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  مقدمه

 میبسم اهللا الرحمن الرح

 ي هادهی از خواص وفای بعضدی خوانی کتاب منی نگارش را به من عطا فرمود،آنچه در انی اقی وسپاس خداوند را که توفحمد

.  شده استانی باشد که به صورت خالصه بی مجاتی سبزی ها و بعضوهی در مموجود

 ، به حضور وشناخت جاتی ها و سبزوهی درمان با می ها قبل از درك چگونگوهی کتاب و دقت وتأمل در خواص منی خواندن ابا

.  بردمی خواهیخداوند متعال وعظمت و قدرت او پ

 دهی بخشنتیز) ع( ائمه اطهار ایو ) ص( اکرم امبری از پیثی که هر مطلب با ذکر حد برآن بوده استی کتاب سعنی نگارش ادر

 انی بي بشر چاره ايازهای همه ني کامل تر است وبراگری دانی ادی اسالم از تمامیعنی نی مسلمنیشود و تذکر داده شود که د

ا است؛  درمان با آنهي سالم و راه هاي هایاک خوریکرده است که ازجمله آنها معرف

 توان به ی می ها جستجو کرد که از جمله آن مواد معدنوهی توان در می دارد مازی را که بدن انسان به آن نی نوع مواد معدنهر

:  اشاره کردریموارد ز

 کی، ارسن)  سل، سرطان ، ورم و عفونت غده هاي هايماری به استخوان ها، درمان بیغذارسان(، آهک)یدردرمان کم خون: (آهن

 شی رشد وافزا،ی عصبي هايماری مغز، ضد بازیموردن:(، فسفر )  کندی ميری گشی دهد واز سل پی مرویبه بدن ن:(

 میزی،من) کندی خون را فعال مانی کند وجریرگ ها و استخوان ها را محکم م:(سیلی،س) دهدی مرویبه عضالت ن(،قند) سلول

، ) کندی ميری ،هضم را آسان و از سرطان جلوگمی کند، اعصاب را تنظیمعده و روده ها را فعال م:(

 ، عفونت ی و ضدعفونهیخون را تصف: (، گوگرد) کندی ميری گشی و نقرس پسمی و از رماتادی ادرار را زت،یقلب را تقو: (میپتاس

 ی ممی ها را تنظ غدهي را درمان وترشح هاسمیادرارآور است، نقرس ورمات( دی،)  کندی را درمان می پوستيهایماری وبی داخليها

  .)کند

 

   هاوهی نکندن مپوست

.  تواند از آنها بهره مند شودی است که انسان ميدی خواص و فواي دارازی ها نوهی که پوست ممیی است بگوالزم

 ین م بدازی ها ومواد موردننیتامی وي سفارش شده است ، چرا که دارااری ها بسوهی مگری پرتقال،هلو ودب،ی در مورد پوست سمثالً

. باشد

: دی فرمای مشانیدرباره احوال پدر گرام) ع( صادق امام

.  دانستی را مکروه موهی پوست کندن محضرت

: دی فرمای موهی حضرت درباب شستن منیهمچن

  . دی در آب فرو برای دی آن را باآب شستشو دهد،ی به دست شما رسی است وقتی سمومي اوهی هر ميبرا

  ی بهشتي هاوهیم

.  انددهی نامی بهشتي هاوهی درنظرگرفته شده است و آنها را از مي اژهی ها ارزش ووهی از می بعضياسالم برا نیدرد

: دی فرمای می بهشتي هاوهیدرباره م) ع( صادقامام

 در قرآن تونی و زری ها به همراه انجوهی منی از ایبعض.  ،به ، انگور ،خرمابی است ، انار ،سای در دنی بهشتي هاوهی از موهی مپنج

.  نام برده شده اندزی نمیکر
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مسواك

.  توان به بهداشت دهان و دندان اشاره کردی داده است که از جمله آنها متی در همه مراحل به بهداشت انسان اهماسالم

: دی فرمای مسواك متیدر مورد اهم) ص (امبراکرمیپ

.  کردمیر م امتم دشوار نبود، با هر نماز، به مسواك کردن امي برااگر

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  دندان در امان خواهد بوددنی از درد کشد،ی از مسواك وخالل استفاده نماهرکس

: دی فرمای مسواك کردن مي هادهیدرباره فا) ع( صادقامام

:  استدهی کردن دوازده فادرمسواك

 دی کند؛ دندان ها را سفی می دهد؛ خداوند راضید؛ نور چشم را جال م کنی است ؛ دهان را پاك مامبری کردن، از سنت پمسواك

 برد؛ حافظه را ی منی کند؛ بلغم را از بی مادی کند؛ اشتها را زی کند؛ لثه را محکم می ميری کند؛ از خراب شدن دندان جلوگیم

.  کندی خوشحال مزی کند؛ مالئکه را نی مادی زرا انسان ي کند؛ حسنه های مادیز

 افتنی ي براشتری ببی توجه و ترقي کران است که برای بییای از دري شود، قطره ای مانی آنها بي که برایاتی خواص و روانیا

  .  شودی مانی بگری ديقطره ا

  آلبالو

.  سرد استیعتی طبي داراآلبالو

.  باشدی مA,C,E ی تابستانوهی منی موجود در اي هانیتامیو

.  اشاره کردمیزی مس ومن،يم،روی و آهن، سدمی توان به پتاسی است که از جمله آنها می معدنی امالحي داراآلبالو

.  استي و درمان الغرشی اعصاب را آرام ، اشتها را افزاآلبالو

.  بردی منی را از بی را برطرف و خارش پوستیتشنگ

.  دهدی غلظت و فشارخون را کاهش م،ی قلبي هايماریب

.  دهدیو فشار خون را کاهش م غلظت ،ی قلبي هايماریب

.  دندان موثر استیدگی و درمان پوسيریشگی پدر

.  کندی ميریشگی رگ ها پسی را درمان و از واری را کاهش ،کم خوابکلسترول

.  بردی منی است واسهال را از بقابض

.  بردی منی را از بهی و سنگ کلصفرا

. ت اسدی دارند، مفی و مزاج گرمی که چربی کسانيبرا

.  توانند آلبالو بخورندی کاهش وزن ، مي وزن دارند براشی که افزای دهد و کسانی وزن را کاهش مآلبالو،

.  دهدی مشی مردها را افزاي قدرت بارورآلبالو

.  دهدی ودرد مفاصل را کاهش مسردرد

.  استدی مفاری و التهاب ورم معده بسسمی درمان نقرس، روماتدر

.  کندیسوء هاضمه و حالت تهوع را درمان م کبد ، ي هایینارسا

. دی نمای درمان مزی را نی هست و کم خونستی بخش است بلکه خون ساز نروی نه تنها نآلبالو

.  دهدی کننده روده است و ورم معده را کاهش می ضد عفونآلبالو
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 دارند ابتی دری نظي هايماری که بی؛ پس کسان دهدی کاهش مزی آورد، بلکه قند خون را نی منیی خون را پای نه تنها چربآلبالو

.  توانند آلبالو بخورندی راحت میالی جهت با خنیاز ا

  . داستی مفهی درمان ورم کلي آلبالو ادرارآور است وبرانیهمچن

  آلو

.  سرداستیعی طبي داراآلو

.  اشاره کردA,C توان به ی آلو مي هانیتامی جمله واز

:  توان بهی است که از جمله آنها میدن از مواد معی شامل بعضآلو

.  اشاره کرددراتی و کربوهمی کلسم،یزی فسفر، منم،ی ،سدمیآهن،پتاس

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها ماری بسیی داروي هادهی فاي داراآلو

. دی نمای و فکر را باز متی را تقوی ذهني هاتی فعالآلو

 نیآلو همچن.  بردی منی را از بی جسمی و خستگی را درمان وضعف، ناتوانی ، قندخون را کنترل،کم خونمی را تنظفشارخون

.  دهدی کاهش مزی را نیچرب

 نموده و تهوع را از تی و تقومیدستگاه هاضمه را تنظ.  و سرطان رابه عهده داردی ، گوارشی عروق،ی قلبي هايماری ازبيریشگیپ

.  بردی منیب

.  بردی منی دستگاه گوارش را از بيعده وسم ها مي هاانگل

. دی نمای درمان مزی و سوء هاضمه را ني روده اي کننده است، بلکه تب های نه تنها ضد عفونآلو

.  داردیی و نقرس نقش بسزابوستی سر درد،سم،ی روماتن،یی تصلب شرار،ی چون بواسیی هايماری در درمان بآلو

.  بردی منی را کاهش داده و خارش بدن را از ب بدنی ،حرارت دروناهی سيآلو

  آناناس

.  استA,B1,B2,B6,C ي هانیتامی وي داراآناناس

:  اشاره کردری توان به موارد زی بدن است که از جمله آنها مدی از امالح مفياری بسي دارانیهمچن

.  ومنگنزمیزی منم،ی ، فسفر، کلسمی ،سدمیآهن،پتاس

:  اشاره کردری توان به موارد زی آناناس م قابل ذکري هادهی فااز

. دی نمای منی بدن تأمي را براياری بسيانرژ

.  داردیی به سزاری را نابود، غذا را هضم و در انعقاد خون تأثی سرطاني را محکم، سلول هااستخوان

 و تخمدان نهی روده، سه،ی ريمورهااز تو. دی نمای برده والتهاب را نابود منی را از بتی مسمومت،ی بدن را تقویمنی استمیس

. دی نمای ممهی ، بیینای رفتن بنیچشم را در برابر از ب. دی نمای ميریشگیپ

  اسفناج

.  در دسترس استزی سال نگری ديهر چند در فصل ها.  استزیی اسفناج پاهی تهي فصل برانیبهتر

.  داده استيخود جا است را در A.C.E.K که از جمله آنها ياری بسي هانیتامی واسفناج

.  اشاره کردمیزی ومنمی توان به آهن،کلسی مزی اسفناج نی مواد معدناز
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:  اشاره کردری توان به موارد زی دارد که از جمله آنها مياری بسی درماني هادهی است که فایی هاي از سبزاسفناج

. دی نمای م حفظی دارد و آنها را از پوکیی در استحکام استخوان ها نقش بسزااسفناج

. دی نمای ميری جلوگدی مانند آب مرواری چشمي هايماری کرده واز بروز بتی را تقویینای قدرت باسفناج

. دی نمای ميری سکته جلوگی از بسته شدن رگ ها، حمله قلبجهی کند که در نتی ميری شدن کلسترول خون جلوگدهی اکساز

.  دهدی کاهش مزی را نفشارخون

.  دهدی مبتال هستند،کاهش مگرنی که به میمارانی را در بیگرنیم ي حمله هاتعداد

. دی نمای ميری و از کند شدن عملکرد آن جلوگدی نمای محافظت مجانی از مغز در برابر استرس و هاسفناج

. دی نمای متی و روده را تقومعده

 ری توان به موارد زی کند که از جمله آنها می ميری از سرطان ها جلوگياری عنوان عامل ضد سرطان عمل نموده و از بروز بسبه

: اشاره کرد

.  دهدی کرده وسرطان پوست را کاهش ميری و روده بزرگ جلوگنهی سي بروز سرطان هااز

. دی نمای ميری سرطان پرستات جلوگي سلولهاری کند واز تکثی شکم را کندترمی سرطاني سلول های سلولمیتقس

. دی نمای و آنها را درمان ميریشگی که از آسم ،ورم و التهاب مفاصل پی معننیا ضد التهاب است به اسفناج

  .  رساندی مياری ی از آهن است که زنان رامخصوصاً در دوران قاعدگی پخته منبع خوباسفناج

  انار

: دی فرمایدر مورد انار م) ص( اکرم امبریپ

.  داردی را چهار روز از او دور مطانیسوسه ش و ودی فرمای می انار بخورد، خداوند قلبش را نورانهرکس

: دی فرمای باره منی دراگری دي در جاحضرت

. دی فرمای می را بخورد تا تمام شود، خداوند قلبش را چهل روز نوراني انارهرکس

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  کندی مراستهی چرا که شکم را پد،ی با پوست بخورانار

 از آن ي حضرت مقدارد؛ی رسشانیبود، خدمت ا) ع (ی مومنان حضرت علری نزد امي که نصف اناریم صعصعه، هنگام به نایشخص

: را به او داد و فرمود

.  کندی بد دهان را برطرف و غم و غصه را نابود مي ، بولی دندان را زاي را با پوست بخور، چرا که زردآن

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

. دی نمای چرا که زبان آنها را زودتر به صحبت باز مد،ی کودکان خود انار بخورانهب

: دی فرمایم) ع( صادقامام

 ادی زشی خورد مگر آن که اشتهای نمری شود وسری خورد مگر آن که سی کنم، چرا که گرسنه آن را نمی رابه انار سفارش مشما

.  شودیم

 :دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  بخشدی را سرعت می چرا که جواند،ی فرزندان خود انار بخورانبه

.  قابض هستنداری سرد و تر است و پوست آن سرد و خشک است و بسوهی مانار

:  اشاره کردری توان به موارد زی ها است که از جمله آنها منیتامی از وياری بسي داراانار
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B1,B2,B3,C 

