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  مقدمه

به آدرس:  »مدرسه فقاهت« تیمطالب حاضر از سا

http://eshia.ir/Feqh/Archive/Sayeredoroos يگردآور 8/4/95خ یدر تار 

  .شده است

دارسه « ش تحت عنوانیس کتاب خویان مطالب حاضر را در جلسات تدریزیاستاد تبر

  .ان کرده استیب »یطب الرسول المصطف یف

ت اهللا یباشد که توسط آ یم جلد 4شامل  یطب الرسول المصطف یف مجموعه کتب دارسه

به نگارش در آمده است مطالب  ینه طب اسالمیو در زم يان گرد آوریزیخ عباس تبریش

. باشد یم ثیات و احادیروا. میات قرآن کریذکر شده در کتب طب الرسول فقط بر اساس آ

ان دراز یسال یجلد طب الرسول ط 4ات موجود در یث و روایاحاد: الزم به ذکر است

  .است شده یبررس یو هم از نظر تجرب يان هم از نظر سندیزیتوسط استاد تبر

  :موضوعات

  . . .و يماریش انواع بیدایو علل پ یطب اسالم یشامل معرف: 1جلد 

  . . .حجامت وی. عموم يها درمانی. در طب اسالمها  یشامل خواص خوراک: 2جلد 

  . . .وها  يماریب یاختصاص يها و درمان يهایماریبشامل انواع : 3جلد 

  . . .و) هایماریاز ب يریشگیش طول عمر و پیافزا يها راه( شامل حفظ الصحه: 4جلد 
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  93/10/28. ه طب هاین طب با بقیو تفاوت ا یطب اسالم 1

ن یو ا. است یم که طب اسالمیدار یطب، نست کهیکنم ا یم شه اشارهیمهم که هم يا نکته

با  ین تفاوت طب اسالمیدارد و ا یو اساس یتفاوت کل، گر تفاوت داردید يها با طب، طب

. کند یم فرقها  نیچون منبع ا. گر مکاتب استیمانند تفاوت خود اسالم با د، ه طب هایبق

و تفاوت آن . ت استییمانند تفاوت اسالم با بودا ینیو چ يبا طب هند یتفاوت طب اسالم

سم یالیسم و سوسیمثل کمون يمانند تفاوت اسالم با مکاتب امروز، دیجد ییایمیبا طب ش

  .مستقل است یطبی، ن است که طب اسالمیا، د دارمیآن چه بر آن تاک. است

ست که ین نیش ایمعنا یول. گر نداردید يها به طب یاز چندانیارتباط و نی، طب اسالم

ار دارد که یشخص اخت. داند یم را برتر یبلکه طب اسالم، گر را رد کندید يها طب، اسالم

ت را یحیگاه طب مسیهمان جا یونانیو طب . ت را انتخاب کندیحیا طب مسی، یطب اسالم

  .دارد

ز دارد و یرا ن یاز طب اسالم يمقدار، ران رواج داردیکه در ا یالبته طب سنت: نکته مهم

د یو با. استها  نسبت به بقه طب یک تر به طب اسالمین طب هاست و نزدیاز ا یمخلوط

طب کامل دارد ، د مشخص بشود که اسالمین مساله بایا. مشخص بشودها  ن طبیب يمرز بند

  .ستینها  گر طبیازمند دیو ن

  :یات طبیف بودن روایضع ي شبهه

 يزیچ، کردم يش برداریآنچه که بنده در شروع کار ف، دارد یک طب کامل و وافیاسالم 

ن کتاب را نوشتم و یا یبود که جمع کردم و بعد وقت یت طبیازده هزار روای یدر حدود ده ال

گر یو د یات از کتاب کافین روایشتر ایدم بید، اش کردم یبه پاورق ینگاه، چاپ شد

که  ییها ف است و کتابیاتش ضعیروا ین شبهه بوده که طب اسالمیا. معتبر است يها کتاب

به هفت بند  یک دقتیده بن یوقت یول. است ير معتبریغ يها کتاب، ن طب استیمتضمن ا

 يها ن کتابیات از معتبرترین روایشتر ایب، خودم متعجب شدم که، ن کتاب کردمیا یپاورق
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ک ی یشود که طب اسالم یم ن معنا هم استفادهیدر هر صورت از کالم من ا. . عه هستیش

  .نداردها  گر طبیبه د يازیو ن، طب مستقل

خواند و  یم طب يها کتاب یقیدر حضور منصور دوان يب هندیک طبیت است که یروا

به امام  يب هندین طبیبعدش ا، دادند یم هم حاضر بودند و گوش) ه السالمیعل( امام صادق

ما هو  یئا قال ال فإن معیش ید مما معیا أبا عبد اهللا أتری«: عرض کرد) ه السالمیعل( صادق

ابس یابس والیالحار بالبارد والبارد بالحار والرطب بال يقال اداو؟ ر مما معک قال وما هویخ

ه وآله واعلم یبالرطب وأرد االمر کله إلى اهللا عزوجل واستعمل ماقاله رسول اهللا صلى اهللا عل

ه یفقال الصادق عل؟ وهل الطب إال هذاي. ت الداء و اعود البدن ما اعتاد فقال الهندیان المعدة ب

  [1[ »اخذت قال نعم قال ال واهللا ما أخذت إال عن اهللا سبحانه من کتب الطب یالسالم أفتران

برتر از ؛ نه«: فرمود؟ زى مى خواهىیچ، ا از آنچه همراه دارمیآ! اى ابوعبد اللّه«ی عنی

سرد را ، گرم را به سرد«: فرمود؟ ستیآن چ: دیپرس.  »به همراه دارم، آنچه تو همراه دارى

باز مى ، کسره به خداوندیو تَر را به خشک درمان مى کنم و کار را ، خشک را به تَر، به گرم

خانه همه ، رم و مى دانم که معدهیبه کار مى گ، امبر خدا فرموده استیگردانم و آنچه را پ

مرد .  »وا مى دارم، گانه درمان است و بدن را بر همانچه بدان خو گرفته، یزیو پره، دردها

ا گمان مى یآ«: دیه السالم پرسیامام صادق عل؟ ن استیزى جز ایچ، ا طبیآ: هندى گفت

. نه، به خداوند سوگند«: فرمود. آرى: گفت.  »؟زى فرا گرفته امیچ، کنى از کتاب هاى طب

  «.جز از خداوند سبحان نگرفته ام

  :ثیح حدیتوض

درخواست آموزش  یوقت - ي، ب هندیبه طب) ه السالمیعل( که امام صادق »ال« ن کلمهیا

 یبیهم مهارت داشت و طب یلیخ يب هندین طبینکه ایبا ا، فرمودند -طب به حضرت را داد 

. درس است يدارا، دارد يادیز يمعنا، است) هارون( ب مخصوص منصوریهست که طب

، میندار يگریاز به طب دیما ن، ن طبیمستقال وجود دارد و با وجود ا یطب اسالم یعنی
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ن طب با یهست و ا ین طبیاعالم وجود همچن. ن نکته اول بودیا. است یکاف یطب اسالم

. گر تفاوت داردید يها و طب يهودیو با طب  ینیچي، طب هندیی، ایمیطب شی، طب سنت

  .اسکلت و فلسفه خودش را دارد، ون خاص خودش را داردیک طب مستقل است و فندانسی

  :یاز طب اسالمیامت

 انیرا ب يماریفلسفه ب، کند یم انیطب را ب ي فلسفه ن است کهیازاتش ایاز امت یکی

 که سرش درد یکس، دانند که یم ییایمیدر طب ش. ستین يا یچ مکتب طبیدر ه. کند یم

دارو و  ي فلسفه. دانند ینم را يماریب ي اما فلسفه. ش خوب استینوفن برایاستام، کند یم

ازات یامت. کند یم انیرا بها  نیا ي همه یطب اسالم. دانند ینم راها  زم آنیدرمان و مکان

  .ز داردین يگرید

  :ان چند نکتهیب

با طب  یچ ارتباطیوجود دارد وه یمستقل به نام طب اسالم یطب، ن طبیا: نکته اول

ن طب یاز ا يا تا حدودیاالن در دن. و متلع به مکتب ماست یو واف یطب کاف. گر نداردید

، گران از مایست دیکند و سزاوار ن یم شرفتیپ یاسالما به سمت طب یکنند و دن یم استفاده

  .اموزندین طب را بیا، به ما يو روز. رندین طب سبقت بگیدر ا

تا  ید طب اسالمیدان یم. د کردین مرحله چکار بایخواهم عرض کنم که در ا یم: نکته دوم

ن شده ایت بیبه شکل روا، به صورت مفصل مطرح نشده است و هر چقدر مطرح شده، امروز

و  ییو روا یثیحد يها ن کتابیمانند فرق بی، و طب اسالم یات طبین روایفرق ب. است

و  یمتن را بررس. کند یم یو حالج یسندها را بررس یکتب فقه. است یفقه يها کتاب

 میت بصورت مستقیاز خود روا. سازد یم ث را آمادهیکند و حد یم را حلها  تعارض

رد و عمل یث انجام بگیاحاد يرو یید کارهایبلکه با، را استفاده کرد یشود حکم شرع ینم

  .ردیصورت پذها  آن ياستنباط رو

  :غ آنیو تبل یدرس طب اسالم يضرورت برگزار
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که تازه مطرح  ین طبیا یول، ن مرحله اول بودیا. ن کتاب انجام دادمیدر ا، ن کار را بندهیا

اگر ، نه نوشته نشده بودین زمیز در این يگریکتاب دن یشده و قبال مطرح نشده بود و همچن

از به ین جلسات دارد و نیاز به کار و این، سته و کامل مطرح بشودیقرار باشد به صورت شا

  .اد داردیز يها متعدد و نوشتن کتاب يها درس

ق رسانه و مجالت وماهواره یکرده اند و از طر يزیوبرنامه ر ياست گذاریچقدر کار وس

را ها  و کتاب نوشتنها  ن تجمعات و کالسیا یطب اسالم. را جا انداختند ییایمیتا طب ش

ن طب یا. را باور کنند و قبول کنند ید طب اسالمیمردم و اجتماع با. از دارد تا مطرح شودین

  .ندارد يو پشتوانه و اعتبار يچ سندیه ییایمیش

 یکس، و را مصرف کنمن داریچرا ا یبپرس یله فالن دارو اگر از کسیدر درمان بوس

غ کردند و جا انداختند یتبلها  آن یول؛ میت سند داریازده هزار روای یدر طب اسالم. داند ینم

  .کردند يا و ماهواره يا و کار رسانه

  :توطئه دشمن ي نمونه

پول ، کند یم که در دربار حجامت ین شاه به کسیبه عنوان نمونه در زمان ناصر الد

ناصر ، ان مردندیتا دو نفر از دربار. ن کندیحجامتش را زهر آگ يها غیدادند تا ت یهنگفت

. شود یم حجامت کند مجازات یشد و حجامت را منع کرد و گفت هر کس ین شاه عصبانیالد

دند که حجامت یراز را فهم. شد یم قبال با حجامت انجام. آوردند ییایمیش ين کار دارویبا ا

کار  یلیان دارو وسموم را به مردم دادند و خ يو بجاحجامت را از مسلمانان گرفتد . است

  .کردند

 یول. هود حرام استیهست که در شرع  ییها يزیگاو از چ یم که پیدان یم به عنوان مثال

نَ یفَبِظُلْمٍ منَ الَّذ«: دیفرما یم هیدر آ. ان شده استیبات بین ما و قرآن از آن به عنوان طیدر د

بات بر آنها حرام یکه کردند ط یبخاطر ظلم«ی عنی] 2[ »بات أُحلَّت لَهمیهِم طَیهادواْ حرَّمنَا علَ

االن فروختن . کند ینم چون مبالغه. ده داردیفا یلیخ یعن. یکند یم باتیر به طیقرآن تعب ».شد
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کار ها  نیا. رانیدر ا یحت، فروشند یها نم در کشتار گاه. ا ممنوع استیگاو در تمام دن یپ

 يها است از مردم گرفتند و داروید است را با سیکه مف يزیچ. را خشکاندندها  شهیر. کردند

  .است را رواج و به مردم دادندها  ستیونیشتر متعلق به صهیشان بیکارخانه ها، را که ییایمیش

  :غرب یاستعمار پزشک

، کنند یم دارو درست ين است که طوریشان ایاز کارها یکیاالن . کار شده است یلیخ

از یهر روز ن. گر بشودید يازمند چند دارویگر نیک ماه د، یکند یم که االن مصرف یکه کس

االن آمار . قبال مشهد دو تا داروخانه داشت. دیریآمار دارو را بگ. شود یم شتریبه دارو ب

  .و چند برابر شده است، ادیزها  داروخانه

. فتدین مردم جا بیتا ب. میرواج ده، را یاسالمم طب یم تا بتوانیکن ید کار هنگفتیما هم با

 مردم ائمه. است) هم السالمیعل( امبر و ائمهیاعتقاد به پ، نه هست و آنیالبته الحمد هللا زم

) ه السالمیعل( امام رضا يدارو، ن دارویفهمند ا یم یوفت. را دوست دارند) هم السالمیعل(

  .نندیب یم شوند و اثر یم اعتقاد و ارزش قائل، است

  :ر اعتقاد و باور در درمانیتاث

. زند یم همان اعتقاد حرف اول را ییایمیبلکه در طب ش، باور و اعتقاد در درمان اثر دارد

 يزیاگر چ. ستیدرمان نها  نیا؟ درمان و دارو است ییایمیش يها د که قرصیکن یم االن فکر

سه ماه  يزنند و نوبت برا یم زنگ یوقت. رفتن مردم استین اعتقاد مردم و پذیا، درمان باشد

روز نوبت . است يد دکتر ماهریگو یم. گذارد یم رین مطلب در درمانش تاثیا، رندیگ یم گرید

، شود یم وارد مطب که. نفر منتظرند یندکه مثال سیب یم کند و مرتب مراجعه کننده یم مراجعه

د یگو یم. ر داردیدکتر هم تاث یکچل یحت. ر داردیهمه و همه در درمان تاث، د دکتریلباس سف

. ندارد يریتاث، ن قرص هایواگرنه ا. درمان استها  نیا. کچل شده است، نقدر درس خواندهیا

 ییمن همان دارو؛ من نقل کرد يخودش برا يدکتر. ستندیاصال دارو ن. ستندیشتر نیب یخاک
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 یمن کس يدارد و برانوبت سه ماهه ، او یول. کنم یم زیکند را تجو یم زیه ام تجویکه همسا

  .ن دکتر اعتقاد ندارندیچون مردم به آن دکتر اعتقاد دارند و به ا. دیآ ینم

شصت درصد درمان هستند و ، پنجاه یاسالم يها البته دارو؛ ن اعتقاد استیدرمان هم

اعتقاد و ، نود درصدش ییایمیش ين داروهایا یول؛ ر داردیپنجاه شصت درصد هم اعتقاد تاث

ح و سالم به یصح یچون شخص، ک کلمه استیدرمان . ستین يگریز دیچ باور است و

 رد ویگ یم ش رایسپس جواب آزما، سدینو یم شیش آزمایکند و برا یم ب مراجعهیطب

ح وسالم با یشخص همان جا صح، دید شما سرطان داریگو یم کند یم ب نگاهیطب. آورد یم

  .افتد یم ک کلمهی

همان . دید شما از من سالم تریگو یم دکتر، آورند یم را دو نفر به مطب یشخص معلول

شصت . داروست یاصل در طب اسالم یول. ن هاستیدرمان ا. رود یم ستد و راهیا یم جا

ا نود درصد اعتقاد یهشتاد یی، ایمیش يو در داروها. ر داردیه را اعتقاد تاثیدرصد دارو و بق

  .است

  :جه بحثینت

اگر مردم از . غات داردیاهو و تبلیبه کار و تجمعات و هاز ین یطب اسالم ياین احیبنابرا

گران و با یگران به دیگران منتقل کنند و دینند و به دین داروها استفاده کنند و اثر ببیا

  .افتد یم ن مردم جایب. غ شودیتبل یسخنران

 يداروها، دا کندیفرصت پ يو موثر است که اگر مقدار ينقدر قویا یطب اسالم يداروها

ا در آلمان و یدن يمرکز داروها. ن اتفاق افتاده استیا. زند یم و طب موجود را کنار ییایمیش

 يهشتاد درصد مردم آلمان از داروها یول. رن استیدارو در شهر با يها ن کارخانهیبزرگتر

از  يامروز يها مانند مکتب. خته استیفرو ر ییایمیطب ش یعن، یکنند یم استفاده یاهیگ

ن یز همین ییایمیطب ش. دندین هاست که فرو پاشیسم و امثال ایالیو سوسسم یل کمونیقب
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از هم ، چون پشتوانه و سند ندارد، ن همه دارو و عظمت و کارخانه که داردیبا ا. گونه است

  .زهاستین چیغ و ماهواره و ایسندش همان تبل. دیخواهد پاش

گر ید، باور و قبول کنند غ بشود و مردمیتبل، ن طب در مقابل آن طب مطرح بشودیاگر ا

. ک ضرورت استی یمساله طب اسالم، ن امروزیبنابرا. نخواهد بود ییایمیاز به طب شین

، دهند یم مان انجامیکه دانشگاه ها يهر کار. میتابع آنها هست، میکن یم ياالن ما هر کار

هستند و ما اصل ها  آن. ت از آنهاستیتبع، آنها يشاگرد، دهند یم طب مان انجام يعلما

را  یاگر طب اسالم یول. میگفتن ندار يا برایدر دن یچ حرفیو ه یشرفتیچ پیه. میشاخه هست

ما اصل و آنها فرع . گذرد که آنها شاگرد ما بشوند ینم يرید، میت کنیم و تقویمطرح کن

  .قدرت دارد یلیخ یطب اسالم. بشوند

که . میشنو یم ن کلمه چند باریهر روز ا، میکه مساله درمان را شروع کرد یما از زمان

 ییآنها، نیشتر مراجعیالبته ب. خوب شده است يماریفالن ب، درمان شده، سخت يماریفالن ب

جه یاما نت، انجام دادندها  عمل، انجام دادندها  شیآزما، را رفته اندها  هستند که همه دکتر

 ن طبیو درمان را در ااثر ها  نیچون ا، افتند یم یآن موقع به فکر طب اسالم. نگرفتند

 ن کلمه معجزه راین جهت ما مرتب ایبه هم، شود یم مشکالت شان برطرف. نندیب یم

  .میشنو یم مرتب، میشنو یم

 یلیاست که خ ییایدر. اد استیز یلیخی، صحبت راجع به طب اسالم، و در هر حال

ن چهار یا. ست جلد هستینوشتن ب يجا یبنده چهار جلد کتاب نوشتم ول، کار دارد يجا

تا ، دا کردیبعدا گسترش و عمق پ، است که »المقنعه«ی عنی، یعیجلد مانند کتاب اول فقه ش

ق یدارد که تحق یو دانشگاه يکار حوزو يجا، ن گونه هستیطب هم هم. ست جلد شدیدو

 مراجعهها  و پروفسورها  ن دکتریا یوقت. دا کنندیرا پها  ن دارویزم ایکنند و مکان یو بررس

