
 
1 

 :تعدادی از بیماریهای دستگاه گوارش بیان نظریّۀ استاد آیت اهلل عالّمه سّید حسن ضیائی در درمان

 :کندپرهزی  بامیری که یبوست دارد، از موارد ذیل

موز، انن سفید، کیک  میوۀ، (و ... های ش مییایی، نوشابه های گازدار، بستین های صنعیت)آ مبیوه  اسانسهای ش مییاییکشک غلیظ، ماست چکیده، 

، مکبود آ ب بدن، مااکروین، برجن سفید، شری داغ، شکر ش مییایئ، سینۀ مرغ اضافه وزن،  ،سفید، انن ساندوجیی، آ رد سفید، هس تۀ آ انر، مک حترّکی

 نهایئتفالۀ سیب، تفالۀ ِبه، نگهداری مدفوع، پنری به ت 

ده(، حالت وبامیرهیای زمینه ای نداش ته ابش ید مثل: اس پامس عصیب روده، تنبیل و کُندِی حراکت دودی شلک روده، ُافتادگی رکتوم )راست ر  مهچننی

 .تلسکوپیی شدن رود آ انل، لََجن صفراوی

 یبوست مزمن:درمان 

 ،پودر شود خملوط شود وگل خمتی خبیازی به نسبت مساوی  + سفیدگل خمتی  + برگ اکس ین + )در غری زن حامهل و مادر شریده( برگ س نا ـ1

ی اجنری ای مرابی  اجنری میوۀخوردن  ـ2، خبورید شب قبل از خوابای اب یک لیوان دوغ شریین  اب یک لیوان آ ب از آ نرا سپس یک قاشق مرابی خوری

یدی )برای زن حامهل و مادر شری  ـ3درست شده،  توت اب شریۀ که ه نسبت ب گل خمتی خبیازی + گل خمتی سفید + برگ اکس ین + ده(گلربگ گل محم

 .مساوی خملوط شود و پودر شود

 .لزیی معده ای کولیت )التهاب( روده می آ ورد ،این قرصهاالکس هبرت است؛ زیرا  الکس ای س نا از قرصهای یس : این موارد ابالتوجه

 :فاده میکنمیدر درمان یبوست مزمن از مسهل های قویی و ملنییِ ها اس ت

 :الف. مسهل های قویی  

 روغن کرچک ـ1

 آ ن ۀانگور اب هس ت ـ2

ی اجنری ای رشبت اجنری )اب قند در غری بامیران دایبیت و اب شری ـ3  ۀمرابی

 در بامیران دایبیت درست شود( توت

یدی یک قاشق چاخیوری+ اس تاکن گالبیک خملوط  ـ4 + پودر گل محم

 ط شود و میل شود، خملو شریۀ توت یک قاشق پلو خوری

 توت اکهو اب شریۀ ـ خملوط5

  ۀ انگور + شریه توتشری ـ خملوط6

 ـ خملوط زنیان اب مغز گردو7

 گیالس ـ 8

، هر ابر مغز آ نرا تراش یده در آ جبوش سانتمیرت 11فلوس )سه ات  ـ9

خملوط کنید و اب عسل ای قند خبورید، هر نوع یبوس یت درمان رخیته، 

 (میشود.

 ـ روغن زیتون11

 ین+برگ اکس  شریده(+ برگ س نا )در غری زن حامهل و مادر ـ خملوط11

 ی خبیازیگل خمت گل خمتی سفید+

یدی ـ خملوط11 رگ ب )برای زن حامهل و مادر شریده(+گلربگ گل محم

 خبیازیگل خمتی  گل خمتی سفید+ اکس ین+

 ـ آ ب دوغ خیار بوته ای.12

ـ خملوط هلیلۀ س یاه+ پوست هلیلۀ زرد+ ُملک ابد+ ملک ازرق+ 13

یدی+ مس تکی رومی، به نسبت مساوی  گل رسخ محم

ـ درمان یبوست در بامیران دایبیت: ُخرفه، ابمیه، ابدام تلخ، عرق 13

 لکپوره

 ،ذا خبوردغـ درمان یبوست در بامیران قلیب: اکهو و کرفس به مهراه 14

 و گالب + بید مشک + عسل وسط روز ای عرصانه خبورد.