: وان به تی امالح موجود در انار، ماز

.  اشاره کردمی و سدمی ، کلسمی ،پتاسآهن

:  استری دارد که از جمله آنها موارد زياری بسی درماني هادهی فاانار

.  استدی دفع اوره و کلسترول مفي ادرار آور است و برانیری شانار

 ي برانیریانار ش.  کندی مفای را ای بدن به خصوص خون، نقش مهمعاتی کند و در تعادل مای متی را تقوهی کبد و کلنیری شانار

.  دهدی هست و فشار خون را کاهش مزی کند بلکه خون ساز نی مهینه تنها خون را تصف.  استدی مفرقانیدرمان 

.  کندی صدا را باز و غم و غصه را برطرف می صورت را شاداب، گرفتگرنگ

.  کندیان م را درمبوستی کند و ی مادیترشح صفرا را ز. دی افزای وزن مبر

.  بخشدی مروی درمان ضعف اعصاب است و به بدن نانار

 ی برد،معده و روده ها را پاك می منیآب انار اسهال را از ب.  توان به اشتهاآور بودن آن اشاره کردی می بهشتوهی منی ادی فوااز

 دی زايانار قندها.  کندیرمان و غذا را هضم مسوء هاضمه را د.  آوردی منیی بدن را پاي کند و دمای متیقلب و معده را تقو. کند

  .  شودی میی داروي آن استفاده هاي دانه هانیازگل ، پوست ، برگ درخت انار و همچن.  کندیرا دفع م

  ضررها

ترش  درانار ي روادهیز.  کندی نفخ مدی معده را سست و تولرای کنند زي روادهی در خوردن انار زدی که سرد مزاج هستند، نبایکسان

  .  شودی نمهی توصزی دارند نبوستی که یانار به کسان.  آوردی زخم معده مزین

  ریانج

: دی فرمای مریدرباره انج) ع( اکرم امبریپ

 . داستی مفری نقرس و بواسي چرا که برادی را بخورریانج

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  کندی ميریشگی از قولنج پری انجخوردن

.  گرم وتر داردیعتیطب ریانج

.  اشاره کردA,B1,B2,B6,C نیتامی توان به وی مری موجود در انجي هانیتامی واز

.  اشاره کردمیزی منم،ی ، فسفر، کلسمی توان به آهن،پتاسی وجود دارد که ازجمله آنها مری در انجياری بسامالح

: شاره کرد اری توان به موارد زی مری موجود در انجی درماني هادهی فااز

.  استدی مفاری اعصاب، مغز وقلب بسي براریانج

 کرده و يری جلوگزی آورد، از ضعف عضالت نی و درمان نقرس رابه ارمغان منهی از سرطان سيری کاهش فشار خون ، جلوگریانج

.  کندیسردرد،گوش درد، دندان درد و معده درد را درمان م

.  کندی متیه را تقو معده و رودز،ی ري جهت داشتن دانه هابه

.  کندی را جبران می را برطرف ، کم خونی را درمان ، استخوان را محکم، تشنگقولنج

.  هم چاق کننده استي اندازد؛ البته در مواردی مری را به تاخی را کاهش داده وگرسنگوزن

.  کندی را درمان می پوستي هايماری حرارت بدن را کاهش و باد،ی بدن را زتعرق
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.  شودی می جنسيروی نشی را درمان کرده و موجب افزای و مقاربتيوی ري هايماری ب،ی ورم چرک،ی،تهوع، سوختگ تب

.  بردی منی بد و درد دهان رااز بيبو

.  و کلسترول نداردمی سد،یچرب

.  کندی متی را تقوی جنسيروی سرطان است ونضد

. دی بخشی و سوء هاضمه را بهبود متی هاضمه را تقودستگاه

.  داردزی نی ضد سرطاني هادهی فاریانج

. دی نمای مزیی را درمان کرده وادرار آور است و روده بزرگ را تمبوستی

.  کندی مفای را ای نقش مهمزی کبد نتی کند و در تقوی درد مفاصل را درمان مآرتروز

 احساس کبارهی و به ابدی یقند خونشان کاهش م که ی کساني براری شود،انجی به سرعت روده کوچک جذب مری آنجا که قندانجاز

.  دهدی مشی است و قند خون را افزادی کنند، مفیضعف م

.  است دی مفزی نی پوستي هايماری در درمان بری انجنیهمچن

 مو شزی و ری ، جراحت پوستی در درمان افسردگر،ی انجرهیش.  شودی درمان نفخ و باد معده استفاده مي برازی شده نرخشکیانج

 کند و جراحات و زخم ها را ی کم میابتی را در افراد دنی به انسولازیر،نیبرگ انج.  دهدی است،گلودرد و سرفه را کاهش مدیمف

 فروت پی مانند پرتقال و گريدی اسي هاوهی مواظب مستی بای می خورد ولگری دي هاوهی با موان تی را مریانج.  بخشدی مامیالت

برگ پخته درخت .  داردیی زنان اثر بسزاری ششی افزاي است و براي مقواری بسریسوپ انج.  ندارنديزگار ساریبود چرا که با انج

 ، درد ریجوشانده برگ درخت انج.  آن گذاشتي را رورینج توان برگ درخت ای برطرف کردن ورم، ميبرا.  است نی ملریانج

 آبله، ي است وبراهی و ذات رهی کل،ی دستگاه تنفسيلتهاب مجار خشک ، درمان کننده اریجوشانده انج. دی نمایشکم را درمان م

  . استدی مفزیسرخک و مخملک ن

  ضررها

.  شودی نمهی به قند توصانی دارند و مبتالفی که اختالالت معده و روده،کبد ضعی کساني برار،ی در خوردن انجي روادهیز

.  مضر استزی چشم ني آورد و برای م نفخ و اسهال را به همراهری در خوردن انجي روادهی زنیهمچن

  .  را با گردو بخورندری انجدی که درد کبد دارند بایکسان

  انگور

: دی فرمای انگور مي هادهیدرباره فا) ع(امبراکرمیپ

.   شما انگوراستوهی منی شما نان و بهتري غذانیبهتر

: دی فرمایم) ع (ی مومنان حضرت علریام

. لوا است ، غذا و حوهی نان، مانگور

: دی فرمای انگور مدهیدرباره فا) ع( صادق امام

.  بردی منیانگور بخور، چرا که غم را از ب:  فرستادی کرد، خداوند متعال وحتی از غم نزد خداوند شکانوح

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

. شوند، انگور و انار ی با دو دست خورده مزی چدو

. خوردند ی نان را با انگور مشانی که ادی فرماینقل م) ع (ی مومنان حضرت علریامدرباره ) ع( رضا امام
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.  گرم و تر استن،یری شانگور

.  اشاره کردA,B1,B2,C,PP: توان به ی است که از جمله آنها مياری بسي هانیتامی شامل وانگور

:  از جملهياری امالح بسي داراانگور

.  استدی ، کلر و می منگنز، کلسم،یزیمن فسفر، م،ی سدم،ی آهک ،پتاسآهن،

:  اشاره کردری توان به موارد زی انگور می درماني هادهی فااز

 زا است ، چرا که شامل ي انرژاری است که بسي اوهیانگور م.  استییای قلتی خاصي کش ها است وداراروسی ونی تري از قوانگور

.  کندی مادی و ترشحات صفرا را زتی ، عضالت قلب ، مغزو اعصاب را تقوجادیحرارت الزم بدن را ا.  است ياری بسيمواد قند

.  کندی مهی تصفزی است و خون را نی خون ساز، درمان کم خون،ي است مقوي اوهی بر آن که معالوه

.  استدی طحال و استسقا مفي خون، انسداد مجرای درمان ترشيبرا

 يوی از ترش کردن، سوء هاضمه ، سنگ مثانه و کبد، سل رزی آورد؛ و نی منیی پا ادرارآور است ، اوره و کلسترول خون رانیهمچن

.  و آن را دفع کنديری سم جلوگریو درد مفاصل و تاث

 وزن را به شی افزای دارد ولیهر چند مواد چرب. دی نمای را نرم منهی و سدی مفهی و رنهی سي ، برايریشگی استخوان پی نرماز

 ی فراواني مادر شباهت هاری به شتی است و از نظر خاصدی مفزی افراد الغر ني رساند و برای نميد چاق ضررهمراه ندارد وبه افرا

. دینمای نابود مزی بدن را نیخستگ ودینمای مهی آسان است ، معده را تخلاری معده بسي است که هضم آن برایی غذانیهمچن. دارد

. دی نمای م اعصاب بوده و فشار اعصاب را درماني غذاانگور

فشار اعصاب را درمان، .  بردی منی غم و غصه را از بنیهمچن. دی نمای درمان مزی وفشار خون را نبوستی نقرس ، سم،یانگوررمات

.  کندی را محکم، درد را برطرف و روح را با نشاط میانگور پ

 خود را از دست ی جسميروی که نی هرکس کرده اند وی که عمل جراحی کسانای که وضع حمل نموده اند یی زن هاي براانگور

. دی نمای مادی زن را زری و شدیداده است مف

. دی نمای بلوغ دختران را به جلو انداخته و قاعده را باز مد،ی نمای را درمان مادی زی غوره چاقآب

.  است کیاتی و سسمی درمان روماتنی غوره، بهتریترش

. دی نمای انگور، پوست بدن را نرم مآب

.  شود و سرکه اش فوق العاده ترش استی نمزی مازندران، موانگور

.  انگورها استری ، قندش کمتر از ساي عسکرانگور

  ضررها

.  کردي خودداردهی است از خوردن انگور سبز و نرسبهتر

.  زن حامله ضررداردي در خوردن غوره براافراط

  . ندی نما مواظبتدی دارند، در خوردن انگور باابتی که دیکسان

  باقال

: دی فرمای باقال مدهی فاانیدر ب) ع( صادق امام

 .دی نمای مراستهی که معده را پدی را با پوست بخورباقال

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن
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. ستی درآن ني برد و دردی منی ، درد را از بباقال

.  سرد وتر داردیعتی طبباقال

.  استA,B1,B2,B3,C ي هانیتامی وي داراباقال

:  از جملهاری امالح بسي دارانیهمچن

.  ونشاسته استمی ، فسفر ،کلسمی ،سدمی ،آهک ،پتاسآهن

:  اشاره کردری توان به موارد زی خواص باقال ماز

.  کندی و فعال متی مغز استخوان ها را تقوباقال

.  کندی مدی بدن خون تولدر

.  کندیرا درمان م) گرنیم (ی متواليسردردها

.  بردی منی دهد و ضعف را از بی مروی بدن نبه

.  خشک موثر است يدر درمان سرفه ها.  موثر استزی فضوالت نگریزود هضم بوده و در دفع د.  کند ی متی را تقوهی ها وکلهیر

.  درد مفاصل و نقرس استسم،ی رماتک،یاتی درمان سي برایراه

 قولنج ي را دفع کرده و براهیدم کرده گل باقال، ضد تشنج بوده و ادرارآور است ؛ سنگ کل.  کندی باقال، گلو را نرم مدهی جوشآب

.  استدی مفيویکل

.  داردسمی رفع روماتي برايدی باقال، اثر مفجوشانده

.  شودی استفاده مزی بهبود نقرس ني جوشانده باقال برااز

  .  استدی مفزی ورم مثانه نيبرا

  ضررها

.  شودی ونفخ معده مینیباعث سنگ در باقال، يادیز

.  شودی ذهن مي موجب کندنیهمچن

 نیهمچن.  و ضعف اعصاب اشاره کردی توان به احساس خستگی آن مي دارند که از عالمت هاتی به باقال تازه حساسي اعده

.  چون سردرد، خون در ادرار و استفراغ ظاهر خواهد شدییعالمت ها

: له از جمي هايماری که به بیکسان

  .  کنندي روادهی در خوردن باقال زدی گرفتار هستند، نبابوستی ضعف حافظه، سردرد، خارش پوست، فشار خون و کلسترول،

  بلوط

.  گرم وخشک استي هاوهی از مبلوط

.  استدی مفاریو درد معده بس) ریبواس(دی درمان هموروئي برابلوط

 بدن را ی بخش است و ضعف عمومروی ونيبلوط مقو.  کندی درمان مزی را ن استخوانی موثر است ونرمی رفع کم خوني برابلوط،

 ي دهند؛ بلوط برای معالجه اسهال اطفال، پودر آن را با کاکائو مخلوط کرده و دم کرده آن را به اطفال ميبرا.  بردی منیاز ب

.  کندی م را متوقفيزی کننده است وخونری ضد عفوننیهمچن.  است دی مفری و بواسسیدرمان وار

:  استدیرمفی زي هايماری بي کنند که برای درست میی بو داده بلوط چااز

. دی نمای می را درمانی را بهبود و اسهال به خصوص اسهال خونریبواس
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.  کندی استخوان را از درمان می برد و نرمی منی وگاز معده را از بدرد

 و ی پوستيماری بي برازیپماد بلوط ن. استدی مفی پوستيماری و ب،اگزمای خون مردگي پوست درخت بلوط براجوشانده

  .  استدی مفیسرمازدگ

  به

: دی فرمایم) ص (امبراکرمیپ

 حامله خود ي وبه زن هااند،ی روی را در قلب می دهد، دوستی چرا که آن ، چشم را جال مد،ی بدههی خود هدنی و بدی بخوربه

