
  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  )مششبخش ( کومبوچا     
 

 كومبوچا  فراورده ھاىنواعا
 

   :كومبوچامحصوالت 
طرح است؛ م كومبوچادر رابطه با ي نگوناگوفراورده ھاي 

ــارج  ؛كومبوچــانوشــیدني ماننــد  ــارج ؛كومبوچــاق ــودر ق  ب
قطره ؛  كومبوچاقارج  ؛ عصاره   كومبوچا كرم قارج  ؛كومبوچا

   ....كومبوچا ........و ؛كومبوچاسركه ؛ كومبوچاو عصاره 
  

   : كومبوچانوشیدني
بـه تفـصیل بـا آن آشـنا شـديد؛         در بنج مرسوله كذشـته      

بـه نظـر آقـاي    : مي توانیم اضافه كنـیم نكته اى كه اينجا   
، تھیـه   كومبوچـا ، يكي از پیشكسوتان مـصرف       خوزه پركو 
 از چاي سبز، نسبت به چاي سیاه از كومبوچانوشیدني 

   .تارزش درماني بیشتري برخوردار اس
  

   :كومبوچاقطره 
 درمـان سـرطان  دكتر اسـكلنر محـدوده كـاري خـود را بـر          

 روشـھاي  . را در اين برنامه گنجاندكومبوچامتمركز كرد و  
درماني او چندان با توفیق ھمراه بود كه بیشتر پزشكان          

  . پیروي از او پرداختندبه 
 كومبوچـا امروزه يك كمپـاني بـه نـام او، شـربت و قطـره             

 بــراي كومبوچــازمــاني كــه اســتفاده از . تولیــد مــي كنــد
، ھمسر رئیس ورونیكا كارستنزدرمان بیماران سرطاني توسط دكتر 

داروي جمھور اسبق آلمان علني شد، شربت ياد شـده بـه صـورت       
 كومبوچار اسكلنر و دكتر كارستنز      دكت.  پرطرفداري درآمد  شفابخش

را به عنـوان مكملـي بـر سـاير درمانھـا بـه بیمـاران سـرطاني خـود             
 .توصیه مي كردند

خـر دھـه   اودر ا:  براي مبتاليان به ديابت و ھنگام سـفر  :لكومبوچا
 را بـه   كومبوچـا  دو محقق بـه نامھـاي ويچفـسكي و ھـرمن،             ١٩٢٠

ھدف از اين كار، تھیه محصولي خالص با    . صورت عصاره تھیه كردند   
اين محصول تحت عنوان قطره . غلظت زياد براي انجام تحقیقات بود 

 معمـولي  ايكومبوچـ  تمـام مـوادي را كـه در          الكومبوچـ  يـا    كومبوچا
از آمار بـه دسـت آمـده از مركـز طبـي پـراگ          . وجود داشت، دارا بود   

چنین بر مي آيد كه آزمايشھاي انجـام شـده نـشان مـي دھـد كـه        
 در پیشگیري از پیري و گرفتگـي سـرخرگھا بـسیار          كومبوچامصرف  

 .مؤثر بوده است
، براي اولین بار توسط كومبوچانظريه فشردن قارچ  :كومبوچاتنتور 

 محصول بدسـت آمـده   . محقق سرشناس، دكتر اسكلنر مطرح شد     
 ١٠ بــه ١نــشان دھنــده درجــه رقیــق كــردن  (D1ي كومبوچــاقطـره  
بھـره  .  نیز عرضه شد  كومبوچاعالوه بر آن، تنتور     . نام گرفت .) است

گیري از قطره براي درمان امراض موجـب شـھرت دكتـر اسـكلنر تـا               
  . سالھا بعد از مرگ او شد

 را قطع كنند مي توانند به كومبوچاكساني كه نمي خواھند مصرف 
گفتـه مـي   .  سفر عصاره آن را كه قابل حمل است بكار ببرند    ھنگام

 در كاھش عوارض ناشي از مـسافرت كـه خیلـي       كومبوچاشود كه   
 كومبوچـا قطره و يا عصاره     . ھا دچار آن مي شوند، بي تأثیر نیست       