ـ درمان یبوست در بامیران کبدی: آ لو خبارا و برگه زرد آ لو و متر 15

ی اب پوستش و لکم برولکی  هندی و عرق شاهرته و کدو مسمی

ودر گلربگ )یعین پـ درمان یبوست در غری از بامیران دایبیت: گل قند 16

گل محمدی خملوط اب قند سائیده به نسبت مساوی( یک قاشق پلو 

خوری اب یک لیوان آ ب، اگر دایبت دارد شریه توت را اب گلربگ گل 

محمدی خملوط کند و خبورد.
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 ب. ملنیی ها:

 گالیب ـ1

 اکهو ـ2

 طالیب ـ3

 تره ـ4

 انگور ـ5

 گالب ـ6

یدی ـ7   گلربگ گل محم

 ـ ران مرغ بدون پوست 8

 ـ قن9

 ـ برگ س نا11

 ـ سوپ  11

 ـ آ بگوشت12

شری رسد )اگر چه در  ـ13

بعیض افراد مسهل قوی 

است( انش تا خوردن خمصوصا 

به مهراه یک قاشق مرابی 

 خوری عسل.

 زنیان ـ14

 برگ اکس ین ـ15

 گل خمتی ـ16

)اگر چه  آ ب دوغ خیار ـ17

در بعیض افراد مسهل قوی 

 است.(

 راآ ب آ لو خبا ، ایآ لو خبارا ـ18

 آ لوچه ـ19

 اب آ ب ر هندیمت ـ21

   خاکشری اب آ ب گرم ـ21

 دام تلخاب ـ22

 توت ـ23

 خربزه ـ24

 توت فرنگی ـ25

 آ ب ـ26

 آ جبوش ولرم ـ27

 ـ اسفناج28

 سزبی خوردن خملوط ـ29

 برگ چغندر ـ31

 ـ عنیاب اب عسل31

خوردن آ ب رسد عادی ـ 32

 قبل از اکر

ـ خملوط آ لو+ آ لوچه+ 33

 آ لبالوی خشک+ متر هندی

ـ کیوی رس یده  )اگر اب 34

پوستش بدون پُرز مرصف 

 شود مسهل است(

 ـ قند35

 ـ کره36

ـ  آ ش تَره  زراعی ای تَره 37

وحشی

ه  وی شود، مسهل میشوند.: در صوریت که در مرصف ملنیی ها زایده ر توجی

شود مسهل  اجنری ملنیی است و اب قند که درست زیرا ؛: رشبت آ جنری که اب قند درست شودنوزاد که شمکش اکر منیکند مهچننی بزرگرتها ۀچب 

مرتبه یعین صبح، ظهر، شب یک قاشق چاخیوری از این رشبت داده شود،  3روز شمک چبه اکر نکرده، روزی  25روز ای  9میشود، حال اگر 

 .اجنری به نوزاد داده نشود ۀگوشت و دان :توجه

 بند آ مدن ادرار و مدفوع:

روزی یک قاشق مرابخوری مرصف شود. و بعد از  ،+ پودر بذر کرفس از تریۀ عنیاب() مصغ شریابه درخت کُنارخملوط ، به مدت سه روزـ 1

، ریدشق پلوخوری خبو شب یک قا درست شده ابشد،صبح و )در بامیران دایبیت( ی اجنری که اب قند ای شریه توترشبت ای مرابی  ،این سه روزگذشت 

ع الکبد )س نگ شکن( جَ عرصانه جوشاندۀ ُامی وَ  ـ4، اکهو بدون ُسس خورده شود ،به مهراه غذا ـ3، یک لیوان آ ب انگور اتزه میل شود روزیـ 2

ت عنب ادلب)رگهای گیاه انگور خرس که ب )منع مرصف در زانن ابردار و  نید سپس آ ب آ نرا صاف کرده بنوش یددقیقه در آ ن خبیسا 15( را به مدی

 شریده(.

