسر الهضم و غازات من والربو اضافة الى عالج االمراض الهضمية 

د ساعيوكذلك  ديدان البطنعالج المعدة و األمعاء وضعف الشهية للطعام و 

البولية والتناسلية عند الرجال االمراض عالج يالسعال والربو وعلى عالج 

الجرب و االلتهابات الجلدية و البثور الجلدية فيد ايضا في عالج يو والنساء

 حب الشباب  وعالج



على جهاز المناعة؛  للكمون األسودالمحفز  أثبتت بعض الدراسات التأثيرو 
 ."مما يفسر معنى"شفاء من كل داء

حصوات الكلى والمثانة وعالج ساعد في تفتيت يعالج لمرض السكر و هوو

 والكثير من األمراض األخرى . آلالم الظهر والروماتيزم

من النباتات  ايضا الحولية وهو من النباتات  األسودالكمون  كما يعتبر
ويمكن زراعته في  كاثر بالبذور خالل شهري أكتوبر ونوفمبرويتالشتوية 

تربة خالية من الملوحة وجيدة التهوية أي تربة متاحة  بشرط ان تكون 
جيدة التصريف  ،واألفضل ان تكون تربة غنية بالمواد العضوية   

 

                                                                                      
  

 مع تحيات

 ادارة االرشاد الزراعي

 


