
    ازدیاد جداری مثانه/ /کامل مثانه ۀعدم تخلی /افتادگی مثانه /سوزاک /شب ادراری تکرّر ادرار/ /ریزش بی اختیاری إدرار

 / زگیل تناسلی / لوکوره آ / سیفلیس عفونت ادرای و عفونت تناسلی بندآمدگی ادرار/ وجود خون در ادرار /سنگ مثانه/

 بیان نظریه استاد آیت اهلل عالمه سید حسن ضیائی در درمان آنها:

درار )ِچمکزَیک(:  ریزش یب اختیاری ا 

 در زانن، سقط جننی های مکّرر های مکّرر : قند خون ابال و نوساین در مردان و زانن، زامیانعلل اجیاد چمکزیک

 اس تاکنی یک دقیقه جبوشد، روز 02عدد پوست خست گردو را در یک قوری کوچک رخیته روی آ ن مقداری آ ب رخیته،  6 ـ1: درمان

ـ 3قورت دهد، دارد ات آ ب شود سپس  خرسو دارو( زیر زابن نگه َخولنجان )قولنجان=نصف قاشق چاخیوری پودر مبقدار  ـ0ات سه روز، 

 نداش ته ابش ید. دمکردۀ آ ویشن به رشطی که مک اکری تریوئید

 تکّرر ادرار:

ـ هوجی زرد 0، خملوط اب پودر شاخه نبات ،ن(چای زعفراین )یعین یک اس تاکن آ جبوش خملوط اب نوک قاشق چاخیوری پودر زعفراـ 1

 ـ در اّول و آ خر غذا خملوط آ ویشن و منک طبیعی )منک س نگ ای منک درای( خبورید3، )زردک(، ای مراّبی زردک

 :ِادراری شب

 ـ ظهر: دمکردۀ زعفران خملوط اب پودر شاخه نبات 0ـ صبح: دمکردۀ گل راعی خملوط اب عسل، 1

ـ نصف قاشق چاخیوری پودر قولنجان )ای مبقدار یک عدس( زیر زابن نگه دارید، اب آ ب دهان که خوب خملوط شد، قورت دهید )مه 3

 نعوظ در مردان آ ورده و مه شب ادراری کوداکن را خوب میکند(.

 رمان شب ادراری کوداکن:د

1 .
1

3
خمصوصًا سوس نرب )=نعنا فلفیل=  . دمکردۀ آ ویشن ای قطرۀ آ ویشن )تمیِکس(0قاشق چاخیوری پودر قولنجان زیر زابن نگه دارد،  

زعفران+ یک قاشق غذاخوری پودر  یعین: نمی گرم پودر ََس ُگلِ )و پودر شاخه نبات، . یک اس تاکن چای زعفران 3آ ویشن وحشی(، 

 .دمکردۀ پودر ریشۀ قولنجان5.دمکردۀ گل راعی، 4، شاخه نبات+ یک اس تاکن آ جبوش(

 سوزاک )سوزش هنگام خروج ادرار(:

 ادرار خود را نگه ندارید. توّجه:.: شرییین جات غری طبیعی و ُاسانسهای ش مییایئپرهزی شود از

و  آ شامیدین سامل لیوان آ ببرای مهیشه، چهار  .0یک لیوان آ ب انگور اتزه مرصف شود، ، هر روز به مّدت یک ایل دو هقته.1: درمان

 .ساعت یک لیوان آ جبوش ولرم و یک لیوان آ ب آ شامیدین سامل( 6)یعین هر  ساعت بنوش ید 04در  ولرم لیوان آ جبوش چهار

 افتادگی مثانه )فتق مثانه، ضعف عضالت پشت مثانه(:

این بامیری در ایئسگی بیشرت دیده میشود و از علل دیگر آ ن یبوست  ادرار خارج میشود.اب خندیدن، زور زدن و َسفه کردن،  بامیردر این 

 و تومورهای لگین میباشد. طوالین مّدت، بلند کردن اجسام س نگنی

 ، مایعات زایدش مییایئ، اکفئنی زاید : چایق مفرط و اضافه وزن، نگهداری ادرار، ورزشهای س نگنی، اسانسهایاز موارد زیر پرهزی شود

ساعت دستشویئ رود،  0ـ هر 0، (Kegelـ اجنام ورزشهای خمصوص انقباض و انبساط ماهیچه های لگن )مانند: کِژِل، کِِگل، 1: درمان

ک آ نیت ِِکیِِنژی ـ7 ،یکیـ برق درماین ِبُیو فیدبَک و حتریک الکرت 6ـ کنرتل قند خون، 5ـ اضافه وزن را درمان کنید، 4، ـ پیاده روی آ رام3