 :()یبوست شدید بند آ مدن مدفوع

 :روز مدفوع نکرده و روی شمک مریض مانند قلوه قلوه س نگ شده 31اگر بامیری 

، وریدسپس اب قند خب (َدم کنیدآ جبوش  یک اس تاکن در برتاش ید و سانیت مرت فلوس )داخل آ نرا11صبح  ـ1قوی:  فاده از ُمسِهل های بس یاراس ت

 یک اس تاکن خملوط :عرصانه ـ3 برگ اکس ین، +گل خمتی خبیازی +دگل خمتی سفی +توت اب خملوط برگ س نا وسط روز یک اس تاکن شریۀ ـ2

یدی+یک قاشق چاخیوری  گالب+  کگل خمتی اب روغن کرچَ  ش بها تنقیۀ جوشاندۀ ـ4توت،  ۀشرییک قاشق غذا خوری  پودر گل محم

جوش، به مهراه اکهو بدون ُسس،  انهار: آ بگوشت، ماست ـ3وسط روز: گالیب، طالیب،  ـ2صبحانه: شری رسد اب عسل َگَون،  ـ1: غذای خمصوص

ل شب هفت  ـ5آ ن جبوید،  ۀعرصانه: انگور اب هس ت ـ4 روغن زیتون، به مهراه  آ بغوره+ + شام: سوپ رقیق ـ6هفت عدد آ لو خبارا، عدد اجنری، آ وی

 اکهو بدون ُسس

م معده و روده و چسبندگی روده  کوشاد )ژانس یان= جنطیاان(، دمکردۀ گل اببونه :درمان گرفتگی روده ها و توری
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 کولون زمخی و کولیت زمخی، اب خونریزی شدید:

 ُاسانسهای ش مییایئ، چربیهای اب ترانس ابال، میوۀ موز، خرما، فست فودها، رسخ کردین و تَف دادین  :ازپرهزی شود 

خوردن  ـ4 آ انر، پودر هس تۀ ـ3عدد بعد از شام،  یکعدد بعد از انهار،  یکخرمالو  ۀمیو ـ2عدد در بنی روز،  14س نجد  ۀمیو ـ1: درمان

هفت عدد میوۀ آ مهل ای دو قاشق غذا خوری مرابی آ مهل صبح و  ـ7 دمکردۀ گل بومادران اب شکر،ـ 6دمکردۀ گل اببونه اب شکر،  ـ5، س یاهدانه

 شب میل شود.

 اس پام عصیب روده و یبوست حاد و مزمن: = کولیک روده

 : جوش زدن، خود خوری، اسرتس، اضطراب، اختالل هرایس )پانیک(، افرسدگی و...پرهزی شود از

 و عالوه بر آ ن: مزاجان، مسهل قوی در رسد مزاجان ادن مسهل قوی در گرمد: درمان

 گاو کُشک = شربم                   ُشرُبم = فرفیون )بس یار گرم گرم است( ـ1

 شربم قرمز = بنت قنسول                                                        

 شربم کبری = ماُهو داِنه                                                             

نا حِ  ـ2 نا َمکیی، س َ ه: جازی )س َ  روده میآ ورد( -التهاب  -زایده روی در مرصف کولیت توجی

 ]منع مرصف در کودک زیر دو سال و در زن حامهل و در زن چبیه شریده[، ُگل راعی، قطره هایپریان( اب آ ب ای اب عسلُهوفاریقون ) :صبحـ 3

 عسل به مهراهچای کوهی ظهر:  ـ4

 وایل فلور( به مهراه آ ب گل ساعیت) قطره پا یس پیی، قرصشب:  ـ5

یدی اب عسل ـ6  و یک لیوان آ ب ُگلقَند، پودر گل محم

نا )زن حامهل خنورد(+ برگ اکس ین+ گل خمتی سفید ـ خمطوط7  به نسبت مساوی در یک لیوان آ ب + گل خمتی خبیازیبرگ س َ

یدی+ برگ اکس ین+ گل خمتگلربگ  ـ خملوط8  به نسبت مساوی در یک لیوان آ ب+ گل خمتی خبیازی ی سفیدمحم

 ، دمکردۀ ُگل گلرنگ ُمسهِل و زاید کنندۀ اسپرمشری رسد صبحگاهی اب عسل ـ9

 در ش بانه روز لیوان آ جبوش ولرم 4لیوان آ ب رسد عادی،  4 ـ11

 عدد آ لو خیسانده شود( 7)یعین در یک لیوان آ ب  ، آ ب آ لوعدد(  14ایل  7) آ لو خبارا ـ11

