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 بیان نظریّۀ استاد آیت اهلل علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماریها :

 ورد. خنشالکت، اکاکئو، نساکفه( رضر دارد و هیچگاه : برای متام اقسام مک خوین ها، خوردن اکفئنی زاید )چای، قهوه، توّجه

 قسم است: سه ،مک خوین عاریض )آ منی(

 آ هن:  فقر الف

 به مهراهو اگر  ،برای لکیه ها و کب. رضر داردآ هن می.ه. که اگر اب شمک گرس نه خبوری.  ۀپزشکی ج.ی. قرص آ هن، کپسول آ هن ای قطر

 و اگر به دد.ان ها خبورد برای مینای دد.ان رضر دارد و س یاه ش.ن و کرم خوردگی دد.ان می آ ورد، لبنیّات خبوری. مسمومیّت می آ ورد،

)اگر فشار خون ابال مه دارد به جای  خوردن یک پرتقال شریین بنی انهارـ 2 ،صبح در عسل طبیعیمرصف ـ 1 :گوئمیجبای آ ن  ذلا ما

داده مزید. ای کهری مزید.، ُمصِلح  ، پوستاگر بر اثر خوردن خرما توّجه:) بع. از انهار خرماع.د  7 ـ3،پرتقال یک گریپ فوروت خبورد(

یک ـ 5 ع.د آ لوی خبارای خشک مبکی. و خبوری.، 14ات  7قبل از شام  یک ساعت ش بهاـ 4، آ ن خیار بوته ای و اانر شریین است(

 آ ویشن س ی.ه طبیعی اتزه خملوط اب عسل آ ب سیب ر  شب ها بع. از شام ات وقت خواب، یک لیوانـ 6 ،لمیو شریین بنی شام

ه ک )دارایب= گریپ فوروت(ثال یک پرتقال ای یک ع.د تو ُُسخبه مهراه غذا م  Cـ خوردن ویتامنی 1: برای ابال بردن جذب آ هن ب.ن: توّجه

 ـ خملوط اسفناج اب گوشت گوسفن.، ای خورشت این دو2، در موارد ابال ذکر ش.

  فقر اس ی. فولیک: ب

هرا ) :ا اسالم والیئ میفرمای.پزشکی ج.ی. قرص اس ی. فولیک می.ه.، امّ   )زراعی ای قارچ خورایک ،اکهو ع.س، ،ُخرِفه(سزبی بَقََلُ الزَّ

 )آ رد س بوس دار(، اسفناج، طالیب، ابمیه  ، جگر س یاه، غاّلتلَبوو خوردن  کوهی = ددبالن کوهی = ََشَمُة الأرض( 

  )مادن. اکهو( آ هن بیشرت و اس ی. فولیک دارد : گیاهان سزبترتوّجه

ُیوز(آ منی  )= 12B فقر ویتامنی ج ن.ه = مک خوین وخمی = ِپرین س ِ  :کُش َ

 رانِ  ـ1: گوئمیما در درمان اّما  می.ه.، 12Bویتامنی  پزشکی ج.ی. ِبُُکِپِلکس ای ،استجناق سینه  که یکی از عالمئ آ ن درد منترشه در 

 ت شود،، بصورت کبایب اب شعلۀ غری مس تقمی حرارت درس(هبرتین جای گوسفن. ُس دست ای ذراع گوسفن. استو ُسدست ) گوسفن.

ختم مرغ اب پیاز و روغن  ـ4خورده شود،  ای یک قاشق عسل ع.د خرما 7گوشت ماهی سفی. ای قزل آ ال که بع. از آ ن ـ 3شری عسل،  ـ2

  )خاگینه( مرصف شود زیتون

 خونریزی داخیلاز  انیشمک خوین 

خوردن حنظل  و)دمکردۀ گل بومادران  ، دمکردۀ گل اببوده،میوۀ ِبه، برگ موخوردن  ابی. خونریزی داخیل را بن. آ ورمی بوس یلۀ  اّوال 1

ع.د خرما، بع. از شام ات وقت خواب یک لیوان آ ب سیب   7سپس صبحاده شری عسل، بع. از انهار ـ 2، (زیر دظر متخصص گیاهی

 اگر ُسنُبُل الّطیب اب گل گاو زابن خورده شود، ابعث خونریزی میشود   توّجه:  عسل

 (، سقوط و    تصادفبه خاطر  به خاطر بامیری ژدتیکی مهوفییل ای خونریزی خاریج )مک خوین انیش از 

ی را شستشو داده و ضامد مومیا رواّوال در سه روز پیاپیی، روزی به مق.ار یک ماش، مومیا خورده و اب حملول مومیا، حمّل خونریزی  ـ1