ـ هورمون درماین 12 ـ ترکیبات آ نیت آ ِدرِنرژیک )نظری ِپُسو ُدو ِاِفدرین(،9ـ آ نیت موساکرین )نظری بواتکس(، 8)اکیس بوتیننی و غریه(، 

 ـ جّرایح و ای ترممی افتادگی مثانه10، ـ آ فزایش جراین خون در ابفت مثانه11اسرتوژن در زانن ایئسه، 

ـ سیب زمیین کبایب )شعلۀ غری 5ـ کرفس، 4ـ توت فرنگی، 3ـ نرمش ها و ورزشهای س بک کِِششی، 0ـ پیاده روی آ رام، 1: گیاهیدرمان 

ـ مرصف فیرب گیاهی: اکهو 8، ـ خملوط ختم مورد و ختم تره7ـ به مّدت چند روز صبحها، آ ب ترب س یاه، 6ای تنور پَز،  مس تقمی حرارت(

 ـ خملوط دمکردۀ ُسنبُل الّطیب اب عسل اس توخدوس در درمان افتادگی مثانه مفید است.9، )بدون ُسس( و سزبی خوردن



  :اکمل مثانه ۀعدم ختلی

 از موارد ذیل پرهزی شود: نگهداری ادرار ، ُاسانسهای ش مییایئ

اب عسل ، لمیو شریین، آ ب و آ جبوش ولرم بنوش ید، جوشانده عنّاب بدون ُسس اکهوخوردن : جوشانده برگ اتزه و جوان گالیب، درمان

 عرصانه خبورید، یک قاچ خربزه رس یده اب پوستش، شب بعد از شام خبوریدطبیعی 

زداید جداری مثانه )ورم مثانه = سیس تیت(:  ا 

 .کنگر0 (،جگر سفید ،حیواانت حالل گوشت خنورید ) ِکیه، قلب، سریایب، قلوه، جگرس یاهآ حشاء داخیل .1: از موارد ذیل پرهزی شود

: یک قاشق مراّب خوری س یاهدانه ش بها قبل از خواب، توت فرنگی، کرفس، ِکم مقری، سیب زمیین تَنور پَز اب موارد ذیل مرصف شود

 س یاه را اب عسل خبورید. روز صبح ها : یک لیوان آ ب تُُرب 4پرتقال خبورید، به مّدت 

 س نگ مثانه:

کشک غلیظ، ماست چکیده، پنری، چای، ریواس، اسفناج، کنگر فرنگی، نوشابه های گازدار و آ مبیوه های  :مواردی که ابید پرهزی شود

 ش مییایئ 

مست هپلوی راست ، خمترصی به پس از نزدیکی جنیس اب مهرس رشعیـ 0 ،ادرار خود را نگه نداریدـ 1 پیشگریی از س نگ مثانه:

، یک لیوان آ جبوش ولرم( آ شامیدین سامل لیوان )یک لیوان آ ب  0ساعت  6هر ـ 3پس به دستشویئ رفته و ادرار کنید، اسرتاحت منوده س 

 بنوش ید.

 درمان س نگ مثانه:

عسل طبیعی رقیق شده اب آ ب ای آ جبوش ولرم صبح انش تا  .1

 د. خبورید، سپس قدم بزنی

میوۀ آ لبالو، گیالس، تره فرنگی، در بنی روز و عرصانه  .0

 هندوانۀ رس یدۀ شریین و گرمک خبورید.

 به مهراه انهار و شام پیاز خام و ِکم قُمری خبورید. .3

 بعد از غذا خربزۀ رس یدۀ شریین خبورید. .4

گاهی عرصانه و ای اول مغرب جوشاندۀ پوست خربزه ای  .5

 دمکردۀ ریشۀ بید خبورید.

روزها انهار خورشت ابمیه ای خورشت برگ  بعیض از .6

 چغندر اب َسکه خبورید.

 به مهراه شام جعفری و کرفس خبورید. .7

 گاهی ش بها جوشاندۀ اکُُک ذّرت به مهراه دم گیالس خبورید. .8

س یاهدانه اب عسل خوردن جوشاندۀ دانۀ ابرهنگ و خوردن  .9

 به مهراه آ ب گرم

خوردن عرق اکس ین، عرق گل  به عنوان ریز مغّذی .12

 بومادران، و آ ب آ لبالو و آ ب تُُرب بس یار مفید است.

مغز هس تۀ آ لبالو را بکوبند شریۀ آ نرا بکش ند و اب ده مغز  .11

هس تۀ کوبیدۀ ابداین خملوط کنند و میل منایند برای س نگ مثانه 

درار  نظری است. یب و درمان سوزش ا 

الکبد( برای  ُگِل پرطاووس وگیاِه س نگ ِشکن )امُّ وجع .10

درمان س نگ مثانه بس یارانفع است و آ ویشن س نگ مثانه را 

 خورد میکند.