 ، گیالسمغز خیار، طالیب، گالیب، اکهو ـ12

 )در بامیران دایبیت( توت  ای رشبت آ ن اب قند ای اب شریۀمرابی دو قاشق غذا خوری ، عدد( 7) اجنریـ 13

 )زیرا پُرز کیوی بامیری آ مس ای تنگی نفس می آ ورد( توت، توت فرنگی، کیوی اب پوست آ ن بدون پُرز ـ14

 یت درمان میشود.هر نوع یبوس  اب عسل ای قند خبورید، سانتمیرت فلوس، هر ابر مغز آ نرا تراش یده در آ جبوش رخیته، خملوط کنید و 11ه ات س ـ15

 س یاهدانهـ بعد از هر غذا یک قاشق چاخیوری 16

 25گرم(+ ختم کرفس ) 25گرم(+ آ ویشن ) 15گرم(+ مرزجنوش ) 15گرم(+ دانۀ شوید ) 15ـ دارو مرکیبۀ ضد کولیک و اس پامس: ابدرجنبویه )17

گرم(، این خملوط را پودر کرده و یک قاشق مرابی خوری از این خملوط در دو لیوان آ ب جبوشانید و پس از صاف کردن،  25گرم(+ دانۀ گش نزی )

 قبل از هر وعدۀ غذایئ نمیی از آ ن را میل کنید.

ک اش تها، خوش بو کنندۀ دهان، تقویت اعصاب، تقویت لثیه )به عنوان دهان شویه(  گل میخک دارویئ*  )غنچه های ابز نشده(: ضدی نفخ، حمری

 سال و زانن حامهل اس تفاده نکنند[ 7]کوداکن زیر 

 : ضدی اس پامس و مسکیین قویی برای دردهای دس تگاه گوارش و افزایش دهندۀ اش تهالکپوره* 

 ویی معده، ضدی دل پیچه )اس پامس دس تگاه گوارش(، مکک به درمان اسهالهای آ مییب: ضدی نفخ و مقاککویت* 
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 :پیچش های شمکی توآ م اب درد(َمغصًا= ) دل پیچه

 میوۀ موز و اکفئنی زاید، ختم مرغ، کوکو، فست فودها ،: غذای مانده، اسانس های ش مییایئ، ترانس چریب ابال، رسخ کردین، اسرتسپرهزی شود از

 خت شود، روزی یکی، دو عدد میخورد.گردو را اب پوستش روی آ تش قرار میدهد ات مغز پُ ـ 1: درمان

 شمک روش دارد، که دامئ IBSدارد یعین  2بامیری که انرسایئ انتهایئ رودۀ کوچک به نوع  درمان در آ انر مرصف س نجد، و عنیاب و پودر هس تۀ ـ2

 نصف قاشق چاخیوری پودر کُنُدِر خوراّک مرغوب خملوط اب یک قاشق غذاخوری شکر میل کنید. ـ3، بس یار مفید است

ی معده، و درمان چنگ زدگی معده، درمان سوء هامضه4  ـ نعناء: ضدی نفخ، درمان دل پیچه های گواریش )آ نیت اس پامسودیک(، مقوی

 )اس پامس عضالت دس تگاه گوارش( ـ ِهل سزب: در درمان نفخ شمک، درمان سوء هامضه، اکهش دل پیچه5

زداید گاز معده( نفخ شمک  :)ا 

 و انرسایئ کبد پوست گوجه سزب ، دوغ گاز دار، پوست گوجه فرنگی،، نوشابه های گاز دارسیب پوست حبوابت خنورید، پوست و تفالۀ: پرهزی شود از

یک چهار زیره به مهراه غذا و بعد از غذا  ـ3ره ابشد، زی خبورید به مهراهبرجن و مااکروین هرگاه خواستید  ـ2رشبت گریپ واتر خبورید،  ـ1: درمان

ات انجبای  :ـ دمکردۀ مورد6، هلیلۀ س یاه ـ5، دمکردۀ گل بومادران اب شکر ـ4قاشق چاخیوری س یاهدانه خبورید،  ضدی نفخ و خلط آ ور و رفع ترّشی

ـ گش نزی: ضدی نفخ، ضدی اس پامس 8، نفخ و رفع سوء هامضه )مکک به هضم غذا( ضدی  :ـ ُگپَر7رمحی و درمان آ فت دهان و تبخال )درمان موضعی(، 

 .دس تگاه گوارش )پیشگریی و اکهش دل پیچه(، اش تها آ ور، درمان اسهال و عفونتهای روده ای؛ چون خاصییت ضدی قارچ و ضدی ابکرتی دارد

ی معده: مرزجنوش، : ضد نفخ، تسهیل کنندۀ هضم غذا، رفع چنگ زدگی معدهمرزه ه ضدی نفخ و : ضدی نفخ بویژ شوید، ضدی نفخ، آ رام خبش و مقوی

 قولنج کوداکن، رفع اس تفراغ و رفع سکسکه خمصوصا در افرادی که چریب ابال دارند.

