
  هو اهللا ا�شا� ا�عا� ا�ارئ

  ��معر� �سخه هاى همدر 

  ه اين فايده را ن� داردچرگهدف ما معر� خوراكيهاي طبي� ن�ست ا

  اين فايده را ن� دارده چرگاياهان ن�ست گخواص هدف ما معر� 

  اين فايده را ن� دارده چرگاياهان دارو� ن�ست گهدف ما معر� 

  اين فايده را ن� دارده چرگا ن�ست يا�گ �سخه هاىهدف ما معر� 

  خوردنيهاي طيب آفر�ده خداوند استهدف ما معر� 

  ف� داردگش دارو� كه خاصيت

  ر�ما نياز د آناز �ر�ردهاىند چو همه ما به يك يا 

  ند با آن قبال آشنا بوده و يا آنرا ��ف كرده ابر���ن است 

   نبوده ه اين روش درما� آشناب همه و� قطعا 

  دنبا اين استمرار از آن بهره ن�ده ايا به اين اندازه و 

  آشنا نبوده قبال هدف ما آشنا كردن شما با ن�ا� است كه 

  ن� شناخته ايدآنرا يا كم� به آن توجه داشته يا به اين صورت 

   ف�ا

  يا� را معر� ن� كنيمگما هر خورا� 

  كنيمن� يا� دارو� را معر� گو هر 

  معر� ن� كنيميا� هم�� را گو هر �سخه 

  اين ن�ته را در مطالعه اين �سخه و توجه به مطالب آن �الحظه نماييد



  

ـبـني الطّاهرين ولعنة اد و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا   

 يشفني فَهو مرِضْت وإِذَا:  تعاىل يف القرآن الكريم ا قال
 

 ز�بيل تازه = ٢ �هم��سخه 
  ًسـوَ : ده اسـتدااهل ايمـان �ـشارت به خداوند متعال در �م و�
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) هتر�ـ( َز�َِبـيال

 ). يا �زاج و طعمش ز�بي� است( ز�بيل است آميخته آنها كه )نوشيد� (و�نوشانند آنها را در بهشت جامهاي

 هديـه   رسـول اهللا رايرا بـتـازه بادشاه روم زن�ـي� از ز�بيـل : روايت � كند كه صحا�  أبو سعيد خدري

 . خوراندهن ن� يك قطعخورانيد و به م) برش(� را يك قطعه س ح��ش هر ك�، دفرستا

 رطـو�� -٢/  �ما� هس�ند -١:  به اين عوارض مبتال يا زمينه آنرا دارند مفيد استبراى كسا� كه: �ر�رد هم�� 

 مبتال به نفـخ معـده يـا روده -٤ /  خوب ن�ست�شان ��الهاه فعا�ت رودشته يا حر�ت و �دي معده يا روده دا -٣/ هس�ند 

بـدن  -٧/  در وضعيت مناسب يا مقدار و دفعات �� ن�ست شاناجابت �زاج -٦/  ش�م رنج � برند  از سف�-٥ / هس�ند 

 �ـش�ت عـرو� -٩/ دارنـد ر� خـون چـر� خون يا زمينه چباال بودن  -٨ /  دارنداضا� در بدن وزن  ياور� يا چو  ربچ

 -١٢/  پـاك نمـودن حنجـره و گرفتگـي صـدا و درد و آنژين�و  -١١/ و س�نوز�ت  �ماخوردگي و ز�م -١٠/ قلب و مغز دارند 

 – ١٥/ �وارد ابـتال بـه تهـوع   -١٤/  تب او�ه بيمار�ها -١٣/  ناراحتيهاى ر�ويعفونتها و و برو�شيت  ؛آسم ؛ي نفسگتن ؛�فه

 معـرق -�٢١لـ�  -٢٠  مقوی-١٩ اشتها آور -١٨ /شن �يه  -١٧/ ان جوان ��م خو� دخ -١٦ / براى درمان ر�فالكس �ري

تقطـ�  -٢٦ عالج اسهال نا� از فساد غـذا-٢٥  باز�ننده عروق و منافذ-٢٤  سوداء �سهل و دافع-٢٣ دافع بلغم�سهل و  -٢٢

 -٣١ خش� مفاصل و اسـتخوانها -٣٠ كبدو ت�ب� �دي  -٢٩ گز�دگي ح�ات -٢٨  ماهانه زنان�دترفع دردهاي  -٢٧ بول

 -٣٦  و باز�ننـده ذهـن تقو�ـت حافظـه-٣٥ تـاري چـشم -٣٤ پـ�ي و آ�زايمـر -٣٣  �طانحفاظت از ابتالء به -٣٢ نقرس

 افزاينده اعتماد بـه نفـس -٣٩  و اضطراب د�ره عالج-٣٨ درمان بيخوا� -٣٧ �شاط آور و ؛برطرف كننده سس� و كسالت

  .و ديگر خواصدرمان آشفتگي عص�،  -٤٠

 يا بـا همـرا� هـر نـوع تنها� ( نوع ��ف) حلقه اي سه برش انه يك تاوزر( مقدار+  )ز�بيل تازه ( ميوهنام :�سخه

 �رتبا�ام  (برنامه) + هر نوع خوردن (�وه ��ف + )�ط ن�ست( فاصله+  )در هن�م نياز( زمان+ + ) خورد� يا آشاميد�

  .)، و ن� حفاظت از بروز �ددتا حصول اطمينان از رفع �ش� �ر�وطه و رسيدن به وضعيت كفايت بدن و �ستمر



 افـزود� و جاشـ� -٣ رنده شده خام در ساالد و غذا و خوردنيها يا نوشـيدنيها -٢ قرص خام و تازه -١ :انواع ��ف 

.  انـواع شـ��� ز�بـي�-٧ ��ت ز�بيـل -٦ ز�بيل ان�ب� -٥ دم كرده -٤عطر و طعم دهنده انواع خوراكيهاى مطبوخ 

 .��ف مفرد ز�بيل بوده، اما �صارف تر�ي� آن در قالب �سخه هاي ط� و بر حسب �ورد خواهد بود �وارد فوق :ن�ته

 هـار چ آنـرا ،زده بـرش حلقـه اى يكز�بيل تازه را  هر بار ؛در صورت ��ف به صورت قرص دارو� :روش ��ف

ي و گصورت دم كرده در �مـاخوردبه  ن�چهم/ �س مانند قرص با آب ميل � شود  كه فرو�رد�ش آسان باشد، س؛قطعه كرده

 بـه همينطـور /  آن هم همراه عصاره دم نوش ميـل � شـودتفا�براى يك فنجان،  هر برش :غ� آن ��ف � شود، مقدار آن

و اجـزاي جـزو افـزود�  /  ماست براي  تعديل آنها ��ف � شـود ش� يااش� ساالد و ن� همراه با اشياء �د مثلچصورت 

ي كـه ه انـدازه ا بمهوش� و غ� آن � باشد، مقدار ��ف در هگرب و ساده و ترش و ش��ن و چاز خوراكهاى مطبوخ انواع 

 . آش�ر شودغذا طعم ز�بيل در و قدري عطر 

 ر� �سيار خفيف� از خشك و نوع ادو�ـه شـده آ�ـست، و بـالعكس از نظـر گز�بيل تازه از نظر عوارض  :نگهداري

 در ز�بيـلبا توجه به فراهم بودن / )مفيدتر با ��ت كم� = (ست  ا تازه آن �سيار ب�ش� از نوع خشك آناص درما� نوعوخ

اسـتفاده نمـود، در بـه صـورت تـازه ه داشـته و گال نچ و تا دو هفته آنرا در �،تهيه نمودآنرا  � توان بقدر الزم فصول؛�لب 

 .و بقدر �ورت باشدود، كه اين �وه اضطرارا  � توان آنرا فر�ز نم؛صورت فقدان سهولت دس��

  ز�بيل نداشته انـد، ز�بيـل تـازه را بـر آن قيـاس پودر  و سابقه خو� با ؛رم �زاج بودهگافرادي كه : ساز�ريروش

ر گـرميهـاى � رو�ـه ديگاز �ـ�ف  -١:  آن سابقه ذه� برطـرف � شـود؛ر دقت كنندگ در �وه ��ف هم ابلكهن�نند، 

ر ��ف كنند، و آنـرا تنهـا گز�بيل تازه را �لوط با خورد� يا نوشيد� دي -���٢يهاى صنع� و آجيلها ب�اهند، ون شچهم

در صـورت  -٣ با آب فرو دهند،) د ��ف قرص داروبه مانن(ك چ�وند، و در صورت ��ف تنها؛ آنرا به صورت قطعات كو

ون عـرق شـاتره و چـهم( و با ��ف تعديل كننده و �صلح ؛طع ننموده، فورا آنرا قر�گ�شامد عوارض پ و ن�اتين ر�يت ا

تنها افرادي كه مبتال به �لـه و �ـران ك�ـسه  .از خواص آن بهره ب�ندحرارت �زاج خو�ش را فرو�شانده و ) بغوره و آ�س�

واننـد بـا دفـ� طـب جـامع در صورت نياز ايـن افـراد � تبوده ز�بيل را ��ف ن� كنند، عمل جرا� ) رايج(صفرا در حد 

 . تا برنامه ��ف �صوص ا�شان را تعي� نمايند؛�شورت نموده

 از خر�دن �واردي استروشن با ك� درخشش نقره اى م رِ تا كِ  زرد :وست ز�بيل تازهپ گرن: ر�يت در وقت خر�د ،

 .ندوسيده اپ آنها ، اجتناب كنيد؛وست ت�ه و نم كشيده داردپ  نرم شده ياكه

  وشـت در انـواع خورشـتها هـس�ند؛ � تواننـد از ايـن گت�ه �ـشدن براى اره چ كسا� كه دنبال :ي�در ه� آشمفيد

س �نرم و قابل �ـ�ف شـود، سـوشت گ �دي كه ؛وشت را با ز�بيل تفت دادهگابتدا : خاصيت فوق العاده ز�بيل بهره ب�ند

 . با� � ماندگصور� رنوشت گاه خورشت �وشد،  تا فقط ي�ر�ع همر،آنرا در آخر �ر به خورشت � افزايند

 



 













  



  

  













  





  

  .كه با ز�بيل به عمل � آيدو حلو�ات اين بود بر� از اطعمه و ا��ه 

   ميهمان نموديم سفره سالمت؛ در اينمان نمائيمدوستان را بر چن� سفره اى ميهاز نزديك  كه بودبراى ما فراهم نچون 

  
  

 واحلمد  رب العاملني