  ؟است ین چه طبیند ایگو یم، کنند یم کنند تعجب یم
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و  یگفت من استاد دانشگاهم و طب سنت، ک پروفسور به من مراجعه کردیبه عنوان مثال 

م از یت داریگفتم روا. ک خودم را معالجه کنمیاتیتوانم س ینم یهم خوانده ام ول یطب سوزن

بعد از . پا ببند ير و برویپا را بگ دست و يها ناخن: دیفرما یم که) ه السالمیعل( ریحضرت ام

ک جزوه کامل درباره ناخن ، یفهم ینم من؟ ستین معجزه چیا: با تعجب گفت. ک هفته آمدی

  .نوشتم یدرمان

من بهش گفتم که . نمیچ یم را مرتبها  فهمم پس ناخن یم بم ویبخودم گفتم من طب: گفت

. برابر شد و نفسم هم گرفت درد ده، را مرتب گذاشتها  آن شخص ناخنی. د پخش کنیبا

  .کم ظرف دو ساعت خوب شدیاتیو س. د پخش بگذاریادم آمد که شما گفتیبعد 

 ییتا جا، شود یم درمانها  يماریاز ب یلیخی. درمان يپروفسور جزوه نوشته به نام انرژ

 ما برادرمان: گفتند، امبر آمدندینزد پ يا عده: میت داریروا. ستین یازمند عمل جراحیکه ن

 يهودی یبیطب: گفتند؟ دیکن یم چگونه درمان: فرمود. میم درمان کنیخواه یم. شکم درد دارد

. دوزد یم د ویشو یم اورد وسپس یم رونیرا ب يزیشکافد و چ یم م که شکمش رایدار

. میکن یم عمل جراحیخواه یم گفتند، دوم آمدند يرفتند و برا. دین کار را نکنیا: فرمود

بار سوم آمدند و باز همان . دین کار را نکنیا: فرمود) ه آله و سلمیاهللا عل یصل( امبریپ

 يد هر کاریبرو: فرمودند) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل( غمبریپ. تکرار کردندها  حرف

  .دید بکنیخواه یم

ن کار را یبرگشتند و عرض کردند که ما ا. افتین کار را کردند وشخص بهبود یرفتند و ا

ن درمان ین بهتریا یول، خوب شد: فرمودند) ه و آلهیاهللا عل یصل( امبریپ. خوب شدم و یکرد

  .اه دانه استین درمان حجامت و عسل و سیبهتر. ستین

  :ثیح حدیتوض



10 

 

. از نداردین یرسد که بشر به عمل جراح یم يروز یعن. یدارد يادیز يت معناین روایا

س را با خوردن یتوان آپاند یم م کهیدیفهم یتیما از روا. گر درمان شودیز دیتواند با چ یم

  .اه دانه درمان کردیپنجاه گرم عسل و هفت دانه س

که  ییتا جا. شود یم عمل حذف، غین تبلیبا ا، م و خوب شدندیرا سفارش کردها  یلیخ

م برو عسل یگو یم دیآ یم عمل يبرا یهر کس: دیگو یم. کند یم کار یش جراحیکه پي، دکتر

  .شود یم بخور و او خوب

که من حدود پانزده  يا ن تجربهیا. اه دانهین عسل و سیهم، ن عمل استیگزیحجامت جا

در  یطب اسالم. تا حاال مطرح نشده است. سال قبل نوشته ام ین کتاب را سیا، سال دارم

چ یه يبرا یطب اسالم. جا افتاده است يز تا حدودیمشهد جا افتاده است و در اصفهان ن

ی عنی]3[ »لکُلِّ داء دواء«: میدار یتیروا. همه درمان دارد يست و براین عاجز يا يماریب

  «.هست ییداروي، هر درد يبرا«

  ) :هم السالمیعل( نیطب از معصوم يریادگیضرورت 

را باور و  یا طب اسالمیمار یب یعن؛ یمیمار داریبلکه مشکل ب، میندار يماریما مشکل ب

را ها  همه داروها و دوره ینکه وقتیا ایو . را قبول ندارد یاسالم ير دارویا تاثیقبول ندارد و 

ن خطرناك یا. آمده است یاز جهت سراغ طب اسالم، جه نگرفته استیامتحان کرده و نت

فتاده ین مساله جا نیهنوز ا. است) هم اسالمیعل( ا و طب ائمهیطب انبی، طب اسالم. است

  .است

 ییامام دارو. نوسیامام صادق و جال یکینزد دو نفر . دیآ یم ماریب ید کسیفرض کن

م ییگو یم ز اگر مایامروزه ن؟ د انتخاب کردیک را بایکدام یی. نوس هم دارویدهد و جال یم

 يز به آن هندین) ه السالمیعل( امام صادق. میگرفته ا) ه السالمیعل( از امام صادق، فالن دارو

ما هم در . بلکه من از خدا گرفته ام؟ گرفته ام یبکه از کتب ط یکن یم ا فکریآ: دیفرما یم

البته ممکن است . ز از خدا گرفته استیو حضرت ن) ه السالمیعل( از امام صادق یطب اسالم
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 یکه به طب اسالم یپس کس. ستیاد نیز یول. باشد یق و استنباط ما اشتباهیدر فهم و تحق

ن مساله یامروزه هم. مراجعه کرده است) ه السالمیعل( در واقع به امام صادق، کند یم مراجعه

هر کدام . هم هست ییایمیش یبیهست وطب) ه السالمیعل( امام صادق ییجا؛ مطرح است

را ) ه السالمیعل( ش امام صادقید فرمایحتما با؟ مید انتخاب کنیکدام را با، دهند یم يا نسخه

  .میقبول کن

. سند دارد یطب اسالم. گرفته اماز خدا : دیفرما یم) ه السالمیعل( چون امام صادق

 ن دارو که شمایپرسد که ا یم یعباس ياز خلفا یک) . یه السالمیعل( سندش از امام کاظم

ه یعل( از پدرم امام صادق: دیفرما یم) ه السالمیعل( حضرت؟ سندش کجاست ییگو یم

ن یز، نیبن الحس یو او از پدرش عل) ه السالمیعلی (و او از پدرش محمد بن عل) السالم

ه یعل( ریو او از حضرت ام) ه السالمیعل( نیو او از پدرش امام حس) ه السالمیعل( نیالعابد

ل از طرف خداوند ییل و جبریو او از جبر) ه و آلهیاهللا عل یصل( امبر خدایو او از پ) السالم

است تا  یکافها  ن اسمیهم؛ دییفرما یم ن طور که شمایا: دیگو یم یفه عباسیخل. کند یم نقل

  .ن را اقرار داردیت ایدشمن اهل ب. ابدیشخص درمان 

و ) ه السالمیعل( امام کاظم يدارو، ن دارویا. ن اسم هاستیهم یاز طب ساالمیک امتی

تجربه نشان داده است که مردم با مراجعه به طب . است) ه السالمیعل( امام رضا يدارو

 یغیتبل ین که طب اسالمیعالوه بر ا. دنیب یم شود چون اثر یم شتریمان شان بیای، اسالم

: دیفرما یم امبریرا پیز، هم هست یک نقطه قوت. ین و مذهب ما هم هستیاسالم و د يبرا

  [4[ ».انِ وعلم األَبدانِیعلم األَد: العلم علمانِ«

کل . اگر علم ابدان هم خوانده شود، در کنار آن. دید و داریان را خواندیخب علم اد

ده یعلم از نظر اثر و فا یتمام یعن. ین دو علم استید همیعلم مف. در دست شماستها  علم

  .چ هستندین دو علم هیه در مقابل اینکه بقیمثل ا یحت. ن دوتاستیهم

  :بشر یدر زندگ ییایمیش يها اثرات مضر دارو
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کود  يو دارا یکیژنت. ستندین یعیطبها  غذا. ما کال دچار مشکالت است یامروزه زندگ

بد را  يزهایخوب را گرفتند و چ يها زیچ. هم هست يگریمشکالت د. اند ییایمیش

را گرفتند و شکر چغندر قند که ، شکر را که همه اش درمان استیشکرِ ن. ن کردندیگزیجا

  .ن کردندیگزیزا و سودا زا هست را جا يماریب

، شود یم که از نفت درست یگاو و امثال آن را گرفتند و روغن نبات ید مانند پیروغن مف

بخواهند با  ییهر بال. همه مال آن هاست ییایمیش يها دارو، نیعالوه بر ا. را به ما دادند

ن یهم، علت. میون نازا داریلیست میران حدود بیاالن در ا. آورند یم بر سر ماها  ن دارویهم

ن یا، اد شدهیز ییایمیش يها که دارو یاز وقت. اد شده استیاالن سرطان ز. قرص هاست

  .طور شده است

 ا هزار تومانیمت پانصد یل را به قیاستر يا بسته. ن کار را نکنندیاصال امکان ندارد ا

چ ین که هیا، ده استیرس يتا به دست مشتر، ن همه دست به دست گشتهینکه ایبا ا، دهند یم

ران یدرآمد نفت اشتر از یب یخارج ییدارو يها درآمد شرکت یول. نداردها  آن يبرا يسود

 يها در دارو. میبشوها  ه دارویدهند تا محتاج بق یم ل است کهین استریهم، علت. است

کند که  یم اش را خرج یو فرد مبتال تمام هست. گذارند که سرطان زاست یم يمواد ییایمیش

 و یدرمان یمیش يها به سبب دارو. ت خانواده زنده بماندیو اذ یفقط شش ماه با درد و سخت

 يل موادیاگر در استر یول. شوند یم ثروتمند، نه داردیون هزیلیکه هر دوره هفت مها  نیا

  .کنند یم یدرآمد هنگفت، میگذاشتند که سرطان گرفت

چقدر . ست درصد نازا هستندیمار و بیب، هشتاد درصد مردم، هفتاد. مارندیمردم همه ب

. کنند یها م دارو ي استفاده از حربه. ستیبه جنگ ن يازین. میده یها م يماریتلفات در اثر ب

  .ستین طور نیا یطب اسالم یول. دارد یتیشکا یهر کس. ستین یاصال درمان

ممکن است تا ، حداقلش دوسالی. از هستین یتا دو سال ب یو مراجعه کن يکبار که بروی

ها  نیچون ا؛ دو بار مراجعه کند، ماریک بیشود که  یم کمتری. از باشین یآخر عمر هم ب
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از ین، از به همت داردین، ن حالیاالن در ا. واقعا درمان استها  نیچون ا، قتا درمان استیحق

 ییها دوره، ل بشودیتشک یکالس، ندهیقرار است که ان شاء اهللا از هفته آ، به کار دارد

از به ین، ه طب گسترده استی ین طب اسالمیخالصه ا. ن مساله روشن بشودیکه ا يا فشرده

  .شود یم ن جا ان شااهللا شروعین ساعت در همیشنبه در هم. داردکار 

  :سواالت

  .دییبفرما یکبد چرب راه حل يبرا. 1

واره شکم را ید یچرب یحت، بدن یهست که تمام چرب یکبد چرب باز مهم سنامک يبرا

. ف شده استیتعر یلیخها  یکل چرب يات ما برایدر روا یمک يسنا. کند یم خارج

لَو «: دیفرما یم) ه السالمیعل( م امام صادقیت داریدر روا. زدیر یم رونیرا ب بدن يها یچرب

ما ف النّاس ملثقالَ یعبِم نهثقالٍ ملَغوا کُلَّ منا لَببٍیالسن ذَهمردم اگر بدانند «ی عنی]5[ ».نِ م

 رسول خداو  ».دندیخر یم هر مثقالش را با دو مثقال طال، دارد یتیچه خصوص یمک يسنا

 يزیاگر چ«ی عنی]6[ ».ء الموت لَدفَعه السنایفَلَو دفَع شَ«: دیفرما یم) ه و آلهیاهللا عل یصل(

  «.همان سنا است، مرگ را دفع کند

شکم  ي وارهید یچرب يخون و برا یکبد و چرب یچرب، بدن یچرب يبرای، مک يسنا

  .سهل و آسان است، عاجل ییدارو. د استیموثر و مف یلیشود و خ یم استفاده

  :قه مصرفیطر

  .دیوانش را بخوریک لید و یدم کن ییپنج گرمش را مثل چا، چهار

  .دییدرمان ام اس بفرما يبرا. 2

 يا ک قطره. یندارد یچ مشکلیه. است یمثل سرما خوردگ، ما ياالن برا، درمان ام اس

ه و یاهللا عل یصل( حضرت محمد يعالوه بر دارو، نرزنجوش دانه هست ي م به نام قطرهیدار

  ) .آله

  ؟دییفرما یم يشنهادیچه پ، مردان ينابارور يبرا. 3
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ن دارو در یمتاسفانه ا،  »لینسیپ« هست به نام یاهیگ ییه دارویمردان  ينابارور يبرا

. میدار يست ما مقدارین یمشکل. ستیاالن شام هم مساعد ن. شام هست يتو، ستیران نیا

ن یعمده اش ا یول، است یبیترک ییبعد مراجعه کنند و البته خودش داروان شاء اهللا هفته 

  .شود یم شوند و پخته و آماده یم بیاه هست که ترکیازده تا گ. یل هستینسیاه پیگ

  ؟هست یزانو چه درمان یدگییسا يبرا. 4

به نام پماد  يو پماد. است که غضروف ساز است ییاول دارو. سه تا درمان هست

  .ک مفاصل استیمرکبِ ، سوم و عمده يمفاصل است و دارو

  ؟دییبفرما يا نسخه يآلرژ يبرا. 5

به  یامروزه کاسن. است یکه عمده اش کاسن، میبه نام صاف کننده خون دار يدارو

امروزه ثابت شده . کند ینم دییجات را تایعرق یطب اسالم یول؛ شود یم صورت عرق مصرف

  .میجات نداریت هم درباره عرقیک روا. یالکل دارد يدرصداست که 

  ؟دییرفلکس معده بفرما يبرا. 6

است که ظرف پنج  يقو یلیخ، مرکب دو يدارو. به شکل پودر مصرف کنند ید کاسنیبا

 مصرف، ره پختهیکه با آب ز) ه السالمیعل( جامع امام رضا يکند و دارو یم قه مداوایدق

  .است يا شهیشود که درمان ر یم

  ؟ستیزش مو چید شدن و ریدرمان سف. 7

 يجلو، تون استیه اش روغن زیکه پا، ت روغن بنفشهیدر روا، د شدن مویدرمان سف

. در شب مصرف کنندها  دوبار مصرف کنند و خانم يا که مردان هفته؛ ردیگ یم زش مو رایر

م یت مو داریبه نام تقو ییدارو. شود یم اهیبه مرور س، همها  د شدهیشود و سف ینم دیموها سف

وه مورد و سفارش شده است که یشود و م یم سرمه عصمت استفادهی، ب اصلیکه در ترک

  .کند یم ادیش مو را زیاد بخورند که رویر زیانج

  .ده اندیابت سوال پرسیدرمان د يبرا. 8
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و له یاز تخم شنبل یبیکه ترک، قند يعاجل است به نام دارو یکیم که یدو تا درمان دار

گر مرکب چهار است ید يو دارو. زهاستین چیو ا یعدس الملک و تخم خرفه و مهر مک

  .است يا شهیکه درمان ر

  ؟ستیدرمانش چ، ر بوده استیهفت سال مبتال به کهي، ادیمدت ز. 9

 یصاف کننده خون است که عمده آن کاسن يعلتش خون است و درمان آن همان دارو

ب کنند که صاف کننده خون یو تخم کاهو هم ترک ینعناب و زرشک و شاطره و کاس. است

  .د استیر و جوش مفیدرمان که ياست و برا

  ؟ستیچ یدرمان خوابالودگ. 10

دن ینوش يگریو د. شود یم یخون است که باعث خوابالودگ يادیز یک؛ یدو علت دارد

  کثرت الشرب: میت داریدر روا. اد استیآب ز

  ؟ستیکاهش فشار خون چ. 11

  .ر استیپودر سعمده اش 

  ؟میدرمان دار یهم در طب اسالم یروان يها يماریب يبرا. 12

معلول جن است ي، ک سری یروان يها يماریب. م که درمان نداشته باشدیندار يا يماریب

  .دیغسل جمعه هم انجام بده. است) هایسالم اهللا عل( میشتر بخور حضرت مریکه ب

  .کرده اندست در کنار مغز را سوال یدرمان ک. 13

ست یک يبرا. خواهد یم است که حمال خاص خودش را ير هندیتباش، ستیدرمان ک

  .ر را اضافه کنند و بخورندیصبر کنند و تباش، سداب را بجوشانند، مغز

  .ر سوال کرده اندیدرمان بواس يبرا. 14

  .ندیرا پودر کنند و موضع را با آن بشو یسعد کوف. است یر سعد کوفیدرمان بواس

  ؟ستیدرمان اگزما چ. 15

  .مانند نوره و حنا موثراست یدنیمال یپوست يه دارویدرمان اگزما  يبرا
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  ؟ستیچشم چ یدگیچیپ يبرا ییدارو. 16

و  یاز صبر زرد و مهر مک یبید است که ترکیش مفیبرا يچشم سرمه کافور يناهموار

  .کافور است

  .ت سوال کرده اندیغلبه سودا وعصبان يبرا. 17

آورد و درمانش  یم دیوسواس و دلهره و شک و ترد، غلبه سودا. میمغز و پا ندار يسودا

  .م که سودا زاستیدار يمون است و دارویافت

  .دییبفرما يا هیبچه توص يزرد يبرا. 18

  .زندیدر دهان بچه بر، دم شده یمک ياز سنا يخور يک قاشق چا. یندارد یچ مشکلیه

  .دییزخم معده بفرما يبرا. 19

م که طبق یدار یما ده تا مرکب اسالم. ل استیزنجب يمعده درمانش مرکب دو و چازخم 

  .میات فراهم کرده ایروا

  ؟میدار ییت داروینوزیدرمان س يبرا. 20

  .زندیبر ینیه کنجد را درون بید روغن بنفشه پایت باینوزیدرمان س يبرا

  .دارد یچرکنه یکند و س یم ادیدارند که سرفه ز يا دختر بچه شش ساله. 21

  .انه گرم موقع خواب بخورندیجامع با آب راز يدارو

  .ف سوال کرده اندیسک کمر خفیدرمان د يبرا. 22

 پا درمان يدست وپا و قرار دادن رو يها دن ناخنیک باشد که با چیاتیاگر حالت س

مخصوص کمر درد  ییک نباشد دارویاتیاگر س) . همانند آنچه در باال آمده است( شود یم

ن سخت بخوابد و کمرش را ماساژ دهد و پشت به آفتاب یزم يو سفارش شده که رو. میدار

د یمعلول لخته و غلظت خون است که با، سک کمرید. ند و از دوش آب داغ استفاده کندیبنش

  .دا کندیان پیق شود و جریرق

  .د سوال کرده اندیآب مروار يبرا. 23
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  .د و نوشادر است که سوزناك استیاز فلفل سف یبیهست که ترک ییدارو

  .ه چشم سوال کرده اندیشبک یدرمان آر پ يبرا. 24

) ه السالمیعل(  یست ماهه حضرت موسیب یشاف يدارو، چشم يو کور یدرمان آر پ يبرا

  .بخشد یم ه چشم را بهبودیهست که شبک

  .ن سوال کرده اندییدرمان فشار خون پا يبرا. 25

  .ن با قرص خون مرکب شش استیین پادرمان فشار خو

  ؟د استیمف يزیپوست بچه چه چ یدگیخشک يبرا. 26

  .زندیروغن بنفشه در ناف بر

  ؟ستیشه چیدندان و درمان ر یدگیپوس يبرا. 27

 سوراخ پر. و با نخ کتان پر کنند. زندیروغن هندوانه ابوجهل را در سوراخ دهان بر

  .زندیهندوانه ابوجهل را در گوش برروغن . شه مشکل داردیو اگر ر. شود یم

  ؟میدار یزالو درمان یدر طب اسالم. 28

  .میق اهل سنت داریت از طریک روایفقط ، میندار یدر طب اسالم یزالو درمان

  ؟ستیک روده چیدرمان کول. 29

درمانش همان ، جامع با مورد است واگر با اسهال نباشد ياگر همراه اسهال باشد دارو

  است یمک يسنا

  ؟ستیدرمانش چ یسم مفصلیرمات. 30

ان یک روز در میله است که بجوشانند یک مشت شنبلیر و یک مشت انجیدرمانش 

  .بخورند

  .د را سوال کرده اندیشد يشب ادرا. 31

هم دارد که در جلد شش کتاب  ییو زعفران است و دعاها یاز سعد کوف یبیترک ییدارو

  .بنده امده است
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  ؟د استیمف يزیلرزش دست چه چ يبرا. 32

  .ت اعصاب است که عمده آن گل بابونه استیتقو يبرا یین و دارویدارچ يچا

  .99ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [1]

  .160هیآ، 4نساء/سوره [2]

  .46ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [3]

  .32ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [4]

  .372ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [5]

  .372ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [6]
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2 93/10/29. تولد علم طب  

  :مقدمه

، البته جلد اول کتاب. شود یم انیمقدمات ب يک سریباشد و  یها م يماریصحبت درباره ب

. روس ویکروب و ویاز جمله م يماریب یمبان يسرک . یاست يماریدرباره علت و اسباب ب

 یمبان. شود که به صورت خالصه مباحث جلد اول مطرح شود یم ان شا اهللا تالش. است. . 