طريقـه  . از تمام خواص شربت با میزان غلظت بـاال برخـوردار اسـت            
داري آب تا سه بـار در روز   قطره در مق٢٠ تا   ١۵مصرف آن به صورت     
  . توصیه مي شود
 براي مبتاليـان بـه ديابـت از اھمیـت زيـادي             كومبوچاقطره و عصاره    



براي اين افراد استفاده از قطره بیـشتر توصـیه          . برخوردار است 
مي شود زيرا با توجه به تغییر میزان شكر در كشتھاي خانگي          

 طوالني تر بھتر است آنھا از انواع ترش تر شربت و يا كشتھاي     
 .از معمول استفاده كنند

  
  : كومبوچا سركه

 وجـود  كومبوچـا بسیار اتفاق افتاده است كه پـرورش دھنـدگان      
ه و تا چنـد ھفتـه آن را بـاز نكـرده     يكي از ظروف را فراموش كرد     

 تبديل به سركه مي شود و مانند   كومبوچادر چنین حالتي    . اند
مـي تـوان آن را بـراي        . ھر سركه ديگري قابـل اسـتفاده اسـت        

شستن قارچھاي كپك زده و يا تقويت شربتي كه كامًال تخمیـر          
  .نشده است، بكار برد

 
   :ارج كومبوچاق
رباره برخي از خواص آن در مرسوالت قبلـي مطالـب متعـددي       د

   :نوشتیم در اينجا برخي نكات را تكمیل مي كتیم
اين پرسش، بارھـا و بارھـا    آيا مي توان خود قارچ را خورد؟    

! قارچ چیزي لـزج و بـه سـفتي چـرم اسـت            . مطرح شده است  
ھـیچ  نیـز   خـوردن آن    ولـي   . چندان اشتھا آور به نظر نمي رسد      

د پروفـسور لینـدنر، محقـق      تنھـا در يـك مـور      بلكـه   . ضرري ندارد 
خوردن قارچ مـي گويـد كـه چـون تـوده لـزج بـه            آلماني در مورد    

آساني از ديواره روده بـزرگ عبـور مـي كنـد در درمـان يبوسـت             
   . داراي ھمان خواص شربت است و البته به صورت غلیظترخود قارچ. مؤثر است

  
   :ارج كومبوچاقعصاره 

اگر عصاره .  فروش گذاشت و در فروشگاھھايي كه مواد غذايي بھداشتي مي فروشند به معرض،مي توان عصاره قارچ را گرفت
 آن را به عنوان دارو مي توان بكار برد پس چرا كسي نتواند در صورت تمايل خود قارچ را میل كند؟ 

  
در برزيـل  . منظور از قارچ شبكه سلولوزي ژالتین مانندي به رنگ زرد روشن شناور در چاي مـي باشـد      :مرھم يا كرم كومبوچا   

سپس از ان براي معالجه بیماريھاي پوستي به خصوص سوختگیھا . ورت كرم در آيداين شبكه سلولزي را  ابتدا نرم كرده تا به ص
  . البته براي شفافیت و نرم كردن پوست صورت نیز استفاده مي شود. و صدمات پوستي استفاده مي كنند

  
  

  ي  غذايفراورده ھايبا  سكراتمشرعي كم حتفاوت 
  يقنداجزاي  تخمیر و تجزيه ابه تھیه شد

 
  
 با نَكرش بسیار متفـاوتي از جوامـع   غرب و بالتبع جوامع غربزدهجھان در  ؛و فراورده ھاي حاوي الكلالكل و مسكرات موضوع   -١

  . مسلمان مطرح استاه و آَكمتدين
  
اينكه به نسبت طبع  زياده روي داشته و بالالكلمصرف در  يك عده :؛ مردم دو دسته اندغرب و بالتبع جوامع غربزده    جھان  در   -٢

تحقیقـات  به لحـاظ  (جھان غرب ، ولى بسیاري از مردم حساسیتي ندارند؛  كل است يا نه   لي ا دارا  و مواد مصرفیشان   نوشیدنیھا
اعضاي بدن ھمجون كبد؛ كه سالھاست در نشريات ديدن خطرات مصرف الكل براى سالمتي و آسیب مفصل دانشمندان درباره 
ي فراورده ھـا نوشیدنیھا و ديكر لذا تولیدكنندكان و، درباره مصرف الكل و مقدار آن حساسیت داشته      ) علمي منتشر شده است   