.  شودکوی تا فرزندان شما ندیبده

: دی فرمای به مي هادهیدرباره فا) ع (ی حضرت علانرمومنیام

. دی نمای بخشد،پاك کننده معده و روشن کننده قلب است و آدم ترسو را شجاع می مروی را نفی چرا که قلب ضعدی بخوربه

: دی فرمایم) ع( صادقامام

. ر آن که از به خورد را مبعوث نفرمود مگيامبری سازد و خداوند پی و قلب را محکم مکوی ، معده را نبه

.  گرم وتر است و به ترش سرد و خشک استنیری شبه

.  را در برداردA,B1,B2,B3,C ری نظیی هانیتامی وبه

.  استمی ، فسفر و کلسمی سدم،یآهن ، آهک، پتاس:  است که از جمله آنهاياری بسی امالح معدني دارانیهمچن

:  اشاره کردریارد ز توان به موی به می قابل درماني هادهی فااز

.  کندی معده و کبد کمک متی عالوه بر آن که اشتهاآور است به تقوبه

.  کندی لثه و دهان را درمان ميزی ، خونرچهی دل پنیهمچن

.  کندی کمک مزی کرده و به هضم غذا نتی معده و دستگاه هاضمه را تقود،ی نمای را نرم منهی کند ،سی متی قلب را تقوبه

.  استدی مفاری بس چشميبرا

.  داردری بواسي رويدی کند، اثر مفی را متوقف ميزی رخون

.  هستزی تنها قابض است بلکه ادرار آور ننه

.  استدی مفزی نفس نی تنگي ترش استفراغ را متوقف کرده وبرابه

.  کندی را درمان می از رحم را متوقف کرده و اسهال به خصوص اسهال خونيزی رخون

.  استدی زبان و دهان مفی ، خشکی داخلي درمان جراحات گلو، سرفه، تورم هايبرا دانه به

. دی موضع قرار دهي بهبود ترك پوست دست ، پا ولب به دانه را رويبرا

. ابدی ها گذاشته تا زودتر بهبود ی زخم و سوختگي به دانه را رولعاب

. دیست درمان کن پوي رودنی را با مالی دانه ضد تب است و آفتاب سوختگبه

.  استدی مفی جنسيروی نتی تقوي به دانه برادنیجو

.  بخشدی برگ درخت به ، ورم چشم را بهبود مجوشانده

.  معده استي کرده گل و شکوفه به ، مقودم

. دی نمای کودکان را برطرف مسرفه

.  بخشدی را بهبود مسردرد

. دی نمای متی را صاف و تقونهیس



١١

  . دی دم کرده گل را به همراه آب بهار نارنج قبل از خواب بنوش،ی بد خوابای و یاب خوی درمان بيبرا

  ضررها

  . ستی خوب نزی گرم مزاجان ني کند و چون گرم است برای به، به صورت خام مضر است ، چرا که رگها را مسدود مخوردن

  پرتقال

. کرد  اشارهA,B1,B2,B3,C,Dتوان به یجمله آنها مکه ازت  اسياری بسيهانیتامی وي است که دارای تابستانيهاوهیم ازپرتقال

 کی ، فسفر، فولمی ، سدي روم،یآهن ، آهک ، پتاس:  توان نام بردی را مری است که از جمله آنها موارد زی از امالح معدنسرشار

.  کلر، گوگردم،ی کلسم،منگنز،یزی مس ، مند،یاس

:  توان اشاره کردی مریز پرتقال به موارد ی درماني هاتی جمله خاصاز

. دی نمای ميریشگی پیروسی وي آرام بخش است و استرس را کاهش داده و از عفونت هاپرتقال

. دی نمای را جذب بدن ميشتری آهن بپرتقال

.  شودی موجب استحکام استخوان ها مپرتقال

. دی نمای ميری جلوگيری خون را متعادل واز پی ترشه،ی را تصفخون

. دی نمای و آن را درمان ميری دندان جلوگیوردگ کرم خاز

.  کندی را نرم منهی و ضد استفراع است وستی ، معده را تقوکی راتحراشتها

.  استبوستی ، فشار خون و پی ، زکام، گری چون سرما خوردگیی هايماری بدرمان

.  بردی منیا از ب اعضاء را درمان و عطش رینی و سنگنهی ،تشنج، درد سجهی ، سرگنی همچنپرتقال

.  دهدی مهی هدییبای مشتاق زي را به زن هاییبای زپرتقال

.  کندی خون را کاهش داده، ادرار آور است و سم را از بدن دفع مکلسترول

.  استی پرتقال درمان سرطان وضد قد؛ی نمای ميریشگی پزی نی قلبي هايماری نه تنها آرام بخش است بلکه از بپرتقال

.  نمودنیحرارت بدن را تام ها را سوزاند ویکاهش وزن استفاده کرد،قندها و چرب وی درمان چاقيتوان برای م،ی تابستانهوی منی ااز

.  استدی گذرانند مفی که دوره نقاهت خود را میمارانی بي و براادی بدن را زمی ، کلستی اعصاب را تقونیهمچن

 کلسترول خون خود را کاهش دی که بای به خصوص کسانمارانی وبه همه بدی نمای را روشن مرهی پوست را نرم و رنگ تپرتقال

. دی باره نامنی دارو درانی توان آن را بهتری شود ، چرا که می مهی توصنیدهند، در همه سن

.  داردی ضدعفونتی پرتقال و به خصوص اسانس آن خاصپوست

.  برگ پرتقال خواب آور استجوشانده

.  کند وضد گاز معده استی متی کرده و معده را تقويریمعده جلوگ از سرطان لوزالپرتقال

.  استدی ورم و کاهش درد مفي شستشوي برگ پرتقال براجوشانده

  ازیپ

: دی فرمایم) ع( صادق امام

:  استدهی سه فاي داراازیپ

.  کندی مادی را خوشبو، لثه را محکم و آب جماع را زدهان
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: دیفرما ی مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  آن شهر از شما دور شودي تا وبادی آن شهر بخورازی از پد،ی شوی داخل مي که به شهریهنگام: فرمودند) ص( اکرم رسول

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آن مياری بسي هانیتامی وي داراازیپ

A,B1,B2,B12,C,p 

: ری نظی امالحي دارانیهمچن

.  باشدی مدی فسفر، قند، گوگرد و م،ی سدس،یلی ،سمیس آهن، پتاآهک،

:  اشاره کردری توان به موارد زی مازی پی درماني هادهیازفا

. دی نمای و استسقا را درمان مادی دهان را خوشبو، لثه را محکم، آب کمر را زي فضاازیپ

.  بردی منی کند و تب را از بی متی را برطرف ، اعصاب را تقویخستگ

.  کندی مادی و اشتها را زدهی بخشرویدن ن ببه

.  کندی کرده و آسم و ورم گلو را درمان می را ضد عفونی تنفسي برد، خون و مجاری منی عفونت ها را از بازیپ

. دی نمای متی و گوارش را تقوزشی اشک، آمي پوست را درمان ، غده هاری زي هاجوش

. ی مغز است و محرك امور جنسيغذا

.  کندی ميری استخوان جلوگی ودندان ها را محکم و از نرمي هااستخوان

. دی نمای را درمان می تنفسي و عفونت مجرای ، معده و روده را ضد عفونشی شهوت و راه رفتن را افزايروین

 رادرمان وسموم  و مثانههی سنگ کل،ی مفصلسمی ، ورم ساق پاها، ورم مثانه، پرستات ، روماتيری جلوگي و مغزی قلبي سکته هااز

. دی نمایبدن را دفع م

. دی نمای را محکم می کند و پی ميری شدن خون جلوگقی را درمان ، تب را نابود، از رقی را آسان، کم خوابي فکري کارهاانجام

.  بردی منی وزوز گوش را از بيصدا

  . دی نمای کنار رختخواب پشه را دور مدر

  ترب

.  بخشدی منتی خوردن را زي هاي دارد وسبزاری بسي هادهی فا است کهیی هاي از جمله سبزترب

.  را نام بردکی فسفردی توان گوگرد و اسی ترب می جمله مواد معدناز

: می کنی آن اشاره می درماني هادهی از فای دارد که به بخشياری بسي هادهی فاترب

.  بردی منی معده را از بی دهد و تنبلی مشی اشتها را افزاترب

.  شودی هضم نمی خود به آسانی کند ولی هضم غذا کمک مهب

.  بردی منی موانع ادرار را برطرف و سنگ کبد را خرد و سموم آن را از باد،ی را زادرار

.  استدی مفاری بسری درمان بواسي براترب

.  بردی منی مزمن را از بي هاسرفه

.  کند وضد تشنج استی را نرم و پاك منهیس

.  استفاده نمودرقانی صفرا و سهی کي درمان سنگ هاي توان برایم ترب را آب

اعصاب، :  چون ي هايماری از بيریشگی در پاه،یترب س.  استفاده کردختهی ري موهادنیی بد و روي درمان زخم هاي ترب برامرهم

.  داردیی نقش بسزای تنفسي سنگ مثانه، احتقان خود وانسداد مجارسم،ی ، روماتکیاتیسل ،س



١٣

.  کندی رنگ چهره را باز مترب

.  کندی برده ولثه را محکم منی بدن دهان را از بي بواهی برگ سبز ترب سدنیجو

. دی نمای را برطرف می ترب، سرماخوردگجوشانده

.  ث درون استنیتامی برگ ترب، وجود وي هادهی جمله فااز

مداومت بر خوردن .  دهدی مشی افزازی مادران را نریست وش ادی مفاری سرفه کهنه بساهی درمان سي ترب پخته شده ، برابرگ

.  استدی مفاری است بسختهی که قبالً ریی موهادنیی رويترب، برا

. دی نمای مادی مداومت بر خوردن ترب ،عرق بدن را زنیهمچن

. ن ادرار اشاره نمود شدادی مادران، درمان ورم طهال، درد کبد و زری کردن شادی توان به زی ترب مي هادهی فاگری داز

.  دست و پا اشاره کردی توان به بهبود سرما زدگی جوشانده ترب، مي هادهی فاگری داز

.  کننده استفاده کردی توان به عنوان ضدعفونی ترب ماز

  . ردی گی مورد استفاده قرار مری مثل کهیی هاي ترب در مورد آلرژآب

  تره

.  خوردیرت تره را به همراه نمک ماست که حض) ع (نیرالمومنی احوال امدر

:  تره سوال شد، حضرت فرمودنددهیدر مورد فا) ع( امام صادق از

:  آن چهار خصلت وجود دارددر

.  شودی از آن بخورد ،گرفتار جذام نمشهی که همی را درمان وکسری معده را برطرف بواسي را خوشبو، بادهادهان

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  تره استجاتی وجود دارد و سرور سبزي سرورزی هر چيبرا

: دی فرمای تره مي هادهی فاانی در بگری دي حضرت در جانیهمچن

.  از جذام در امان خواهد بودد،ی که برآن مداومت نمای را درمان، و کسری بواستره

. افتی را B1,B2,C لی از قبیی هانیتامی توان وی است که درآن مجاتی از خانواده سبزتره

.  اشاره نمودنی توان به آهن و کاراتی موجود در تره می امالح معدناز

:  اشاره کردری توان به موارد زی تره می درماندی فوااز

.  دهدی مشی اشتها را افزاتره

. دی افزای و لطافت پوست مییبای چهره را باز نموده وبر زرنگ

. دی نمای مکی را هم تحری جنسزهی هست و غرزی ن است بلکه ادرار آورنی نه تنها ملتره

. دی نمای متعفن را پاك مي را درمان و معده هاری بواستره

. دی نمای طحال، ترش کردن وسوء هاضمه را برطرف مي هايماری بتره

.  داردی قابل توجهری درد مفاصل و نقرس تاثنی ، تسکی در درمان چاقنیهمچن

.  داردیی بسزاری و خارش پوست تأثری درمان کهي پوست ، براي رو له کردن آن برای تره و آب

. دی نمای قطع مزی را نری بواسيزی تره خون رآب

 معالجه تمام ي است ؛ فشار خون را کاهش داده و خوردن آن برادی مفي و رسوبات ادرارهی درمان ذات الري تره براجوشانده

.  استدیعفونت ها مف
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  .  داردی فراوانری تأثی اختالالت تنفسگری صدا، زکام ، سرفه و دیه در موارد گرفتگ و شربت ترسوپ،جوشانده

  تمشک

.  خشک استیعتی طبي داراتمشک

.  اشاره کردC,K ي هانیتامی توان به وی تمشک مي هانیتامی واز

. دی نمای میانی و قلهی ، سر درد را درمان، خون را تصفی جنگلوهی منیا

 ادرار را يتمشک ، نه تنها عرق آور است ، بلکه مجار.  دهدی بدن بوده ، اوره و فشارخون را کاهش م کنندهی ضدعفونتمشک

. دی نمای مزبازین

.  استدی مفبوستی مزاج و ی خشکي آن براي هاتخم

.  استدیارمفی بسزی مبتال هستند نسمی که به روماتی کسانيبرا

 ، ابتید : ي هايماری که به بی کساني برد وبرای منی بوده، تب را از بدیمف در درمان سرخک و مخملک ،ی جنگلوهی منی اشربت