برای س نگ مثانه هبرتین  رس یدۀ شریین خوردن خربزه .13

عالج میباشد که بدون معل جّرایح، س نگ مثانه آ ب شده 

روز بعد  42خارج میشود ویل ابید مّدیت مداومت منود، مثال ات 

 از انهار و شام.

اری از اشکهای مو، دفع کننده س نگ مثانه آ شامیدن مقد .14

است. )هنگامیکه شاخه درخت انگور را قطع کنند، خمصوصا 

در فصل هبار و اتبس تان، از قسمیت که به درخت متصل است 

برش، قطره های یب رنگ متوالیا چکیده میشود که  در حملّ 

 گریه ای اشک مو انم دارد(

 س نگ مثانه ِضدّ  ،خملوط دمکردۀ  خرما و شنبلیهل .15

 .ضّد س نگ مثانه و حبس بول است ،َمرزه ۀدمکرد .16

جوشاندۀ برگ َحساس و ریشۀ َحساس )گیاه َحساس=  .17

: زایده روی در خوردن دمکرده توّجهگل قارکون= مس تحیه( ]

ای جوشاندۀ برگ و ریشۀ حساس، مسمومیّت میآ ورد و 

 موجب ریزش مو میشود[.

 در هر نوع بامیری مثانه، ابید از خوردن کنگر فرنگی پرهزی کنید. :توّجه



 بند آ مدگی ادرار   = گرفتگی ادرار = َحبُس البول:

 یک قاشق چاخیوری س یاهدانه اب یک قاشق پلو خوری عسل  میل کنیدهر روز 

 وری(:تخون در ادرار ) هاموجود 

 خبورد. به مهراه انهار و شام )بدون ُسس(لمیو شریین و اکهو عرصانه خربزه ،بعد از غذا متشک، هر روز: بنی روز 

 عفونت ادرای و عفونت تناسیل:

: زان، لواط، اس متناء، استشهاء، تدلیک، تفخیذ، اب آ ب آ لوده شستشو دادن، جای آ لوده نشسنت، لباس آ لوده مواردی که ابید پرهزی شود

 پوش یدن

هر روز ـ 0، آ جبوش ولرم هر شش ساعت یک لیوان آ ب و یک لیوان، ُسس( به مهراه غذا)بدون  آ ب انگور اتزه عرصانه، اکهوـ 1: درمان

اب  )یعین یک قاشق چاخیوری پودر گل اببونه در یک اس تاکن آ جبوش( ـ دمکردۀ گل اببونه3، دقیقه در حملول آ ب َسکه بنشیند 02مبّدت 

 دمکردۀ گل بومادران اب عسل طبیعی خبورید.ـ 4قه در جوشاندۀ گل اببونه بنش ینید، دقی 02عسل طبیعی خورده، 

 :لپیدوزیس لوکوره آ  )ترّّشات سفید همبل(، انواع واژنیت، هامینو

ـ بعد از ختلیه ادرار و دفع مدفوع، ابیس یت سه خمرج را اب آ ِب متزی اکماًل شس ته و دو طرف کشالۀ ران را نزی شس ته اب پارچۀ خنی 1: درمان

 درجۀ سانتیگراد خشک منائید. 52نور مس تقمی آ فتاب ای اب ُاتوِی  خشک منوده و این پارچه را در

اب جوشاندۀ میوۀ اانر ای اب جوشاندۀ پوست میوه اانر ای اب جوشاندۀ غنچه ها و گلهای درخت اانر ای اب جوشاندۀ پوست ساقه های ـ 0

 درخت اانر، فَرجِ خود را شستشو دهید.

و خملوط اب عسل  ری از پودر ُگلنار )فاریس ای وحشی( در یک اس تاکن آ جبوش َدم کنیدـ صبح، ظهر و شب، هر ابر یک قاشق چاخیو 3

 وخدوس خبورید.اس ت

 چند ابر اب این حملول دس تگاه تناسیل خود را بشوئید.و روزی  ـ دویست گرم پوست درخت اانر را در یک کیلو آ ب جبوشانید،4

 لپیدوزیس مؤثّر است.اس تعامل عصارۀ پوست درخت اانر بر ِضّدِ هامینو ـ 5

 س یفلیس )زمخ شانکر(، زمخ آ لت تناسیل مرد

 گرد کوبیده و خشک پوست میوه اانر برای خشک کردن زمخ شانکر ساده، مفید است.ـ 1: درمان

 ـ دمکردۀ گلنار وحشی )ای گلنار فاریس( مهراه اب آ ِب ابرهنگ برای درمان زمخ آ الت تناسیل مردان بس یار انفع است.0

 .و مالیدن روغن اس تربق درمان قطعی س یفلیس میکند ـ خوردن3

 زگیل تناسیل

 پنبۀ آ غش ته به َسکۀ طبیعی سیب روی آ ن گذارید )شب ات صبح ابشد(