  سه شریه )خرما، انگور، توت(خملوط خوردن ـ 2، آ ن میگذارمی

 ضّ. خونریزی خاریج و داخیل ب.ن

ن.وادۀ ، حنظل )ه عرق اجلبال(، برگ درخت مو )انگور(، میوۀ ِبه و آ ب به و مراّبی به .ۀ اسپن.، مومیا )مومیایئ=روغن ابن، جوشاد

 .ن است ُسکۀ طبیعی انگور از بنی برد.ۀ خونریزهیای داخیل ب، زیر دظر متخصص گیاهی مرصف شود[ حنظل ابی. :توجه]ابوهجل، معاویه( 
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 اتالمسی )مینور، ماژور(و مک خوین انیش از بامیری ژدتیکی مهولیتیکی ژدتیکی مک خوین انیش از بامیرهیای 

وسط روز و ـ 3شری عسل صبحگاهی، ـ 2و اکهو، خنوری. و حّّت دست نزدی.، در مک خوین فاویسم و مک خوین دایس شلک ابقال ـ 1

  بع. از شام یک لیوان آ ب سیب عسلـ 5ع.د خرما،   7بع. از انهار، ـ 4، عرصاده یک قاشق غذا خوری از خملوط سه شریه خبوری.

 مان معومی مک خویندر 

 نساز(دصف اس تاکن عرق ابدرجنبویه )آ رامبخش و خو  + دصف اس تاکن عرق یوجنه + توت ۀشریهر روز از این خملوط: دصف اس تاکن ـ 1

ک.و ـ 4، میل منای. وسط غذا یک پرتقال شریینـ 3، میل منای. زدبور عسل ۀغذای ملک = روایل ۀِژلِ یک قاشق چاخیوری  ـ2، میل منای.

 میوۀ اانر ضّ. مک خوین است ـ 6رشت درست شود، خو  نیک.و حلوایئ اب رّب اانر شری ـ 5سپس مرصف شود،  اب آ بغوره پخته شود

ش اکهش دهن.ۀ حرارت اضایف خون و اکهمتزی کنن.ه و تصفیه کنن.ۀ خون است و  )ب.ون ُسس( به مهراه انهار و شام خوردن، اکهو 

 دهن.ۀ حرارت اضایف دس تگاه گوارش است 

برگ آ ن ب.ون ُسس به مهراه انهار و شام اکتفا کنی.؛  3ایل  2: در زمان حاملگی در خوردن اکهو زایده روی نکنی. و به خوردن توجه

 زیرا مرصف زاید اکهو در حاملگی، ابعث لّکه بیین و سقط جننی میشود 

را اب یک قاشق غذاخوری عسل آ ویشن خبوری. )گرچه تَب بُر و  )اتزه ای خشک( ع.د عنّاِب رس ی.ه 14روزی  تولی. خون سامل و متزی:

 ِضّ.ِ آ مس دزی هست(  افراد ُسد مزاج مه میتوادن. َعنّاب را اب مویز )کِشِمش انگور س یاه( خبورد. 

 .اش ته ابش ی.( ویسم دع.د ابِقاّلِی آ ب پز خبوری. )به رشطی که بامیری مک خوین ژدتیکی فا 14: روزی تولی. خون اتزه و تولی. مغز ساِق پا

 مغز خام پس تۀ اتزۀ درخّت خبوری.  14روزی  تولی. خون غلیطِ سوداوی و اجیاد یبوست:

سادتمیرتی از دیشکر خوردن )خمصوصًا  11دیشکر )ُسکََّرتنَِی(، مثاًل دو قطعۀ  :تولی. خون صاحل و لطیف کنن.ۀ خون و ضّ. درد و تَب

 شب قبل از خواب(

  خوردن دیشکر بع. از غذا، دَفّاخ است و ُمصِلِح آ ن خوردن 2ُمِِضّ ریۀ آأشخاص ساملن. است،  دیشکردر مرصف   زایده روی 1: توّجه

  آأشخاص مسلول )دارای ِسِل ریوی( و آأشخایص که شمک روش )اسهال( دارد. و آأشخایص که اسهال 3ادیسون )ابداین رومی( است، 

  خبورد. دبایس ّتدایبّت که قن. خون ابال دارد.،  صفراوی دارد. و آأشخایص دل پیچه دارد. و آأشخاص

 ضعف آأعصاب + مک خوین + ُس درد میگرین

یک صبح: ـ 4، صبحاده: شری عسل، شری خرما، حلمی گن.م گوشتـ 3 ،معصوم علیهم السالم 14توّسل به  ـ2توّّک به خ.ای متعال،  ـ1