  .  داردیی بسزاری تأثزی و گلودرد مبتال هستند نیی صفراي ادرار، تبهايالتهاب مجار

  ی فرنگتوت

.  خنک استي هاوهی از می فرنگتوت

   B,C,K:  اشاره کردری توان به موارد زیا م است که از جمله آنهياری بسي هانیتامی وي دارای دوست داشتنوهی منیا

 گوگرد م،ی کلسم،یزی فسفر، قند، منگنز، منم،ی سدس،یلی سم،ی بدن است که آهن ، آهک ، پتاسي برادی مفی امالحي دارانیهمچن

.  از جمله آنها استدیو 

 . دهدی مشی افزازی برد بلکه اشتها را نی منی نه تنها رسوب دندان را از بی فرنگتوت

.  بردی منی و التهاب صفرا را از بمی فشار آن را تنظه،ی خون را تصفت،ی را تقوقلب

.  بردی منی از بزی را درمان و کرم روده را نتی نقرس و مسمومه،ی سنگ کلت،ی درد کبد، درد مفاصل، مسمومسم،یرومات

. دی نمای را درمان مبوستی و ری ها را به انبساط و انقباض وا داشته ، ادرارآور است ،بواسروده

.  استدی مفنیی خشک و تصلب شراي نفس ، سرفه های درمان خارش بدن، تنگي برانیهمچن

. دی نمای را از مغز دور ميری است و آثار شوم پدی مغز مفيبرا

.  آن اشاره کردی ضد سرطانتی توان به خاصی نام برده شده می بر تمام خواص درمانعالوه

.  شودی مهی است و توصدی مبتال هستند مفابتی چون دیی هايماری که به بی کسانيبرا

.  است دی پوست مفی طراوت وشادابي برایآب توت فرنگ. کندی و سرطان محافظت می عفوني هايماری و در مقابل بتی را تقوبدن

: ره کرد اشاری توان به موارد زی است که ازجمله آنها میی هادهی فاي دارازی نی توت فرنگشهی و ربرگ

  .  داردیی ادرار نقش بسزاي مثانه و مجارسهی معده، ورم کی مزمن ، ترشي چون اسهال هایی هايماری درمان بدر

  ضررها

  . کنندتی را رعااطی جانب احتی در خوردن توت فرنگدی مبتال هستند باهی سنگ کلری نظیی هايماری که به بیکسان
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  خربزه

   A,C,D:  اشاره کردری توان به موارد زیاست که از جمله آنها م ياری بسي هانیتامی وي داراخربزه

   می کلسفسفر،:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها ماری موجود در خربزه بسامالح

:  توان اشاره کردی مری خربزه به موارد زی درماني هادهی فااز

.  بردی منیب را از ادی زي های رنگ چهره را روشن و تشنگخربزه

.  کندی مي وبازسازمی بدن را ترمي هاسلول

. دی نمای مری برد و انسان ترسو را شجاع و دلی منی ترس را از بنیری شخربزه

.  استدی ومثانه مفهی سنگ کلي آن جا که ادرارآور است برااز

.  استدی مفی و کم خونيوی ،سل ربوستی درمان يبرا

.  کندی م راهضم و سموم بدن را دفعغذا

. دی نمای متی مغز را تقوي هاسلول

.  دهدی مشی مادر را افزاریش

.  شودی و موجب رشد و نمو بدن ملی را تکمي ، استخوان بندتی بدن را تقوعضالت

. دی نمای وروده را پاك ممعده

. دی نمای متی را آرام و تقواعصاب

  . دی نمای را درمان مدی شدي سرفه وتب هانه،ی خربزه، درد ستخم

  ضررها

.  بردی منی و شجاعت را از بدی افزای ترس را در انسان من،یری و شدهی است که برخالف خربزه رسی مزه ترشي کال حاوخربزه

.  شودی درد در معده و روده مجادی در خوردن خربزه، سبب نفخ و اي روادهیز

.  آوردی از غذا اسهال و ورم رود را به همراه مقبل

.  درد ضرر داردنهی و سیاخوردگ سرميبرا

  .  را به همراه داردياری خربزه به همراه عسل خطرات بسخوردن

  خرما

.  گرم استي اوهی مخرما

: دی فرمای خرما مي هادهی فاانیدرب) ص( اکرم امبریپ

:  استدهی خرما نه فادر

 بخشد، انسان را به خدا ی را قوت میینای و بیی شنوا کند،ی مادی کند، قوه باه را زی مي کند، پشت را قوی ميری جلوگطانی شاز

. دی نمای کند ، دردها را نابود و دهان را خوشبو می غذا را هضم مد،ی نمای دور مطانی و از شکینزد

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

.  که درآن خرما نباشد ، اهل آن گرسنه اندي اخانه

: دی فرمای خرما مدهی فاانیله ، در بخطاب به زن حام) ص( اکرم امبریپ

.  شودزهی خرما بخورد تا کودکش بردبار و پاک،ي ماه آخر بارداردر
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   A,B1,B2,C,PP:  اشاره کردری توان به موارد زی آن مي هانیتامی است که از جمله ونیتامی و وي سرشار از انرژخرما

:  اشاره کردریبه موارد ز توان ی است که از جمله آنها مياری امالح بسي داراخرما

.  ، کلر و گوگردمیزی مس، منم،یم،کلسی ،فسفر، سدمی ،پتاسآهن

.  خوردن آن اشاره شده استي هادهی به فاياری بسي هاتی ها است که در روايماری از بياری درمان بسخرما

 را یی و شنوایینای قوه بد،ی نمایطرف م را بری اعصاب شده و خستگتی باعث تقود،ی نمای و محکم مداری استخوان ها را پاخرما

. دی نمای و سرما را برطرف مری گرسنه را سد،ی نمای زخم معده را درمان مده،یقوت بخش

. دی نمای مکی زکام را درمان و اشتها را تحرنیهمچن

.  کندی ميری جلوگيوی ري هايماری است که از فلج اطفال، سرطان گلودرد و بي اوهی مخرما

 ی مهی خون را تصفد،ی نمای کند، هضم و جذب غذا را آسان می متی کند، قوه باه را تقوی مغز سالمندان جذب ميا برا رمیزیمن

  . دی نمای منی تأمزی کند ،حرارت الزم بدن را نی ميری جلوگیعالوه برآن که از جمع شدن چرب. کند

  خرمالو

.  باشدی مA,B1,B2,B3,C ي هانیتامی سرشار از وخرمالو

:  اشاره کردری توان به موارد زی موجود در خرمالو می مواد معدنزا

.  ، گوگردمیم،کلسیزی ، فسفر، منمی ،پتاسآهن

 نه تنها خون ساز نیهمچن. است دی مفاری رشد کودکان بسيخرمالو اشتهاآور است وبرا:  موارد استنی خرمالو اي هادهی جمله فااز

 ی متی ندارد؛ هم زود هضم بوده و هم معده را تقوي ضرریابتی دمارانی بيوقند آن برا برد ی منی خون را از بیاست بلکه چرب

از .  ارزش مند استفاده کردوهی منی توان از ای مزی نهی کبد و کلي هايماری گلو درد، نقرس ، بهان، دي درمان آفت هايبرا. دینما

  .  درمان زخم ها استفاده کردي توان برای مزیآب خرمالو ن

   خرمالوياضرره

  .  تانن داردی شود، چرا که خرمالو مقدار کمی مبوستی در خوردن خرمالو سبب ابتال به ي روادهیز

  اریخ

.  سرد استي هاوهی از ماریخ

.  ها ازجمله آ،ب وث است نیتامی از وياری بسي دارااریخ

: اشاره کرد ری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسی امالح معدني دارااریخ

.  و گوگردمی منگنز،کلر ، کلسم،یم،سدیآهک،پتاس

.  چرب اشباع شده واشباع نشده است ي هادی اسي داراار،ی دانه خروغن

:  اشاره کردری توان به موارد زی آن می درماندی فوااز

.  برندی کننده خون نام مهی آن به عنوان تصفاز

.  استکی اوردی کننده اسحل

.  را به همراه داردي و خواب آوریدگ آرام کنناثر

.  استدی مفاری بسرقانی درمان ي برااری خآب
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.  کندی از تب ها را درمان می است و بعضدی به مرض قند مفانی مبتالي نازك و نارس برااریخ

.  آوردی پوست به ارمغان مي را برای ، طراوت وسالمتاری خخوردن

.  استدی و فشار خون مفی داخلي از جمله صفرا، التهاب ، دفع سنگ مثانه، حرارت هایی هايماری درمان بي براارهای خانواع

.  شودی عضله قلب متی ث است که هم خون ساز است و هم موجب تقونیتامی و ولی کلروفی مقدار فراواني داراار،ی خپوست

.  گرم استي برطرف کننده صفرا و درمان تب هاار،ی ختخم

  .  شودی نمهی توصادی دارند زیفی ضعي که معده های کسان با ارزش بهوهی منیا

  ضررها

  .  کندی که ترس را در انسان زنده مردی گی به خود می شود، مزه ترشدهی که کامالً رسی هنگاماریخ

  حانیر

و اشتها را  غذا را گوارا حانیر. زندی خوردن حرف اول را مي هاي سبزانی پرطرف دار است که در مي هاي از جمله سبزحانیر

.  دهدی مشیافزا

.  استدی سرفه مفاهی سرفه و سجه،ی درمان سرگي براحانیر

.  داردیی نقش بسزازی زنان نری ششی در افزانیهمچن

. دی نمای ممنی جذام ايماری انسان را از ابتال به بحانی رخوردن

.  استدی رفع سردرد مفي له کرده براحانی ري بونیبوئ

 زی درمان قلنج و رفع اسهال ني برانیهمچن. دی نمای را درمان می و عصبیگرنی مي بعد از هر غذا ، سردردها آننیری کرده شدم

.  استدی مفاریبس

 دور کردن حشرات است به حانی خواص رگریاز د.  استپی درمان گري موثر برایی کند و داروی کرده سرد آن تب را قطع مدم

  .  دهدی مي حشرات را فراردی پنجره بگذارای درب و يو را جلحانی که اگر گلدان ری معننیا

  واسیر

.  سرد استیعتی طبي داراواسیر

 و می سدم،ی پتاسی امالح معدني داراواسی رنیهمچن.  اشاره نمودA ,C ي هانیتامی توان به وی مواسی ري هانیتامی جمله واز

.  هستزی نمیکلس

:  اشاره نمودریموارد ز توان به ی مواسی ری درماني هادهی جمله فااز

. دی نمای آماده مي بعدي غذادنی چشي کند و آن را برای دهان را پاك محفره

.  استدی معده و کبد مفتی تقوي نموده و براکی را تحراشتها

.  استدی تب دار مفماری بيبرا. دی نمای متی و اعصاب را تقوقلب

. دی نمای را درمان میقابض است ودل به هم خوردگ.  بردی منیصبه را از ب صفرا و حد،ی نمای و وسواس را درمان می سسترقان،ی

. دی نمای را درمان مری و بواسبوستی کرده، می روده ها را تنظعملکرد

.  بردی منی را از بی اختالالت قاعدگد؛ی نمای معده و روده رادرمان ميزی دستگاه گوارش را فعال کرده و خون رعملکرد

. دی نمای را درمان می سطحی چرکي و زخم هایگ چشم ، سوختورم
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.  دهدی منی را تسکی از ضربه ها وصدمات جسمانی ناشي هاجراحت

.  بردی منی شود و کرم را از بی ترشح معده و کبد مموجب

.  شودی از روده می جذب چربسبب

  ضررها

. طرناك است و مثانه مبتال هستند، خهی سنگ کلي هايماری که به بی کساني براواسیر

  .  شودی خورند، در کودکان منجر به اسهال می مواسی که ری مادرانریش

  زردآلو

.  گرم داردیعتی هسته آن طبی سرد دارد ولیعتی خود طبزردآلو

.  استA,B,C چون یی هانیتامی سرشار از وزردآلو

:  اشاره کردری توان به موارد زی زردآلو می امالح معدناز

.  گوگردم،ی کلسم،یزی ،فسفر،مس ، مني روم،ی سدم،ی ،پتاسآهن

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسی درماندی فواي ها داراوهی مگری همانند دزی نزردآلو

. دی نمای را برطرف و پوست را جوان می برده و تشنگنی بدن دهان را از بي بوزردآلو

.  کند، آرام بخش و نشاط آور استی را درمان میو خستگ ی فراموش،ی خوابی بزردآلو

.  استدی مفی و عصبی ، روانی روحي هايماری در درمان بنیهمچن

.  کندی استخوان را درمان می ، التهاب معده ، ورم مفاصل ونرمی قلبي هايماری بزردآلو

. دی نمای درمان مزی را نی کند، بلکه کم خونی مهی و خون را تصفمی نه تنها فشارخون را تنظزردآلو

.  باشدی مزی معده ندی ها، درمان تب و دفع کننده صفرا و اسدهی فانی براعالوه

.  استنهی سي داده وداروشی را افزای جنسيروی و نتی را درمان ، بدن را تقوی زردآلو، سرماخوردگهسته

  .  بردی منی باشد و نفخ را از بی مA نیتامی قند و و،ی چربي زردآلو، داراهسته

  ضررها

.  را نخواهد داشتي ضررنی نفخ آور است ، اما اگر به همراه مغز هسته آن خورده شود چنزردآلو

