البصل
التجلط

السموم

كما أن ال��دراس��ات أثبتت أن البصل مينع التجلط في
شرايني القلب ولذلك فانه يعتبر من األدوي��ة الوقائية
الهامة للمحافظة على سالمة القلب ومنع حدوث األزمات
والذبحة الصدرية ولعل هذا يكشف لنا سر قلة حدوث
إصابة الفالحني املصريني بالذبحات الصدرية نتيجة
تناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم وبصورة يومية.

وقد أشاد علماء الطب القدمي بفوائد البصل ،فقالوا
إن أكله نيئ ًا أو مطبوخ ًا ينفع من ض��رر املياه امللوثة
وي�ح�م��ر ال��وج��ه وي��دف��ع ض��رر ال�س�م��وم وي �ق��وي املعدة
ويهيج الباه ،ويلطف البلغم ،ويفتح السدد ويلني املعدة
ويشفي م��ن داء الثعلبة (دل �ك � ًا) وامل �ش��وي منه صالح
للسعال وخ�ش��ون��ة ال �ص��در ،يقلل م��ن نسبة اإلصابة
بجلطة الدم وينفع وجع ا لظهر والورك،ولعالج نقص
الشهية وتصلب الشرايني ولعالج مشاكل سوء الهضم.
السكر
وم��اؤه إذا اكتحل به مع العسل نفع من ضعف البصر وكذلك أثبتت الدراسات العلمية أن البصل يخفف السكر
واملاء النازل في العني ،وإذا قطر في األذن نفع من ثقل لدى مرضى السكري فقد وجد أن البصل يحتوي على
السمع والطنني وسيالن القيح.
مادة اجللوكوزين وهي مادة شبيهة بهرمون األنسولني،
ول �ه��ا م�ف�ع��ول مم��اث��ل أو ق��ري��ب م��ن م�ف�ع��ول األنسولني
المحتويات الكيميائية للبصل
ح�ي��ث ت�س��اع��د ع�ل��ى تخفيف نسبة ال�س�ك��ر ف��ي الدم.
يحتوي على نفس املادة التي يحتويها الثوم وهي اللينز وف� � � � ��ي ع �ل��اج
وكذلك متعددة السكاكر وم��واد سكرية وم��واد معدنية
من أهمها الكالسيوم والفوسفور واحلديد والكبريت
وفيتامني أ،ج ومركب اجللوكوزين التي حت��دد نسبة
السكر في الدم وهي تعادل األنسولني في مفعوله.

الب�صل من نف�س جن�س الثوم
( )Alliumوال يخلو منزل من وجود
الب�صل فيه وال حتلو كثري من الأكالت
�إال بوجود الب�صل  ،وهو م�ضاد حيوي
يحافظ على �سالمة القلب
لقد عرف الفراعنة الب�صل يف م�صر
وقد�سوه  ،وكانوا ي�ضعونه يف توابيت
املوتى مع اجلثث املحنطة العتقادهم
انه ي�ساعد امليت على التنف�س عندما
تعود �إليه احلياة.
وذكر �أطباء الفراعنة الب�صل يف قوائم
الأغذية املقوية التي كانت توزع
على العمال الذين ا�شتغلوا يف بناء
الأهرامات ،كما و�صفوه مغذي ًا وم�شهي ًا
ومدراً للبول.
وقد�سه اليونانيون وو�صفه �أطبا�ؤهم
لعدة �أمرا�ض  ،ون�سجت االعتقادات
القدمية حوله خرافات كثرية منها �أن
الق�شور الرفيعة التي حتيط بالب�صل
تقدم تنب�ؤات ر�صدية عن الطق�س
ف�إذا كانت عديدة ورقيقة و�شفافة
كان ال�شتاء قا�سي ًا .ويروي بع�ض
م�ؤرخي القارة الأمريكية �أن الهنود
احلمر عرفوا الب�صل وتداولوا ا�ستعماله
و�أطلقوا عليه ا�سم “�شيكاغو” و�سميت
مدينة “�شيكاغو” با�سم الب�صل ،ومعنى
�شيكاغو :القوة والعظمة.

