
 طب األعشاب

  االعشاب نصائح اولٌة موجزة عن
 
 .اسابٌع 6-4العالج باالعشاب التظهر عادة اال بعد  نتائج ·
 بها من االعشاب واال اعطت نتائج عكسٌة بلٌغة عدم تجاوز الكمٌة المسموح ·
 . والمرضع عن العالج طٌلة الفتره تمتنع المراة الحائض والحامل ·
اما البذور فٌفضل تجفٌفها فً الشمس ,  , جب ان ٌكون بالظلتجفٌف االزهار واالوراق ٌ ·

وتقطع قطعا صغٌرة , فً الشمس مباشرة  والجذر تجفف بعد غسلها وتشق طوال الى نصفٌن
  للثمار مع تباعدها عن بعضها , وكذلك االمر بالنسبة

 . شراب االعشاب ٌصنع عن طرٌق النقع ·
 .قة المبٌنة لكل عالجوفقا للطرٌ المواظبة على تناول العالج ·
المختص قبل استعمال العالج العشبً  فً حالة وجود امراض مزمنة ٌجب سؤال الطبٌب ·

 .دوائٌة لضمان عدم حدوث تداخالت

  :الروماتٌزم
الصفصاف فً فنجان من الماء وٌحلى بالعسل او السكر ,  تغلى عشر جرامات من اوراق

 .اء , وٌواظب على ذلك فانه مفٌدالصباح والمس وٌشرب المصاب كل ٌوم كاس فً
 : وصفة اخرى **

بالروماتٌزم مقدار ثالثة اكواب فً الٌوم من مسحوق عرق السوس , مقدار  ٌشرب المصاب
ثالثة اكواب , واحد فً الصباح واالخر عند الظهٌرة والثالث مساء وٌواظب  ثالثة مالعق فً

 . على ذلك
 : وصفة اخرى **

 . متتالٌة فانة ٌشفى تماما باذن هللا لو تفاح ٌومٌا لمدة اربعة اسابٌعإذا استمر المصاب باكل كٌ
 :وصفه اخرى **

 . كل ٌوم لمدة بضعة اشهر كافٌة لوضع حد ألانواع الرومتٌزم أكل رأسٌن غضٌن من الكرفس

  :الم العمود الفقري ·
زٌتون الساخن باسنان من الثوم المسحوقة او الممزوجة بزٌت ال ٌفرك مكاان االلم فركا جٌدا

 . فانة ٌسكن االلم

  :عرق النسا ·
لٌلة متتالٌة , ٌزول  21دق مقدار اربع جراامات ونصف مدة  ٌسف المصاب الحرمل من غٌر

 . عرق النسا

  :وجع الظهر ·
  . على أكل التٌن الجاف فانة مفٌدا جدا اذا واظب المصاب بوجع الظهر

 : وصفة اخرى** ·
 . سكٌن الم الظهرفً ت دهن الخردل ٌنفع جٌدا

  :وجع المفاصل **
 .المفاصل شرابا وضمادا الصبر ٌنفع فً عالج الم



 : وصفة اخرى **
 . المفاصل ازال وجعها اذا سحق الكون وخلط مع الخل ودهنت به

  :وجع الركبة ·
 . مثلة حناء مدقوقة وٌضمد به الركبة ٌسكن المها ٌؤخذ الصابون وٌضاف الى

 : وصفة اخرى **
 . الدفلى وتضمد بها الركبة وٌسكن وجعها راقتدق او

  :الم الرجلٌن*
البابونج فً ثالث لترات من الماء وتغلى , ثم بعد ذلك ٌضع  تؤخذ ثالث حفنات من زهر
وٌفركهما بالماء , وٌتركهما حتى ٌبرد وٌجففهما وٌلبس جوربا  , المصاب رجلٌة فً الصحن

ٌعمل على تسكٌن الم الرجلٌن والصداع  وقت النوم , فان ذلك او ٌلفهما بشًء دافًء
 . وانتعاش الجسم

  :دوالً الساق ·
ٌوما او اكثر  .1الساق من االسفل الى االعلى مرتٌن فً الٌوم مدة  ٌدلك بالخل مكان دوالً ·

 . , فانة مفٌد وجٌد

  :النقرس ·
تسكٌن مدة اشهر كافٌة للقضاء على داء النقرس نهائٌا و اكل راسٌن من الكرفس كل ٌوم

 . االمة فً االصابع

  :تثلٌج االصابع ·
ان ٌتغٌر لونها بعد ان تكون مفرومة االوراق , ثم توضع  تشوى بصلة شٌا خفٌفا من غٌر

 . عشرٌن دقٌقة , فان ذلك ٌفٌدها فً التثلٌج على القدمٌن او االصابع مدة

  واالصابع مسمار الرجل ·
 . الث مرات فً الٌومدلكا قوٌا بزٌت الخروع ث ٌدلك المكن المصاب

  :فقر الدم ·
 . شرب ماء الكرنب فانة ٌشفى ٌواظب المصاب بفقر الدم على

  :نزف الدم ·
 . كالغبار وتذر على الجرح فانها تقطع النزف ٌدق قشر البٌض حتى تبقى

 : القروح الجلدٌة ·
 . دقٌقة ثم ٌدهن بة 25جرما فً لتر خل , ٌغلى مدة  .5مقدار  بصل مسحوق

  :ق الجلدتشق ·
 . بمغلً الحلبة ٌفٌد فً تشقق الجلد غسلها

  :االكزٌما ·
 . على اماكن االكزٌما او ٌدلك بمائها المطبوخ تغلى الحلبة وتوضع لبائخ