وسط روز و عرصاده: هر ابر یک قاشق پلو خوری ـ 5دعنا،  ای یک قاشق پلو خوری عسل آ ویشن +گل راعی قاشق چاخیوری پودر 

دصف اس تاکن  شب دصف اس تاکن گالب طبیعی+ـ 7دعنا،  ای اب عسل آ ویشناّول مغرب: چای کوهی ـ 6ا، توت، انگور(، سه شریه )خرم

م: یک لیوان آ ب بع. از شاـ 8دعنا،)برای مهه س ننی خوب است(، یک قاشق پلو خوری عسل آ ویشن ای  عرق بی. مشک طبیعی+

  دعنا ای سیب اب عسل آ ویشن

  تفاده کن.اس  یب و گل هبار انرجن الطّ  لُ نبُ سُ از  ، به ترتیبگل راعی و چای کوهیجبای  است: اگر اعصاب او خییل ضعیف توّجه

 ضعف معومی ش.ی. توآأم اب عرق ُسد ُساتُسی

، )هفته ای یکبار(، وسط روز: مراّبی سیب روز در میان(، حلمی گن.م گوشت ،صبح ها: شری عسل، شری خرما )هر روز یکی از این.و

 مراّبی ِبه، مراّبی َزردک )هوجی زرد(، شب قبل از خواب: آ ب سیب عسل
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 ُسگیجه و ضعف ش.ی. ب.ین

  داروی جنی سینِگ قرمز مهراه اب عسل کوهی2  خملوط سه شریه )خرما، انگور، توت(، 1درمان: 

رادی ویف( ضعف عضالت ا   )ای بامیری دیسرِتُ

 شریه خرما در شب ،( در بنی روز و عرصادهانگور، توت، ، سه شریه )خرماع.د خرما 7عسل رقیق ش.ه در صبح، بع. از هر غذا 

 و سس ّت اعضا )میاستیِن ِگراو و ش به فلجی( ضعف عضالین

امسشان پام دارد خر آ  که در  ش مییایئ یدادین، قرصهاها، ُسخ کردین و تف اسانسهای ش مییایئ، فست فود پرهزی شود: که ابی. یموارد

 ر میشوی.،ب.ت، ذلا این قرص ها را خنوری. که می آ ورد و سس ّت زادو و ُشل ش.ن اتد.ون های پشت پا مثل دایزپام و    ُشیل عضالت

 مّس است  شامبرای م( خنوری. که آ دُتو قرص گیاهی )شوی. و قرص شوی. و مهچننی سزبی

خوردن  ـ2)هفته ای یکبار(،  روز در میان(، حلمی گن.م گوشت ،صبح ها: شری عسل، شری خرما )هر روز یکی از این.و ـ1 درمان:

شب ها بع. از شام ات وقت خواب، یک لیوان آ ب سیب رس ی.ه طبیعی  ـ4شام حامتً خبوری.،  ـ3 ،مق.اری روغن بنفشه معّطر بنی روز

وشادی. و داخل جبگرم آ ویشن  31هر گاه به مّحام مریوی.  ـ5ب س یاه.اده اب عسل خبوری.، قبل از خوا ـ5، آ ویشناتزه خملوط اب عسل 

  ماساژ دهی. ، خود را اب آ ندرجه داش ته ابش.( 41)آ ب وان مّحام دمای  در مّحام گرم سپسوان مّحام ای تشت بریزی. 

 35سالگی(، مک خوین و ع.م رش. اکیف اس تخواهنا و ع.م ترامک مناسب سلّولهای اس تخواین )ات پااین  25)ات پااین  قَّ.ی ع.م رش. اکیفمک خوین و 

 سالگی(

قن.های ش مییایئ )قن.، شکر، شریینیجات قنّادی ها و    (، ُاسانسهای ش مییایئ )دوشابه ها، آ مبیوه ها و   (،  پرهزی شود: که ابی. یموارد

عی )خامه، ن  َص (، ترانس چریب ابال به دوع تَ و    ر رنگ، چای ماد.ه، چای اب ُاسانس، قهوه، شالکت، اکاکئو، نساکفهاکفئنی زاید )چای پُ 

 (و    ُسشری، آأدواع ُسسها، روغن جام.

ری به مهراه پنشری گاو اتزه مک چرب،  عسل، خرما، مغز ابدام هن.ی خام، مغز فن.ق خام،مغز ابدام درخّت شریین خام، مغز پس ته خام،  درمان:

  به مهراه پنری در شب خبوری. رس ی.ۀ شریین ، خربزهو و انن س بوس دار در شب خبوری.، خملوط پودر س نج. اب شری عسلمغز گرد

 گلبولهای سفی.