 در میـان  ،دبتوانند مطلع شوندر ھنكام خريد محصوالت خود درج مي كنند، تا خريداران        برجسب درغذايي میزان الكل موجود را      
مجاز مـي  كودكان ھم براى و اين دسته محصوالتي كه تا دو درصد حاوي الكل است، را در مصرفش از نظر طبي منعي نداشته      

 برجـسب زده و معرفـي مـي    يلدانند، محصوالتي كه كمتر از يك درصد الكل داشته باشد، را نیز به عنوان نوشابه ھاى غیر الك      
   .نمايند

  
تكلیـف  و مـست كننـده   ي لـ در مورد مـشروبات الك  و بالتبع نجس و حرام مي دانند، )مست كننده (ل را مسكر    الك انمسلمان -٣

 )وبالتبع تقلیدكنندكان( جھان غرب برخي تعابیر و عناوين برجسبھاى محصوالتولى  است، ن بوده و وظیفه برھیز و اجتنابروش
؛ اين سؤال را ايجاد مي كند كه آيا اين محصول نجس است يـا  بودن محصول ھستند يلالك غیرتاكه متذكر مقدار كم الكل و نیج     

كـم باشـد بـس ايـن محـصول      افزوده شده باشد ھر جند مقدارش بسیار  به محصول )مسكر (اكر الكل باسخ اين است كه     باك؟  
فـرآوري  افـزوده نـشده باشـد و در    ، امـا اكـر الكـل    )ك دھم درصدي(باشد يك ھزارم به نسبت ، ھر جند  نجس است مانند شراب   

اشـته باشـد   نتیجه مست كننـده د محصول مصرف بیدا شود، در اين مورد اكر بخود خود )تبديل قند موجود به الكلمثل  (محصول  
ست، در اينجا حالل امصرفش حكم مسكرات را داشته و نجس است، اما اكر مصرف آن مست كننده نباشد، اين محصول باك و       

 درصد الكل محور نیست، بسیاري از كساني كـه ايـن   طھارت و حلیت مست كننده نبودن است، و    حكم  محور  مي بینیم كه ھر     
 الكل تمركز مي كنند در اين موارد به تحیـر   درصديور) نَكاه شیمیائي(يا امروزي حكم شرعي را يادكرفته ولى با ذھنیت غربي  

؛ راو نابـاك اسـت   و طبـق حكـم شـرعي متـنجس     به آنھا افـزوده شـده   كل ل ا كميكه رامحصوالتي  كاھي تند،فايا اشتباه مي  
به اشتباه باك مـي داننـد، و كـاھي    نرا و آ) تهس را محور دان كه مست كننده نبودهمقدار درصد كم الكل (برحسب ذھنیت غربي    



 اينھـا را نابـاك مـي داننـد، ايـن دو اشـتباه       )ولو اضافه نشده و مست كننده نیست(اوقات روي اين فكر كه جون كمي الكل دارد    
 براى توضیح بیشتر جند جوابیـه كـه در ايـن زمینـه     . خلط مالكھاى احكام شرعي با معیارھا و اصطالحات امروزي است ناشي از 

  .تا مطلب از جھات مختلف براى خوانندَكان روشن باشد، ان شاء اهللا تعالىور مي شويم  منتشر شده است را در اينجا يادآقبال
  

طیب و طاھر؛ از نظر ) به نظر شرع(ى از خوردنیھاى رمي بینیم كه بسیاى با توجه به اينكه الكل نجس است، و از طرف    :سؤال
  ندارد؟ى پس چرا اينھا حكم مسكر را ندارند؟ آيا مسكرات مقدار كم آن اشكال! الكل ھستندى تحقیقات علم جديد حاو

ايـد  بى الكل به مقـدار بـسیار كـم و نـاچیز دانـسته؛ ولـ      ى اگر آنچه را شرع شريف طیب و طاھر شمرده؛ علم امروز حاو      :جواب
خاصیت اسكار بـر او غالـب اسـت، ايـن نجـس و      ى  مستخلص است و چیز-١: الكل مسكر يا  : معلوم باشد كه در نظر شرع انور      

