
 ( 2و 1بیماری قند خون ) دیابت نوع 

 :اهلل سید حسن ضیائی در درمان آن بیان نظریّة استاد علّامه آیت

 مواردی که ابید پرهزی شود:

)آ مبیوه های ش ییایی، نوشابه های گازدار،  یاییسانسهای ش ی ا ـ1

 (و ... بستین های صنعیت

 .شریینیجات قنادی ها و...()قند، شکر،  مواد قندی ش ییاییـ 2

 ،برجن سفید، انن ساندویچی ،کیک وبیسکویت سفید ،انن سفید ـ3

؛ برجن ی و برش ته و به مهراه س بوسش ابشدذلا انن ابید تنور) خنورید

در شده پو  و مااکراین و کوکو سیب زمیین را نزی ابید اب شلتوک

 .خبورید(

در  میتواند ،ابالتر نیست 222اگر کیس قند خونش از ) ُخرما ـ4

 .(عدد خرما خبورد 3ات  2 ساعت 24

  .قند و چریب اش بس یار ابال است( ، موزمیان میوه هااز ) موز ـ5

ـ خوردن چربیهای اب ترانس ابال )روغن جامد، موز، غذاهای پُر 6

چرب، کیک خامه ای، خامه، رسشری، لکّه پاچه، جگر س یاه، 

 دادین، ته دیگ(.رسخ کردین، تف دادین، بو 

و درظروف پالستیکی غذا و آ شامیدین  زدنبه پالستیک دست  ـ7

 .خوردن

 پرخوری و مک حتریک ـ9.  شام دیر وقت خوردن ـ8

 خواب بنی الّطلوعنی.  ـ12 

 .مکرت از سه روز خشص بامیر، اب مهرس حاللش جمامعت نکند ـ11

در استشهاء )( و در پرسانص مبتال به گناه کبریة اس متناء )خش ـ12

 .( نباشددخرتان

 : برای پیشگریی از دایبت و قند خون، میوۀ اانر رس یدۀ طبیعی خبورید.توّجه

رد و ، ابیس یت اقدام به اکهش قند خون کرد ذلا ابید نگاه به سّن بامیر و نوع مزاج و مقدار قند خون کد از پرهزی حصیح ای مهزمان اب آ نع: بدرمان

 :(موارد اکهش قند خون معل کنید ۀ، الزم نیست به مهارد ذیل را معل فرمایید اکیف استچندین مورد از مو  :تذکّر)سپس به موارد ذیل معل کرد 

 ۀقند خون روزۀ ـ هبرتین اکهش دهند1

 .رشعی گرفنت است

صبح انش تا ای به مهراه  دوعدد ابدام تلخ ـ2

 غذا خبورید.

 به مهراه غذااکهو )بدون ُسس(  ـ3

 شب قبل از خواب کرفس خام ـ4

به مهراه  روزی یک عدد کدو مسّمی ـ5

 پوست آ ن.

 یکدقیقه ات  32پیاده روی روزی  ـ6

]صبح انش تا )اّول آ فتاب( و شب  ساعت

 بعد از شام[.

توت  ،توت، خمصوصا توِت خشک ـ7

 فرنگی، متشک

 ـ شلغم   8

 لوبیا     ۀلوبیا )پیهل( و پوست دان ۀمیو ـ9

گالیب، گیالس، زردک )هوجی رمسی  ـ12

 = هوجی زرد(

 ـ زیتون خورایِک ِسفت و شفّاف     11

 24یاز خام یک عدد متوسط در پ  ـ21

 گیاه سری      پیاز ۀساعت، ای جوشاند

 سرِی خام      ـ13

 پیازچه     ـ14

 موسری    ـ15

 و ختم آ ن     سزبی ش بلیهل ـ16

)مغز آ ن به مهراه ی اتزه خیار بوته اـ 17

 و ختم خیار      (آ ن ۀتلخ

 ـ تُرب   18

 ـ تره فرنگی    19

خوردن یک عدد سیب رضری برای  ـ22

دایبیت ندارد بلکه مفّرح قلب است و 

 تریش سیب     خوردن مهچننی

هبرت در رسد مزاجان سزبی ُخرفه  ـ21

و وابس تگی آ هنا را به  جواب می دهد

 آ نسولنی تزریقی را قطع می مناید.

برگ گردو  ۀدمکرد در رسد مزاجان ـ22

 و چهار پَِر وسطِ  (گرم از برگ 7)هر ابر 

مغز گردو برای اکهش قند خون مفید 

است و خوردن مغز گردو برای دایبیت 

  مرّض نیست     

ُگل لکپوره و  ۀدر رسد مزاجان دمکرد ـ23

وردن عرق لکپوره )بدون خ برگ آ ن و

سانس( ، اکهش دهندۀ قوّی قند خون ا 

   است.