 :)قَراِقر( قرقره های شمکی و روده ای

یوۀ م ری، کیک خامه ای، جگر س یاه، لکه پاچه، ختم مرغ، کوکو، خامه، رسش پوست حبوابت، نوشابه های گازداز و دوغ گازدار،: پرهزی شود از

 ترانس چریب ابال(. طور لکییبخ کردین )موز، رس 

جقو( ، ختم شوید،زیره سزب، زیره س یاه و ابداین رومی )آ نیسون( ـ1: درمان  و از این خملوط شود خملوطبه نسبت مساوی  ابداین سزب )خوردانه، ا 

 ید.هدانه بعد از هر غذا خبورس یایک قاشق چاخیوری  ـ2 ،خورده شود شام انهار و یک قاشق مرابی خوری به مهراه

 دفع کرم، کرمک، انگل، کرم کدو، کرم آ ساکریس و ... :

 اب دست نشس ته غذا خنورید، سزبی نشس ته و میوۀ نشس ته خنورید، بعد از مسرتاح )توالت( دس تهای خود را اب شامپو ای صابون بشوئید.

 .متر هندیخوردن ـ 3ـ روغن ابداین خورده شود، کرم کش و ِضدیِ انگل است، 2ـ مغز خام ختمۀ هندوانه، 1: درمان

گیجه و : زایده روی در مرصف آ نقوزه نشود زیرا رس توجه( ]لتیت=حلتیت ُمنََت=انقوزۀ هرایتـ آ نقوزه )مصغ درختچه آ جِندان=مصغ درختچۀ کاُم=ح 4

 گرم لکم برگ هر روز خورده شود، انبود کنندۀ انگل های معده و روده است و رفع انگل اطفال میکند. 31ایل  21ـ آ ب 5[، مسمومییت می آ ورد.

ت نمی ساعت َدم شود، متامی آ ن گلها و  251گرم از ُگل های درختچۀ کوسو )جشرة الکوسو ای جشرة اجلش یه( را در  21ـ 6  گرم آ جبوش رخیته و مدی

خوردن این َدمکرده تش نه میشوید، ویل آ ب خنورید و جبای آ ن یک قاشق آ بلمیو ترش اتزه خبورید(، سپس روغن  آ جبوش ولرم را خبورید )بعد از

ساعت بعد از خوردن این دارو متامی کرم ها خارج میشود،  7: ات توجه]زیتون خورده، یک ساعت که گذشت برای دفع مدفوع به دستشویی بروید. 

عدد خرمای  7ـ هنگام خواب 8عدد خرمای خشک خبورید )غری از خرمای بَرین(،  7ـ صبح انش تا، 7، [ه خبوریداز آ ن به بعد میتوانید غذای روزان

ـ خوردن یک قاشق چاخیوری پودر پوست میوۀ اانر اب یک لیوان آ ب 11 عسکری،خوردن رسکۀ طبیعی انگور  ،ـ قبل از غذا9خشک خبورید، 

ه:تگرم در دفع کرم آ ساکریس، بس یار مؤثیر است ) ـ فوفَل در درمان ِمنُوراژی 11، ساعت روغن کرچک خبورد( 2بعد از اگر کیس یبوست دارد  وجی

ۀ برگ درخت گردو ضدی کرم کدو ـ جوشانده ای دمکرد12و درمان کرهمای نواری و ضدی رسفه )نظری قُدوِمۀ شریازی که ضدی رسفه و ملنیی است(، 

 .است
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 :)گشاد شدن وریدهای درون َمجراِی مقعدی( بواسری = مهورئید

 خوین.1داخیل                   ع بواسریانوا

 ابدی.2    خاریج             غری خوین                  

 سامچه ای.3                                                     

 دگمه ای.4                                                     

           ،میوۀ موز، بیسکویت سفید، انن سفید،شکر، سینه مرغ، ُاسانسهای ش مییایئ )نوشابه های گاز دار، آ مبیوه های ش مییایئ و...( :پرهزی شود از

 مک حترّک، اضافه وزن.