  .ندارد ینقش یفکر کند که مبان یهر چند کس؛ دخل دارند يماریچون در ب؛ میکن یم انیرا ب

  :تولد علم طب

 اشکال؟ ستینست که مبدع علم طب کیسوال ا. بخش تولد علم طب است، بخش اول

تولد علم طب چگونه و به . مال دکتر هاست. ندارد یبا روحان یکنند که علم طب ارتباط یم

تواند  یم ا انسانیآ؟ اه مطرح شده استیو چگونه درمان با گ؟ بوده است یدست چه کس

ا یآ؟ نکه امکان نداردیا ایداشته باشد  يماریانواع ب يبراها  اهان و دارویص گیدر تشخ ینقش

ا سرطان داشته یمثل ام اس ي، ماریب یامروز اگر کس؟ باشد یاهیتواند منشا طب گ یم انسان

؛ ن امکان نداردیا؟ ردیجه بگیش کند تا نتیاو آزما يرا برو ییاهان دارویتواند گ یم ایآ، باشد

اگر  يزه عطارک مغایدر  یا حت. یآورد یم در ياو را از پا یاه سمیک گیچون باالخره 

 يدر ابتدا. ستین ین کار عملیا؟ تواند درمان کند یم ایص دهد آینباشد که بتواند تشخ یکس

 يماریکدام ب ياه برایاهان را بشناسد و درمان را بفهمد که کدام گیتواند گ یم ا انسانیخلقت آ

  ؟است

  :ت انسان در کشف داروهایمحدود

اهان و امتحان یبرود سراغ گ. تجربه کند دیچون خود شخص با؛ ن مطلب امکان نداردیا

داند  یم انسان از کجا. کند یاهان و خاك و سنگ و نمک و معادن را بررسید همه گیبا. کند

کدام  ياه براین گیاز کجا بداند ا، ن را بداندیفرضا ا؟ ا خاكیا معادن یکند  یم اه درمانیکه گ

بوده است که همه  یا کسیآ . ندیرو یم اهان در مناطق مختلفین گیتازه ا؟ د استیمف يماریب
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ا یا بر خودش ؟ یاست يماریفالن ب يکرده باشد که فالن دارو برا یا را بررسیاهان در دنیگ

اه یش با گیخودش باشد که پس از انجام چند آزما ياگر برو. گران تجربه کرده باشدیبر د

گران انجام دهد باز هم ید يو اگر برو. رود یم شود و علمش هم یم اول و دوم و سوم تلف

چه . رسد ینم جهیرود و به نت یم نیاز ب یسم یاهیبا تجربه اول و دوم و سوم وباالخره با گ

  .کنند یم دم او را بازخواست يایتازه اول؟ کند یکند که بررس یم جرات یکس

ن را یاهان زمیخواهد که همه گ یم یشخص. ن متفرق هستندیاهان در زمین گیعالوه بر ا

 يها دارو يم برویاگر فرض کن. باشد ینم ن کار ممکنیا. کند یمختلف بررس يها شهردر 

ص دهد که یافراد بتواند تشخ يش برویامکان دارد که با اطالعات و آزما، مفرد ممکن باشد

  .تب خوب است يبرا یکین یو ا. بوست خوب استی ياه برایفالن گ

م یاه جمع کردیاه را با فالن گیاگر فالن گاز کجا بفهمد ، است یبیشتر داروها ترکیب یول

 يک برایک با کدامیاز کجا بداند کدام. میدار یاهیپنجاه و پنج هزار گونه گ؟ شود یم دارو

بورق مال . مال روم است یمصطک. دیرو یم له در هندوستانیهل؟ د استیمف يماریفالن ب

که در  یاهیبداند گ از کجا. ون مال مصر استیاف. من استیسعد مال . ارمنستان است

خوب  يا يماریچه ب ياگر جمع بشوند برا، دیرو یم که در مصر یاهید با گیرو یم هندوستان

ا شاخه یا صمغش یشه اش درمان است یاز کجا بداند که ر، ستدیبا یاگر مقابل درخت؟ است

اه یکدام گا سفر کند و بخواهد همه را تجربه کند تا بفهمد که یبرود در دن یاگر کس. .؟ ایاش 

. ندیرو یم مختلف يها اهان در فصلیتازه گ. برد یم یزمان طوالن، است يماریکدام ب يبرا

  .اصال امکان نداردها  نیا؟ ماران چگونه با او همراه شوندیب

 یتیروا. ا استیق انبیو از طر یراه وح، ن است که تنها راه شناخت دارو هایده ما ایعق

فکان مما عرفه ، وعرفه علم کل شئ، وتعالى أهبط آدم من الجنۀإن اهللا تبارك «: م کهیدار

را آموخت از  یخداوند آدم را از بهشت نازل کرد و به او هر علمی (عنی]1[ »النجوم والطب

  «.جمله طب و نجوم
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 يامکان ندارد بشر خودش بفهمد دارو. امبران بوده استیق پیپس تولد علم طب از طر

؛ بپرسد یفرضا از هر اهل محل. تواند ینم هم بکند یو تالش يهر کار. ستیچ يماریفالن ب

عقل هم . ن درباره اصل علم طب استیا؟ شود یم چگونه درمان یبیترک یاهیاز کجا بفهمد گ

 ماریب، نیط سخت زمین شرایحضرت آدم از بهشت آمده است و در ا. ن مطلب استید ایمو

ات هم یروا. بدنش عادت نکرده استچون ، کند یم دایپ یاج به علم پزشکیشود واحت یم

 آمد و بدنش کوچکتر یم اد آب از بدنشیز، ن آمدیبه زم یکنند که حضرت آدم وقت یم انیب

پس . ز از جمله طب و نجوم را به او آموختیخداوند علم همه چ: دیفرما یم تیروا. شد یم

جاد یو ا. بوده است) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( ش علم طب از زمان حضرت آدمیدایپ

  .امبران بوده استیعلم طب توسط پ

  :گسترش علم طب

ش و یله آزمایگران بوسیا توسط دیامبران بوده است یا گسترش علم طب توسط پیآ

احتمال . ا استیهست و کال از طرف انب یفینکه توقیاحتمال اول ا؛ سه احتمال است؟ قیتحق

امبران بوده است و ینکه اصول آن از پیل سوم ااحتما. ندارند یچ دخلیامبران هینکه پیدوم ا

  .قات آن را گسترش داده استیبشر با تحق

توسط  یه اصول و مبانیش و گسترش علم طب در ناحیدایپ؛ ح استیاحتمال سوم صح

 یمبان. که البته نقص هم دارد، ق و تجربه توسط بشر بوده استیتحق یامبران بوده است ولیپ

ات ما بحث یدر روا. ا داردیم انبیشه در تعالیر، کیمثل درمان ژنتي، امروز یمبان یحت، طب

  .آمده است یکیژنت

 حضرت داود: م کهیات داریدر روا. ان شده استیب) هم السالمیعل( ایتوسط انب ینکه مبانیا

د و حضرت با ییرو یم یاهیگ، هر روز صبح در محرابش) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل(

 يماریفالن ب يگفت که برا یم اهیو گی؟ د هستیمف يزیچه چ يکرد که برا یم اه صحبتیگ

ه ینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( حضرت داوود. میدان ینم اه رایت صحبت گیفیالبته ک. د استیمف
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و . داد یم خوب است و به مردم آموزش يماریکدام ب ياه براین گید که ایفهم یم) السالم

نا و آله ینب ٰ◌ یعل( حضرت داوود يم که بجایدار یاتیروا. کردند یم گرفتند و درمان یم مردم

 اهیک گیکه هر روز . است) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( مانیحضرت سل) ه السالمیو عل

داد که من  یم جواب؟ خورد ینم تو رای، جنی، وانیچ حیاه چرا هیگاي  :فرمود یم. دییرو یم

فرمودند و مردم  یم شان به مردم منتقلیو ا. ام يماریفالن ب يستم و دارویچکدام نیه يغذا

ات معتبر حضرت یروا. ات مختلف استیروا. . کردند و یم کردند و درمان یم دارو درست

حضرت . دییرو یاهیتا آن جا که گ. ان کرده اندیرا ب) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( داوود

. گفت من خرنوبه هستمی؟ هست یاهیگفت تو چه گ) السالمه ینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( داود

. شود یم که پس محراب خراب: فرمود) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( حضرت داوود

عه و عامه یاز ش يادیات زیروا. ردیم یم چون دانست که. ت کرد که حنوط آماده کنندیوص

م که عقل و تجربه هم یهم دار یاتیروا. است) هم السالمیعل( اءیدرمان از انب یکه مبان. میدار

اد یاز کجا علم طب را ها  ن علم اطبا الطب دکتریعلم طب من ا: دیفرما یم. دارد ینقش

تجربه  ین است که مانند طب سات که بعضین احتمال درباره سحر ایکترینزد: فرمود؟ گرفتند

 ییب در مقابل دارویطب. استقرار داده  یآفت یهر سالمت يبرا. . فوضع. درمان است یو بعض

  .وشد که تجرب هم نقش دارد یم پس معلوم. برطرف شود يماریقرار داده که ب

داروها قرار داده است و از انسان خواسته است  ياهان را برایم که خداوند گیت داریروا

  .دارد یپس انسان هم نقش. اهان را جمع کند و دارو درست کندیکه گ

بان یاز وضع طب. قرار داده است ییداروي، ا يماریهر ب يکه برا میکه خواند یت اولیروا

. کلمه وضع مربوط به خود بشر است. کنند یم غیرسالت را تبل) هم السالمیعل( اءیانب. است

 تین روایبا ا. معنا کند) هم السالمیعل( اءیامبران انبیبه خدا و پ ید کسیکلمه اطبا را شا

  .کند ینم سازد که خدا تجربه یم
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. کنند یم کشف یج با اتفاقیهست که مردم به تدر یان منافعیدرباره آبز: میت داریروا

. پوزه اش قرمز شد، دا کرد و خوردیپ یحلزون. رفت یم ا راهیکنار در یکه سگ، مانند حلزون

دند که خون حلزون رنگ است و رنگ قرمز گرفتند و اسم قرمز یمردم تعجب کردند و فهم

  .ت آمده استیدر روا

، نست کهیپاسخ درست ا. است) هم السالمیعل( اءیاز انب یاصل مبان. بشر هم نقش دارد

که قابل انکار  يزیچ. ش کند و دارو بسازدیتواند آزما یم بشر یا بوده است ولیاز انب یمبان

 اءیش از انبیمبنا یول. دهند یم انجامها  شگاه و دانشگاهیاست که در آزما ییکارها، ستین

  .بوده است) السالمهم یعل(

  :ییایمیش يزم ضرر داروهایمکان

 يحاال بشر دارو. اه استیشود که اصل درمان از گ یم م مشخصیکه خواند یاتیاز روا

مغز  ياه فسفات دارد که برایمثال گ. اه را گرفته استیبشر ماده موثر گ. ساخته است ییایمیش

 يد دارد که برایم و یزیمن. ت کندیم دارد که استخوان را تقویکلس. و هوش خوب است

 ياهان و داروهایاز گ. ده استیا رسیکه از انب یبیترک يو از داروها. د استید مفیروئیت

 یده ال، اهین گینکه ایبه جهت ا؟ جاد کردیچرا اشکال ا. ه کردندیبه شکل قرص تهی، بیترک

عوارض  یول. شود یم مار بدهند خوبیبه ب یوقت. ماده موثر را گرفتند. ست ماده داردیب

ن یا. دندیجه رسین نتیبه اها  بعد از مرور سال؟ چرا. نندیب یم بینها آسیمعده و کبد و ا. دارد

پس . کرد یم گر محافظت از بدنید ينه تا یول؛ ش درمان بودیک. یاه که ده ماده موثر داردیگ

ده اند یفهم. کرده استجاد یرا ا يادیعوارض ز، کنند یم نکه ماده موثر را در درمان استفادهیا

و . ع شده استیشاها  يمارین جهت بیبه هم. زند یم يادیز يها بیآس، که عالوه بر درمان

 نیق ائمه معصومیکمتر است و اگر از طر یاهیگ يعوارض دارو یول. محافظ هم ندارد

  .ار کم داردیا بسیا اصال عوارض ندارد یده باشد یرس) هم السالمیعل(
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درست است که . عوارض دارد یول، زود درمان کند یلیممکن است خ ییایمیش يدارو

اه یصرفا گ. اگر سلولز نداشته باشد محافظ بدن نخواهد بود یول؛ کند یم ادیمغز را ز، فسفات

) هم السالمیعل( نیکه معصوم یاهیگ یول. ست که اصال عوارض نداشته باشدین طور نیبودن ا

ات یاه در روایما حدود صد و پنجاه گ. میامان هستما از عوارضش در ، ز کرده اندیتجو

اه ین گید ایفرما یم تیمثال روا. میاستفاده کن يگرید ياهان در جاین گیم از ایتوان یم. میدار

ت یکه در روا یاهیگ یول. د بودیم و مفیمعده استفاده کرد يسودا خوب است و ما برا يبرا

  .امده است عوارض داردین

سال  يها است که مردم سال یسنت ییان که داروین بیریمعروف است به نام ش یاهیگ

پس آن چه . ار عوارض داردیاالن معلوم شده است که بس یول. کردند یم خودشان را درمان

 یشود که عوارض یم ثابت يروز. معلوم است که ضرر داشته است، امده استیت نیدر روا

  .است ان که ممنوع شدهین بیریمثل ش. دارد

ه یعل( امام کاظم. ستندیهم کم ن، ه کرده اندیتوص) هم السالمیعل( تیکه اهل ب یاهانیگ

) ه السالمیعل( حضرت. ب بودیب و غریدارو آوردند که عجها  مار شدند و دکتریب) السالم

  .دیم عمل کنییگو یم آن چه ما. دیرو یم چرا شرق و غرب: فرمودند

بنده در جلد اول و دوم مفصل بحث . اسالم آمده استدر ، ع و مزاجین بحث طبایبهتر

، مراجعه کند یتا کس، هزاران نفر هم باشند، کار کنند یکه در طب اسالم یکسان. کرده ام

ص یدو نفر متفق القول در تشخ یدر طب سنت یول. ص بدهندیتوانند مزاج را تشخ یم عیسر

. ست ییاست و کبد صفرا ییسودا سر: ندیگو یم نکهیب تر ایو عج. شود یم دایمزاج سخت پ

  .بدن است يدر خون است و خون در همه جاها  ن مادهینک همه ایو حال ا

طب . دارد یعوارض يو هم دارو یمزاج یعنیکند  یم شه را درمانیر یطب اسالم

 هر دو را معالجه یطب اسالم، راها  مزاج یکند و طب سنت یم عوارض را درمان ییایمیش

  .کند یم
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  :جهینت

ند یگو یم که یکسان. علما هستند، ایاء آمده است و بعدش هم وارثان انبیطب از طرف انب

تواند  ینم ک دارو رای یبشر حت. م اتفاقا برعکس استییگو یم طب مال دکتر هاست ما

که خواص ) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعل( ت حضرت داودین روایدش همیمو. بسازد

  .دادنداهان را به مردم آموزش یگ

االن زمان  یول. نشده است یمهجور شده است و به آن توجه یاست که طب اسالم یمدت

االن . عاجز شده است ییایمیچون طب ش. مطرح شود یده است که طب اسالمیآن رس

 و اگرنه. دیخودتان برگرد یابالغ کرده است که به طب بومها  به کشور یبهداشت جهان

. میدید را دیم اثر و فوایکه درمان کرد ين مختصریا همم. ن طب را مطرح کردیشد ا ینم

طب . میالعالج که تجربه کرد يها يماریو بدون عوارض و ب يموثر و قو يها درمان

هست که  یدر مقابل کس، درمان دارد و اگر هم عاجز باشدها  يماریدرباره همه ب یاسالم

همه جا را رفتند و  یمثل مردار است که وقت یاالن طب اسالم. رفته استیرا نپذ یطب اسالم

اگر . انتخاب اول باشدی، د طب اسالمیبا. گردند یم بر، دید شدند با هزار تردیگشتند و نا ام

  .میبروها  سراغ آن طب، میناچار شد

البته . ر داردیدر درمان تاث، غ شودیاگر مردم بفهمند و تبل. موثر استها  ن کالسیهم

، گرید يها دارو یول. ه اعتقاد استیپنجاه درصدش داروست و بق یطب اسالم يها دارو

م یخوان یم را، که در درمان نقش دارد یان شاء اهللا مباحث کل. اعتقاد است، هشتاد درصدش

  .میرو یم اکنون به سراغ سواالت. تا تمام شود

  :سواالت

  ؟ستیست رحم چیدرمان ک. 1

 به آن اضافه ير هندیتباش، نیعالوه بر ا، زنان يها يماریب يهست به نام دارو ییدارو

خواهد  یم حمال یول. ست هاستیدرمان همه ک، ریتباش. برد یم نیست را از بیک، م کهیکن یم
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ه یآن را به کل يزید چیبا؛ میه داشته باشیست کلیمثال اگر ک. ست برساندیکه آن را به ک