  .  شودی نمهی دارند توصي کبدي هايماری که سوزش معده و بی هضم است وبه کسانری دزردآلو

  تونیز

: دی فرمایدرباره آن م) ع(ام صادق  است که درقرآن به آن قسم خورده شده است و امیی هاوهی از متونیز

. دی نمای مادی برد، و آب را زی منی باد را از بتونیز

:  بادآور است ، حضرت در جواب فرمودتونیز:  گفتی در حضور حضرت شخصنیهمچن

.  بردی منی باد را از بتونیز

.  خوردی به آنها قسم ممی است که خداوند متعال در قرآن کریی هاوهی از متونیز

.  نارس سرد استتونیالبته ز.  گرم استیعتی طبي داراتونیز
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.  استA,E ي هانیتامی وي داراتونیز

.  اشاره کردمی توان به آهن و سدی متونی امالح موجود در زاز

.  قابض بودن آن اشاره کردتی توان به خاصی متونی زي هادهی جمله فااز

.  است  آورنده فشار خوننیی پاتون،ی کرده برگ زدم

.  نرم کننده و صفرا بر استتونی زروغن

 خشک را برطرف و خارش حاصل از ي سرفه هاد؛ی نمای صفرا را دفع مسهی وسنگ کهی کشد و سنگ کلی کرم معده را منیهمچن

. دی نمای حشرات را نابود میدگیگز

.  کندی ميری و سرطان جلوگی قلبي هايماری از بتونیز

.  شودی پخت غذا است چرا که در اثر حرارت خراب نمي برا روغننی بهترتونی زروغن

 سمی تب بر است و روماتتونیدم کرده برگ درخت ز.  توانند از آن استفاده کنندی کس ضرر ندارد و همه مچی هي براتونی زروغن

.  بردی منیونقرس را از ب

 دی مفی درمان سوختگي براتون،ی نارس زوهی مپماد.  استدی دهان مفي بردن زخم هانی از بي براتونی برگ درخت زدنیجو

  . است

  بیس

: دی فرمای مبیدرباره س) ع( صادق امام

.  شودی سبب ترشح معده مبیس

: دی فرمای مگری دي حضرت در جانیهمچن

. ستی بهتر از آن نيزی چرا که چد؛ی بدهبی که تب دارد ،سی کسبه

: دی فرمای مگری دي حضرت در جاباز

.  کردندی درمان نمبی خود را جز با سي هايماری هست، ببی در سیی هادهی دانستند چه فای مردم ماگر

: دی فرمای حضرت درباره درمان شخص مسموم منیهمچن

.  شناسمی نمبی از آرد سدتری مفیی شخص مسموم، دارويبرا

:  کندی متی رواوسفی به نام ابو یشخص

نوشتم و راه چاره خواستم، حضرت در جواب )ع( کاظم ی خدمت امام موسي شدم،نامه ا مبتالزی مکه گرفتار وبا شدند و من نمردم

: نوشتند

. افتمی تی بخور، خوردم و عافبیس

.  ترش ، سرد وخنک استبی گرم و تر وسنیری شبیس

:  توان به ی است که از جمله آنها مياری بسي هانیتامی وي دارابیس

A,B1,B2,B3,C,Eاشاره کرد  .

:  اشاره کردری توان به موارد زی از جمله آنها می از مواد معدنياری بسي دارانیهمچن

.  کلر و گوگردم،ی منگنز، کلسم،یزی تانن، فسفر،مس ، منم،ی برم، پتاسک،ی فسفردی اسک،ی فرمدی اسک،ی آهک ، ارسنآهن،

. باشدی درد و زکام منهی سرفه ، ساهی ، سیدرد گوش، کچلت که از جمله آن درمان چشم درد ، اسياری بسي هادهی فاي دارابیس
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 ی تنفسي وعفونت های ، از سرماخوردگبیخوردن س.  برداشت شده استبی سي به ذکر است که کلمه پماد از پوم به معناالزم

 طپش قلب، ي آورد وبرای را به همراه می ، نشاط و خوشحالبی سدنیبو.  است دی مفاری بسی تنفسي مجاري و برايری گشیپ

 ، ي درمان حصبه ايبرا.  استدی و وبا مفبوستی از يری گشی پيبرا.  دهدی مشیا و اشتها را افزدی معده مفتی نفس و تقویتنگ

 ، از سوء هاضمه می دستگاه گوارش را تنظي هاتینه تنها فعال.  است دی و ورم و درد مفاصل مفیورم روده اطفال ، اسهال خون

 ادرار، تب خال ي و مجارهیه از جمله سنگ کلی ، کل،کبديوی ري هايماری و بسمیرومات. کند ی می و دهان را ضدعفونيری گشیپ

.  کندیو نقرس را درمان م

.  کند ، به خصوص اگر بعد از غذا خورده شودی متی را تقولثه

.  کندیرا درمان م ی و چاقچهی پ،دلی زدگای در،ی ، هوا زدگیتب حاصل از سرما خوردگ.  دهدی کاهش مزی فشارخون را نبیس

 ي برد، ترشح غده های منیسم وبا و عقرب را از ب.  استدی مفاری بسنهی سي کند وبرای متی چون اعصاب و مغز را تقوییاعضا

. دی نمای می معده و ادرار را باز و زه کشنه،ی سيمجراها. دی نمایبزاق و معده را معتدل م

 بوستی و هنگام شب قبل از خواب هی هنگام صبح ناشتا خون را تصفبیردن سخو.  است دی مفاری افراد کم تحرك بسي برابیس

.  بردی منیرا از ب

.  نموده و خواب آور استکی را تحري فکرکار

.  استدی قلب، معده ، کبد، جگر و دفع وسواس مفتی تقوي برابی سآب

.  پوست آن نهفته استری در پوست وزبی سي هانیتامی ونیشتریب

.  استدی دارند مفی که مزاج گرمی کساني ترش برابیس

پخته آن .  کندی درمان مزی را نی عصبي هايماری برد، نقرس و بی منی را از بی است ،حالت استفراغ و دل بهم خوردگقابض

  .  استیدرمان اسهال خون

  ضررها

  .  آوردیهمراه م را به یی هايماری ترش، ببی سنی در فصل بهار و همچندهی نرسبی در خوردن سي روادهیز

  ریس

 شگفت ي هادهی فاي اما داراند،ی جوی مي بو از آن دورنی به جهت ای ندارد وبعضيندی چندان خوش آي بوری است که سدرست

.  استياریبس

:  اشاره نمودری توان به موارد زی مری سیی و داروی درماني هادهی فااز

 دهد و ی کند و فشارخون را کاهش می رگ ها را شل مد؛ی نمای ميریوگ نموده واز غلظت و لخته شدن آن جلقی خون را رقریس

. دی نمای ميریشگی پی قلبي هايماری جهت است که از بروز سکته و بنیبه هم

 ری توانند با مصرف سیمبتال هستند، م ) ابتید( مرض قند ری نظیی هايماری که به بی آورد؛ کسانی منیی خون را پاکلسترول

. ا کاهش دهند خون خود ریچرب

 یکروسکوپی از موجودات مياری کند، چرا که بسی حفظ مییای و باکتری قارچي هايماری را از ابتال به عفونتها و بر،بدنی سمصرف

.  دارندتیرحساسیبه س

 ی سرطانيها انداخته و تعداد تومورری را به تأخنهی رشد سرطان سد؛ی نمای مصون مزی بدن را از ابتال به سرطان ها نری سنیهمچن

.  دهدیرا کاهش م
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.  نام بردزی معده و شکم را ني توان کاهش احتمال ابتال به سرطان های مری سي هادهی فاگری داز

.  داردی برمی و عروقی قلبي هايماری در جهت بهبود بی مثبتي است که گام هایاهی گریس

.  کاهدی آن نمهیاثرات اولگاه ازچی است که هياری بسي هادهیا في داراکیکه هرتوان استفاده نمودی مياری بسي هاوهی به شررایس

 در یبه تازگ. دی نمای استفاده از آن را آسان مي رود بلکه راه های نمنی درست کردن از بی با پختن، سرخ کردن،ترشری سخواص

 است ، ییایمی شيتفاده از داروها که اثرات استفاده از آن چند برابر اسندی نمای استفاده مری سي از قرص هازی درمان نستمیس

.  نداردزی را نییایمی شيا داروهيگذشته از آن که ضررها

  سرکه

: دی فرمایم) ع( طالب ی ابن ابی ،حضرت علرمومنانیام

.  کندی شکند و قلب را زنده می است که صفرا را درهم مییکوی خورشت نسرکه

: دی فرمایم) ع( صادق امام

.  کندی متیلثه را محکم، کرم معده را نابود و عقل را تقو ، ی قلب را نورانسرکه

.  کندی ميری خون جلوگی شدن اوره و چربادی از زسرکه

.  جذب شودیی کند تا مواد غذای مادی معده را زي ترشح هاسرکه

. تفراغ دفع شود و اسی دهان ، خستگی چون تلخیی هايماری تا بدی نمای مادی کبد را زي سلول هاتی سرکه ، فعالنیهمچن

  .  کندی به هضم غذا کمک مسرکه

  سنجد

.  گرم وخشک داردیعتی طبسنجد

:  کردمی از آنها اشاره خواهی است که بعضياری بسي هادهی فاي دارازی نسنجد

.  کندی و انسان را چاق ماندی روی گوشت را بر استخوان مسنجد

.  کندی را متوقف ميزی و مفرح است ، خون ريمقو

.  استدی مفي و زردرقانی ي کبدي هايماری بي کند؛ برای متی را تقوتپوس

.  داردی ها را گرم نگه مهی شود و کلی از تکرر ادرار ممانع

.  استدی متوقف کردن اسهال مفي برد؛ قابض است وبرای منی تهوع است و صفرا را از بضد

.  شودی استفاده منی تسکي ضد درد است و براي اوهی مسنجد

  .  بردی منی نفس را از بی مثل تنگنهی سي هايماری بهی سرد، زخم ري کند، تب و لرزهای متی قلب را تقونجدس

.  استدی مفیعوارض ق وي صفراوي بد، سردرد ، اسهال هايسرفه هازخم روده،:  چونییهایماری و درمان بيریشگی پي براسنجد

.  استدی آرتروز مفيماری بهبود بيآرد سنجد و هسته آن ،برا. بخشدیهبود مزخم معده و اسهال را ب لثه ودندان ،يهایماری بسنجد

.  شودی سخت استفاده مي درمان تب هاي گل سنجد برارهی شاز

.  استدی فلج ، کزاز مفری نظی دماغي هايماری بي گل سنجد، براجوشانده

 و باز رقانی معده ،کبد ،درمان تی تقويبرا.  استدی مفاری بسيوی ري نفس و زخم های تنگ،ی قلبي هايماری در درمان بنیهمچن

.  استدی ها مفیکردن گرفتگ

.  استدی معده مفي شکوفه سنجد ضد نفخ است وبراعرق
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  لیشل

.  باشدی مA,C ي هانیتامی سرشار از ولیشل

:  اشاره کردری توان به موارد زی ملی شلی درماني هادهیازفا

. دی نمایرمازده را درمان م برد و شخص گی منی را از بیگرمازدگ

:  چونیی هايماری درمان بدر

.  استفاده کردلی توان از شلی ها هستند ميماری بنی که از خطرناك تری و عروقی قلبابت،ی دسرطان،

. دی نمای متی بدن را تقویمنی استمیس.  کند ی سالمت پوست را حفظ ملیشل

  .  دندان واستخوان اشاره کرد توان به حفظ سالمتی ملی شلگری دي هادهی فااز

  شلغم

: دیفرما) ع( صادق امام

.  تا جذام از شما دور شوددی جذام دراو وجود دارد، شلغم را در فصلش بخورشهی مگر آن که رستی نی انسانچیه

.  گرم وتر استیعتی طبي داراشلغم

   A,B1,B2,B3,C:  استری است که از جمله آنها موارد زنیتامی از وياری بسي داراشلغم

. دی ، گوگرد و می ، فسفر، کلسمی سدم،یدی روبم،ی ، پتاسکی ارسنآهن،:  اشاره کردری توان به مواد زی شلغم را می معدنمواد

:  اشاره کردری توان به موارد زی شلغم می درماني هادهی فااز

 است که معده شما را ی در صورتنی البته ا از پخته شده آن است؛شتری شلغم خام، خواصش بدی بهتر است بدانزی ار هر چقبل

. ناراحت نکند

 کند ی میشلغم معده را ضدعفون. دی نمای را درمان مي داده و شب کورشی را افزایینای ، نور چشم و قوه بکی اشتها را تحرشلغم

 و دی مثانه و کبد مفه،ی کلي سنگ ها،ی از زکام، سرماخوردگيریشگیدر درمان و پ.  استدی مفنهی پهلو وسيوناشتا خوردن آن برا

 د،ی نمای را درمان مینه تنها خون ساز است و کم خون. دی نمای معده و روده را نرم منه،ی ، سطرفسرفه را بر.  بردی را ميسرد

 دی رشد ونمو استخوان مفيشلغم برا.  شودی و موجب رشد و استحکام استخوان ها متی حافظه را تقوم،یبلکه فشار خون را تنظ