 ریشه و برگ و ُگِل اکس ین    ـ 24

چ خورایک = ََشَمة ال رض= قارَمنّ  ـ25

، به عنوان انهار ای بیاابین= ُدنبالن کوهی

     ریز مغّذی خبورید

 ترتزیک ای شاهی آ یب      ۀعصار ـ26

فرنگی )حیّت در دایبیت که  کنگرِ  ـ27

 (، و مک اکری تریوئید داردانرسایی کبدی دارد

 برگ شاه توت     دۀدمکر  ـ28



عنّاب+ آ لوخبارا+ متر هندی بدون  ـ29

 2+ آ لوچه، از هر کدام نمی کیلو، در منک

کیلو آ ب خیسانده شود و دانه های آ هنا را 

بریون بریزید سپس اب مه خملوط کرده، برای 

خون گرم مزاجان بس یار مفید  اکهش قند

دیگرمه دارد مانند درمان  ۀاست )سه فائد

 ۀخون و ضّد خلت ۀیبوست و رقیق کنند

 (خون

یک قاشق مراّبخوری     خوردن  ـ32

 خرما  ۀر هس تودپ

 چغندر      ۀـ صبح انش تا رسک31

پتوس روزی نصف برگ ااکلی ۀ ـ دمکرد32

 خُبور آ ن     اس تاکن و

 هبرتین داروهای اکهشگزنه یکی از  ـ33

 .قند خون است دهندۀ

 ُجو س یاه  ـ34

 ـ علف هفت بند   35

 ـ تُریش سیب زمیین36

   )برگ کنگر فرنگی( برگ آ رتیشو ۀـ دمکرد37

 آ مهل    ۀمیو ۀجوشاند ـ38

 آ دم      برگ گیاه ابابۀ دمکرد ـ39

 یک برِگ شاخ بُزی     ۀـ جوشاند42

 ـ مرمی ُگیل   41

 قاصد    ُگلِ  ـ42

خملوط برگ س یاهدار اب ۀ جوشاند ـ43

 برگ متشک    

صابوین( در  ۀریش=ُاش نان= ـ غاسول )44

و کِف پا را  آ ب خیسانده سپس جبوشانید

      در آ ن گذارید

 ـ ُگل تلگرایف    45

 انگور تُرش  ـ46

 متام گیاه قنطریون صغری    ۀـ دمکرد47

قره قاط زرد )قره قاط س یاه که  ۀـ میو48

برای بامیرهای چشمی مه مفید است( برگ 

 آ ن نزی اکهش قند می آ ورد.

خملوط پودر عدس امللک )دو برابر(  ـ49

+ ختم ُخرِفه )دو برابر( + ختمۀ هندوانۀ 

حنظل )یک برابر( + در کپسول خایل 

مییل گرمی  522مییل گرمی ای  252

 گذارده و میل شود.

 در بامیران دایبیت که آ نسولنی تزریق میکنند: خوندرمان و اکهش قند 

گرم رسکه طبیعی، قابلّیت پائنی آ وردن  122گرم برگ مرمی ُگیل در  12ـ عرصانه: جوشاندۀ 2خوردن سزبی ُخرِفه به مهراه انهار و شام،  ـ1

 قند خون در بامیران دایبیت وابس ته به آ نسولنی را دارد.

 :حاملگیدرمان دایبت 

 . ، ته دیگ، خامه، رسشری، کیک خامه ای و روغن جامدقندهای ش ییایی، نوشابه، موز: پرهزی شود از

ه ر حاملگی روزی نمی ساعت راآ خ ماه در ـ6یب منک،  زغال آ خته ـ5 ،متر هندی ـ4، آ لوچه ـ3، آ لو خبارا ـ2، خورشت ابمیه ـ1: مرصف شود

 (برای پیشگریی از دایبت حاملگی، میوۀ اانر شریین رس یدۀ طبیعی خبورید. تذکّر:، در خوردن خرما زایده روی نکیند: هتوجّ ). بروید

 زمخ پاِی دایبیت ها:

م منکی(، 1: درمان در پزشکی جدید م نُورما سالنی )رُسُ        ـ اب ِبتادین ضّد عفوین کنید که زمخ را خشک میکند 2ـ اّوال شستشو اب رُسُ

دقیقه در حملول ساولُون )یک  22: از بتادین نبایس یت زاید اس تفاده کنید، سالیان قبل از برای شستشو زمخهای دایبیت انگش تان پا، توّجه]

سپس ِژِل خمصوص که خاصیّت ـ 3اس تاکن در نصف آ ب لگن( میگذاشتند که ِفعال از گردونۀ پزشکی خارج شده و اکربرد اینچنیین ندارد[، 

     ـ سپس چسب خمصوص آ نرا مزینمی که خاصیّت نفوذ پذیری هوا دارد، ات زمخ دایبیت اتزه شود،4)شستشو دارد(، چرب کنید،  ِدبرید دارد

 ـ هجت ترممی پوست از پامد آ نژیُو ِپالس تنی اس تفاده میشود.6ـ سپس از پانسامن خمصوص پای دایبیت )که خاصیّت نقره دارد( اس تفاده میکنمی، 5

ـ سپس پودر 2ـ اب رسکۀ طبیعی سیب شستشو و ضّد عفوین میامنئمی، و صرب کنید در جماورت هوا خشک شود، 1: ی سنیّتدرمان در پزشک

ـ به مهراه انهار و شام اکهو )بدون ُسس( 3ساعت یکبار این پانسامن را عوض کنید(،  24زرد چوبۀ خالص روی زمخ دایبیت گذاش ته )و در 

ـ عسل طبیعی 5دقیقه ابش ند،  22عدد( را روی ورید های پشت ساق پا گذاش ته و به مّدت  6ات  3ِی طّّب )ـ زالو درماین: زالوها4خبورید، 

 َگَون، یک قاشق مراّبخوری صبح انش تا خورده، و به حمّل زمخ ها مبالید و بگذارید.

 درمان زمخ عفوین قانقارای که خباطر قند نوساین ابال و ای عدم کنرتل قند خون اجیاد شده:

گذاردن پودر زردچوبۀ  ـ3  واحد(، 2منک) +واحد( 5خملوط عسل)پانسامن  ـ2واحد(،  2روغن زیتون ) +واحد( 5خملوط عسل )پانسامن  ـ1

 عدد روی رگهای خونرسان به آ ن انحیه. 8عدد ایل  6گذاردن زالوی طّّب  ـ5خوردن اکهو بدون ُسس،  ـ4خالص، 