که آن را به . ر استیال تباشحم، زنان که عرض کردم يدارو. همانند ترب و سداب، برساند

  .کند یم ست را درمانیرساند و ک یم تخمدان

  ؟دیدار يا هید چه توصیروئیت يو کم کار يدرمان پر کار يبرا. 2

؛ د آمدین مشکالت پدیا، د دار آمدی ي ه شدهیکه نمک عوض شد و نمک تصف یاز وقت

و پر  يگواتر و کم کار يماریب، دیکند و به دنبال کمبود  ینم را جذب ییایمید ش، یچون بدن

، ه شدهیات توصیکه در روا ینمک. ا استفاده کندید از نمک دریپس با. دیآ یم شیپ يکار

که ناهمانگ  ینمک، ر شده استیتعب »شیالملح الجر« ت بهیدر روا. استیهمان نمک در

  .شود یم سنگ نمک هم استفاده. ز و درشت استیاست و ر

  ؟دییدوم را بفرماابت نوع اول و یدرمان د. 3

اه است یت آمده است که مرکب از دوازده گیم که در روایابت داریمخصوص د يدارو

ابت یمرکب چهار هم هست که در درمان د يدارو. شترش شکر استین است که بیوجالب ا

و . کند یم میکه اوال قند را تنظ. دو فاز دارد. اب استیکم یکه موادش کم، ار موثر استیبس

را با ، شود یم ه و چشم بخاطر قند واردیکه به مغز و کل ییها بیات آسیدر روا، کهن یگر اید

  .کند یم ن دارو درمانیا

  .م کننده استیق جو هست که تنظیابت سوید ییدستور غذا

  ؟ستیدرمان ام اس چ. 4

 که درمانش قطره مرزنجوش با جامع امام رضا. فلج داخل است يماریف در بیاز نظر تعر

حضرت  ين دارویعالوه بر ا. زندیر یم ینیکنند و درون ب یم است که درست) السالمه یعل(

ق جو شسته و نشسته یهست که به شخص بدهند و سو) ه و آلهیصلوات اهللا عل( محمد

  .ت پاهاستیتقو، و جو شسته، و کتفها  ت دستیکه جو نشسته تقو. بخورد

  ؟ستیو ضعف اسپرم و تخمدان چ يدرمان نابارور. 5
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م که مرکب از یدار) ه السالمیعل( ریاز حضرت ام یتیروا، لینفیم به نام پودر تیدار ییدارو

ط یفعال با توجه به شرا یل است که در شام است ولینفیاه تیگ، اه است که اصلشیازده گی

 يم که دارایداده ا يادیم که به تعداد افراد زیدار يمقدار یول. ستین یابیامکان دست ، شام

هم درمان  یکند و کاسن یم ادیمرد را ز یآب من، پودر کور هم خوب است. فرزند شده اند

  .است یینازا

تون سرخ کنند و تخم ید را خرد و با روغن زیاز سفیپ: ن است کهیهم ا ییو دستور غذا

و . زدهم صبحانه بخورندیتا روز س یآن بشکنند و از روز هفتم قاعدگ يرو یمرغ محل

عسل ( الیگرم ژل رو یر با عسل بخورند و سیوان شیک ل، یزدهمیم تا سهرشب از هفت

 يک قاشق مربا خوریلو عسل خوب مخلوط کنند و هر روز صبح ناشتا یم کیبا ن) ملکه

، دیآ یم نییاست که تخمک پا یاه دانه بخورند و شب چهاردهم که شبیس، با هفت دانه، عسل

  .بچه دار شوند يا ماه بعدیتا همان ماه ؛ همبستر شوند

  .اء التراثیط داراالح، 275ص، 55جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [1]
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  93/10/30. در برابر علم طب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریروش پ 3

؟ ل کردندینکه آن را تعطیا ایرفتند یمساله طب را پذ) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریا پیآ

امور مثل سحر و  یبعض، مبعوث شدند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریکه پ یم که زمانیدان یم

ر آن یاعتقاد به خدا و تاث یوقت. د کردندییدر مساله طب آن را تا یول. ل کردندیکهانت را تعط

مگر به ، ستین يرییچ تغیمگر به اراده خداوند و ه، افتد ینم یچ اتفاقین که هیو ا یدر هست

 بیا طبیش آمد که آیپ یسوال، ن مردم رسوخ کردیدر ب ن مسالهیا یوقت، خواست خداوند

  ؟بکند يتواند کار یم

: گفتند. دیاوریب یبیطب: فرمودند. مار شدیب یشخص) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریزمان پ

. قرار داد یرا نازل کرد و درمانها  يماریخداوند ب: فرمودند؟ بکند يتواند کار یم بیمگر طب

ن کالم به ید و اید و خودتان را درمان کنییایفرمودند ب) ه و آلهیعلصلوات اهللا ( امبریپ

  .گوناگون صادر شد يها شکل

عه و یمتواتر است که ش، است ییداروي، ماریهر ب ي]برا1[ »لکُلِّ داء دواء« تین روایا

: فرمودند؟ میا خود را درمان کنیآ: کردند یم آمدند و سوال یم مردم. عه نقل کرده اندیر شیغ

ه و یصلوات اهللا عل( امبریپ؟ کند يتواند در مقابل قضا و قدر کار یم بیا طبیآ: گفتند یم. بله

  .ن خودش قضا و قدر استیا: فرمودند یم) آله

مار کرده یب است و اوست که بیج بود که خداوند خودش طبین مسلمانان راین مساله بیا

ابن . مار کرده استیب خودش مرا بیطب: دادجواب . میاوریب بیطب: به ابوذر گفتند. است

 يازیمار کرد و نیب خودش مرا بیطب: گفت. میاوریب بیا طبیآ: مار شد و گفتندیمسعود هم ب

  .ستیب نیبه طب

کون یال أتداوى حتى «: مار شد و گفتیب) هم السالمیعل( امبرانیاز پ یکین یو همچن

فإن الشفاء ، ک حتى تتداوىیال أشف: هیإلفأوحى اهللا تعالى ی. نیشفی يهو الذ یأمرضن يالذ

خداوند . دهد یم مار کرده است و خودش شفایخودش ب. خواهم ینم بیطب«ی عنی]2[ »ی.من
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و دوا و شفا بدست من  یکنم تا خودت را درمان کن ینم من خوبت: فرمود یامبر وحیبه آن پ

صلوات اهللا ( امبریپ یول. ستیب نیبه طب يازیر شود که نین مساله فراگیک بود اینزد ».است

) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپس به پ. دیکه درمان کن: با کلمات مختلف فرمودند) ه و آلهیعل

  .امر به درمان کردن شده است

إن اهللا «: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدرداء دار یاز اب يگریت دیروا

که  یبدرست«ی عنی]3[ ».فتداووا و ال تتداووا بحرام، واءوجعل لکل داء د، أنزل الداء و الدواء

قرار  ییدارو يهر درد يو برا؛ و دارو را نازل کرده است يماریبی) تبارك و تعال( خداوند

  «.دیله حرام مداوا نکنید و بوسیپس خود را مداوا کن. داده است

: إن لکل داء دواء«: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ، از جابر يت بعدیو در روا

 یاگر کس؛ است ییدارو يهردرد يبرا«ی عنی]4[ ».ب دواء الداء برأ بإذن اهللا تعالىیفإذا أص

  «.شود یم برطرف، به اذن خدا يماریب، دارو بشود ییموفق به شناسا

: قال؟ أال نتداوى، ا رسول اهللای«: دندیپرس) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبرینان از پیصحرانش

ا : یقالوا، ضع داء إال وضع له شفاء ودواء إال داء واحدایفإن اهللا لم ، ا عباد اهللا تداوواینعم 

: فرمودند. میا خود را درمان نکنیآ، رسول خدا يا« یعنی]5[ ».الهرم: قال؟ وما هو، رسول اهللا

ن که یا مگر، قرار نداده يا يماریچ بیهی) تبارك و تعال( خداوند. دیبله خود را درمان کن

  «.آن قرار داده است يبرا ییدارو

  :نکته و سوال

را نازل کرده است و درمان  يماریبی) تبارك و تعال( ان شد که خداوندیات بین روایدر ا

  ؟نزول به چه معناست. بدون دارو نازل نکرده استي، ا يماریچ بیهم داده است و ه

  :پاسخ
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علم . آن است ينازل کردن دارو، ن دارومراد از نازل کرد، احتمال اول؛ دارد یاحتماالت

ن است که یظاهر ا. ر داردیاز به تقدین. نازل شده است یآسمان یبه دارو و علم طب با وح

  .شود یم خود دارو نازل

درمان ، سان و بارانیآب ن، ت همیآب آسمان است که در روا، منشا داروها؛ احتمال دوم

چون از ؛ د و دارو ودرمان استیرو یم اهیگشود و  یم آب آسمان نازل. هاست يماریکل ب

  .کند یم آب آسمان استفاده

مثال ، دیفرض کن. کند یم شود و دارو کمک یم از آسمان نازل یقیدرمان حق؛ احتمال سوم

  .بخورد یاست که ممکن است به هر کس یهانیک يپرتو

  .ینزول مکان ينه به معنا، قرار دادن و مقدر کردن است ينزول به معنا؛ احتمال چهارم

خوب . امر به درمان کرده اند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ، پس در اصل مساله درمان

  .غه امر استیص، تداووا. خود را درمان نکند، ست انسانین

  :ت درمانیفیک

 امبریم که پیت داریروا. اه استیدرمان با گ: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

أمرض قد خلق  يفإن اهللا الذ، تعالجوا وال تتکلوا«: دیفرما یم) ه و آلهیعلصلوات اهللا (

وجعل بعض الحشائش و الخشب و الصموغ و األحجار ، ف صنعهیۀ المتعالج بها بلطیاألدو

ی عنی]6[ ».م قدرته و واسع رحمتهیتدل على عظ یفه، أسبابا للشفاء من العلل واألدواء

که  ییداروها، مار کرده استیکه بی) تبارك و تعالي (داوندخ؛ دید و واگذار نکنیمعالجه کن«

و ها  اهان و چوبیگ یو بعض، خلق کرده است با ظرافت ساختنش، کند یم انسان را معالجه

تبارك و ( ن داللت بر قدرت خداوندیو ا. اسباب شفا قرار داده است، راها  و سنگها  صمغ

  «.رحمتش دارد یو گستردگی) تعال

ها  و چوبها  از صمغ یبرخ؛ اهان را فرمودیدرمان با گ) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

  .امر فرموده اند یده است و حتیمجوز صادر گرد. وسنگ را اسباب شفا قرار داده است
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  :ایمطرح در دن يها و طب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

مثل ، ج آن روزیرا يها داشتند با درمان يچه برخورد) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

صلوات اهللا ( امبریشود که پ یم ات استفادهیاز مضمون رواي؟ هودیو  يو هند یونانیطب 

و دعاها مداوا ها  فرمودند که خود را با نسخه یم را قبول داشتند وها  ن طبیا) ه و آلهیعل

البته . دییایش من بید و فقط پیدرمان نکن: فرمودند ینم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. دیکن

  .کردند یم لینظارت داشتند و تعد

  :یدرمان با داغ کردن و جراح

ه یدر قض) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریکردند و پ یم داغ، درمان يرا برا یکس، اعراب

 یهر چند بعدا از داغ کردن نه. د آن بودیین نشانه تایفرمودند و ا یم سکوت یول، بودند

  .کند یم چون چهره را زشت، فرمودند

  :یعمل جراح

م یت داریروا. س بوده استیگرفت که ظاهرا آپاند یم صورت یدر آن زمان عمل جراح

إن . ا رسول اهللای«: دند و گفتندیرس) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریاز انصار خدمت پ یگروه

عالج من یههنا  يهود: یقالوا؟ بماذا تداوونه: قال؟ هیأفتأذن لنا أن نداو، لنا جارا اشتکى بطنه

فکره ذلک رسول اهللا صلى اهللا ، ئایستخرج منه شیبشق البطن ف: قالوا؟ بماذا: هذه العلۀ قال

بطنه و نزع  - فشق  يهودیفدعوا ال. افعلوا ما شئتم: فقال، ن أو ثالثایفعاودوه مرت. ه وآلهیعل

: ه وآله فقالیصلى اهللا عل یوأخبر النب. فصح ر ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواهیمنه رجرجا کث

 -ر الدواء الحجامۀ و الفصاد و الحبۀ السوداء یوإن خ، خلق األدواء جعل لها دواء يإن الذ

 ا اجازهیآ. م که شکم درد داردیدار يا هیما همسا، رسول خدا يا«ی عنی]7[ ».زیالشون یعنی

 يهودی یبیطب: گفتند؟ دیکن یم او را درمان يزیبه چه چ: فرمودند؟ میش کنید تا مداوایده یم

 با چه درمان: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. کند یم را درمان يمارین بیهست که ا

ه و یصلوات اهللا عل( امبریپ. آورد یم رونیاز شکم ب يزیبا پاره کردن شکم و چ: گفتند؟ کند یم
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بار . میم درمان کنیخواه یم دند و اصرار کردند کهدو مرتبه آم. ن کاریکراهت داشتند از ا) آله

آمد و شکم  يهود. یدید بکنیخواه یم يهر کار: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریسوم پ

سپس درمان کرد و . را خارج کرد و سپس شکم را شست و دوخت يرا پاره کرد و مواد

) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. خبر دادند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریبه پ. خوب شد

. قرار داده استها  آن يبرا یدارو و درمان، را خلق کردهها  يماریکه ب يخداوند: فرمودند

  «.اه دانه استیحجامت و فصد و س، ن درمانیبهتر یول

  :تینکته مهم از روا

اجازه دادند و سپس  یرفتند ولیرا نپذ یمساله عمل جراح) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

و . رفتندیشرفته نبودن نپذیاحتمال دارد که در آن زمان بخاطر پ. ان کردندین درمان را بیبهتر

، تر است ين احتمال دوم قویکه هم. خوب نباشد ینست که کال عمل جراحیگر ایاحتمال د

را پنجاه گرم مبتال شود فو یهر کس. میما تجربه کرد. از به عمل نداردیس نیمثال درمان آپاند

ها  يماریاز ب یلیخ. ستین یبه جراح يازیشود و ن یم اه دانه به او بدهند خوبیعسل با س

خارج  یکیرد که یگ یم دو کار صورت یکه درعمل جراح. میکن یم بعدا بحث. نگونه استیا

 یول. گر جدا کردن عضو استیوکار د. ردیگ یم دن صورتیکردن خون محل است که با بر

حجامت باعث . ن همان حجامت استیا. درمان همان خارج کردن خون استقت یدر حق

  .شود یم خارج شدن خون

ون یلیدهند با چند م یم االن عمل قلب باز انجام. کردن است یفصد همان خون خال

به عمل  يازین. میکن یم را باز یهر رگ قلب. . . اه مثل اسپند و فلفل وینه و ما با چند گیهز

ان یمثال در جر. گر مشخص شدید يها با طب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریبرخود پ. ستین

؛ را کراهت داشتند یمساله عمل جراح. فرمودند یبعدا نه یول، د کردندییداغ کردن اقرار و تا

اقرار . درمان بهتر هم بود: فرمودند يپس از بهبود یول. پس از اصرار اجازه دادند یول



34 

 

فصد و ی، ن عمل جراحیگزیجا. ستین درمان نیبهتر یاست ولن هم درمان یفرمودند که ا

  .حجامت است

بنده . ستینگونه نیا یدر طب اسالم یا مرسوم است ولیس که در کل دنیعمل آپاند

  .اهان درمان کرده امین گیصدها بار با هم

  :ینکته درباره شکستگ

و . دهند ینم را دکترها انجام يعمل شکسته بند. ک فن مستقل استی، یدرمان شکستگ

  .دارد یبه طبابت ندارد و نقش متفاوت يکار

  :یو اسالم یر اسالمیدرمان گلو درد در طب غ

دهد  یم رون فشاریا از بیکند و  یم انگشت را وارد حلق کودك، عرب در درمان گلو درد

 و. ن کار اعتراض داشتندیبه ا) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. تا مشکل حل شود

د که در آن درمان یاستفاده کن ين عود هندیاز ا؟ دیده یم ن کار را انجامیچرا ا: فرمودند یم

 یک روش درمان اسالمی »لدی«. درمان گلو درد يد برایزیبر ینیدر ب. است يماریهفت ب

  .ک طرف دهان استیختن دارو در یاست که ر

است و  يدرمان هندبه عنوان دارو و . عطر عود است، ن عطریبهتر. دیآ یم از هند، عود

ن اقرار است و مساله ادغار را رد یا. دیاستفاده کن ين طب هندیاز ا. است يجزء طب هند

  .کردند

من : آمد وگفت) ه السالمیعل( از عرب نزد امام صادق یبیم که طبیهم دار يگریموارد د

: فرمودند. رمیگ ینم ت همیزیدر طب دارم و پول و یکه اطالعات، از عرب هستم یبیطب

  .ندارد یاشکال

 هیداشتم که مبتال به سنگ کل يفرزند: از مردم که گفت یکیم از یدار يگریت دیو در روا

با  یول. ن کار را کردمیمن هم ا. ندارد یبجز عمل جراح یچ درمانیکه ه: به من گفتند. شد یم

ه یعلي (به امام هادی. ک در خون پسرت هستیکه تو شر: ان گفتندیعیش. مردی، عمل جراح



35 

 

، إنما التمست الدواء، ما فعلت شئیک فیس علیل، ا أحمدی«: فرمودند. نوشتم يا نامه) السالم

او را  یخواست یم شما. ستیبرشما ن یعقوبت. ندارد یاشکال«ی عنی]8[ ».ما فعلتیوکان أجله ف

  «.ن کار بودیو اجل او در ا یدرمان کن

  :تین رواینکته ا

و ، الجمله درمان بوده است یف. عقوبت ندارد. ندارد یاشکال، چون قصد درمان بوده است

. نبوده است یاقرار قطع یول. ست و کشتن استین در مان درمان نیا) ه السالمیعل( اگرنه امام

شود و  یعصبان ینکه کسیمثل ا. شود یم قتل محسوب، هم هست و اگر طب نباشد یکار طب

  .ستیچون درمان ن، شود یم سوبه دارد و کشتن محیحتما د. زند یم بر سرش یبا چکش

  :در موارد و مواقع طب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریل پیاست تعدیس

البته در ابتدا ، فرمودند از داغ کردن ینه) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریداغ کردن که پ: اول

  .ن شکل از طب عرب را قبول نکردندیا یرفتند ولیطب عرب را پذ. د فرمودندییتا

صلوات اهللا ( امبریپ یتیدر روا. نجس و حرام يزهایدرمان با حرام مثل درمان با چ: دوم

فتداووا و ال تتداووا ، وجعل لکل داء دواء، إن اهللا أنزل الداء و الدواء«: ندیفرما یم) ه و آلهیعل

و ؛ و دارو را نازل کرده است يماریبی) تبارك و تعال( که خداوند یبدرست«ی عنی]9[ ».بحرام