اگـر الكـل   ى  ول-٢ھم نجس مي باشد، ى از آنرا به چیز طاھر اضافه كنند، آن شیُي حاوى مصرفش ممنوع است، ولو مقدار كم    
ناچیز است كه مـصرف  ى ؛ و مقدار آن ھم بقدرى باشد نه افزوده و اضافى  چیزى  و اصل ى  طبیعى  مستخلص نبوده بلكه از اجزا    

آور نیست، آنرا پاك مي داند، و در حقیقت از ابتدا حكم نجاست و ممنوعیت مصرف؛ بر آنچه ذات غالـب   ى  مستى  آن شیُي حاو  
حرام فرموده اسـت، امـا آن   ) ستكه مسكر نی(او مسكر است تعلق گرفته، پس آنرا نجس دانسته و مصرف مقدار كم او را ھم  

نیست كه مـصرف كلیـت آن چیـز مـسكر     ى بقدرى را كه شامل جزئي است كه اگر استخالص شود مسكر مي شود، ولى  چیز
  ]المسائل المغربیة: منبع) ٥٤٨: (شمارة ثبت [.باشد، پس چون آن مسكر نیست پاك است

  
موجـود در شـیُي مـورد    (تخمیر در اصطالح حالت حباب كردن يا جوشیدن آرام را گويند، كه اين امـر در طـي تبـديل قنـد              :سؤال
ھر چند . ، و اين عمل حباب كردن مربوط به آزاد شدن گاز انیدريد كربنیك است؛ به الكل و انیدريد كربنیك؛ اتفاق مي افتد )تخمیر

ھمچـون  ى استحصال انواع مسكرات مطرح بوده ولذا عنوان تخمیر پیدا كرده اسـت؛ ولـ  ى  گذشته عملیات تخمیر برا   ى  در زمانھا 
، و امروزه وسعت كاربرد مفید و سـالم آن  ى گذشته موارد كاربرد صحیح و سالمي ھم دارد، از قبیل تخمیر در انواع نان و شیرين 

ى غیر قابـل ھـضم؛ بـه مـواد قنـد     ى مواد غیر قابل ھضم؛ يا تجزيه مواد سلولز  ى  آزاد كردن سلولھا  : توسعه يافته كه از جمله آن     
ز اتفـاق مـي افتـد، و جھـا    ى كه در معده دام ھا بطـور طبیعـ  ى ساده تر و مشتقات آن كه قابل ھضمند، مي باشد، ھمان فرآيند     

و مـواد اولیـه   ) ١٢ويتـامین ب  (ھاضمه انسان از آن عاجز است، و نیز در تھیه انـواع ويتامینھـا كـاربرد داشـته، ماننـد ريبـوفالوين          
ھمه آنھا بوسیله تخمیر انجام مي شود، با لحاظ اين جھات و نیاز بدان، آيا تخمیـر موجـب   ى سازنده ويتامین ھا؛ كه تولید صنعت     

ى ر است؟ آيا ھمان تخمیر شیمیايي با تعريف علمي آن اسـت؟ آيـا محـدود بـه مـوارد تخمیـر عرفـ              نجاست و حرمت كدام تخمی    
: آن دارد؟ شايان ذكر است كه بنابر تحقیق دانش امروزى براى متداول در باب مسكرات است؟ يا اينكه شرع مقدس تعريف خاص

ر نان مي باشد، با اين وصـف اگـر نـوع تخمیـر مـسكر      تخمیر واقع در استحصال مسكرات؛ دقیقا مطابق تخمیر واقع در تھیه خمی         
  مالك باشد؛ چرا حكم تخمیر نان متفاوت است؟

شـرع شـريف مالحظـه نتیجـه و     ى ھر چند فرآيند تخمیر در ھمه موارد آن؛ چه بسا از نظر علم امروزه يكسان باشد؛ ول         :جواب
  :  قسم استتوابع آنرا مي نمايد؛ ولذا تخمیر از نظر توابع حكم شرعي آن بر دو

 آنچه نتیجه اش از قبیل تخمیر واقع در استحصال مسكرات است، كه در اين قسم مسكر به نحو مجّزا و غیر مضمحل حاصل             -١
اتفـاق  ى مي گردد، ولذا با مصرف مقدار الزم؛ موجب اسكار در شخص مي شود، پس اين نوع تخمیر در استحصال ھر فرآورده ا         