نوبات الربو يستعمل عصير البصل مبقدار ملعقة
صغيرة ممزوجة مع ملعقة من العسل كل ثالث ساعات وللتخلص من إسالة الدمع عند تقشير البصل فيمكن
،إن للبصل قدرة فائقة على طرد البلغم من الشعب تقشيرها وامل��اء يصب عليها من احلنفية حيث أن ا
الهوائية وال�ت��ي تسبب ضيق ه��ذه الشعب مم��ا ينتج ملاء مينع كبريتات االليل من إثارة الدموع .وللتخلص
عنه الصعوبة ف��ي التنفس وح ��دوث أزم ��ات الربو .من رائحة البصل التي تلتصق باليدين تغسل اليد
مباء فاتر فيه كمية من امللح أو ملعقة من االمونيا.
وللتخلص م��ن رائ�ح��ة ال�ث��وم يتناول الشخص حبات
السرطان
أم ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �س��رط��ان ف �ق��د ح �ق��ن الطبيب غ�ض��ة م��ن ال �ف��ول أو ح �ب��ات م��ن ال�ب�ن أو ال�ك�م��ون أو
الفرنسي ج��ورج الكوفسكي مبصل البصل كثير ًا الينسون أو الهيل أو ع��روق البقدونس أو تفاحة.
م��ن امل��رض��ى السيما م��رض ال�س��رط��ان فحصل على
ن�ت��ائ��ج طيبة ومي �ك��ن ع�م��ل حقنه ش��رج�ي��ة تعمل من
عالج الربو
عصير البصل املستخرج بالضغط لتحقيق ذلك .يستعمل البصل لعالج الربو وذل��ك بأخذ كمية من
البصل وتقطيعه على هيئة ش��رائ��ح رقيقة ج��د ًا ثم
يوضع في برطمان ويضاف له ضعف حجمه عس ً
ال
الزكام
وأثبتت التجارب أيض ًا جناح البصل في عالج الزكام نقي ًا (ثالثة عروق بصل متوسطة احلجم 1.4 +كليو
واألنفلونزا وذلك بعمل شراب من البصل حيث تقطع ع�س��ل) وت�ت��رك امل��زي��ج بعد تقليبه ج�ي��د ًا مل��دة أربعة
البصلة إلى حلقات وتوضع في طبق ثم يضاف إليها وعشرين ساعة ثم بعد ذل��ك يؤخذ منه م��لء ملعقة
السكر وتترك مل��دة 24س��اع��ة حتى يتم الترشيح ثم كبيرة مبعدل أربع مرات في اليوم .أو يعصر البصل
ويؤخذ منه ملء ملعقة وتخلط جيد ًا مع ملء ملعقة
يؤخذ من 2الى 5مالعق من هذا الرشاحة يومي ًا.
عسل وتؤخذ مبعدل كل ثالث ساعات ثم بعد ذلك
كل ست ساعات.
الدمامل
وتتحدد استخداماته الطبية في :
أوراقهما
وباألخص
والبصل والثوم على حد س��واء
 .1معاجلة ضعف الرؤية في الليل  :ويتم وضع قطرتني
اللحمية
األطراف
(
والداحوس
تسرع في نضج الدمامل
من عصير البصل في العينني في الصباح الباكر وفي
) التي تتكون في أصابع اليد قرب األظافر  ،وذلك املساء قبل النوم .
ب��دق األوراق الطازجة ووضعها على مكان اإلصابة  .2إلزالة احلصى من الكلى  :بتناول البصل في سلطة
أم��ا ال�ث��وم فيمكن مسح م��ائ��ه ال��ذي ي�خ��رج م��ن احد مع وجبة الطعام  ،ستتفتت احلصى املوجودة في الكلى
االفصاص على األطراف أو الدمامل فتشفى بسرعة .أو في املثانة البولية وتزول مع البول .
 .3لتسكني اآلم األذن  :باستخراج العصير من البصلة
الحفظ
 ,وتسخينه ثم وضع قطرتني أو ثالث ًا في األذن  .سيزول
ويجب حفظ البصل وال�ث��وم في مكان ج��اف وحسن األلم بسرعة .
التهوية ويبعد عن الرطوبة ويستخدم من البصل متوسط  .4إليقاف نزف األنف  :ضع ثالث أو أربع قطرات من
احلجم فهو األفضل اليصح االحتفاظ بالبصلة أو الثوم عصير البصل في املنخرين  .كرر العملية ثالث مرات
املقشر أو املفروم ألنها تتأكسد بالهواء وتصبح سامة .في اليوم .
 .5ملعاجلة البواسير  :حضر عصير ًا من البصلة .
تقشيره