  «.دیله حرام مداوا نکنید و بوسیپس خود را مداوا کن. قرار داده است ییدارو يهر درد يبرا

  جاد اعتقاد در مردمیا: سوم

چ وقت یه، ش ندهدیکه سوره حمد شفا یکس: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

  .خوب نشود

خواهد  یم. ن کندیرا نفرخواهد مردم  ینم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریمعلوم است که پ

  ن درمان استیسوره حمد درمان است و بهتر. جاد اعتقاد کندیا

  ل درمانیتعد: چهارم
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پنجاه ، چهل ییمثال هر دارو. وجود دارد یدگیچیپ یلیخی، در کتب طب، در مساله درمان

د هم یطب جد. وان مثال گرگیفالن ح يصفرا ي سهیسخت مثال ک يها درمان. اه استیگ

) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. ستیسخت ن یلیمساله خ. ده کرده استیچیپ یلیرا خمساله 

خون و  يماریاما ب. سه تاست و درمان هم سه تاست يماریو فرمودند ب، مساله را آسان کرد

است و ) ن و مسهلیمل( حجامت است و درمان صفرا و سودا مش، بلغم است و درمان خون

  .است) گرماتاق ( حمام، بلغم يدوا

ک . ین سه تاستیاها  يماریمنشا تمام ب. ب بشودیتواند طب یم یت هر کسین روایطبق ا

معلول غلبه صفرا و سوداست ، ها يماریک سوم بیمعلوم غلبه خون است و ، ها يماریسوم ب

ن همه یا. ص دهدیباشد که بتواند تشخ ید کسیفقط با. ک سوم معلول غلبه بلغم استیو 

  .ه استیو پا یکل، لین تعدیا. ده نداردیچیگوناگون و پ يها درمان

که تب دارد با چه  یکس: فرمودند یبیم که به طبیدار) ه السالمیعل( ت از امام صادقیروا

 که ییخدا، سبحان اهللا: فرمودند. کنم یم تلخ درمان يها ن دارویبا ا: گفتی؟ کن یم درمانش

ن صورت نقل شده یگر هم به همید یتیروا. تواند یم ن همیریبا ش، تواند با تلخ خوب کند یم

  .است

  :درمان با عسل

برادرم مبتال به اسهال شده : آمد و عرض کرد) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبرینزد پ یشخص

اسهالش ، به او عسل دادم: گفت. به او عسل داد و برگشت. به او عسل بده: فرمودند. است

برگرد و دوباره به او . بلکه شکمش دروغ گفت. فرمودخداوند درست : فرمودند. د شدیشد

در مرحله اول اعتقاد ، ن بود کهیکه افتاد ا یاتفاق. بار دوم عسل داد و خوب شد. عسل بده

  .م خواند که اعتقاد در درمان اثر داردیخواه. نداشت
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 بیامروزه طب. خدا درست و راست فرمود: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

اگر شخص خوب . دیفرما یمی) تبارك و تعال( م خداوندیید بگویبا. عسل نخور: دیگو یم

  .بخاطر عدم اعتقاد است، نشد

  :ذ و استفاده از مسکنیدرمان با شراب و نب

 یزمان، عفوری یبه نام ابن اب یشخص: م کهیت داریروا. شده است یاستفاده از مسکن نه

خورد و  یم ذیاز نب يمقدار، شد یم که دردش سخت یشد و زمان یها م ن دردیکه مبتال به ا

نکه یوارد شد و خبر داد از دردش و ا) ه السالمیعل( بر امام صادق. افتی یم نیدردش تسک

 یوقت. نخور: فرمودند) ه السالمیعل( امام. ابدی یم نیدردش تسک، خورد یم ذینب یوقت

. نکه خوردیاصرار کردند تا ا. ذ بخوریا و نبیب: مجددا مبتال شد و خانواده اش گفتند، برگشت

ن یبرگشت و خبر داد به ا) ه السالمیعل( مجددا نزد امام صادق. افتین یتسک، خورد یوقت

ن یرا ایز، نخور، عفوری یابن اب يا«: فرمود) ه السالمیعل( امام صادق. ذیدرد و خوردن نب

. کند یم تو را رها، شودوس یاست که به تو موکل شده است و اگر ما یطانیحرام است و ش

. سخت تر از قبل، دردش دوباره عود کرد، به کوفه برگشت یوقت. شود یم طان باعث دردیش

وس یما. زنم ینم ک قطره هم لبیکه ، گفت قسم به خدا. ذ بخوریا نبیب: خانواده اش گفتند

قسم او را  یوقت. خورد ینم قسم، شد یم خورد و متهم هم ینم بود که قسم یکس. شدند

چ وقت برنگشت یه، گر آن دردیچند روز مبتال بود و خوب شد و د. وس شدندیما، دندیشن

  «.ا رفتیتا از دن

، اگر تحمل کند یول. کند یم عود يماریدوباره ب، ن دهنده را استفاده کندیتسک یاگر کس

ند یاگر ببروس است که حمله کرده و یطان و وین کار شیا. کند ینم گر عودید، پس از تحمل

. شود یم روس همیکروب و ویشامل م، طانیکلمه ش. کند ینم گر عودیدی، کن یم که مقاومت

مسکن هر ی، در طب اسالم. امده است و فقط دعا آمده استین یات مسکن عمومیدر روا

  .میدار يعضو
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  :سواالت

  ؟ستیل عفونت و قارچ چیدرمان گوش از قب. 1

خته یا دو قطره در گوش ریک یها  شب؛ روغن سداببا ، درمان اول؛ میسه درمان دار

تر  يرند و در گوش بچکانند که قویخردل و کنجد است که روغنش را بگ؛ درمان دوم. شود

قوان را یمثال ل) خورد ینم بدرد يبسته بند يها ریپن( ر کهنهیپن؛ و درمان سوم. است یاز قبل

 یحت؛ حل کنند و در گوش بچکانند) بهتر است، اگر پسر باشد( ر زنید و با شیاب کنیآس

 یشاف يدارو، هست يکر يکه برا، کند و درمان چهارم یم ن نوع عفونت گوش را دفعیبدتر

ا یا جو یر خاکستر ید زیبا، ست ماهه است که بعد از درست شدنیب) علی (حضرت موس

که شد ست ماهه یهاست و ب يماریفه از بیه طایگذرد درمان  یم خاك دفن شود و هر ماه که

و روغن  ير گاو و کره گاویاز به شین، سخت است یالبته ساختن آن کم. است يدرمان کر

  .دارد، چرد یم که يگاو

  ؟ستیدرمان انواع سردرد چ. 2

 ي ا غلبهیبوست یا یت ینوزیا سی ینیممکن است احتقان ب؛ علت دارد یالبته سر درد س

خون  ي اگر غلبه. درمان شود يا شهید ریباها  نیالبته هر کدام از ا. باشد. . ا صفرا ویخون 

، همه خوب است و آن يم که برایدار یعموم يدارو یول. شود یم با حجامت درمان، باشد

 خرد و اثر یم ر مرغوبیشخص روغن بنفشه غ یگاه. ه کنجد استیروغن بنفشه پا

  .گذارد ینم

  :ه روغن بنفشهیطرز ته

ک ماه صاف یپس از . ک ماه بماندیزد و مدت یگل بنفشه را درون روغن کنجد اصل بر

ن صورت یتواند تکرار کند که در ا یم ن کار را تا ده باریزد و ایکند و دوباره گل بنفشه بر

 ینیفتد و فورا دو سه قطره درون بیاز ساختمان شش طبقه ب یکه اگر کس. گر معجزه استید
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 يکنند و رو یتازه قاط یاسنهمان روغن را با ک، اگر جواب نداد. شود یم خوب، زدیبر

  .بگذارند یشانیپ

آنها  يبرا ینیگزیا جایآ. میت نداریان و گل گاو زبان رواین بیریش يد که برایفرمود. 3

  ؟هست

 تمام مشکل را برطرف، قهیمرکب دو که در ظرف پنج دق يدارو. مین داریگزیبله جا

  .کند یم

  .سوال کرده اند يدرباره تومور مغز. 4

لو عسل مخلوط کنند و هروز صبح یم کیال با نیگرم ژل رو یس؛ میدارو دار يک سری

ل ینسیبه نام پ يو البته دارو. اه دانه مصرف کندیبا هفت دانه س يک قاشق مربا خوریناشتا 

  .سرطان است يز دارویب نیهسته س. میدار

  ؟ستید چیک شدیاتیدرمان س. 5

که  یکس. نه داردیدرمان کم هز یطب اسالم یول. گر درمان موثر نداردید يها در طب

ست ناخن یدن بیبا چ. دیآ یم به شکل رگ، ر پایکند و درد تا ز یم کمرش درد؛ ک داردیاتیس

را قرار بدهند و با چسب ها  کند ناخن یم که درد ییران همان پا يدست و پا و قرار دادن رو

آمده ) ه السالمیعل( نیر المومنیت امیهمانند آنچه در روا( شود یم درمان، ببندند و روز اول

گفت من ، ک دکتر در اصفهان به من مراجعه کرد. یو به صورت نامنظم پخش کند) . است

ک خودم را یاتیتوانم س ینم یول، هم خوانده ام یو طب سوزن یاستاد دانشگاهم و طب سنت

دست  يها ناخن: دیفرما یم که) ه السالمیعل( ریم از حضرت امیت داریگفتم روا. معالجه کنم

بم یبخودم گفتم من طب: گفتی. د پخش کنیمن بهش گفتم که با. پا ببند ير و برویو پا را بگ

درد ده برابر شد و ، را مرتب گذاشتمها  و ناخن. نمیچ یم را مرتبها  فهمم پس ناخن یم و

وب کم ظرف دو ساعت خیاتیو س. د پخش بگذاریادم آمد که شما گفتیبعد . نفسم هم گرفت
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ک جزوه کامل ، یفهم ینم من؟ ستین معجزه چیا: با تعجب گفت. ک هفته آمدیبعد از . شد

  .نوشتم یدرباره ناخن درمان

  ک مقاومیاتیس

ش را یقدرتمند با سنگ پاها يد و فردیریبگ يپارچه شش متر، ک مقاوم باشدیاتیاگر س

غ بزنند و یکوچک را با تانگشت . دیتا به کف پا رس. مار غش کندینکه بیمحکم ببندد تا ا

  .شود یم شود و درمان یم خارج یاهیخون س

  ؟ستیدرمان آسم چ. 6

م که عمده اش کاشن یه داریش ریبه نام پاال ییاست و دارو یدرمان خوب، مرکب دو

درمان دارد  یا درمان ندارد و فقط طب اسالمینست که آسم در کل دنیقت امر ایو حق. است

سه  يد ادرار شتر گرماگرم روزینست که شتر بچرد و بایشرط ا. استابوال ابل ، و درمان آن

 یمبتال به مشکل، موقع درست کردمها  اهیبنده بر اثر گرد گ. بار به مدت سه روز خورده شود

  .کبار خوردم و برطرف شدیادرار شتر را . مین رفتیینا. شدم

  .46ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [1]

  .اء التراثیط داراالح، 66ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [2]

  .اء التراثیط داراالح، 76ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [3]

  .اء التراثیط داراالح، 76ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [4]

  .اء التراثیط داراالح، 76ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [5]

  .اء التراثیط داراالح، 71ص، 59جی، عالمۀ مجلس، األنواربحار  [6]

  .اء التراثیط داراالح، 73ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [7]

  .اء التراثیط داراالح، 68ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [8]

  .اء التراثیط داراالح، 76ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [9]
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  93/11/01. طبقت یحق 4

  :یقین علم بصورت تحقین ایتدو

در حدود ؟ ن بحث طب رفتمین علم شدم و دنبال ایسوال کردند که بنده چگونه وارد ا

ها  ش دکتریپ. خانواده مبتال به سرطان شدند، در اول ازدواج ما، و پنج سال قبل یا سی یس

 د از مشهد به تهرانیبا یسونوگراف يبرا، نبود یسونوگراف، سخت بود یلیآن زمان خ، میرفت

: گفت؟ میبگو یمطلب يتحملش را دار: گفت، خالصه دکتر با ما آشنا بود. . . م ویآمد یم

 یچ درمانینش است که هیبدتر، نیسرطان دوازده نوع است و ا. همسر شما سرطان دارد

ن یدانه و ا اهیمثل عسل و س یعموم يدنبال داروها، ات رفتمیبنده به دنبال روا. ندارد

  .خالصه خانواده خوب شد؛ زهایچ

ات موثر است ین روایم که ایدیواقعا د. ندارد یچ مشکلیم و گفتند هیش بردیدوباره آزما

 یال یمال س، ن حرفیاي. ش برداریشروع کردم به ف. ن مانده استیزم يرو ين جوریو هم

ست تا یکردم دو یم فکراول کار ، کردم و فکر کردم يش برداریف. و پنج سال قبل است یس

واش یواش یشد تا  یم شتریت شد و بیجمع کردم هزار روا. میت درمورد طب داریروا، صدیس

هم یعل( نین مساله طبِ را ائمه معصومیا. شتر جمع شدیا بلکه بیت یحدود ده هزار روا

وارد ) هم السالمیعل( نیات از معصومین همه روایکه ا، ت داده اندیاهم یلیواقعا خ) السالم

  .شده است

. واش نوشتن کردمیواش ین و یو تدو يشروع به موضوع بندها  آرام آرام در کنار درس

م و مطرح شد و درمان شد و یدر مشهد بود يمقدار. و پانزده سال قبل تمام شد و چاپ شد

ن مباحث را نداشته یقبل از من ا یکس. میبعدش هم اصفهان مطرح کرد. ف بودیالبته ضع

  .است

ار یاز اهل سنت هست که بس يسبط بن جوزی، فقط کتاب طب النب. میکتاب طب ندارما 

، ث کار کندیکند و فقه الحد يسند یو بررس، را جمع یات طبیکه روا یکتاب. مختصر است
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 یول، میدار يگرید يها ن کتاب مثل طب االئمه از عبد اهللا بن شبر و کتابیچند. میندار

  .همه اش معجزه بود، میشد یوارد درمان با طب اسالم یوقت. نشده است یق متنیدق یبررس

  :قت طبیحق

. داند یم فه اش رایوشخص وظ. ل موثر استیدردرمان خ، قت طب دانسته شودیاگر حق

ن گونه یا. و درمان هاستها  يماریدانستن ب. هو العلم بالداء والدوا: ف طب گفته اندیدر تعر

العلم بالداء و الدوا مع کسب المهارة االزمه : است کهن یالبته کامل تر ا. ف کرده اندیتعر

  .در درمان است یو داروها و بدست آوردن مهارت کافها  يماریدانستن ب. لممارسۀ العالج

امروزه در طب . د مهارت کسب کندیبا. ستین یو درمان کاف يماریفقط شناختن ب

ا دو یک سال . یکنند یم را شروع یدرمان عمل، نکه دانشگاه تمام شدید بعد از ایجد ییایمیش

ن طور یز همین یطب اسالم. دهند یم انجام یبصورت عملها  و درمانگاهها  سال در مطب

  .است

د و تازه درباره یجد یات تعارض دارند و معانیدم که روایات دیروا ین بررسیدر ح

  .مطرح کردم یبصورت احتماالت. ب داردیف طب و کار طبیتعر

  :طب و داروهااحتماالت درباره 

 آتش علت است که کاغذ را. مانند علل و معلوالت است، نکه علم طبیاحتمال اول ا

، نگونهیعلم طب ا. علت درمان است، دارو. کند یم دارو هم شخص را درمان. سوزاند یم

ن احتمال یو ا. درمان دارد يبرا یر واقعیاست که تاث یقیداخل در باب علل و معلوالت حق

 ییداروي، هر درد يبرا«ی عنی]1[ »لکُلِّ داء دواء«: دیفرما یم که. ات هم داردید از روایمو

، خداوند«ی عنی] 2[ »)دواء( ما أنزَلَ اللّه ُ من داء إالّ وقَد أنزَلَ لَه شفاء«: تیو روا ».هست

 يدارو امر ».درمانى هم فرستاده است، ن که براى آنیمگر ا، چ دردى فرو نفرستادهیه

 ص دهد او جاهل است ویتواند تشخیست و نمیداند دارو چ ینم که یو کس. است یقیحق

  .تحقق درمان و شفاء يدارو علت است برا؛ وجود دارد یقیپس امر حق. تواند درمان کند ینم
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. ال است و مساله دل خوش کردن استینست که درمان همه اش در فاز خیاحتمال دوم ا

نا و آله و ینب ٰ◌ یعلی (حضرت موس؛ میت هم داریدو روا .به نام دارو وجود ندارد يزیچ

ی. من: قال؟ فالشفاء: قالی. من: قال؟ ن الداءیا رب من أی«: پرسد یم از خداوند) ه السالمیعل

ی عنی]3[ »بیالمعالج الطب یومئذ سمیف. ب بأنفسهمیط: یقال؟ صنع عبادك بالمعالجیفما : قال

 »از من«: فرمود؟ ستیپس درمان از ک: دیپرس.  »از من«: فرمود؟ ستیدرد از ک! پروردگارا«

دل آنان را خوش و خرسند ، ن کاریاو به ا«: فرمود؟ پس مردم با معالج چه مى کنند: دیپرس. 