القي؛ و نیز مستلزم حرمت خوردن آن شده، و بايد از آلودگي خود يا لباس يا وسـايل؛ بـه   بیافتد موجب حصول نجس و تنجس م 
  . آن در عبادت اجتناب كرد

 آنچه نتیجه اش از قبیل تخمیر واقع در استحصال خمیر نان است، كه در اين قسم؛ مسكر به نحو مجّزا و غیر مضمحل حاصل -٢
ان؛ اسكار در كسي پیدا نمي شود، پس اين نوع تخمیر در استحصال ھر فرآورده نمي گردد، ولذاست كه با مصرف بسیار خمیر ن

  . ايجاد نكرده و مصرف آن مطلقا بال اشكال استى پیش آيد، اشكالى ا
منـع مـصرف محـصول    ى بـرا ى البته اگر مخّمر و آنچه موجب تخمیر است از شیُي پاك يا حـالل نباشـد؛ ايـن خـود دلیـل مـستقل        

  ]المسائل الحديثة: منبع) ٥٤٤: (شمارة ثبت[ . تخمیر از نوع قسم دوم بدست آمده باشدآنست؛ ولو اينكه با
  

بیان شده بود كه اگر از نوع تخمیـر  ) پاك از نجس ى  صوالت تخمیر تشخیص مح ى  برا(ى  حضرتعالى  در يكي از جوابیه ھا     :سؤال
موجب استحصال مسكر است نجس بوده؛ و اگر از نوع تخمیر موجب استحصال خمیر است پاك مي باشد، با توجه به اينكه بـر          

 اخـتالف حكـم ايـن دو    اساس تحقیق علم امروز؛ تخمیر واقع در تھیه مسكر عینا ھمان تخمیر واقع در تھیه خمیر نان اسـت، آيـا   
مربوط به مقدار الكل حاصله در آن نسبت به حجم كل آنست؟ كه چون در نوع اخیر نسبت الكل حاصله بسیار كم است موجـب     

مـا ھـو كثیـره مـسكر     : در شرع مقدس در بـاب مـسكر آمـده اسـت كـه     ى اسكار نشده و لذا حكمش ھم مختلف است؟ از طرف   
) فرضا(حاصله چگونه موجب حكم به طھارت آن شده است؟ آيا اگر الكل موجود در خمیر فقلیله نجس لذا كم بودن نسبت الكل    

بـه  ) به مقدار نسبت الكل موجود در خمیـر (استخراج شود باز ھم پاك است؟ آيا اگر خوردنیھا و يا نوشیدنیھايي كه در تھیه آنھا      
از نظـر طھـارت و   ى الكل بشوند؛ اشكالى  در خمیر؛ حاوآنھا الكل اضافه شود، و نتیجتا آن محصوالت نیز به مقدار نسبت موجود        

  حلیت مصرف آنھا ايجاد نمي شود؟
ھمانطور كه ى ممكن است نسبت الكل حاصله؛ از مقدمات تفاوت نتیجه بوده؛ و بالتبع تأثیر در حكم آن داشته باشد، ول :جواب

ى میر را مي نمايد؛ و آنچه محـصولش موجـب مـست   در آن جوابیه مفصال بیان شد، شرع شريف مالحظه نتیجه حاصله از اين تخ  
ھـم مـي نمايـد، و بـر عكـس آنچـه       ) ولو به مقـدار كـم  (را، حكم به نجاست و حرمت مصرف آن  ) ولو در مصرف مقدار زياد    (است  

در ھـر جـا   ) مسكر(حصول الكل ى و مدار حكم شرع بر رو. نبوده را حكم به طھارت و حلیت مي نمايد   ى  محصولش موجب مست  
بلكه ھر جا و بـه ھـر صـورت كـه يافـت شـود؛ اگـر        . ؛ پس حكم مسكر را داشته باشدى ؛ تا ھر جا كه يافت شود ولو ذره ا    نبوده

بـه  (ولذاست كه خمیر نان ھر چند تخمیر واقع در آن . باشد كم آن نیز حكم مسكر را دارد   ى  آن موجب مست  ) ولو بسیار (مصرف  
ى الكـل اسـت، ولـ   ) ولو مقـدار كـم  (ى خمیر نان حاو) به نظر ايشان( است، و ھمان تخمیر واقع در تحصیل خمر    ) نظر علم جديد  