 :درمان

وشاندۀ ج ت اب انهار، ُخرِفه یک مشت اب شام،: مسیاق )یک قاشق چاخیوری صبح و یک قاشق چاخیوری شب(، تره یک مشبواسری خوین ـ1 

ی آ ن اب  ریشۀ درخت اانر، تره فرنگی،                     ،ندق ، دمکردۀ گل بومادران اب قند اب ، دمکردۀ گل اببونهقندبرگ درخت انگور، میوۀ ِبه ای مرابی

ی معده )مکک به  [، هضم غذا نظری اکس ین(، درمان بواسری خوینهلیلۀ اکبیل ]برای درمان َاِدِم شمکی، افزایش دهندۀ بزاق دهان، ضدی نفخ، مقوی

 ُگلنار فاریس )درمان ِمنُوراژی، درمان بواسری خوین، پیشگریی از آ ترو اسلکروز(

اشق ، یک قاشق چاخیوری آ نیسون )زیرۀ سزب شریین( را اب یک قآ ن جبوید و خبورید هر روز عرصانه سه خوشه انگور اب هس تۀ: بواسری ابدی ـ2 

یل سه ابر ، کرفس و یک قاشق مرابخوری قند نرم بکوبید و هر روز خبوریدچاخیوری ختم  روی آ ن  که حوهلی نشسَت روی ِخشِت داغدو ا 

 .انداختید

یده و خورده مغز گردو اب مهدیگر جو دو  نصف اس تاکن عرق زنیان اب : الف: یک قاشق چاخیوری زنیان ایای و بواسری دگمه ایبواسری سامچه  ـ4و3

 هر شب ات صبح بر حملی گذارند ات هببودی اکمل حاصل شود.ختم مرغ را  ر هس تۀ هلیلۀ زرد خملوط اب سفیدۀ، ب: پودودش

جوشاندۀ برگ َحساس و  ـ3، قندخوردن کوبیدۀ کُنُدر اب  ـ2دمکرده ای جوشاندۀ ریشۀ حشیشة البواسری )علف بواسری(،  ـ1: درمان معومی بواسری

: زایده روی در خوردن دمکرده ای جوشاندۀ برگ و ریشۀ حساس، مسمومییت می توجیه] ریشۀ َحساس )گیاه َحساس = گل قارکون = مس تحیه(

 آ ورد و موجب ریزش مو میشود[.

روغن خیار  موضع دردروزی سه مرتبه روی  ـ2را بر حملی بواسری ضامد کنید،  چای دمکرده که چای آ ن مرصف شده تُفالۀ ـ1: درمان درد بواسری

پامد ـ 6خرفه به مهراه غذا خبورید، سزبی ـ5آ ن جبوید و خبورید،  روزی دو خوشه انگور اب هس تۀ ـ4د، خبوری به مهراه غذاسزبی تره  ـ3مبالید، 

 موضع مبالید. رش مییایئ مهوروئید ب

 مسکین درد مقعدی و درد رمحی:

 ، پارچۀ آ غش ته به جوشاندۀ برگ پس ته را در حملی بگذاریدبنش ینید ای بصورت ضامددر جوشاندۀ برگ پس ته 

 :، درمان پزیی، درمان ِپُروالپُسوسبریون زدگی مقعد )َرخاء(

ه:  میوۀ موز و اکفئنی زاید )چای، قهوه، شالکت، اکاکئو، نساکفه( و نوشابه های گازدار و آ مبیوه های ش مییایئ خنورید. توجی

ـ در 3بنش ینید،  در جوشاندۀ پوست اانرروزی چند مرتبه ـ 2، بنش ینید خست پس ته سفید و پوستروزی چند مرتبه در جوشاندۀ ـ 1 درمان:

ایح درمان میکنند.  پزشکی جدید اب جری
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 شقاق مقعد:

 .فته میشودفرانسوی، گ  به زابن عریب،  فژِیر به زابن انگلییس، و فیِِش به زابن )انصور، نواصری( سورشقاق مقعد به زابن فاریس، ان