  . «.ب نام نهادندیمعالج را طب، ن روىیپس از هم. مى سازد

  :ثیح حدیتوض

ب نسخه و یطبدرست است که ، دل خوش کردن است يبه معنا »ب. ب. ط« ب ازیطب

الزم ِ کار ، درمان. کند ینم يدارو کار. درمان دارد يمارینست که بیش ایمعنا. سدینو یم دارو

ن درمان یاي. شو یم سم خوبینو یم دارو، ندارد ید مشکلیگو یم بیطب یوقت. ب استیطب

. کنند یم دل خوش: فرمود. کنند یم کاریب چیپرسد مردم با طب یم یحضرت موس. است

  .ت استین روایقا مثل همیگر هم دقید یتیروا

إنّ اللّه َ عزَّ و جلَّ «: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدار يگریت دیروا

و  »ی.با رفق هست يب است و تو مردیخداوند طب(  یعنی]4[ »قٌیو لکنَّک رجلٌ رف، بیالطَّب

ی عنی]5[ »خَلَقَها يبها الذیطَبِ، قٌیبل أنت رجلٌ رف، بیاللّه ُ الطَّب«: دیفرما یم گریت دیدر روا

هست که آن را  یکس یب هر نفسیطبی، مت هستیبا رفق و مال یتو انسان، ب استیخدا طب«

اء تَحرُقُ یو لَعلَّک تَرفُقُ بأش، ب اللّه ُیالطَّب«: دیفرما یم يگریت دیو در روا ».خلق کرده است

  «.یسوزان یم و شما یکن یم جادیو تو مرافقت ا. خداست، بیطب«ی عنی]6[ »رَكیبها غَ

کارش معده و قلب . ستیب درمان نیکار طب. دهند یم انجام ید عمل جراحیجد يها طب

زها در درمان دخل یچ یلیخ. ب خداستیدرمان با خدا و طب. ه و شکم پاره کردن استیو کل

ر ین در درمان تاثیا، کشد یم انتظاردهد و  یم رود و نوبت سه ماهه یم به مطب یوقت؛ دارد
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گر یبپوشد د يشهردار یاگر لباس نارنج، همان دکتر. نقش دارد، د دکتریلباس سف. دارد

  .درمان ندارد

درمان همان اعتقاد . کند یم جادیمار اعتقاد ایب در نفس بینست که طبیاحتمال سوم ا

 مار انتقالین اعتقاد را به بیاو . ن دارو درمان استیکند که ا یم دایب اعتقاد پیطب. است

م هر ینیب یم ما. هم دارد یلین اعتقاد دلیا. شود یم باعث درمان، مارین اعتقاد بیدهد و ا یم

 يگریبا عرفان و د يگریو د یبا طب سوزن یکس. کند یم خودش را درمان يزیبا چ یکس

ن یا، مار استیذهن ب د اعتقاد دریتول، بیکار طب، پس اعقاد درمان استیی. . . ایمیبا طب ش

من شکم : سوال کرد) ه السالمیعل( از امام صادق یکس: میهم دار یتیروا. قت طب استیحق

ن یما ا: گر گفتید یشخص. اه دانه بخوریعسل و س: فرمود) ه السالمیعل( حضرت. درد دارم

االعتقاد و نفع اهل یانما : فرمود) ه السالمیعل( حضرت. اثر نکرد یول، میدارو را خورد

اه دانه درمان یعسل وس: امبر فرمودیامبر اعتقاد دارند و پیکه به پ یینهایا. مان برسول اهللایاال

  .درمان استها  آن يبرا، است

. داد یم دن شفایمردم را با دست کش) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعلی (سیحضرت ع

ه ینا و آله و علینب ٰ◌ یعلی (سینست که مردم بخاطر اعتقاد داشتن به حضرت عیمفادش ا

اعتقادك : دیفرما یم) ه السالمینا و آله و علینب ٰ◌ یعلی (سیحضرت ع. گرفتند یم شفا) السالم

  .اعقتاد خودش درمان است. شفاك

 یول؛ نست که دارو و درمان حق است و داخل در علل و معلوالت استیاحتمال چهارم ا

ب مراجعه کرد و خداوند اذن نداد یاگر به طب. د خداوند هم اذن بدهدیدارد که با یشرط

اً یإنَّ نَبِ«: : م کهیت داریروا. شود ینم ب مراجعه نکند هم خوبیو اگر به طب. شود ینم خوب

فَأَوحى ی. نیشفی يهو الَّذ یأمرَضَن يکونَ الَّذیال أتَداوى حتّى : فَقالَ، اء مرِضیمنَ األَنبِ

مار یامبران بیاز پ يامبریپ«ی عنی]7[ »ی.فَإِنَّ الشِّفاء منّ؛ ى تَتَداوىک حتّیال أشف: اللّه ُعزوجل

. مرا خوب کند، مار کردیکه مرا ب ینکه کسیتا ا. کنم ینم شد و گفت من خودم را درمان
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را درمان از من یزی. ن که خودت را درمان کنیکنم تا ا ینم من درمانت: فرمود یخداوند وح

، ب مراجعه کندیکه به طب یکس. ب مراجعه کردید به طبیوبا پس درمان حق است ».است

  .د خداوند اذن بدهدیبلکه با. شود ینم صدردصد خوب

  :احتماالت ي ح بودن همهیصح

نست که علل یش ایمعنا. ان شد شفا از خداستینکه بیا؛ ح استیهر چهار احتمال صح

اعتقاد و دل خوش کردن هم نقش . کند یم جادین اسباب ایق بیدارد و خداوند توف یواسباب

  .دارو هم نقش دارد. دارد

العلم بالداء و الدوا مع کسب المهارة االزمه لممارسۀ : م کهیف کنینگونه تعرید ایطب را با

ن ید ایاز خطرات طب جد یک. یب در درمان نقش داردیپس معلوم شد که گفتار طب. العالج

شود که درمان  یم ن باعثیا. درمان نداردابت ید. د سرطان درمان نداردیگو یم، است که

 يدارا يماریهر ب: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبرینکه پیو حال ا. ردیصورت نگ

 یمار وقتیشود که مردم به دنبال دارو و درمان بروند و ب یم ش باعثین فرمایا. است ییدوا

که مبتال  ياالن فرد. ارزش دارد، دیام. ر داردیتاث یلیخ، اش درمان دارد يماریفهمد که ب یم

. ست سال هم عمر کندیممکن است ب، اگر نداند و نفهمد که سرطان دارد، شود یم به سرطان

سرطان : ندیگو یم نست کهین دو حالت ایفرق ا. کشد ینم کسال هم طول، یاگر بفهمد یول

 یطب اسالمی، سنتطب . شود یم مشکل حل. میند ما درمانش رانداریاگر بگو. درمان ندارد

  .درمان دارد

  :د در درمانیه و امیر داشتن روحیتاث يها نمونه

شگاه یمحل کارم و آزما. دارم، دستم پانزده سال است يرو يا غده: به من گفت یبیطب

 مانم و ینم گر زندهید، رمیش بگیچون آزما. ش نگرفته امیچگاه آزمایه. کنار هم است

 یلید دادن خیام. ر داردیواقعا هم تاث. مار استید دادن به بیام، ازشیامت یطب اسالم. افتم یم

شخص . د او را دلخوش کندیرا درمان کند با يماریخواهد ب یم یهر کس. مهم است



49 

 

شخص همان ، دید شما سرطان داریگو یم کند یم ب نگاهیطب، بیش طبید پیایب يقدرتمند

 دکتر، آورند یم را دو نفر به مطب یشخص معلول. افتد یم ک کلمهیح وسالم با یجا صح

 یک کلمه نقش اساسین یا. رود یم ستد و راهیا یم همان جا. دید شما از من سالم تریگو یم

 خوب ییایکه اگر ن. ترساندن دکتر هاستها  يماریاز ب یلیعلت درمان نشدن خ. دارد

  .شود یم ماریش هم نباشد بیزیاگر چ. خطرناك است. م استیوضع تو وخ یلیخي. شو ینم

  :ها يماریاقسام ب

قند و . شود یم میکودکان و بزرگساالن تقس يها يماریم به بیتقس يماریب: م اولیتقس

ها  يماریب یو برخ. ز بهم خورده استیالبته امروزه همه چ، بزرگساالن است يفشار خون برا

 که امام صادقم یم دارین تقسیا يهم برا یتیروای. مانند سرما خوردگ، مختص کودکان است

به یصیولقد کان ، نعم: قال؟ ب ولد آدمیصیبه ما یصیسى یهل کان ع«: دیفرما یم) ه السالمیعل(

و کان إذا مسه وجع ، به المرضیصیو، کبره یبه وجع الصغار فیصیو، صغره یوجع الکبار ف

به  ینتا فتعجیزا و زیعسال و شون یل یابغ: صغره و هو من علل الکبار قال المه یالخاصرة ف

نعتته لک بعلم النبوة ، هیقول هاتیف؟ لم تکرهه وقد طلبته: فأتته به فکرهه فتقول، به یتنیثم ا

هم  یسیا حضرت عیآ «ی عنی]8[ ».شربه بعد ذلکیشم الدواء ثم یو، وأکرهته لجزع الصبا

بزرگساالن و در  يماریمبتال به ب یدر کودک، بله : فرمودند؟ شد یم ماریمانند فرزندان آدم ب

شد در  یم مبتال به پهلو درد یشد و وقت یم ماریب. شد یم کودکان يماریمبتال به ب یبزرگسال

اه یمن عسل وس يبرا: فرمود یم به مادرش. بزرگساالن است يماریکه بیو در حال یکودک

عرض . بدش آمد، ن کار را کردیمادرش هم. اوریم بیدا کن و سپس برایتون پیدانه و روغن ز

ن دارو را ذکر یبا علم نبوت ا. اوریدارو را ب: فرمودي؟ خور ینم چرای، خودت خواست: کرد

ان کردم بخاطر علم یشما ب ياگر دارو برا. من است ید بخاطر کودکیآ یم و اگر بدم. کردم

  «.خورد یم کرد و یم اول داور را بو. است يامبریپ

  :ثیاز حد يا نکته
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ا یا در درمان و یت دارد یدن خاصیدن دوا قبل از نوشییبو شود که یم دهیت فهمیاز روا

  .باشد یکم شدن بد مزه گ يد هم برایشا

. ن هاستیه و ایمربوط به معده و کل، م که علتش درون بدن استیدار يماریب: م دومیتقس

کل داء من التخمۀ ما خال الحمى «: م کهیت داریروا. که مربوط به خارج بدن است يماریو ب

 رون واردیکه از ب، از درون است بجز تبها  يماریب ي همه«ی عنی]9[ ».ترد ورودا فإنها

ؤمر به ینتظر متى یما من داء إال و هو سارع إلى الجسد «: گریت دیو در روا ».شود یم

 منتظر، ردیگ یم نکه به سمت بدن سرعتیمگر اي، ا يماریست بین«ی عنی]10[ ».أخذهیف

م که همراه با تب است که یدار يماریهفتاد نوع ب ».ر کندیا درگشود تا امر شود و مردم ر یم

  .شود یم رون واردیاز ب

 مید تقسیر مفید و غیکه امراض را به مف، دارد یاختصاص به طب اسالم: م سومیتقس

بلکه در . ستیز نید و نافع است و معالجه آنها جایبدن مف يهست که برا ییها يماریب. کند یم

 يماریب يک سر. یاست يسخت تر يها يماریدرمان ب. درمان استي، مارین بیواقع خود ا

  .میکن یم يدیمف يها يماریاشاره به ب. درمانش ضرر دارد، ها

  :دیمف يها يماریب

  )زکامی (سرماخوردگ

) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدار یتیروا. است ید سرما خوردگیمف يمارین بیاول

بدتان  یاز سرما خوردگ«ی عنی] 11[ »الزکام فإنه أمان من الجذامال تکرهوا «: دیفرما یم

) ه السالمیعل( امام صادق يگریت دیو در روا ».جزام است يماریاز ب یمنیرا ایز، دیاین

ما من أحد إال : قولیتداوى من الزکام و یال ) ه وآلهیصلى اهللا عل( کان رسول اهللا«: دیفرما یم

 یامبر خود را از سرماخوردگیپ«ی عنی]12[ ».ه الزکام قمعهوبه عرق من الجذام فإذا أصاب

 یاگر مبتال به سرماخوردگ. نکه جذام داردیمگر ا یست کسین: فرمود یم کرد و ینم درمان
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 یول. ندارد ینهفته است مشکل یژن جذام تا وقت.  ».کند یم جذام را سرکوب يماریب، بشود

  .فرستد تا سرکوبش کند یم را یسرماخوردگخداوند . شود یم اگر حرکت کرد خطرناك

ما من أحد من ولد آدم «: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریز از پین يگریت دیروا

 يج البرص فإذا هاج العرق الذیهیبدنه  یج الجذام وعرق فیهیرأسه  یه عرقان عرق فیإالوف

 یست کسین«ی عنی]13[ ».من الداءه یل ما فیسیه الزکام حتى یالرأس سلط اهللا عزوجل عل یف

شود  یم که در سر است که سبب ابتال به جذام یژن. نکه دو تا ژن داردیاز فرزندان آدم مگر ا

دا یکه در سر است جهش پ یکه ژن یزمان. شود یم یسیکه سبب پ، که در بدن است یو ژن

  «.است را خارج کند يماریکه ب یعیتا ما، کند یم را بر او مسلط یخداوند سرماخوردگ، کند

  :ثیحد ي نکته

ژن در سلول . است يماریهمان ب یعن، یعاملش و سببشی، البته مراد از سرما خوردگ

. روس استیو، تواند واردش شود و خارجش کند یم که يزیو تنها چ. انسان وجود دارد

 کار ران یهم یکیو در درمان ژنت. ات گرفته شده استین روایاز ا، طب امروز یکیدرمان ژنت

عامل سرما . کنند یم کنند و جهش و حرکتش را برطرف یم روس درمانیله ویبوس. کنند یم

که ژن ، مواد زائد. است که در سر قرار دارد يزکام مواد زائد. کند یم ن کار رایا یخوردگ

و . کند یم ن کار رایاست که ا یروس سرما خوردگیبلکه همان و، کنند ینم جذام را سرکوب

  .کند یم شود و آن را خارج یم وارد ژن

اگر امروزه . است یکیژنت يها يماریمنظور تمام ب یول. آمده است »جذام« تیدر روا

جان آمده یژن به ه. است یبخاطر درمان سرما خوردگ، اد شده استیز یکیژنت يها يماریب

 یامروزه در برخ. خورد یم رود قرص یم، خورد یم هر وقت سرما. کند یم را سرکوب

است و  يماریب یالبته سرما خوردگ. کنند ینم را درمان یسرما خوردگ یغرب يکشورها

قانون آن سه  یول؛ د بشود خطرناك استیکه اگر تشد، د از خودش مراقبت کندیانسان با

با ، دیسف يها بدن و گلبول. شود یم از بدن خارج، روس آن پس از سه روزیروز است و و
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بلکه اختصاص به . کند یم مهارت در خارج کردن آن کسبشود و  یم ریروس درگین ویا

  .ندارد یکیژنت يها يماریب

الزکام جند من جنود اهللا عز «: ندیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیت داریروا

است از سربازان  يسرباز یسرما خوردگ« یعنی]14[ »لهیزیبعثه عز وجل على الداء فیوجل 

  «.را برطرف کند يماریتا بي، ماریب يفرستند به سو یم ن رایا، خدا

خودش را درمان نکند مبتال به  ید اگر کسیشاي. ماریانواع ب یعنیجنس است  »داء»

ه یعل( امام صادق. منتظر بودند که فرزندانشان سرما بخورندی) عل( ائمه. سرطان نشود

علمه فال یفکان المؤدب  یفاعلمن يلمؤدب اوالده إذا زکم احد من أوالد«: دیفرما یم) السالم

. شد به من خبر بده یاز فرزندانم مبتال به سرما خوردگ یکیاگر «ی عنی]15[ ».ئایه شیرد علی

  «.کردند ینم يو حضرت کار

گر یواگر به مرحله تب برسد د. و اشک چشم همراه با سر درد است ینیترشح ب، زکام

. ود یم شود و به شکل ترشح خارج یم نه جمعیاست که در سر و س يمواد زائد. تب است

  .کند تا خارج شود یم يروس کاریو

  :یدرمان سرماخوردگ

 ینیاب کنند و در بیآس. اه دانه دو برابر کندش باشدیس. اه دانه استیاز کندش و س یبیترک

به  یبستگ یابتال به سرماخوردگ. شود یم خشک ینیب. کند یم را خارجها  همه آب. زندیبر

 یشاه. در زمستان است یفصل شاه. است یفصل شاه یفصل سرما خوردگ. جذام دارد

عامل . دیآ یم هر زمان الزم بود یشود و سرما خوردگ یم جان آمدن ژن جذامیسبب به ه

ات دارد که یدر روا. است یدرون یو عامل سرماخوردگ. و جهش ژن است یجذام درون

د یمف يمارین بین اولیا. کند یم خارجو آن را . شود یم وارد ژن جذام یروس سرماخوردگیو

  .بلکه خودش درمان است. د درمانش کردیاست که نبا

  :دمل و جوشِ بدن يماریب
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ل فإنها أمان من یوال تکرهوا الدمام«: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ یتیدر روا

 يگریت دیو در روا ».است یسیاز پ یمنیر ایز، دیایاز جوش بدتان ن«  یعنی]16[ ».البرص

 یج الجذام وعرق فیهیرأسه  یه عرقان عرق فیما من أحد من ولد آدم إال و ف«: : دیفرما یم

ل یسیه الزکام حتى یالرأس سلط اهللا عز وجل عل یف يج البرص فإذا هاج العرق الذیهیبدنه 

ه یل ما فیسیل حتى یه الدمامیالجسد سلط اهللا عل یف يه من الداء و إذا هاج العرق الذیما ف

الزکام : ۀ وقالیحمد اهللا عز وجل على العافیل فلیفإذا رأى أحدکم به زکاما و دمام، من الداء

که  یژن. نکه دو تا ژن داردیاز فرزندان آدم مگر ا یست کسین«ی عنی]17[ ».الرأس یفضول ف

. شود یم یسیکه سبب پ، که در بدن است یشود و ژن یم در سر است که سبب ابتال به جذام

، کند یم را بر او مسلط یخداوند سرماخوردگ، دا کندیکه در سر است جهش پ یکه ژن یزمان

 جان دریرا به ه یسیدر بدن است که پ یو ژن. است را خارج کند يماریکه ب یعیتا ما

 یوقت. در ژن را خارج کند يمارینکه بیکند تا ا یم خداوند جوش را بر آن مسلط. آورد یم

: و فرمود یخداوند را حمد کند بخاطر سالمت، ا جوش شدی یرما خوردگمبتال به س یکس

  «.دیآ یم است که در سر به وجود يمواد زائد، زکام

  .جاد کردیو اصطکاك ا. د دست زدیدمل و جوش را نبا

  ) :التهاب چشم( رمد يماریب

الرمد فإنه أمان وال تکرهوا «: دیفرما یم که) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم از پیت داریروا

  «.است ياز کور یمنیرا ایز، دیایاز رمد بدتان ن«ی عنی]18[ ».من العمى

  :سرفه يماریب

وال تکرهوا السعال فإنه أمان من «: دیفرما یم که) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریاز پ یتیروا

  «.است ياز فلج شدن و سکته مغز یمنیرا ایز، دیایاز سرفه بدتان ن«ی عنی]19[ ».الفالج

  :نکته درباره سرفه
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م که یدار يا است و سرفه یروسیو یکیم که یدو نوع سرفه دار. د درمان کردیسرفه را نبا

است که بخاطر مشکل در قلب  يا ه باشد که درمانش خوب است و سرفهیبخاطر التهاب ر

نست یبخاطر ا، اد شده استیو فلج شدن ز ياگر امروزه سکته مغز. د درمان کردیاست که نبا

  .کند یم را فراهم يو سکته مغز ینه ابتال به فلجیرا زمیز. کنند یم که سرفه را درمان

: ال تکرهوا أربعۀ فإنها ألربعۀ«: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدار یتیروا

ال و ، ل فإنها أمان من البرصیوال تکرهوا الدمام، ال تکرهوا الزکام فإنه أمان من الجذام

از «ی عنی  ]20[ ».و ال تکرهوا السعال فإنه أمان من الفالج، تکرهوا الرمد فإنه أمان من العمى

جزام است و از  يماریاز ب یمنیرا ایز، دیایبدتان ن یاز سرما خوردگ؛ دیایز بدتان نیچهار چ

 یمنیارا یز، دیایبدتان ن) التهاب چشم( است و از رمد یسیاز پ یمنیر ایز، دیایجوش بدتان ن