البته اگر الكل . نمي شود، پس خمیر حكم خمر را نداشته و پاك و حالل است ى  آن خمیر موجب مست   ) ولو بسیار (چون مصرف   
كه ھمچنان. و مصرف آن ھم حرام است آور باشد؛ پاك نبودهى شود؛ و مستَكرديده و جداَكانه عرضه مفروض در خمیر استخالص 

. ؛ ديگر پاك نبوده و مصرف آن نیز جايز نیستى بیافزايند، آن شیُي حاو) به مقدار مفروض در خمیر(؛ الكل ى  اگر به شیُي طاھر   
صد بسیار كمي الكل مقدار درى يك فرآورده غذايي ذكر شده باشد كه حاوى ولذاست كه به صرف اينكه در مشخصات بسته بند

المـسائل  : منبـع ) ٥٤٦: (شـمارة ثبـت   [. محصول نجس است، و نه مي توان حكم كرد كه پاك اسـت است، نه مي توان حكم كرد كه آن     
  ]الرازية

  



 كومبوچابودن حالل و  باك
  
ماننـد  (نـد بـه لحـاظ شـیمیائي     چھـر  تخمیر مي شود كه ي چامحلول موجود در  شكر ،دشومي داده  كشت   كومبوچاوقتي   -١

مـست  ) كومبوچـا (ون الكل حاصله افزوده نشده و نوشیدني حاصـله  چولى . باعث پیدايش الكل است  ) خمیر نان حاصله  تخمیر  
  . و حالل استپاك كومبوچا لذا نوشیدني )ند زياد مصرف شودچ ھر(كننده نیست 

اه مـي  گـ بوده و فقط موضوع را به لحاظ شـیمیائي ن از مالكھاى شرعي و ديني خالي جوامع غربي كه   بر اساس ذھنیت    اما   -٢
، بطوريكه مطرح است نَكاه شیمیائياز  كومبوچاموضوع حاوي الكل بودن  كومبوچادر متون غربي و ترجمه شده درباره كنند، لذا 

اه اسـالمي مـورد   گموضوع از ديد، كه با شرحي كه فوقا مطرح شد، ابھام بشود و  ايھامه بسا موجب جبراى شخص غیر مطلع     
  .رفتگبررسي كامل قرار 

بـستگي بـه میـزان دمـا و مقـدار      مختلف بـوده و   كومبوچانوشیدني حاصله در فرآيند تھیه مقدار الكل   :اھي عمومي گآجھت   -٣
 روز داراي يـك درصـد الكـل    ١٤ گرم، شـربت بعـد از   ٥٠با مصرف حداقل شكر يعني    . داردو مدت زمان فرآوري     شكر مصرف شده    
شربت ممكن است )  گرم١٥٠(مصرف مقدار بیشتر شكر . فت درصد افزايش خواھد يا٣ روز اين مقدار به   ٢١خواھد بود و بعد از      

با مصرف . در ھمان حال ممكن است شربت بسیار ترش شده و قابل خوردن نباشد . درصد الكل داشته باشد    ٢ روز تا    ١٤بعد از   
ان گفـت كـه    روز مـي تـو  ١٠ تـا  ٥ گرم براي ھر لیتر است و دوره تخمیـر  ٨٠ قاشق غذاخوري كه معادل ٦مقدار الزم شكر يعني    

در بـسیاري از محـصوالت   كـه  ) الكـل (اين مقدار قند تجزيـه شـده   فراورده ھاى حاوي مصرف . چیز خواھد بود میزان الكل تقريبًا نا   
در مواردي كـه  بنابراين بلكه مفید مي باشد، اشكال جديد بالطب تحقیقات كھن و طبي منابع طبق يافت مي شود، طبیعي نیز   

ھمـانطور كـه     و. نیز دادينھاابه را  كومبوچامي توان شربت داده مي شود مانند كودكان و بیماران؛  لبرھیز الك  نَكاه شیمیائي  از
 بلكه  مست كننده نیوده)به ھیج مقدار(نه تنھا  كومبوچا  نوشیدنيذشته اين سري مرسوالت مفصال مطرح شد؛در بخشھاى َك

 . استمعروفبسیار عجیب و جھت اصالح حال معتادان الكل نیز مفید بوده و اثر مستي زدايي آن 
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