 لباس زیر را هر روز عوض کنید. ـ1

 هر ابر بعد از اجابت مزاج، خود را اب یکی از حملولهای زیر شستشو دهید: ـ2

 تادین، ج.سایلون )ساولون(نات، ب.بِ نگِ رمَ حملولهای ش مییایئ: آ .پِ 

 حملولهای گیاهی: آ .آ ب رسکه، ب.گل اببونه، ج.گل بومادران

 از داروهای لینت دهندۀ مزاج اس تفاده کنید: به طور مرتیب ـ3

 .نگوراملنیی ها مثل: تره، اکس ین، زنیان، گردو، برگ س نا، گل خمتی )سفید و خبیازی(، اجنری، اکهو، آ لو خبارا، گالیب، گیالس، طالیب، خربزه، 

 .ریه توتش پودر گل محمدی+ مسهل ها مثل: روغن زیتون، ُگلقَند، شریه توت، رشبت اجنری، خملوط گالب+

 اس تفاده از پامدها و داروهای خشک کنندۀ زمخ: ضامد پودر زردچوبۀ خالص روی حمل گذاش ته اب پارچۀ خنی روی آ نرا ببندید و بگذارید از شب ـ4

 ات صبح ابشد.

صاف  جبوشانید و در آ ب، مهۀ اینها را به نسبت مساوی عد کویف، پوست آ انر، بلوط، ماُزوهر روز گل بومادران، مرمی گیل، برگ مورد، سُ  ـ5

ت   دقیقه بنش ینید. 21کردۀ آ ن به مدی

 در درمان شقاق مقعد انیش از گرمی و حرارت )و ای گرم مزایج( ابیس یت هر روز اینها را خبورد:  ـ6

کر رسخ  شآ ب کدو خملوط اب شکر زرد خوزس تان )طربزد( ای اب   لعاب ِبه دانه اب شری خشت و شکر زرد خوزس تان،   مغز خیار بوته ای،

 لعاب اسفرزه خملوط اب شکر زرد خوزس تان   مازندران،

ییت گویند: در صورت خونریزی زاید از شقاق مقعد برای یکبار: آ .فَصد از ابزو و زیر زانو توصیه شده، ب.جحامت خشک )ابدکش(  ـ7 در طبی سن

 .از هتیگاه، کفل ها )کپل ها(، و زانو ها، توصیه شده

ونت و خون مهراه ابشد ابیس یت زاج سزب و زاج سفید را به نسبت مساوی نرم بسایید و بر آ ن بپاش ید ات مه از خونریزی و اگر زمخ مقعد اب عف ـ8

 مه از عفونت جلوگریی کند و مه این که زمخ التیام خبشد.

ه  دارمی که هنیی کرده است(: هیچگاه خمرج بول )ادرار( و خمرج غائط )مدفوع( را اب آ ب داغ نشوئید )رواایت در کتب ش یعه توجی

 درمان بلغم اضایف، درمان یبوست، درمان شقاق مقعد، درمان خلط اضایف و خماط اضایف، درمان ازداید گاز معده ای و روده ای:

خوری مرهر یک از َانَزوت )مصغ سفید قرمز، زرد رنگ( و مغز گردو را آ س یاب کرده و به نسبت مساوی خملوط کنید، و هر روز یک قاشق  ابی

 میل کنید.

 جمرای غری طبیعی خروج مدفوع )فیس تول مدفوعی، ابسور(:

ر را اب یکی از موارد زیر خملوط کردهالف.  ِ معطی  :و به حمل مبالید روغن بنفشۀ ِطیبی

 ـ روغن ختم خیار4ـ اب روغن شفتالو، 3ـ روغن هلو، 2ـ ُمورد )از مهه قوی تر است(، 1

ه] خبورید ساس= گل قارکون= مس تحیه(جوشاندۀ برگ َحساس و ریشۀ َحساس )گیاه حَ نصف اس تاکن ب.  : زایده روی در خوردن توجی

 دمکرده ای جوشاندۀ برگ و ریشۀ حساس، مسمومییت میآ ورد و موجب ریزش مو میشود[.

 فَتق:

 کوبیدۀ برگ َحساس خملوط اب روغن کنجد ای خملوط اب روغن زیتون ضامد شود.