) ام اس( و ياز فلج شدن و سکته مغز یمنیرا ایز، دیایاست و از سرفه بدتان ن ياز کور

  «.است

 ینوع، چون ام اس. د بخاطر درمان سرفه استیشا، اد شده استیز، د که ام اسیبنیاگر م

  .پزند یم آهن يهست که رو ین نانیاز عللش هم یک، یدارد یعلل متفاوت. است یفلج

  :سواالت

چه  ییایمیا شی یا اسالمی یسنت يها وس کار پزشک، نان دادن استیاطم، کار پزشک. 1

  ؟کند یم یفرق

 يها دارو. اعتقاد و دلخوش کردن نقش دارند. درمان هم نقش دارد. ر دارندیتاثها  دارو

نود  ییمایش يها دارو یول. داور ودرمان وپنجاه درصد اعتقاد است، پنجاه درصد یاسالم

گران ید، ک کم شودیوتیب یاعتقاد مردم به آنت يمقدار. ستندیدرمان ن. درصد اعتقاد است

نست که اعتقادشان یبخاطر ا، آورده اند یبه طب سنت يا رویاگر امروزه دن. شوند ینم درمان

. گر هم مسکن استیده درصد د. نود درصد اعتقاد است. ستیاصال درمان ن. کم شده است
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 ییایمیش یول. ضرر ندارد، است) هم السالمیعل( نیچون سفارش معصوم یطب اسالم یول

  .ار داردیضرر بس، ده کمیعالوه بر فا

  ؟کسول درمان داردیوار يماریب. 2

. ندیگو یم کسولیشود که به آن وار یم متورم یضه است که رگیب یدر حوال یورم

هسته خرما و پخته کلم را با خاکستر ، آن درمان عاجل یول؛ کسول استیوار يدرمانش دارو

  .شود یم ان شاء اهللا خوب، محل بمالند يکنند و برو یسرکه قاط

  ؟دیکن یم ان را چگونه درمانیا آقایها  زش مو در خانمیر. 3

ران معلول غلبه یبخصوص در جوانان و در پ، ا معلول غلبه صفرا هستینوعا ، زش مویر

تون یه زیگر روغن بنفشه پایدرمان د. درمان کردد صفرا را یبا، اگر صفرا باشد. بلغم است

ع یممکن است روغن ما. د اصل باشدیالبته روغن با. شود یم زش قطعیکه اگر بمالند ر. است

م که عمده اش سرمه عصمت یت مو داریتقو يبرا ییدارو. بوده باشد و اثر نداشته باشد

  .ستیر نیتاث یر بیو خوردن انج. شود یم ش مویسنگ سرمه سبب رو. است

  :ه روغن بنفشهیطرز ته

ک ماه روغن را یپس از . زندیتون بریآن روغن ز يزند و رویبر یگل بنفشه را در ظرف

سنگ سرمه با مهر . خواهد شد یروغن خوب، ن کار را تکرار کنندیسه بار ا، صاف کنند و دو

  .ارندسر بگذ يکنند و برو یتون قاطیو تخم مورد را بپزند و با عسل و روغن ز یمک

  ؟ستیدرمان آرتروز لگن چ. 3

ن خورده یزم يروز، در لگن است ینست که در رفتگیش ایدرمان آرتروز در لگن معنا

ش یخوابد و دست ها یم به صورت ینست که وقتیچ خورده است و نشانه اش ایش پیا پای

اگر . کوتاه تر است یکید که پاها فرق دارند و ینیبید میش را نگاه کنیکنار بدنش باشد پاها

ک مفاصل یپماد مفاصل و مرکب  يدارو. شود یم کوتاه را بکشند مشکل لگن برطرف يپا

  .موثر است
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  ؟ستیچ يمقعد یدرمان شقاق خون. 4

ر نر یدارد و بواس يزیر ماده که به شکل زخم است و خونریبواس. ر دو قسمت داردیبواس

درمان عاجل . ن سخت تر استیاست و ااست پنج دانه در داخل  يا ساچمه یکه در فارس

  درمان. است یشستن موضع با سعد کوف

  ؟ستیه چیدرمان سنگ کل. 5

جامع  يان دارو یدرمان اصل، ا در بزاق دهانیسه صفرا یا کیه یدر کل، درمان انواع سنگ

ا یآب ترب پخته ، هیحمال آن در سنگ کل. خواهد یم است که حمال) ه السالمیعل( امام رضا

گرم را دم کنند و  یس یست الیا سنا هست که بیسنگ سفرا  يبرا. سداب پخته استآب 

سنگ . دوبار مصرف کنند یکبار الیه هم یسنگ کل يبرا. جامع يوان بخورند و دارویک لی

چون . شتر شودید بیاز دو گرم نبا. ا مصرف کنندیاگر مقاوم بود با آب سقمون. کند یم را آب

  .جامع بخورند يو با دارو با آب حل کنند. است یسم

  .46ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [1]

  .460ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [2]

  .اء التراثیط داراالح، 62ص ، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [3]

  .464ص، 6جي، شهر ير يمحمد محمد، زان الحکمهیم [4]

  .464ص، 6جي، شهر ير يمحمد محمد، زان الحکمهیم [5]

  .464ص، 6جي، شهر ير يمحمد محمد، زان الحکمهیم [6]

  .50ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [7]

  .اء التراثیط داراالح، 253ص، 14جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [8]

  .ۀیط االسالم، 269ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [9]

  .ۀیط االسالم، 88ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [10]

  .210ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [11]
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  .ۀیط االسالم، 382ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [12]

  .ۀیط االسالم، 382ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [13]

  .ۀیط االسالم، 382ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [14]

  .107ص، 1ج، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [15]

  .210ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [16]

  .ۀیط االسالم، 382ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [17]

  .210ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [18]

  .210ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [19]

  .210ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [20]
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  93/11/02. ها يماریم بیتقس 5

  :شبهه یبررس

ن یمردود است و معلوم است که ا، شبههن یالبته ا؟ ا اسالم طب داردیهست که آ يا شبهه

م که یدار یاتیو روا. دارد یرساند که طب مستقل یم طب در اسالم یو مبان یت طبیهمه روا

ن یکه بهتر یبیبه طب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ: میت داریدر روا. ن مطلب استید همیمو

: فرمود، را درمان کند) آله ه ویصلوات اهللا عل( امبریخواست پ یم که، بان عرب بودهیطب

ستم و شما محتاج طب من یمن محتاج طب شما ن ینشان دهم که بدان يا هیآ يدوست دار

آن درخت خرما را : عرض کردی؟ خواه یم يا چه معجزه: فرمود. بله: عرض کردی؟ هست

کنده ن یشه اش از زمیر. دعوتش کرد) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. دیایدعوت کن تا جلو ب

: فرمود. ستادیا) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ ين را شخم کرد و جلو آمد تا جلویشد و زم

گر انجام دهم تا باور ید يچه کار: فرمود. ریخ: گفت؟ است یت کافیه و معجزه براین آیا

صلوات اهللا ( امبریپ. دا کندیخودش و استقرار پ يبه او امر کن که برگردد به جا: گفتی؟ کن

  .خودش قرار گرفت يامر کرد و خرما رفت و جا) ه و آلهیعل

  :تین رواینکته ا

) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپس پ، طب من: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

چ یبه ه. مراد است ینوع يشما. میاز نداریمن به طب شما ن. طب من وطب شما. طب دارد

صلوات اهللا ( امبریطب پ یکیطب شخص عرب و؛ میدارپس دو تا طب . ستمیمحتاج ن یطب

  .ر کردندیتعب »یطب« که) ه و آلهیعل

ه و یصلوات اهللا عل( امبریف پیتوص) ه السالمیعل( ریحضرت ام، در نهج البالغه یتیدر روا

ش را محکم یاست و پماد ها یچرخش یبیطب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ: فرمود یم) آله

  .حجامتش را داغ کرده است يها غیت کند و یم درست
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د اوالد یبان هستم و سیب طبیمن طب: ه السالم فرمودندیم که امام صادق علیدار یتیروا

ن کتاب را کامل یا یاگر کس. ان است که اسالم طب مستقل داردین مساله عیا. امبرانمیپ

  .فهمد یم بخواند

  :ر قابل درمانیا غیبه قابل درمان  يماریم بیتقس

ن ید ایدر طب جد؟ شود یم ر قابل درمانیم به قابل درمان و غیتقسي، ماریدر اسالم ب ایآ

قت یحق. درمان نداردها  يماریابت و زانو درد و شصت درصد بیسرطان و د. میمطلب را دار

  .ذکر شده است يم و مواردیدار »داء ال دوا له« مین است که عبارت داریا

  کند یم) در شب( ستادهیال ااز خوردن آب در ح یکه نه یاتیروا

فإنه ، شرب أحدکم الماء قائمایال «: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ یتیدر روا

؛ دیآب بخور) در شب( ستادهیمبادا ا«ی عنی]1[ ».اهللا یعافیال دواء له إال أن  يورث الداء الذی

ستاده آب یا ».خداوند شفا دهدن که یمگر ا. شود که درمان ندارد یم يا يمارین سبب بیا

اهللا از مساله درمان  یعافین مساله اال ان یا. شود که درمان ندارد یم يا يماریسبب ب، خوردن

  .خداوند اراده کند و معجز کند یعن. یخارج است

  کند یم انیکه ترك کردن ادرار بعد از جنابت را ب یاتیروا

إذا جامع الرجل فال «: که ترك بودن بعد ازجنابت فرموده است يگریت دیو در روا

هر گاه « یعنی]2[ »کون منه داء ال دواء لهیۀ المنى فیتردد بقیبول مخافۀ ان یغتسل حتى ی

 يدر مجار یمانده منین ترس هست که باقیا، شخص همبستر شود و غسل نکند تا ادرار کند

  «.ندارد شود که درمان يا يماریرفلکس کند و سبب ب

: دیفرما یم يگریت دیو در روا. کند که درمان ندارد یم را فرض يمارین بیت این روایا

ال  يورثه الداء الذیبدنه ف یۀ الماء فیتردد بقیمن ترك البول على أثر الجنابۀ أو شک أن «

که بعد از جنابت غسل نکند ممکن است در بدنش رفلکس کند  یکس«ی عنی]3[ ».دواء له
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شود و فشار  یم دچار رفلکسی، ت منیبخاطر خاص ».شود که درمان ندارد يا يماریوسبب ب

  .پروستات شود يماریآورد و ممکن است موجب ب یم به پروستات

  کند یم انیدن تحت الحنک را بیکه نپوش یاتیروا

تحنک فأصابه یمن تعمم و لم «: دیفرما یم) ه السالمیعل( م که امام صادقیت داریدر روا

که عمامه بپوشد و تحت الحنک نداشته  یکس«ی عنی]4[ ».لومن إال نفسهیداء ال دواء له فال 

  «.مالمت کند، شود که درمان ندارد و خودش را فقط يا يماریمبتال به ب، باشد

من «: م کهیت داریروا. شود یم ن کار را نکند مبتالیم که اگر در سفر ایهم دار یاتیروا

 ]5[ ».لومن إال نفسهیدر العمامۀ تحت حنکه فأصابه ألم ال دواء له فال یسفر لم  یخرج ف

که  يمبتال به درد، ر چانه اش نچرخاندیسفر خارج شود و تحت الحنک را ز يکه برا یکس«

  «.را مالمت نکند یکس، مبتال نشود که درمان ندارد و او بجز خودش

 یتیدر روا. کند یم انیکه نبستن تحت الحنک درخصوص نماز را ب یاتیگر روایدسته د

فال ، فأصابه داء ال دواء له، ر حنکیمن صلى بغ«: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

شود که  يمبتال به درد، که بدون تحت الحنک نماز بخواند یکس«ی عنی]6[ »لومن اال نفسهی

  «.را مالمت نکند یکس، شدرمان نداشته باشد و او بجز خود

ال تشرب و أنت قائم و ال تطف بقبر «: دیفرما یم که) ه السالمیعل( ت از امام صادقیو روا

ئا من یلومن إال نفسه ومن فعل شیع فانه من فعل ذلک فأصابه شئ فال یماء نق یو ال تبل ف

قبرها  يو روستاده آب نخور یدر حال ا«ی عنی]7[ ».فارقه إال ما شاء اهللایکن یذلک لم 

شود و  ين کار را کند مبتال به دردیکه اید و کسید و در آب راکد ادرار نکنینکن یتخل

 درد از او مفارقت، را انجام دهدها  نیاز ا یکی یخودش را فقط مالمت کند و اگر کس

  «.نکه خدا بخواهدیکند مگر ا ینم

ت هم یوجود دارد که درمان ندارد و روا يماریب، ن است کهیات این روایمستفاد از ا

ن یا ایآ. ستیص نیاست که قابل تخص يطور. درمان دارد که تواتر دارد يم که هر دردیدار
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نکه در آن زمان یاحتمال اول ا؛ هست یهاتیتوج؟ ستین یهست و درمان يم که دردیریرا بپذ

شد و احتمال سوم با ین که درمانش سخت و طوالنیدرمان نداشته است و احتمال دوم ا

  .است يماریم که دعا درمان هر بیت هم دارید در روایمو. دعا دارد یول، نکه دارو نداردیا

  ر سامیبه سام و غ يماریم بیتقس

. شودیبه مرگ م یاس که درمان ندارد و منته يماریب یعن، یسام استها  يماریب یبعض

ا یچون مقدر است از دن. گذارد ینم ریتاث، مصرف کند ییهر دارو. ر نداردیدارو در آن تاث

ها شفاء من کل یف«: اه دانه فرموده اندیدرباره س. م که دعا موثر استیت داریروا یول. برود

ستثن یاال ادلک على ما لم : للسائل) ه السالمیعل( ثم قال أبو جعفر، الموت یعن، یداء اال السام

 ».رد القضاء وقد ابرم ابرامایقانه ، الدعاء: قال، بلى: قال؟ ه وآلهیه رسول اهللا صلى اهللا علیف

ا یآ: فرمودند) ه السالمیعل( امام صادق، ز است بجز سامیدرمان همه چ، اه دانهیس«ی عنی] 8[

: گفتند. در آن استتثنا نکرده است) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریکه پ يزیبه شما نشان بدهم چ

  «.ر چند مبرم و محکم شده باشدگرداند ه یم بال را بر. دعا: بله فرمودند

شود و  ینم منجر به مرگ یماند ول یم درمان ندارد و همراه انسان، ها يماریک نوع از بی

درمان  یول، ستیکه سام ن، است يا يمارین هم بیا. رود یم ایاز دن يگریشخص با علت د

 یإالّ وبه وجع ف ما من مؤمن«: دیفرما یم) ه السالمیعل( م که امام صادقیت داریروا. ندارد

مگر  یست مومنین«ی عنی]9[ »کون ذلک کفّارة لذنوبه، یموتیفارقه حتّى یال ، ء من بدنهیش

که دارد  يا برود ودردینکه از دنیشود تا ا ینم است که از او جدا ينکه در بدن او دردیا

  «.باشد یم کفاره گناهانش

: هست که فرمودند) ه السالمیعل( ت از امام جوادیروا، که درمان ندارد يماریدرباره ب

خداوند «ی عنی]10[ ».فرجها فماتت من علتها یفوقعت األکلۀ ف. أبالك اهللا بداء ال دواء له«

نتوانستند ها  بیو طب. مبتال به خوره در فرج شد. کند که درمان ندارد يا يماریتو را مبتال به ب

  «.درمانش کنند
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  :جهینت

بان آن زمان یعدم درمان توسط طب، درمان یدرد ب يمعنا، ن است کهیا ياحتمال قو

  .درمان را ندانند) هم السالمیعل( ا ائمه) یه و آلهیصلوات اهللا عل( امبرین که پینه ا. باشد

  .ستیکه زشت ن) ر شائنهیغي (ماریو ب) شائنه( زشت يها يماریم به بیتقس

 يک سریمانند جنون و . کند یم هستند که توازن انسان را مختل ییها يماریب

و . شود یم انگشتان یکه سبب خوردگ، کند مانند جذام یم که چهره را زشت ییها يماریب

شائنه  يها يماریجز ب. شود یم عقوبت محسوبها  نیا. کند یم که چهره را زشت یسیمانند پ

چهره ست و یم که شائنه نیدار ییها يماریب. و ناپسند است یزشت يبه معنا »نیش« از. است

م که مدح شده یدار ییها يماریبلکه ب. شود ینم کند و سبب اختالل ینم و عقل را خراب

  .است

  :شائنه يها يماریب

المؤمن  یبتلیإن اهللا عز وجل «: ندیفرما یم م کهیدار) ه السالمیعل( ت از امام صادقیروا

س على ماله یسلط إبلف یوب کیأما ترى أ، ه بذهاب عقلهیبتلیتۀ وال یته بکل میمیۀ و یبکل بل

 »وحد اهللا بهیترك له ل، سلط على عقلهیوعلى ولده وعلى أهله وعلى کل شئ منه ولم 

برد و  یم ایاز دن يا لهیو او را به هر وس ییکند به هربال یم خداوند مومن را مبتال«ی عنی]11[

مال حضرت  س برید که چگونه ابلینیبب ینم ایآ؛ کند ینم او را به از دست دادن عقل مبتال

ز و بدنش یو فرزندانش و خانواده اش و بر همه چ) ه السالمینا و آله وعلینب یعل( وبیا

 یگانگیاو رها کرده است تا  يعقل را برا. بر عقلش مسلط نکرده است یول، مسلط شده

  «.دیخدا را بگو

مبتال به شما : شه گفتیعا. مار شدیب) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیت داریروا

أنا أکرم على اهللا عز «: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. دیافراگم هستیالتهاب پرده د

باالتر از ، من مقامم نزد خداوند: فرمودند«ی عنی]12[ »بذات الجنب ینیبتلیوجل من أن 
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افراگم یالتهاب پرده د »ذات الجنب«ي ماریب »نست که مرا مبتال به التهاب ذات الجبن کندیا

  .زها مبراستین چیاز ا) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریشود و پ یم ییان گویاست که باعث هذ

  :لهیدب يماریب

غده ، آن را يا عده؛ له اختالف استیکه البته درباره وب. له استیگر وبیزشت د يماریاز ب

 يا وعدهشود  یم شود و باعث مرگ یم د که پارهیآ یم دانند داخل شکم بوجود یمیا

  .س استیند که آپاندیگو یم

رسول  يجد یلقد اخبرن«: فرمودند یم که به زنیدار) ه السالمیعل( از امام حسن یتیروا

پدر «ی عنی]13[ »تۀ أهل الناریم یلۀ وهین بالداء والدبیتموت -ه وآله یصلى اهللا عل -اهللا 

ن مرگ اهل جهنم ید و ایرو یم نیله از بیدب يماریکه شما با ب، بزرگ من به من خبر داد

  «.است

) ه السالمیعل( امام باقر. مرگ اهل جهنم است و زشت است، ها يماریب يک سری

لۀ و نموت بما شاء یموتون بالقرحۀ و الدبیتتهم یتتنا ومیم. . . فاعتبروا بنا وبعدونا«: دیفرما یم

دشمنان ما با ، دشمنان ماد از ما و دشمنان ما و از مرگ ما و یریعبرت بگ«ی عنی]14[ ».اهللا

  «.میرو یم ایاز دن، روند و ما به آنچه خداوند بخواهد یم نیله و قرحه از بیوب

وإن عدونا ، فیإلى اهللا عزوجل بالبطن والحمى والس یعتنا نمضیإنا وش«: م کهیت داریروا