 ی شلغم خورده است، به آساني که در دوران بارداري مادرد دهد و نوزای را برطرف ورحم را پرورش میشلغم ضعف جنس. تاس

 ها مقاومت يماری و در مقابل بدی گوی رود، سخن می شود و زودتر راه می زود محکم مشی آورد، استخوان هایدندان در م

.  خواهد داشتيشتریب

.  موثر استی پوستيهایماری از بياریدرمان بسبخشد و دری مروی موها، خون وپوست است و اعصاب را ن مغز، اعصاب ،ي غذاشلغم،

.  استی تنفسي هايماری از بيریشگی پي از راه هایکی شلغم خوردن

ن  دهد؛ قرقره کردیآب شلغم قند خون را کاهش م.  دهدی مشی کرده وبه همراه گوشت شهوت را افزايری از جذام جلوگشلغم

  . دی نمای جوش صورت را درمان منی دهد، همچنی منیآن گلو درد را تسک

  ضررها

  .  هضم بوده و نفخ معده را به همراه داردری دارند، دیفی که معده ضعی کساني براشلغم
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  یطالب

 خنک است ي هاوهی از مزی نیطالب

   A,B1,B2,B3,B5,B6,C:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها میی هانیتامی وي دارایطالب

. دی و میزی منبر،ی فم،ی پتاسک،ی فولدیاس:  موارد اشاره کردنی توان به ای مزی نی طالبی امالح معدناز

:  اشاره کردری توان به موارد زی می طالبی درماندی فوااز

.  بردی منی را از بی و تشنگشی اشتها را افزایطالب

.  داردیی و لطافت پوست نقش بسزاتیسالمت، شفاف و حفظ یینای بهبود بدر

.  استفاده کردي وزن کودکان و درمان الغرشی افزاي توان برای می تابستانوهی منی ااز

.  دانستی توان استفاده از طالبی را می و درمان آسم و حمالت تنفسيریشگی پي از راه هایکی

 به ی وعروقی قلبي هايماری دهد، بلکه از ابتال به بیترول خون را کاهش م نه تنها کلسی شده، طالبانی بي هادهی بر فاعالوه

. دی نمای ميری جلوگيریمقدار چشمگ

.  شودی مدی دارد و مانع از ابتال سالمندان به آب مرواری نقش قابل توجهزی نی در درمان کم خونیطالب

  . کندی میبرند کمک فراوانی رنج مسمی ،نقرس و روماتيوی سل ربوست،ی ر،ی بواسيهایماری که از بی ادرار آور است وبه کسانیطالب

  ضررها

  .  که ورم روده و معده دارند ، مضر استی و کسانابتی به دانی مبتالي برای در خوردن طالبي روادهیز

  عسل

. شفاء للناس هیف: دی فرمای در مورد آن ممی است که خداوند متعال در قرآن کریی تنها غذاعسل

: دی فرمایدرباره عسل م) ع (یومنان عل مریام

.  نخواهد بودماری بي مانند عسل، شفازی چچیه

: دی فرمایدر مورد درمان زکام م) ع( رضا امام

.  خواهد در زمستان گرفتار زکام نشود، هر روز سه لقمه عسل به همراه موم بخوردی مهرکس

.  باشدی مa,b,c,d,e,k از جمله یی هانیتامی وي داراعسل

   م،یزی ، آهن ، فسفر ، منمی ، کلسمیپتاس:  از جمله ی انواع مواد معدننیهمچن

.  در عسل وجود دارددهای و انواع اسمی ، مس ،سدي و منگنز ،رودی

.  بدن است وجود داردازی که مورد نی ها و فلزاتنیتامی عسل تمام ودر

 شود؟ ی نم است که اگر سال ها بماند، فاسدیی عسل غذادی دانستی مایآ

.  کندی را درمان می چون کم خونیی هايماری بعسل

.  استخوان استی و پوکهی ريماری بری نظیی هايماری درمان بنیهمچن

.  توان اشاره کردی آن در رشد اعضا ء بدن می باور نکردنری عسل به تاثي هاتی خاصاز

.  کندی می ادرار را ضد عفوني مجارعسل

.  داردیی بسزاری تاثسمی و درمان روماتيری گشیه است که در پ شدلی تشکي از موادعسل
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 يماری است و بدی کبد مفي برانی کند؛ همچنی کند و فشارخون را درمان می متی که در عسل وجود دارد، قلب را تقويقند

.  کندی عشر را درمان می زخم معده و روده اثنه،ی ريعسل مرض ها.  کندی را درمان مي کبديها

  یکاسن

: دی فرمایم) ع (نیرالمومنیام

.  کنم، چراکه آن از بهشت خارج شده است ی سفارش می را به کاسنشما

: دی فرمایم) ع( صادق امام

.  ها استي سبزنی بهتریکاسن

: دی فرمای حضرت منیهمچن

.  دهدی مشیزا و فرزند پسر را افکوی ، فرزند را نشی کنم، چرا که شهوت را افزای سفارش می را به کاسنشما

: دی فرمایم) ع( رضا امام

.  رودی منی از بی کاسنلهی مگر آن که به وسستی در بدن انسان ني دردچی است ،هی هزار درد در کاسنيشفا

.  اشاره کردC نیتامی توان به وی است که از جمله آنها میی هانیتامی وي دارایکاسن

:  اشاره کردریز توان به موارد ی می کاسنی درماني هادهی فااز

.  استدی بدن از جمله قلب ، جگر و معده مفی تمام اعضاء داخلي برایکاسن

.  استابتی راه درمان کلسترول خون و دنی و بهتردی کبد مفي درد معده را درمان و برارقان،ی نقرس، ي هايماری بیکاسن

.  کندی می و طحال را زه کشهی خون را تصفت،ی هاضمه را تقودستگاه

. دی نمای متی را نابود ، شهوت و مزاج را تقوبت

  .  بخورندی توانند از برگ کاسنی فرزندان خود مییبای زي باردار برامادران

  کاهو

: دی فرمایم) ص( اکرم امبریپ

. دی نمای مزهضمی آورد و غذا را نی خواب را به همراه مکاهو

: دی فرمایم) ع( صادق امام

. دی نمای مهی کنم چرا که خون راتصفیارش م را به خوردن کاهو سفشما

.  سرد و تر استي هاي از سبزیی جزکاهو

.  استA,B1,B2,B3,C ي هانیتامی وي داراکاهو

:  اشاره کردری توان به موارد زی از امالح است که از جمله آنها مياری شامل بسي سبزنیا

.  و منگنزمیزی ، مس ، منمی ، فسفر، کلسيم،روی سدم،ی پتاسک،ی ارسنآهن،

:  اشاره کردری توان به موارد زی آن می درماندی فوااز

 ی درمان آفتاب سوختگيبرا

.  فشار خونمی تنظيبرا

.  داردیی بسزاری تاثسمی و روماتبوستی درمان يبرا

.  اعصاب استي هايماری دلهره و بي برای را درمان و مسکنرقانی
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.  بردی منی را از بی کند، آرام بخش است وخستگیان م را درمی خوابی خواب آور است و بکاهو

.  کندی کمک مزی آور است و به هضم غذا ناشتها

.  دهدی مشی را افزای جنستوان

.  نفسی تنگي است برایی مغزآن داروی شود، ولی نمهی نفس توصی که تنگی کساني کاهو براي چند برگ هاهر

.  شودیستفاده م محافظت و رطوبت پوست اي عصاره آن برااز

.  هستزی کند بلکه خون ساز نی مهی تنها خون را تصفنه

.  استدی ضعف اعصاب مفي دهد وبرای منی درد معده را تسککاهو

 دهد و درد ی مشی زنان را افزاری پخته شي بخشد کاهوی بهبود مزی ادرار و مثانه را ني مجاري است و ادرار آور،زخم هانیمل

.  دهدی را کاهش منهیس

.  اثر ضد تشنج داردکاهو

.  سرد وخشک استیعتی طبي دارازی کاهو نتخم

  .  استدی ادرار مفي مجاريخوردن تخم کاهو برا.  بخشدی را بهبود منهی خواب آور است ، زکام را درمان و درد سزی کاهو نتخم

  ضررها

  . دینخواهد رس به بدن شما یبی آسچی هد،ی نکني روادهی گوارا زاهی گنی در خوردن ااگر

  کشمش

: دی فرمای کشمش مي هادهیدرباره فا) ص (امبراکرمیپ

 ی رابرطرف می و خستگتی برد، اعصاب را تقوی منی کند، بلغم را از بی صفرا را ظاهر مرای کنم، زی را به کشمش سفارش مشما

.  کندی ملی کند و غم و غصه را زای دل را پاك مکو،ی اخالق را ند،ینما

: دی فرمای مگری ديضرت در جا حنیهمچن

 کوی اخالق را ند،ی نمای خورد، بدن را سالم می کند ،بلغم را می کنم ، چرا که آن صفرا را برطرف می را به کشمش سفارش مشما

.  بردی منی را از بي کند والغری متی گرداند، اعصاب را تقویم

: دی فرمایگرمی دي در جاحضرت

.  استگری دنیری شزی چای کشمش ، خرما و د،ی تواند با آن افطار نمای که روزه دار ميزی چنیبهتر

. دی نمای را نرم منهی است و سروی سرشار از نکشمش

.  داردی انگور تازه را در خود نگه مي هادهی همه فاباًی تقرکشمش

.  دهدی منی را تسکنهی است و درد سدی مفنهی سي براکشمش

  .  بخشدی به بدن انسان ميشتری بيروین است و شتری کشمش ازانگور بقند

  کلم

.  آهن و گوگرد استيدهای ، سولفات ، اکسدی آهک ، م،ی از جمله کلسی امالح فراواني دارکلم

:  سه گونه استي دارامیکلس

. ي سبز، کلم قرمز، کلم قمرکلم
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: کرد اشاره ری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسي هادهی فاي داراکلم

.  کندی را نکو و روشن مچهره

.  استدی زانو و کمر درد مف،یمی قدي کند و پخته آن ، دردرمان سرفه های صدا را صاف مکلم

.  دهدی منی خواب آور است و پخته آن سردرد را تسککلم

.  کندی مزیی تمادی پخته بدن را از عرق زکلم

 . زرد استي کننده دندان هادی کلم سوخته، سفبرگ

.  استي ادراري رفتن سنگ هانی مداوم کلم موجب از بخوردن

.  رودی به شمار می کننده خون و درمان کم خونهی تصفي هاي از سبزکلم

.  کندی گوارش را درمان مینی وسنگری بواسي زخم هاکلم

.  استدی مفرقانی استخوان و ی اسهال ،کبد ،سل ، سستي هايماری در درمان بنیهمچن

.  شودیه عنوان آرام کننده درد هم استفاده م کلم باز

.  کندی مزیی کلم خام، درمان فقر آهن است و مخاط معده و روده ها را تمرهیش

.  دهدی مشی و نور چشم را افزایینای لثه را درمان وبيزی و خون ری کلم، کرم دستگاه گوارش ،کم خونتخم

  .  بدن استفاده کردي درمان تمام اعضاي و از آن برادیام توان درمان همه دردها نی طور خالصه کلم را مبه

   کلميضررها

  .  شودی نمهی خارش بدن مبتال هستند ، توصروی که گواتر، بواسی کساني براکلم

  يویک

   A,B1,B2,B3,C,D,E:  اشاره کردری توان به موارد زی الزم بدن است که از جمله آنها مي هانیتامی سرشار از ويویک

. کلر اشاره کرد ومیکلس ،میزیمن مس،د،ی اسکی ،سولفات، فسفر، فوليرو ،میتوان به آهن، پتاسی ميوی موجود در کیح معدن امالاز

:  اشاره کردری توان به موارد زی ميوی کی درماني هادهیازفا

.  کندی متی بدن را تقوی حفاظتستمی و سيریشگی پیینای از ضعف بيویک

.  کندی مقیرا کاهش و خون را رق را هضم، وزن نی سنگيغذاها

. دهدیادرارآوراست و کلسترول خون را کاهش م. کندی ميری جلوگسمیرومات خون، ورم لوزالمعده وی ، فشار و چربی سرماخوردگاز

.  کندی ميریشگی پی سکته قلباز

  گردو

: دی فرمای گردو مدهیدر مورد فا) ص( اکرم امبریپ

.  گرددی به دواء ملی شوند، تبدی که با هم جمع می هنگامیند ول باشی و گردو هر دو درد مریپن

: دی فرمای باره منی درازین) ع( صادق امام

.  شوندی که از هم جدا شوند درد می که با هم جمع شوند دواء هستند وهنگامی و گردو هنگامریپن

.  گرم وخشک داردیعتی طبگردو

.  باشدی مA,B1,B2,B3,C: لی از قبیی هانیتامی وي دارازی نگردو



٢٧

.  و مس اشاره کردمی فسفر، کلسم،ی سدم،ی توان به آهن، پتاسی گردو می امالح معدناز

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها ماری بسی درماني هادهی فاي دارازی نگردو

. دی نمای را درمان می کند و کم خونی ، به جذب آهن کمک مهی خون راتصفت،ی و حواس را تقومغز

.  بردی منی از بزی را نی را درمان نموده و خستگچهی و دل پيوی ري هايماری ورم معده و روده، بگردو