 هیابدرجنبو  مکبود گلبولهای سفی. خون: درمان

 اباب آ دم، گزده ۀریشخارخسک، اکّک ذّرت،  اید گلبولهای سفی. خون:دز درمان ا

 مکبود گلبولهای سفی. و قرمز خون

کوشاد )ژانس یان( سبب ازداید گلبولهای )گوچیه های( قرمز و سفی. خون ش.ه و در درمان مک خوین و درمان بامیرهیای عفوین خوب 

 است، مهچننی خون را متزی و تصفیه میکن. 

 زایده روی در مرصف کوشاد، حالت هتوّع )ُاغ زدن(، دل به مه خوردگی 2رد.،  زانن حامهل و مادران شریده دبایس ّت کوشاد خبو 1: توجه

 و اس تفراغ می آ ورد 
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 ی. پروتئنی خون )هایُپو پروتئنی(مکبود ش.ی. آ لبومنی خون و مکبود ش.

سه شریه )خرما، توت، انگور( اب دصف  وسط روز: یک قاشق پلوخوریـ 2سل، شری خرما، حلمی گن.م گوشت، صبحاده: شری ع ـ 1

ه: عرصادـ 5راه عرق ابدرجنبویه، بع. از انهار: هفت ع.د خرما به مهـ 4ـ ظهر: دو خوشه انگور، 3ن عرق یوجنه، سزبی ابدرجنبویه، اس تاک

 خبورد  شب بع. از شام هفت ع.د خرما و بع. از آ ن یک ع.د سیب درخّت رس ی.ۀ شریینـ 6آ ب آأانر ای رّب آأانر شریین، 

 ِپالکِت خون

ر کوداکن، د : س یاه.اده و ختم یوجنه را به نسبت مساوی خملوط کرده و هر روز به مق.ار یک قاشق چاخیوریمکبود پالکت خوندرمان  

  و یک قاشق مراّب خوری در غری کوداکن، مرصف شود

بع. از آ ن، عسل طبیعی ای یک ع.د اانر شریین اب پردۀ انزک روی داده ها  کن.، تَر جحامت مرتبه یکـ 1: پالکت خون درمان ازداید

 میوه نسرتنـ 6اکس ین، ـ 5زرشک کوهی، ـ 4عنّاب، ـ 3شاهرته،  ـ2 خبورد،

 تصفیۀ خون و تنظمی عادت ماهیاده

 خون است  ( را بنوش ی.، تصفیه کنن.ۀعلف خر= حشیشة امحلار آ ِب صاف کردۀ جوشاد.ۀ برگ و ُگِل مغریب )=  1

 خوردن اکهو )ب.ون ُسس( تصفیه کنن.ۀ خون است   2

 خوردن َعنّاب موّّلِ خون صاحل و تصفیه کنن.ۀ خون است   3

= حبّۀ حشیشة احِلامر( که منبع غیَّن از اس ی.های چرب اسایس الزم برای ب.ن است که َخر عَلَفمغریب )ختم  گیاه گل خوردن ختم  4

 عادت ماهیاده را تنظمی میکن. و برای حفظ لطافت پوست بس یار مؤثّر است  فشارخون وسیس مت عروق قلیب و دوره های

 رش. ُسیع دخرتان و رقیق کنن.ۀ خون و ضّ. تصلّب رشائنی

 رازایده به علّت داشنت هورمون زانده، رش. دخرتان را جلو می اد.ازد   1

 رشائنی و انس.اد رگها است ، رقیق کنن.ۀ خون و ضّ. تََصل ِب کومارین به دلیل دارا بودن ریشۀ رازایده  2

 کرفس  3

 خونساز و ضّ. خونریزی ش.ی. رمحی )بامیری ِمنُوراژی(

 ق مراّب خوری سویق الع.س خبوری. صبح انش تا، یک قاش  1

 گاهی شام ای انهار خورشت ع.یس خملوط اب ُسکۀ طبیعی انگور خبوری.  گه  2

 روزی دو ُمشت سیب زمیین ورقه ش.ۀ برش ته در روغن زیتون خبوری.   3

  روزی یک اس تاکن جوشاد.ۀ گل و برگ راَزک )از سه روز ات دو هفته(  4

 درمان معومی ُسطان خون:

 ـ روزی یک قاشق چاخیوری پودر گل مهیشه هبار )اکالد.وال( در یک اس تاکن آ جبوش دم شود، خملوط اب عسل آ ویشن میل شود 1

یل حمّرک قلب، ضّ. لکسرتول ب.، ضّ. ُسطان و ضّ. ادعقاد ـ عرق زجنب 3 ،گرم شلغم خبار پز میل شود 211گرم ایل  111ـ روزی 2

 ـ زجنبیل پروده ش.ه در عسل میل شود 4و خلته ش.ن خون، 


