
 :بعضی از بیماریهای کلیهبیان نظریّة استاد علّامه آیت اهلل سید حسن ضیائی در درمان 

 س نگ لکیه:

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 ، نوشابه های گازدار و آ مبیوه های ش مییایئ ، کنگر فرنگی، اسفناج، پنری، چای، ریواسکشک غلیظ، ماست چکیده

 :میکندرد و دفع را خ   س نگ لکیهمواردی که 

 .پونه ۀشری  .1

 .علف هفت بند .2

 .نعنا ۀریش .3

 .علیا ۀریش .4

 .ابابآ دم ۀریش .5

 .کرفس .8

 .عنّاب .9

رفه .11  .سزبی خ 

 .برگهای غازاییق .11

 .خوردن شـاهی .12

 .خوردن گیالس و آ لبالو .13

 .شـرییـن بـیان )بواینـه( ۀریشـ .14

 .بـابـونـه ۀخـوردن جوشـانـد .15

 .صبح انش تا یک لیوان آ ب زردک .11

ب )بدون برگ( اب خوردن  .11 ساقة ت ر 

 .سکنجبنی

 .ش نگ = ش نگه )به مهراه عنّاب خورده شود( .18

قاشق چاخیوری از  2اتج خروس را ات صبح در شری خیسانده و صبح انش تا  ۀدان ۀکوبید .19

 .آ نرا بنوش ند

رد کردن س نگ مثانه، جال دهندۀ پوست و )قطع ِشِن لکیه، خ   خوردن مصغ درخت آ لو .21

 (.روشن شدن چهره

ب س یاهجوهر  .21 ب س یاه  س نگت ر  رد می کندمثا ، آ ب ت ر  و دانۀ اانر س نگ  .نه و لکیه را خ 

 لکیه و س نگ مثانه را حّل میکند.

 .ن کنجد بدون منک پخته شودگوشت چبه کبوتر ای کبوتر چاهی اب روغ .22

ب + ختم جعفری را .23 ب  ختم زردک + ختم شلغم + ختم ت ر  کوبیده )آ س یاب نکنید( و اب آ ب ت ر 

 .بنوش ید

 11ابر در روز مبقدار  2لکس یومی پودر س بوِس برجن را  یۀبرای پیشگریی ار س نِگ لک  .24

 .گرم َدم کنید و بنوش ید

نبالن زمنی = َمنّ = قارچِ پا غ رغ ره .25 ون = قارچ بیاابین = د  ون َوِلس    .ََشم  الأرض= َاِلس 

جوشاندۀ برگ َحساس و ریشۀ َحساس )گیاه َحساس= گل قارکون= مس تحیه(  .21

سمومیّت م : زایده روی در خوردن دمکرده ای جوشاندۀ برگ و ریشۀ حساس، توّجه]

 آ ورد و موجب ریزش مو میشود[.می

 س نگ لکیه: اجرایئ درماندس تورالعمل 

 لوط اب عسل طبیعی و ای شری خرماصبحانه: شری اتزۀ گاو خم

 به مهرا صبحانه خوردن مراّبی آ لبالو، مراّبی توت فرنگی به مهراه انن س بوس دار 

 در بنی روز خوردن آ ب ترب )سفید ای س یاه( و راه رفنت بعد از آ ن

 و مهچننی یک قاشق مراّبخوری هس تۀ اانر جبوید و خبوریدآ ب سیب اتزه به مهراه غذا و خربزۀ شریین بعد از غذا 

 خملوط اب عسل و سپس راه رفنت به مّدت نمی ساعتی آ ب پز و یک ساعت بعد از آ ن خوردن آ ِب ترب خوردن ابقاّل  :عرصانه

 مغرب: خوردن یک عدد گالیب رس یده و سپس نوش یدن جوشاندۀ برگ گالیب خملوط اب عسل طبیعی 

 شب: خوردن س یاهدانه اب عسل و ماساژ حمل لکیه ها اب روغن س یاهدانه

ای ش بانه روزی شام ابشد: آ ب، آ جبوش ولرم، آ ب هندوانه، آ ب خربزه، آ ب گیالس، آ ب هلو، عرق اکس ین، عرق مایعات زیر در نوش یدنیه

 خار شرتی، عرق گل هبار انرجن



 رد کردن س نگهای بزرگ لکیهخ  

اتِک مو )زغال چوب درخت  ۀپونه مبقدار یک لیوان خملوط اب یک قاشق غذا خوری پودر سوخت ۀخارشرتی و ریش ۀریش ۀخملوط جوشاند.1

لیوان آ بلمیو ترش  نصفخملوط یک قاشق چاخیوری پودر َحَجر  الَیهود در  .2 ، ]به رشطی که رسطان معده نداش ته ابشد[،میل کنید انگور(

 و رس سوزۀ معده نداش ته ابشد[ 11و فشار خون زیر   11ابالی  ]به رشطی که تپش قلب میل کنید اتزه

لتهاب لکیه /  ک ولیت لکیه / قولنج لکیه درمان ا 

م آأسب گرم نگه دارید ۀموضع درد را اب جوشاند .1  .گیاه د 

 .علف هفت بند و نعنا ۀوشاندج .2

 .برگ دارواش آأثر بس یار همم در درمان کولیک لکیه دارد .3

 .(اکُک  ذّرت )گیسوی ذّرت ۀجوشاند .4

 .یک دوره معاجله اب پیاز .5

 .برگهای خشک گیاه غاِفث )َدواِی ِجگر( ۀدمکرد .1

  .گیاه غان )توس کوهی( ۀبرگهای اتز دۀدمکر  .1

 درمان درد هپلو و انرسایی لکیه

 عرق هبار انرجن را اب آ ب کرفِس اتزه به نسبِت مساوی خملوط کنید و هر صبح و عرص بنوش ید .

 هجت شستشوی اکمل لکیه

 رسِد غری خیچایل ۀرس یده اتز ۀساعت خوردن هندوان 4خوردن انگور رس یده اتزه، بعد از 

 فّعال سازی لکیۀ مک اکر

 وسط روز و عرصانه: هندوانۀ رس یدۀ دزفویل )ا رگانیک = طبیعی(

 بعد از انهار و بعد از شام: خربزۀ خاتوین مشهدی )ا رگانیک = طبیعی(

س و ل   میو شریینبه مهراه غذا: اکهو بدون س 

 از اکر ا فتادگی لکیه:

 .ش نگ4. ابدجمان، 3.اکس ین، 2. سری، 1

 ِ ّ بدن ورم دارد )پروتئنی در ا   بامیری که دفع  لکیه ها پروتئینور شده(درار دارد و ُک 

به  .4ماساژ اب روغن س یاهدانه        ظهر .3وسط روز یک خوشه انگور      .2چای س یاهدانه اب عسل آ ویشن     به مهراه صبحانه  .1

شب قبل  .1کرفس خام     شب به مهراه شام یک خوشه انگور به مهراه  .1عرصانه یک خوشه انگور      .5مهراه انهار سزبی اکس ین     

  از خواب یک قاشق چاخیوری س یاهدانه خملوط اب عسل آ ویشن

که مه وزن مریض بیشرت میشود )به نوع خییل چاق( و مه بامیر َورم میکند و گاهًا میدهند  51پزشکی جدید داروی کورتون و پردنزیول * 

ِّ بدن است.  رسایت ورم به ُک 

 تب لکیه:

وسط روز یک لیوان    صبح به جای چای در یک اس تاکن آ جبوش ِولرم نوک قاشق زعفران رخیته و اب شاخه نبات شریین منوده و خبورد،

 آ ب زردک=هوجی زرد