. دی نمای متی را تقوسی و آپانديریشگی صفرا پسهی و کهی سنگ کلاز

. دی نمای مکی و تحرتی تقوزی را نی جنسيروین

. را به عهده دارد ياری درمان ورم لوزه و لثه نقش بسدر

.  شودی دندان ولثه متی تازه گردو، سبب تقوپوست

.  استدی درمان ورم مفاصل، ترشحات زنانه و سل مفي کرده برگ درخت گردو برادم

.  بخشدی را بهبود می پوستي هايماری ، سردرد و بی برگ درخت گردو سرما زدگجوشانده

  .  بردی منی را از بدی ساس و بری نظی تازه درخت گردو، حشراتبرگ

  ضررها

.  شودی در خوردن گردو موجب ورم لوزه و زخم شدن دهان مي روادهیز

  .  شودی کند و طعمش تند می مریی تغزی رنگ آن ، خواصش نریی استفاده کرد چرا که با تغدی مغز گردو کهنه نبااز

   فروتبیگر

.  خنک است ي هاوهی فروت از مبیگر

   A,B1,B2,B3,C,P:  اشاره کردری توان به موارد زی فروت مپی گري هانیتامی جمله واز

. می ،فسفر ، کلسمی پتاسآهن،:  اشاره کردری توان به موارد زی مزی فروت نپی موجود در گری جمله مواد معدناز

:  اشاره کردریارد ز توان به موی است که از جمله آنها مياری بسدی فواي ها، داراوهی مری همانند سازی نی تابستانوهی منیا

.  شودی برده و موجب هضم غذا منی را از بی کرده، تشنگکی فروت قبل از غذا اشتها راتحرپیگر

.  دهدی معده را کم و کلسترول خون را کاهش مدی را از بدن دفع،ترشح اسی سممواد

. دهدی را شستشو مهیکلك و کبد و پایرسوب و مواد یها را از وجود چرب ، غلظت آن را کاهش داده و رگهی فروت خون راتصفپیگر

. دی نمای و سرطان را درمان ميری ،مثانه و صفرا جلوگهی سنگ کلاز

.  شودی می و عروقی قلبي هايماری و درمان بيریشگی کرده و موجب پتی را تقوقلب

.  استفاده کردزی خواب آور ني توان به عنوان داروی فروت مپی گراز

.  استدی کاهش وزن مفي برای است وليژ سرشار از انرهرچند

.  کندی ميری جلوگی را برطرف و از سرما خوردگی آن که تشنگتی نهادر

.  کردن و درمان قارچ اشاره کردی توان به ضدعفونی است که از جمله آنها میی هادهی فاي دارازی فروت نپی گرهسته

. دی نمای را درمان ميوی ري درمان تشنج و لرزش بوده و عفونت هازی فروت نپی گرگل

  .  سراستفاده کردي موی صفرا و شکنندگسهی کي هایی درمان نارساي توان برای فروت مپیازگر
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  یگالب

: دی فرمایم) ع( صادق امام

. دی نمای داخل بدن را به خواست خداوند متعال ساکت مي دهد و دردهای ،چرا که قلب را جال مدی بخوریگالب

.  بخوریگالب:  کرد، حضرت در جواب فرمودندتی قلب شکايماریآمد واز ب) ع(صادق  خدمت امام یشخص

.  گرم استي هاوهی از میگالب

.  سرد وخشک استی گالببرگ

  .  باشدی مA,B1,B2,C:  چونیی هانیتامی شامل ویگالب

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها می سرشار از امالح معدنیگالب

.  کلر ، گوگرد ،فسفرم،ی پتاسم،ی کلسم،یزی ، منمی ،تانن، سدآهن

:  اشاره کردری توان به موارد زی آن می درماني هایژگیازو

 دزی و درمان ايریشگی است که در پیی هاوهی از میکی.  کندی متی بدن راتقوی دفاعستمی برده و سنی بدن را از بي سم هایگالب

.  استدیمف

.  دهد یش م را کاهفشارخون

.  کندی و روده را پاك متی را تقومعده

.  رساندی نمیبی مبتال به مرض قند آسمارانی آن چون گلوکز است به بقند

.  بردی منی ادرار و مثانه را از بي سنگ ، عفونت و سوزش مجاریگالب

. دی نمای کرده و به هضم غذا کمک مادی بزاق دهان را زترشح

.  بردی منی نقرس ، درد مفاصل را درمان و عطش را از بسم،یده و رومات را حل نموکی اوردیاس

.  بردی منی برد وتب را از بی منی را نکو دل را آرام بخش است ، غم وغصه را از بصورت

.  کندی و دل را پاك متی را برطرف ، اعصاب را آرام وقلب و مغز را تقویتشنگ

.  استدیمف درمان کرم معده و روده ي برای گالبتخم

.  بردی منی را از بکی اوردی کننده خون است ، خون ساز است و اسهی تصف،ی گالبرهیش

.  استدی درمان سل مفي برد و برای منی بدن را از بیخستگ

  .  استدی و در درمان اسهال مفادی را زادرار

  ضررها

 را بدون پوست ی گالبدی معده دارند، بايماریکه ب ی هضم است لذا کسانری است و دی سرشار از امالح معدنزی نی گالبپوست

. بخورند

  .  بخورندلی را به همراه زنجبی گالبدی ضرر دارد و آنها بازی که سرد مزاج هستند نی کساني خوردن، برای در گالبي روادهیز

  السیگ

.  سرد استیعتی طبي داراالسیگ

 A,C,E,B2,PP : اشاره کردری توان به موارد زی مالسی گي هانیتامیازو

.  ، گوگرد می ،کلر ،کلسمیزی ، فسفر، مس، منگنز، منمی ، سدي ،رومی ،پتاسآهن:  عبارت است ازالسی موجود درگی معدنمواد
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:  اشاره کردری توان به موارد زی مالسی گی درماني هادهی فااز

.  شودیم م چشتی برد و موجب تقوی منی بد دهان را از بي کرده و بوادی اشتها را زالسیگ

.  داردیی بسزاری دندان تاثیدگی از پوسيریشگی در پالسی گعصاره

.  کندی می را ضد عفونی گوارشي ادرار و لوله هاي را آرام و معده را شستشو، مجرااعصاب

.  کندی مهی است و سموم بدن را نابود و خون را تصفادرارآور

.  رساندی نمي هستند ضررابتی که گرفتار دیکسان کند و قند آن به ی را درمان مبوستی نیری شالسیگ

. دی نمای کبد را درمان مي های و ناراحتدی و نقرس مفسمی کاهش درد مفاصل، روماتي برانیهمچن

.  آن را قبل از غذا بخورنددی الغر شدن باي هستند برای که مبتال به چاقيافراد

. دی نمای ميریشگی پی قلبي هايماری و بهی سنگ کلاز

. دی نمای را برطرف می وکم خوابیبدخواب

. دی نمای ميریشگی رگ ها پسی واراز

.  دهدی خون را کاهش مکلسترول

  .  دهدی را برطرف و وزن را کاهش مسردرد

  ضررها

.  شوددهی جوی به خوبدی هضم بايبرا

.  شودی بعد از غذا موجب نفخ و سوء هاضمه مخوردن

  .ردی گی اشتها را مي کند و جلوی مریا س قبل از غذا شخص رالسی گخوردن

  مویل

.  استA,B,C ي هانیتامی سرشار از ومویل

:  اشاره کردری توان به موارد زی موجود است که از آن جمله مموی در لياری بسامالح

. می ، فسفر ،کلسمی ،پتاسکیتری سدی آهک، اسآهن،

:  اشاره کردرین به موارد ز توای است که از جمله آنها مياری بسدی فواي دارامویل

.  حلق و حنجره را شستشو داده و درمان سردرد استمویل

 توان به خوردن ی مزی را نی و کرم انگلبوستی توان مهار کرد بلکه سکسکه ، سوزش معده ، حالت تهوع، ی مموی تنها تب را با لنه

.  درمان نمودمویل

.  داردیی بسزاری و سرفه تاثیرماخوردگ کرده و در درمان ستی بدن را تقویمنی ادستگاه

.  بردی عرق النساء و قند را درمان وتب را مسم،ی نفس را نابود، روماتی تنگمویل

 یی تب خال عدم تواناي گلودرد، زخم هاه،ی ذات الر،ی غلظت خون ، زکام ، سرماخوردگس،یفلی چون سیی هايماری بموی لآب

. دی نمای را درمان میجنس

.  داردی سهم قابل توجهموی لزی نی هاضمه، نفخ و دل به هم خوردگي و درمان اختالل هايریشگی پيبرا

. دی نمای و قارچ را درمان مسمی و آرتروز، روماتکی صفرا را تحرموی گدشته ، لدی از فواگذشته

. دی نمای ميری فلج اطفال جلوگاز
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 .دی نمای بدن را حل مي درمان زخم معده است و سم هانیبهتر

  . دی نمای متی تقوزی ها را نچهیماه

   ترشمویل

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسي هانیتامی وي ها داراوهی مری همانند سازی ترش نمویل

A,C,B1,B2,B3,PP 

. می ، فسفر، مس ، منگنز، کلسسیلی ،سآهن:  ترش عبارت است ازموی موجود در لی معدنمواد

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسدی فواي ها داراوهی مری همانند سازی نموترشیل

.  کندی مدی دندان ها را سفموترشیل

. شودی مزی مغز ني قوادی داده، روح را آرام و موجب تجدشی را در او افزايرومندی انسان را شاداب نموده ، احساس نموترشی ليبو

.  باشدی مزی کننده نی کند بلکه ضد عفونی متی بدن را تقویمنی استمی نه تنها سموترشیل

. دی نمای و غلظت خون را نابود می کم خونموی لآب

.  داردیی بسزايرهای تاثی درمان سردرد، گلودرد، کاهش تب و سرماخوردگدر

. دی نمای آرام مزی و دل شوره را نجهیسرگ

.  سازدی مفی را درمان نموده و پوست را لطي هاضمه اي لثه و اختالل هايزی خونرت،یه شد، حافظه را تقو بر آن چه گفتعالوه

.  استموترشی خوردن لی درمان چاقي از راه هاگری دیکی

.  بردی منی و چروك صورت را از بنی چد،ی نمای چشم ها را درخشان و پوست را شاداب ممو،ی لآب

. دی نمای و موها را درخشان و شاداب متی برده ، پوست سر را تقونیره و خارش سر را از ب شومو،ی سر با آب لشستن

. دی نمای متی سر را تقوي و موهاادی چشم را زنور

.  داردی اثر ضدعفونموی پوست لعطر

  . دی نمای را نابود ميفتری چون دیی هاکروبیم

  ضررها

  .  زخم معده ضرر داردي برای علت ترشبه

  موز

.  معتدل و تر استیعتی طبوزم

   A.B1,B2,B3,B6,C:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها مياری بسي هانیتامی وي داراموز

:  اشاره کردری توان به موارد زی است که از جمله آنها ماری موز بسی معدنامالح

. دی ، می کلسم،یزین فسفر، مس ، منگنز، مم،ی ، سدي روم،ی پتاسک،ی فولدی اسآهن،

:  اشاره کردری توان به موارد زی موز می درماني هادهی جمله فااز

.  خواص موز خون ساز بودن آن استنی از مهمتریکی

. دی نمای ممی دهد و گردش خون را تنظی و فاقد کلسترول است وفشارو کلسترول خون را کاهش مي سرشار از انرژموز

.  کندی را باز می خوني و رگ هامی کند، قند خون را تنظی ميریشگی پی قلبي هايماری باز
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.  بردی منی واسترس را از بی بخشد و افسردگی مغز و اعصاب را بهبود مي ها يماریب

.  استتی در حال فعالي هاچهی ماهيموزغذا

.  شودیم يری خشک را بهبود و مانع از اختالل حواس در دوران پي را درمان، زخم ها و سرفه هابوستی

.  و دستگاه گوارش است وبهبود دهنده زخم معده و روده استهی کننده رنرم

.  استدی افراد الغر مفي براموز

.  کندی متی است واسهال را درمان و استخوان ها را تقونیمل

.  شودی موجود در موز ، به سرعت در دستگاه گوارش هضم و جذب شده و وارد خون مدارتیکربوه

.  دهدی مشی خون را افزا غلظتموز

  . دی نمای موز کرم معده را نابود مشهیر.  کند ی را متوقف ميزیجوشانده آن خون ر. است ی جنسيروی کننده معده ونتیتقو

  ضررها

.  داردی به مرض قند مضر است چرا که قند فراوانانی مبتالي در خوردن موز براي روادهیز

  .  شودی دارند، منجر به گاز معده مي که مزاج سردی نفخ آور است ، مخصوصاً در کسانموز

  نارنج

: دی فرمای نارنج مي هادهیدر مورد فا) ص( اکرمامبریپ

. دی نمای مادی و مغز را زی کنم چرا که قلب را نورانی را به نارنج سفارش مشما

   B.C.D: اشاره کرد ری توان به موارد زی ها است که از جمله آنها منیتامی از وياری بسي دارانارنج

