
  
  

  نةــــلبیـالت
  
  ..؟ھي التلبینة ما

 لھ ا ب اللبن    ت شبیھاً  بھ ذا االس م  تلبینةالسمیت  و.. ونھ الرئیسي دقیق الشعیر بنخالتھ    ھي حساء مك  
  .في بیاضھا ورقتھا

  
  إعدادھا

 )5(وتطھى على نار ھادئة لمدة   یضاف لھما كوب من الماء،الشعیر بنخالتھلعقتین من دقیق م
  .دقائق، ثم یضاف كوب لبن وملعقة عسل نحل

  
  ذكر الرسول لھا ولفوائدھا

 ُمِجمَّ ٌة  التَّْلِبیَن ةُ : (َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ ِھ َص لَّى اللَّ ُھ َعَلْی ِھ َوَس لََّم َیُق ول          :َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا    َعْن  
  ).2216(ومسلم ) 5101(رواه البخاري     )  ، َتْذَھُب ِبَبْعِض اْلُحْزِنِلُفَؤاِد اْلَمِریِض

  
  األبحاث الحدیثة

ب ین م  ا ورد ف ي ف  ضل التلبین ة عل  ى ل سان نب  ي      تطابق ًا دقیق  ًا  أظھ  رتالتق اریر العلمی  ة الحدیث ة   
ودة إل  ى تن  اول ال  شعیر  ب  العتأوص  الت  ي  وب  ین نت  ائج تل  ك األبح  اث الرحم  ة وطبی  ب اإلن  سانیة

  .لحفاظ على الصحة والتمتع بالعافیة في الما لھ من أھمیة بالغة كغذاء یومي
  
  ....".التلبینة مجمة لفؤاد المریض"

  .تقلیل مستویات الكولسترول في الدم -
 ویح د م ن    من أمراض القلب والدورة الدمویة في الوقایة یساھمو عالجـُ ی العالج بالتلبینة  -

 : فھيمضاعفاتھ
  ).خاصة شرایین القلب التاجیة(تحمي الشرایین من التصلب  •
) chemia (تقي من التع رض آلالم الذبح ة ال صدریة وأع راض نق ص التروی ة           •

 .)Heart Infarction (واحتشاء عضلة القلب
تساھم بما تحملھ من خیرات صحیة فائقة األھمی ة ف ي اإلق الل م ن تف اقم ح التھم              •

  .المرضیة
  
  ".تذھب ببعض الحزن...."

ف   ي التخفی   ف م   ن ح   دة االكتئ   اب كالبوتاس   یوم والماغن   سیوم    مھم   ًا م   واد تلع   ب دوًرا ھن   اك 
أشار لھ ا  في حبة الشعیر الحنونة التي  تجتمع  وأكثر وھذه المواد  ..ومضادات األكسدة وغیرھا  

األحم اض األمینی ة   الموجود ف ي ال شعیر و  ) B(ھذه العناصر المذكورة وفیتامین    . .نبي الرحمة 
  .االكتئابالقلق وكلھا تلعب دورًا قویًا في عالج حاالت 

  
  .ولم ننتھي بعد؛؛؛ فاألبحاث أثبت الكثیر والكثیر من فوائد التلبینة



  
  
  
  
  
  
  
  

  .. آالم القولون العصبي وأعراضھ تخلص من
  ...والبدایة من

  ..موقع عالج القولون العصبي      
  

http://3colon3.com/ 
  
  

  

http://3colon3.com