ام��زج العصير مع السكر بكميات متساوية  .تناول
املزيج ثالث مرات في اليوم كل أربع ساعات .
 .6إلزال��ة البثور  :حضر ( )10غرامات من عصير
البصل األبيض و ( )5غ��رام��ات من العسل وغراما
واحدا من امللح.
 .7مل ��داواة م��رض الكوليرا  :ام��زج عصير البصل
وعصير النعناع البري بكميات متساوية  .سخن املزيج
 .اشربه بانتظام كل نصف ساعة .
 .8للتخلص من القمل  :أعصر البصل ثم ضع العصير
على رأسك .
 .9لتخفيف فرط ضغط الدم  :تناول البصل ضمن
السلطة يومي ًا مع وجبة الطعام  .سيساعدك ذلك في
تنظيم ضغط الدم املرتفع .
 .10لقتل الدود في األمعاء  :تناول البصل على شكل
سلطة م��ع وجبة الطعام فهو يقتل الطفيليات في
األمعاء .
 .11لتخفيف نسبة السكر في الدم  :تناول البصل في
سلطه يساعد في تخفيف نسبة السكر لدى مرضى
داء السكري .
 .12ملعاجلة املشاكل البولية  :ملعاجلة حريق البول
ينصح بسلق (  )6غرامات من البصل في نصف ليتر
من املاء  .يتم تبريدها وتقدميها للمريض  .فالبصل
املسلوق في امل��اء واملضاف إليه سكر مينع احتباس
البول
 .13إلثارة الشهوة اجلنسية  :يزيد الشهوة اجلنسية
ويقوي األعضاء التناسلية  .ولتحقيق هذا الغرض ,
يتم مزج ملعقتني طعام من عصير البصل األبيض مع
ملعقتي طعام من العسل وواحدة من عصير الزجنبيل
ويتم تناول املزيج ( )3مرات في اليوم .
 .14ملعاجلة لسعات احلشرات  :ضع عصير البصلة
في مكان لسعة أو عضة احلشرة  .دع��ه م��دة ثالث
ساعات .
 .15ملعاجلة لسعة احلية  :ام��زج ث�لاث مالعق من
عصير البصل ومقدار ًا من زيت اخلردل  .تناول املزيج
بانتظام كل نصف ساعة .
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مطهر للفم

ولقد أثبتت بعض ال��دراس��ات ان��ه ميكن
استخدامه ف��ي تطهير الفم حيث مضغ
البصل أو الثوم ملدة 3دقائق تعد كافية
لقتل جميع اجل��راث�ي��م امل��وج��ودة بالفم.
وقد ثبت أيض ًا أن استنشاق بخار البصل
أو أك�ل��ه ي ��ؤدي إل��ى ن�ف��اذ ال��زي��ت الطيار
الكبريتي امل��وج��ود فيه إل��ى دم اإلنسان
مم��ا ي ��ؤدي إل ��ى إب� ��ادة اجل��راث �ي��م املسببة
لألمراض ،وبذلك ميكن استخدام البصل
ف��ي ع�ل�اج أم ��راض اجل �ه��از التنفسي
الناجتة من اإلص��اب��ة باجلراثيم مثل
التهاب األنف احلاد وكذلك التهابات
احل�ل��ق وال�ق�ص�ب��ة ال�ه��وائ�ي��ة والشعب
ال �ه��وائ �ي��ة م �ث��ل ال� �ن ��زالت الشعبية.