  :  اشاره کردری توان به موارد زی نارنج می درماني هادهی فااز

.  استکوی نی خوشبو و طعمي عطري نارنج دارابهار

.  بردی منی تشنج را از بنارنج

. دی نمای متی را درمان ، اعصاب را آرام و تقوسکسکه

.  استفاده کردی خوابی درمان بي توان از نارنج برایم

. ندی نمای استفاده می طبي مصرف هاي پوست نارنج برااز

.  داده استي در خود جازی را نموی آب لي هادهی از فاياری بسنارنج

.  مطبوع استي و عطردهی پسندیی بوي دارابرگش

.  شودی ملی و زمستان به نارنج تبدزیی درخت نارنج است که در فصل پاي بهاري ، شکوفه هابهارنارنج

:  اشاره کردری توان به موارد زی دارد که از جمله آنها مياری بسی درماني هادهی فازی نجبهارنارن

.  بهارنارنج به صورت گل خشک شده وعرق بهارنارنج استی اصلمصرف

.  بدن استی عصبستمی سي اثر آن بر رونیمهمتر

.  دهدی را کاهش میگرنی و می عصبي است وسردردهاجانی نارنج آرام بخش و ضد هبهار

.  شودی مهی بهارنارنج توصزی و تشنج نی قلبي کنترل حمله هايبرا

. دی نمای ميری و از اضطراب جلوگمی قلب را تنظي هاتپش

.  کندی متی را تقومعده
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 بهار نارنج ي شود؛ با خوردن چای مهی آن قبل از خواب توصي چاای خوردن عرق بهار نارنج و ،ی خوابی بای و ی کم خوابيبرا

  .   کرددی را تجربه خواهیواب آرام و خوبخ

  ینارنگ

.  سرد استیعتی طبي داراینارنگ

.  باشدی مزی نB1,B2,C ي هانیتامی وي داراA نیتامی عالوه بر وی تابستانوهی منیا

:  اشاره کردری توان به موارد زی می نارنگی امالح معدناز

. می و کلسمیزی منفسفر،

:  موارد استنیاست که از جمله آنها ا یی هادهی فاي داراینارنگ

 دستگاه ي هاتی در فعالینارنگ.  بردی منی و صفرا را از بهیقلب را شاداب ، خون را تصف.  آوردی آرام را به ارمغان می خوابینارنگ

.  استدی مفاری و عضالت بدن بسی عصبستمیگوارش، س

.  تواند داشته باشدی را مياری بسری استخوان و اسکلت بدن تاثلی در تشکی نارنگنیهمچن

   لینارگ

.  شودی مافتی يری گرم است و در مناطق گرمسعتی طبي است که داراي هاوهی از ملینارگ

.  استB1,B2,B3,C ي هانیتامی وي دارالینارگ

.  باشدی مزی نمی ، فسفر و کلسمی ،سدمی چون پتاسی امالحي دارالی از آهن، نارگگذشته

:  اشاره کردری توان به موارد زی ملینارگ ی درماندی فوااز

.  توان به عنوان خوشبو کننده دهان استفاده کردی ملی نارگاز

.  استفاده کردلی توان از نارگی هوش و حافظه متی تقويبرا

. دی نمایی الغر کمک بسزاي توان در چاق کردن انسان های ملینارگ

 توان از ی کرم معده و روده مخصوصاً کرم کدو مر،یدرد مثانه ، کمر درد، بواسضعف کبد، :  چون ي هايماری در درمان بنیهمچن

. دی نمای متی بدن را بهبود و دستگاه هاضمه را تقوي زخم هالینارگ.  جستياری لینارگ

. دی نمای مکی تحرزی را نی جنسيروی برد،بلکه نی مشی نه تنها حرارت بدن را افزالینارگ

.  شودی مهی دارند توصيکه مزاج سرد ی به کسانلی نارگخوردن

.  هستزی ادرارآور نلینارگ

.  استفاده کردلی نارگری توان از شی مهی بردن سنگ کلنی از بيبرا

:  چونیی هايماری تواند در بهبود و درمان بی ملی نارگری شاز

.  ، تب ،اسهال و سم استفاده کردی پوستي هايماری بدن ، بی آوردگآب

.  بخشدی است وهم اسهال را بهبود منی مل هملیرنارگیش

.  استدی مفرقانی مانند ي کبدي هايماری درمان بي ضد تب و ادرار آور است ؛ برالی درخت نارگشهیر

  .  استدی مفی درمان اسهال خوني برالی درخت نارگشهی کرده ردم
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  ضررها

.  هضم استری دلینارگ

  .  دارند مضر استیکه مزاج گرم ی کساني ، برالی در خوردن نارگي روادهیز

  نعناع

.  داردياری خوش بو است که طرفداران بساری بسي هاي از سبزنعناع

:  اشاره کردری توان به موارد زی نعناع می درماني هادهی جمله فااز

 ياری بسی درماني هاهدی فاي دارازیاسانس نعناع ن.  باشدی درمان سرماخوردگي برای و عامليریشگی پي برای تواند راهی منعناع

 رفع سردرد، يبرا. دی نمای کمک مزی است وبه هضم غذا نینی بی ضد گرفتگکروب،یاست که از جمله آن خواص ضد درد، ضد م

 نیهمچن.  آن را ماساژ دادی موضع قرار داد و با دست کمي از اسانس نعناع را بر رويدار توان مقیدردگردن، دست ، پا و کمر م

.  و دردسر و پا را برطرف خواهد نمودینی بی بدن، گرفتگیآن در آب وان حمام قرار داده شود، خستگ از ياگر مقدار

.  آوردی را به ارمغان می سطحي آرامش و رفع دردهایی دارواهی گنیا

  .  قابل استفاده استنی تمام سني شناسد و برای نعنا سن و سال نمعرق

  جیهو

.  خنک استي هاوهی مزازجملهی نجیهو

.  اشاره کردA,B,C،D توان به ی مجی هوي هانیتامی جمله واز

:  اشاره کردری توان به موارد زی مجی هوی امالح معدناز

.  گوگردم،ی منگنز، کلسم،یزی فسفر، مس ، منم،ی سدم،ی ،پتاسآهن

: رد اشاره کری توان به موارد زی است که از جمله آنها می فراوانی درماندی فواي دارازی نجیهو

.  اشاره کردیینای بتی توان به تقوی مجی آثار هونی مهمتراز

.  داردی قابل توجهری تاثزی دندان ها نی و کرم خوردگیدگی از پوسيریشگی در پچیهو

 يماری و از بهی نموده، کلسترول خون را کاهش ،خون را تصفی قرمز خون تالش فراواني و گلبول هانی هموگلوبشی در افزاجیهو

. دی نمای ميریشگی پیلب قيها

.  داردیی سهم بسزازی در سوخت وساز بدن ند؛ی نمای منی از دست رفته بدن را تامي کرده وانرژکی تحرزی اشتها را نجیهو

. دی نمای را درمان مي کبدي از اختالل های ناشی پوستي هايماری کبد را شستشو داده و بجیهو

.  دهدی را کاهش متب

.  کندی ميری جلوگابتی ابتال به داز

.  استدی مفاری بسسی و در درمان قونج و آپانددی نمای ميری جلوگهی و سنگ کلیی ، صفراي کبدي هايماری از ابتال به بجیهو

 را به همراه جی وزن ، آب هوشی و افزاي درمان الغري و برادی همراه غذا بخورجی و کاهش وزن، همه روزه هوی درمان چاقيبرا

. دیصبحانه بخور

 برگرفته از آرتروز و نقرس ي ودردهاهی ، سل ، ذات الري روده اي چون نفخ و زخم معده، عفونت هایی هايماری در درمان بجیهو

.  کنندی مییخود نما

.  کندی ميریشگی و چروك پوست پنی و چيری پوست را نرم وشاداب کرده و از پجی هوزی نتی نهادر
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.  دهدی منیگلو را تسک ونهی و درد سدی نفس مفی تنگيبرا

. دی نمای و سوء هاضمه را درمان منی معده را تسکي دردهات،ی راتقولوزالمعده

.  بخشدی را بهبود مرقانی و بوستی سل ،،ي زردر،ی آسم ، بواسری نظیی هايماری و بمی را نرم ، پوست را ترمنهی سجیهو

  . دی نمای است و اعصاب را آرام مدی قلب مفي براجی هوآب

  هندوانه

: دی فرمایم) ص( اکرمامبریپ

.  امت من در انگور و هندوانه استبهار

: دی فرمای مگری دي در جاحضرت

.  باشدی بخورد مگر آن که فرزندش خوش صورت و اخالق مری که هندوانه را به همراه پنستی ني بارداری زنچیه

: دی فرمای حضرت منیهمچن

.  بردی دهد و درد رامیتشو م قبل از غذا ، درون را شسهندوانه

: دی فرمای حضرت درباره هندوانه مگری دبار

:  استدهی کنم، چرا که درآن ده فای را به هندوانه سفارش مشما

 شی دهد، قوت جماع را افزای مشی آب پشت را افزاد،ی شوی دندان است و خوشبو، مثانه و درون را مي دارو،یدنی است و نوشغذا

 برد، ی منیا از ب ري دهد، سردیم

.  سرد و تر داردیعتی است که طبیی هاوهی از مهندوانه

.  استA,B1,B2,B6,B3,C ي هانیتامی ، سرشار از وی تابستانوهی منیا

.  استمیزی ، نشاسته و منمی ، فسفر،کلسمی ، سدمی موجود در هندوانه آهن، پتاسامالح

: شاره کرد اری توان به موارد زی هندوانه می خواص درماناز

. توان اشاره کردیم)  ادراري و مجارهیعفونت کل ،هیسنگ کل (يوی کلي هايماریدرمان ب وی هندوانه به رفع تشنگهی اولي هادهیفااز

.  کندی میی خون کمک بسزاانی فشارخون و روان شدن جر،ی و عروقی قلبي هايماری به درمان بهندوانه

. دی نمای ميریگشی از ابتال به انواع سرطان پهندوانه

.  استدی و آرتروز مفابتی چون آسم ، دیی هايماری از بی ، التهاب ناشی تنفسي مجاری سالمت پوست ، درمان گرفتگيبرا

. دی نمای ميریشگی پي ومغزی قلبي خطرابتال به سکته هااز

.  هستزی بخش نروی بلکه ند،ی نمای تنها بدن راتازه و شاداب منه

.  کندی متی را تقویینای و حس ب بدن را برطرفخارش

.  بردی منی را دفع و حالت تهوع را از بصفرا

.  بخشدی مي دهان و گلو را بهبودي داخل هندوانه، زخم هادی سفپوست

.  کندی را درمان مهی والتهاب کلشی هندوانه ، فشارخون را افزاپوست

.  کندی را برطرف می درپی پي های است وتشنگادرارآور

.  بردی منیندوانه ،کرم معده و روده را از ب هتخم

.  کندی را درمان مرقانی را برطرف ، ی جنسهندوانه،اختالالت

.  بخشدی مثانه را بهبود مت،ورمی معده راتقوهندوانه
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  .  استدی مفاری دارند بسی که مزاج گرمي افراديبرا

  ضررها

.  کنندي روادهی در خوردن هندوانه زدی توجه داشته باشند که نبادیبا و اوره باال هستند هی که مبتال به سنگ کلی کسانالبته

.  متوجه قند هندوانه باشنددی بازی مبتال هستند نابتی که به دیکسان

 مزاج ي که سردي در افرادیهندوانه سبب درد مفاصل و ضعف جنس: که نی داد و آن اي به سرد مزاجان تذکردی بازی نانی پادر

  .  شودیدارند م

  هلو

.  خنک استي هاوهی از میی جزهلو

   A,B1,B2,B3,C,PP: کرد اشارهری زي هانیتامیتوان به وی الزم بدن است که ازجمله آن ها مي هانیتامی از وياریشامل بسهلو

. می و کلسمیزی فسفر، منم،ی ، پتاسآهن:  اشاره کردری توان به موارد زی هلو می امالح معدناز

:  اشاره کردری توان به موارد زی دارد که از جمله آنها میی بسزاری ها تأثيماریاز ب ياری در درمان بسهلو

.  دهدی مشی را برطرف نموده واشتها را افزایتشنگ

. دی نمای بد دهان را برطرف و سموم بدن را خارج ميبو

.  را درمان و ادرارآور استبوستی

.  شودی در آنها می جنسيروی نتی دارند، هلو موجب تقوی که مزاج گرمیکسان

.  باشنددوارتری فرزندان خود امییبای به زی توانند بامصرف هلو در دوران حاملگی باردار مي هازن

.  شودی سازگار بوده و زود هضم مي کند بلکه باهر معده ای نمدی تنها نفخ تولنه

 . نداردي هستند ضررابتی که مبتال به دی کساني صفرا آور بوده و براهلو

.  استدی مفاری بسيوی کلي هايماری و ببوستی سم،ی درمان روماتي وبراادرارآوراست

.  به همراه آوردزی تواند کاهش وزن را نی ندارد، بلکه مي افراد چاق نه تنها ضرري براهلو

.  استدی گوارش مفینی صرع و سنگي هايماری بي درخت هلو، برابرگ

.  کند یگ آن را روشن م پوست را جمع و رني هلو سوراخ هاآب

  .  استدی مفاری بسی عصبکاتی تحرنی تسکي درخت هلو، براشکوفه

  ضررها

  . شودی سبز و سفت منجربه اسهال ميهلو.  هلو بخورندی با شکم خالدی ورم معده و روده دارند باای که زخم و یکسان
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