
 :بعضی از بیماریهای صفرادر درمان  استاد آیت اهلل علّامه سید حسن ضیائیبیان نظریّة 

 س نگ صفراشن و 

  مواردی که ابید پرهزی شود:

کوکو، رسخ کردین، لکّه پاچه، روغن جامد، تَف دادین، کیک خامه ای، رولت،  ختم مرغ، )خامه، رسشری،ی اب ترانس ابال چربهیا ـ1

 )آ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های گازدار، بستین های صنعیت سانسهای ش مییاییا ـ2، جگر س یاه، میوۀ موز، ته دیگ(، انرجنکی

، نساکفه، اکاکئو، )مانند چای ، قهوهاکفئنی زاید  ـ4، و...( )قند، شکر، شریینیجات قنادی ها قندهای ش مییایی ـ3 ،(...و

ـ شوری ها و غذاهای شور،  8 عرق ریزش زاید و مک آ یب بدن، ـ7قرصهای ضّد حاملگی،  ـ6 ،ـ آ خالط گلو و سینه5 ،(شالکت

 ـ گوشت قرمز گاو11ـ ابدجمان، 11ـ میگو، 9

 الف: درمان س نگ های به نوع لکسرتویل: 

و  لیوان آ ب خبورد 2ساعت  6هر  ـ1

 عرق ریزش زاید نداش ته ابشد.

غذایئ مقداری زیتون  ۀوعد اب هر ـ2

 .خورایک خبورید

 .مرصف زعفران ـ3

س بوس اب مکی عسل دافع  ۀدمکرد ـ4

  .س نگهای صفراوی می ابشد

 .خوردن شاهی ـ5

 .تُرب س یاه ۀعصار ـ6

 .کنگر فرنگی ـ7

 .علف هفت بند و نعنا ۀجوشاند ـ 8

 .گیاه شاتره ۀشری ـ9

و برگ و گل وست پ ۀجوشاند ـ11

 .بید مشک

ْجُل گلهای برس یه که آ ن را ر   ۀشری ـ11

 می انمند. (ر جُل الَقطّ = پای گربهاله ّر )

امرمتام قسمتهای  ـ12  .گیاه ُاُذُن احل 

 ۀپرورده در رسک ۀرخوردن تَ  ـ13

 .یطبیع

ـ آ ب برگ چغندر خملوط اب آ ب 14

هوجی زرد )زردک(، دفع کنندۀ س نگ 

 کیسه صفرا است.

 َحساس و ریشۀ جوشاندۀ برگـ 15

= َحساس )گیاه َحساس= گل قارکون

: زایده روی در توّجهمس تحیه( ]

خوردن دمکرده ای جوشاندۀ برگ و 

ریشۀ حساس، مسمومیّت می آ ورد و 

 موجب ریزش مو میشود[.

 : ب: درمان س نگهای پیگامنته ای قهوه ای

 حاملگی خنورید و َعنّاب خبورید. عالوه بر دس تورات ابال، اکفئنی و قرصهای ضدّ 

 : س یاه ای ج: درمان س نگهای پیگامنته

 خملوط اب عسل خبورید ۀو آ ب سیب اتز ،انگور عالوه بر دس تورات ابال، عفونت ادراری و عفونت دس تگاه تناسیل نداش ته ابش ید و میوۀ

 اجرایئ درمان س نگ صفرا: دس تورالعمل

 خملوط اب عسل طبیعی صبح انش تا: یک اس تاکن جوشاندۀ َعنّاب

ـ عرق 2ـ خوردن رشبت عسل و خاکشری )اب آ ب رسد برای گرم مزاجان و اب آ ب گرم برای رسد مزاجان(، 1در بنی روز: 

 ـ آ ب شاه توت5ـ آ ب ترب، 4ـ عرق خرفه، 3زرشک، 

ه  به مهراه انهار: روغن زیتون، اکهو )بدون ُسس(، آ ب پیاز، سوپ جو، سزبی ُخرف 

 ـ عرق هوجی زرد5ـ عرق اکس ین، 4ـ عرق گزنه، 3ـ عرق گل بیدمشک، 2انۀ رس یدۀ شریین، ـ هندو 1عرصانه: 

 ـ آ ب انرجن2ـ جوشاندۀ ریشۀ زرشک اب عسل خملوط کنید و میل کنید، 1مغرب: 

 به مهراه شام: روغن زیتون، کدو مسّمی )کدو سزب= کدو خورش یت(، لکم مقری، ُتُرب

 یک کیلو آ جبوش َدم کنید و آ ب آ نرا ات وقت خواب مک مک میل کنید. گرم برگهای اکس ین وحشی را در 31شب: 



 صفرا ۀبرای نظم معلکرد  کیس

 زرشک کوهی  ـ4 آ ب آ لبالو    ـ3سکنجبنی     ـ2آ ش غوره     ـ1: هفته ای یک ابر 

  صفرا ۀکیس برای نظم اکرک رد  

 وسط  فلوس را صبح انش تا میل کنید  ۀخیساند ریک اب هر ماه

  تسکنی درد صفرا 

 برگهای اتزه ای خشک متشک ۀشری ـ2خبورید،  ( اب آ بخون دارید بدون منک ابشددر صوریت که فشار متر هندی ) ـ1

 خرما ۀهس ت ۀجوشاند ـ5 ،صبحگاهی ۀعسل رقیق شد ـ4، راست بگذارید ۀضامد پونه داغ را زیر دند چای پونه خبورید و ـ3

گوگ( رچزیهایی که صفرا بَ   می ابشد  )لِک 

 ()قاصدک گیاه گل قاصد ـ1

 گل اببونه ۀدمکرد ـ2

 زرشکۀ جوشاند ـ3

 غوره ـ4

 ماُء الّشعری ـ5

 مغز خیار ـ6

 کدو مسّمی ـ7

 ریواس ـ 8

 اانر ـ9

 آ ش گوجه سزب ـ11

 آ ب سامق سزب ـ11

 به مهراه غذا ماست و دوغ خبورید ـ12

عدد آ لو  7 هر شب قبل از شام،ـ 13

ی  خشک بصورت مکیدین میل خبارا

 کنید.

ـ فقط به مّدت دو هفته، روزی 14

یک اس تاکن دمکردۀ تُرَشک ترش میل 

 کنید.

 درمان دفع صفرای اضایف در خون     

 عایل صفرا است ۀ چغندر پاک کنندۀـ شری3     کنگر فرنگی ۀجوشاند ـ2روانس       ۀریش ۀجوشاند ـ1

 صفرا ۀدرمان ورم کیس

 جوجه خبورید ۀآ ب پخت ـ2  ( به مریض داده شود   ند سوپ ای آ بگوشت یب منک و ادویهغذای رقیق )مان  ـ1

 د   یآ ب اکس ین خبور ـ5       دیعنّاب خبور ۀخیساند ـ4    د  یورعرق بید مشک و گالب خب ـ3

 صفرا ۀدرمان اضطراب کیس

 نعنا خبورید ۀکردوزی سه اس تاکن دمر 

 


