
یحان)طب سنتی   (تخم ر
ری ر   ضربت تخن ریحاو یا تخن ضربتی باا باررُا

یر یرهاو يار رتی  3 ز آهى، پتاسین، کلسین،  هگا
دادٌ، يا ا ، :  ها  گُ رضی هايًد یری َ َرم ها

ست دادٌ ,  یُب سُء هاضمٍ َ بی يظمی کارکاری ها
 .هُری  ست ایٌ قر ر هی گیری

ع کاًاًادگای  بدَو کالر  َ ی ر   راصیت  ضبا
 ست بٍ همیى یلیل یر کااهاص َزو هُا ار 
 ست؛ يیس هُجب تدایل یر فطاررُو َ کاهص 

 .تًص ها  عصبی َ رُش رلقی هیطُی
هصار  آو یر یَر و 
ضیریهی هُجب  زیای ضیر 
ر کالای  هی ضُی  ها باوُا
زیایٌ رَ  یر هصر  آو 
همکى هُجب سرگیجاٍ َ 

 . رتالل یر بیًایی ضُی
 

ضما هی تُيید بدد  ز پاک کریو ی يٍ ها  آو هاا 
ر  ریس کریٌ َ با هخلُطی  ز گالب َ ضکر َ یا 
بٍ همر ٌ عسل َ آبلیمُ ضربتی يطاط آَر بر   

و ی ضتٍ باضید  .رَزها  گرم تابسُت

 اردیبهشت سالروز شهادت 82
 
 
 

در تهراو هتىلذ شذ ؛ پص از اتمام تحصیالت وارد  3131در ضال 

ارتش شذ اها بذلیل شًاختی که از رژین طاغىتی پیذا کرد از ارتش 

 .خارج شذ
ًذ خايه و هغازه ی  جس خايه و هغازه ای که هعیشتش در آو بىد،چ

دیگر هن داشت که همه را در طىل جًگ تحمیلی فروخت و خرج 

یک هغازه لباش فروشی داشت که آو را به تعاويی ... جًگ کرد
اردیبهشت خايمی به بهايه  82تبذیل کرده بىد ؛ ضرايجام در 

گرفتى لبا ش وارد هغازه هی شىد و بذيبال او افراد هطلح  يیس وارد 

ًذيذ  ...هغازه شذه و ازپشت ایشاو را به رگبار هی ب
دضت ( شهادت)ضالگی به آروزی خىد  54وایشاو با زباو روزه در 

ًذ ات.                                                     پیذا هی ک  شادی روحش صلو

 شهید مدافع حرم
 
 
 

 

 ضالگی ، اهل قن15در  3115بهمى  31:شهادت
 :فرازی از وصیتًاهه شهیذ

همیشه در ایى راه  باشذ و بر ضر پیماو ثابت قذم اهیذوارم 

کًیذ ؛  دفاعبمايیذ و تا آخریى قطره ی خىو  والیتخىد با 

هذت و   اخالصو  تقىاو ایى جس با  يمی هجا هیطر 

و در درش اخالق  شىد؛حاالت عرفايی خىد را بیشتر کًیذ 

 .پرهیس کًیذبیهىده و لغى بسرگاو شرکت کًیذ و از ضخًاو 

 بر   یرهاو بی حال یر يماز 
 : زیای بگُیید
 ( َ رّبک  لغًُی ذَ  لّرحَمة)

 .پرَریگار ُت بی يیاز َرحمتگر  ست 