اسهال  يماریب با، ان مایعیما و ش«ی عنی]15[ ».ۀیلۀ و بما شاء اهللا من البلیهلک بالداء و الدبی

که  ییبله و با هر بالیو د يماریم و دشمنان ما با بیرو یم خدا ير به سویو تب و شمش

  «.روند یم نیخداوند بخواهد ازب

 مثل جذام و برص و جرب و کهک است که چهره را زشت يگریشائنه د يها يماریب

إال صرف اهللا عنه ثالثۀ  ن سنۀیاالسالم أربع یعمر فیما من مسلم «: م کهیدار یتیکند و روا یم

که چهل سال در  یست مسلمانین«ی عنی]16[ ».و الجنون، و البرص، الجذام: أنواع من البالء
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جذام و برص و ، را از او دور کند که يمارینکه خداوند سه نوع بیمگر ا، اسالم عمر کند

  «.است یسیپ

، والجذام، الجنون من: عتنا من ستیإن اهللا عز وجل أعفى ش«: میدار يگریت دیدر روا

ان ما یعیخداوند ش«ی عنی]17[ ».سأل الناس بکفهیو أن ، ولد له من زنایوأن ، واالبنۀ، والبرص

از زنا متولد شود و  يو ابنه و فرزند یسیجنون و جذام و پ؛ را از شش امر معاف کرده است

  «.کند ییبرسد که گدا ییحالش به جا

 ».عتنایش یوال ف، تنایذر یوال ف، نایکون فیال ، نۀالبرص شبه اللع«: دیفرما یم گریمورد د

  «.شوند ینم یسیان ما مبتال به پیعیفرزندان و ش، ن استیه به نفریشب یسیپ«ی عنی] 18[

شمارد تا  یم) ه السالمیعل( ست حق بر خدا دارد و حضرتیب، م که مومنیت داریروا

ذه یعیو له على اهللا أن ، ن خلقتهیشیه من األدواء ما یسلط علیو له على اهللا أن ال «. . . نکهیا

کند که چهره اش را زشت  ینم بر او مسلط يها يماریب«ی عنی] 19[ ».من البرص و الجذام

نجا گرفته ین را از ایکلمه ش ».و جذام محافظت کند یسیبرخدا دارد که او را از پ یکند و حق

  .میا

  :ات و حل تعارضین روایتعارض ب

بتلى المؤمن یأ«: مثال سوال شده است. ات تعارض داردین روایم که با ایدار یاتیروا

ا یآ«ی عنی]20[ ».وهل کتب البالء إال على المؤمن: فقال: قال؟ بالجذام والبرص وأشباه هذا

  «؟جز بر مومن نوشته شده است، ا بالیآ: فرموده اند؟ شود یم یسیمومن مبتال به جذام و پ

مومن آل فرعون هم به ؟ تواند امام جماعت باشد یم که مبتال به جذام است یا کسیآ

ات جمع ین رواین ایم که بیهم دار یتیروا. دستانش هم بسته شد یجذام مبتال شد که حت

س یأل: ل لهیفق، ورث الجذامیخ یإن أکل البط«: روز فرمودند) ه السالمیعلي (امام هاد: کندیم

، نعم: ه السالمیقال عل؟ ه أربعون سنۀ من الجنون والجذام والبرصیقد أمن المؤمن إذا أتى عل

ی عنی]21[ ».به عقوبۀ الخالفیأمن أن تصیولکن إذا خالف المؤمن ما امر به ممن آمنه لم 
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ست مومن اگر چهل ساله شد ین طور نیمگر ا: گفته شد. شود یم خوردن خربزه سبب جذام«

اگر به آنچه که  یول، بله : فرمودند؟ شود ینم ونو جن یسیجذام و پ يها يماریمبتال به ب

شود و از  یم مبتال، مخالفت ورزد) هم السالمیعل( و ائمه) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

  «.رسد ینم یمنیعقوبت مخالفت به ا

  :حل تعارض

چون اوامر ، شود ینم مومن مبتال. نکه مخالفت کندیمگر ا، شود یم قت مومن مبتالیدر حق

  .شود یم ات جمعین رواین گونه بیپس ا. ع استیکند و مط یم را عمل) هم السالمیعل( ائمه

م که مدح یدار يها يماریبلکه ب. باشد یها م يماریه بیبق، ستیکه زشت ن ییها يماریب

  :شده است

  تب

لْقَى منَ الْحمى یه ما یأَنَّ رسولَ اللَّه ص عاد رجلًا منَ الْأَنْصارِ فَشَکَا إِلَ«: میت داریروا

خِ یفَقَالَ لَه رسولُ اللَّه ص إِنَّ الْحمى طَهور منْ رب غَفُورٍ قَالَ الرَّجلُ بلِ الْحمى تَفُور بِالشَّ

 » منْ علَّته تلْککُنْ ذَلک بِک فَمات یرِ حتَّى تَحلَّه الْقُبور فَغَضب رسولُ اللَّه ص و قَالَ لیالْکَبِ

 تیاز انصار رفت که از تب شکا یدار شخصیبه د) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ«ی عنی]22[

ار یتب طهور است از جانب پروردگار بس: فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ. کرد یم

 امبریپ. کندتا وارد قبرش ، رمردیجوشد در بدن پ یم تب: آمرزنده و آن شخص پاسخ داد

 ين طوریا یکنیفکر م ين طوریچون ا: سپس فرمود، ناراحت شد) ه و آلهیصلوات اهللا عل(

  «.آن شخص به همان شکل مرد. هم خواهد شد

د است وشخص تب یمف یلیدهد که تب خ یم نشان) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریغضب پ

  .رساند یم ت تب رایخاص، تین روایا. را سبک شمرد

نعم الوجع الحمى  «: دیفرما یم يبه مرد انصار) ه السالمیعل( امام سجاد يگریت دیروا

تب چه درد خوبى « عنىی]23[ ».بتلىیمن ال یر فیوال خ، کل عضو قسطه من البالء یتعط



66 

 

رى یخ، ند و مبتال نشودیدهد و کسى که بال نب به او مى، ه هر عضو بدن از بال رایاست که سهم

  «.ستیدر او ن

ه دادند و یکه به او هد ياز دختر) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریلذا پ؛ دارد لتیتب فض

کرد و  يدور. چگاه مبتال به تب و سردرد نشده استیدخترم ه: گفت، فیتعر يپدرش برا

  .به او ندارم و با او ازدواج نکرد يازیچ نیه: فرمود

و شخص . دعوت کردرا ) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ یشخصي، گریت دیو در روا

  .ان شخص را نخوردند يامبر غذایپ. چ گاه به سر درد مبتال نشده امیگفت که من ه

الحمى رائد الموت «: که فرمودند) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم از پیدار یتیو البته روا

تب «ی عنی]24[ ».حظ کل مؤمن من النار یأرضه وفورها وحرها من جهنم وه یوسجن اهللا ف

اش از  ین است و جوشش و گرمیکشاند و زندان خدا در زم یم ان را به طرف مرگانس

  «.از آتش جهنم است یجهنم است و سهم هر مومن

  .شود ینم ن تب است و در آخرت عقوبتیباز هم تب خوب است و عقوبت مومن هم

ه یعبدا نظر إلإذا أحب اهللا «: ندیفرما یم م کهیدار) ه السالمیعل( از امام باقر يگریت دیروا

وقتى «ی عنی]25[ ».وإما رمد، وإما حمى، إما صداع: أتحفه من ثالثۀ بواحدة، هیفإذا نظر إل

کى از ، یو وقتى به سوى او نگاه کند، کند به سوى او نگاه مى، اى را دوست بدارد خدا بنده

  «.ا چشم دردیا تب یا سردرد : یبخشد ه به او مىیز را به عنوان هدیسه چ

  :ها يماریعلت ب

شتر مکاتب یب. ه مکاتب فرق داردیاسالم با بق يتئور. دارد يست که علت متعددین یشک

از  یکیو . دارد یحکمت يماریهر ب، در اسالم یول. است یبدشانس يماریب، کنند که یم فکر

نست که ثواب و یو علت ابتال هم بخاطر ا. ش استیابتال و آزماي، ماریب يها حکمت

  .بخاطر گناه است، ن احتمالیکه مهمتر، هم هست يگریاحتماالت د. بدهدها  به آن یمقامات

  اءیدر انبها  يماریعلت ب
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 يماریرا مبتال به ب) هم السالمیعل( تیو اهل ب) هم السالمیعل( امبرانیپ، خداوند متعال

را ) السالمهم یعل( امبرانیپ، م که خداوند متعالیت هم داریروا. بخاطر گناه مردم یول، کند یم

  .را نپرستندها  کند تا مردم آن یم مبتال

به وجع یصیلقد کان «) : ه السالمینا و آله وعلینب یعلی (سیم که حضرت عیت داریدر روا

نا ینب یعلی (سیحضرت عی (وقت«ی عنی]26[ ».کبره یبه وجع الصغار فیصیو، صغره یالکبار ف

که بزرگ شد به  یشد و وقت یم ساالن مبتالبزرگ يماریکودك بود به ب) ) ه السالمیو آله وعل

غمبر خدا یدر مورد پ ییخدا ين است که مردم ادعایا يبرا ».شد یم کودکان مبتال يماریب

  .ا خداستیپسر خداست و : گفتند یم ن وجود باز همیبا ا. نکنند

ت یروا. شد یم ماریاد بیر االبتال بود و زیکث) ه السالمینا و آله وعلینب یعلی (سیحضرت ع

اء ثُم األمثَلُ یأعظَم النّاسِ بالء األنب«: ندیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدار

دعوا لَه یعِ النّاسِ لئالّ یهونُ معه على جمی يمِ الّذیو إنّما ابتَاله اللّه ُبالبالءالعظ. فاألمثَلُ

ک ترند و یاء نزدیکه به انب یسپس کسان، اء استیانب يبال، ن بالیشتری]اعظم ب27[ »ۀَیالرُّبوب

د تا او را یاین بییان مردم پاینکه مقام و مرتبه او در میکند تا ا یم ا را مبتالیخداوند انب

  «.ت ندانندیصاحب ربوب

  در مردمها  يماریعلت ب

است  يعلل متعد يدارا، شود یم ماریاگر شخص ب. گناه است، در مورد مردم علت اول

بۀٍ یوما أَصابکُم من مص﴿: دیفرما یم ه قرآنیآ. ستین یو بدشانس. نش گناه استیکه مهمتر

رسد بخاطر  یم که به شما یبتیهر مص«ی عنی] 28[﴾رٍیعفُو عن کَثیکُم ویدیفَبِما کَسبت أَ

  «.کند یم اد عفویخودتان است و خداوند از گناه ز يکارها

امروزه مردم به سخت . دهند ینم گر انجامید، گناه است يماریبدانند که علت باگرمردم 

 يو غذا نخوردن و گوشت نخوردن رو یو آب درمان يمثل خام خوارها  مین رژیتر
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کنند تا  ینم گناه، گناه است، ها يماریاگر بدانند که علت ب. آورند تا بدنشان سالم بماند یم

  .مار نشوندیب

  گناه است، در مردمها  يماریعلت ب، نکهینده اان کنیات بیروا

عفو اهللا یکم وما یدیما اختلج عرق و ال عثرت قدم إال بما قدمت أ«: م کهیت هم داریروا

مگر ، کند ینم با سنگ برخورد ییچ پایکند و ه ینم جهش یچ رگیه«ی عنی]29[ ».عنه أکثر

: دیفرما یم يگریت دیو در روا ».آمرزد یم شتر موارد خداوندیخودتان و ب يها بخاطر کار

چش یو پ یچ جهش رگیه«ی عنی]30[ »عفو اهللا اکثرین اال بذنب و ما یما اختلج عرق و ال ع«

  «.شتر استیآمرزد ب یم که یست مگر به خاطر گناه و ان گناهانین یچشم

 إن المؤمن إذا«: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریم که پیدار يمتعدد يها تیروا

 »بالمرض یذلک کفارة لذنوبه وإال ابتل یفإن کان ف، بالفقر یقارف الذنوب وابتلى بها ابتل

شود و اگر فقر گناهانش ار پاك کرد  یم انجام داد مبتال به فقر یمومن اگر گناه«ی عنی] 31[

  «.شود یم يماریواال مبتال به ب

نکبۀ وال صداع وال  ضرب والیس من عرق یأما إنه ل«: دیفرما یم يگریت دیو در روا

بۀ فبما کسبت یوما أصابکم من مص ": کتابه یوذلک قول اهللا عز وجل ف، مرض إال بذنب

گرن ین و میکند و برخورد پا با زم یم که پرش یچ ژنیه«ی عنی]32[ »ریعفو عن کثیکم و یدیأ

أصابکم وما : دیفرما یم ن همان قول خداوند است کهیمگر بخاطر گناه و ا، ستین يماریو ب

  «.کمیدیبۀ فبما کسبت أیمن مص

  .ت استیدال بر عموم، است یاق نفینکره در س

ما أصابکم  "و : قول اهللا عز وجل یف«: دیفرما یم) ه السالمیعل( ریاز حضرت ام یتیو روا

وال نکبۀ حجر و ال ، س من التواء عرقیل: "ر یعفو عن کثیکم ویدیبۀ فبما کسبت أیمن مص

و  یچش رگیست پین«ی عنی]33[ ».عفو اهللا أکثریوال خدش عود إال بذنب ولما ، عثرة قدم
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 يو مواردی. مگر به خاطر گناه، برخورد سنگ با سر و برخورد پا با سنگ و خراش چوب

  «.شتر استیب، بخشد یم که خدا

صلوات اهللا ( امبریاست که پ یتیروا. ن علتش گناه استیدوم. ابتال بودي، ماریعلت اول ب

 یفإن کان ف، بالفقر یإن المؤمن إذا قارف الذنوب وابتلى بها ابتل«: دیفرما یم) ه و آلهیعل

 انجام داد مبتال به فقر یمومن اگر گناه«ی عنی]34[ »بالمرض یذلک کفارة لذنوبه وإال ابتل

  «.شود یم يماریشود و اگر فقر گناهانش ار پاك کرد واال مبتال به ب یم

 يدیجد يماریکه ب یوقت. گناه استي، مارین علت بیه مهمترن است کیت دال بر ایروا

مشکل در گناه بشر  یروند ول یم. . . ه اوزون ویبه سراغ غذا و هوا و الها  گر طبید، دیآ یم

: که مالئکه گفتند یهمان حرف. هم گناه استها  یه اوزون و آلودگیال یعلت نازک یحت. است

  .زدیر یم راها  کند وخون یم که فساد یده یم قرار ین کسیا در زمیآ

  :سواالت

سه شب است که فرزندم چهل درجه تب دارد و با توجه به سفارش شما که تب . 1

  ؟دیفرما یم يا هیچه توص. نکرده ام يهست کار يدیمف يماریب

. د درمان شودیست که نباین نیش ایمعنا یاست ول یخوب يماریدرست است که تب ب

  .خنک شود يد تا فوریمار قرار دهیب یشانیپ يرا رو یسید و پارچه خیه کنیپاشو

ب کال است که یس یک. ینکه درمان کردین آورد و دوم اییک مرحله که درجه تب را پای

کنند و  یقاط یواگر اثر نکرد روغن بنفشه با کاسن. آب و عسل است یکیدرمان تب است و 

  .دیاین بییپا يبچه بمالند تا فور یشانیپ يرو

نه اش داشته و عمل کرده است و غده به معده و یدر س يا ش غدهیسه سال پ یخانم. 2

نکه پا و شکمش ورم کرده است و االن به کما رفته است و سرطان یتا ا، ت کردهیروده سرا

  ؟ریا خیا درمان دارد یآ. م داردیبدخ
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مرزنجوش  ي قطره، ن کاریا يکرد که از کما خارج شود و برا يد کاریدر مرحله اول با

د یند که او را به محل نماز خواندنش ببریفرما یم اتیزند و روایاش بر ینید در بیم که بایدار

م که یسرطان دار يبرا يادیز يها درمان. ک سمت برودید تا یس بخوانیو سوره صافات و 

  .ردید بگیبعد از به هوش آمدن انجام با

  ؟ستیتشنج چ يماریب يدارو. 3

ز یازده چیاز  یبیترک ییدارو. است) هایسالم اهللا عل( میحضرت مرن درمان بخور یبهتر

م و یده یم ن کار را انجامیا یما دسته جمع. . . و یمانند قطران شام. است که سخت است

د در اول یاست و با یم که باز هم مرکب از صمغ عربیبه نام تشنج دار ییو دارو. موثر است

  .و اخر و وسط ماه بدهند

  ؟دیدار يا هیچه توص، کودکان بوست دری. 4

 یمقطع یدهند ول یم دارو. د سودا رادرمان کندیبا. سوداست ي شتر موارد بخاطر غلبهیب

 درمان يا شهیسودا آور است که ر یک. یکه مبتال هستند دو درمان دارد یکسان. کند یم درمان

، گر با دستگاه نتواندا. ه با دستگاه انجام دهندین درمان تنقیبهتر. ن استیمل یکیکند و  یم

مقعد بگذارد و  يق کند و برویمخصوص داشته باشد و آب ولرم را درون روده تزر یشلنگ

  .ق کندیتزر

  ؟شود یم ا خوبیآ، که قلبش سوراخ دارد يا بچه. 5

 صدرصد خوب، مرکب شش را مصرف کنند، قرص خون. درمانش سهل و آسان است

  .شود یم

  .112ص، 1جی، ابن شعبۀ حران، تحف العقول [1]

  .485ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [2]

  .83ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [3]

  .ۀیط االسالم، 460ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [4]
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  .266ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [5]

  .215ص، 3جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [6]

  .283ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [7]

  .177ص، 5جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [8]

  .42ص، 1جی، محمد بن همام اسکاف، صیالتمح [9]

  .404ص، 2جي، نماز یخ علیش، نۀ البحاریمستدرك سف[10]

  .ۀیط االسالم، 194ص، 8جی، نیخ کلیشی، کاف [11]

  .ۀیط االسالم، 256ص، 2جی، نیخ کلیشی، کاف [12]

  .413ص، 3جی، د هاشم بحرانیس، نۀ المعاجزیمد [13]

  .288ص، 1ج، محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات [14]

  .56ص، 3جی، عامل یکوران یخ علیش) ، ه السالمیعلي (ث اإلمام المهدیمعجم أحاد [15]

  .اء التراثیط داراالح، 269ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [16]

  .اء التراثیط داراالح، 151ص، 93جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [17]

  .اء التراثیط داراالح، 200ص، 64جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [18]

  .516ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [19]

  .ۀیط االسالم، 258ص، 2جی، نیخ کلیشی، کاف [20]

  .483ص، 1جی، ابن شعبۀ حران، تحف العقول [21]

  .217ص، 1جی، نعمان مغرب یقاض، اإلسالمدعائم  [22]

  .192ص، خ الصدوقیالش، ثواب االعمال [23]

  .192ص، خ الصدوقیالش، ثواب االعمال [24]

  .13ص، 1ج، خ صدوقیش، خصال [25]

  .اء التراثیط داراالح، 170ص، 59جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [26]
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  .382ص، 11جي، شهر ير يمحمد محمد، زان الحکمهیم [27]

  .30هیآ، 42/سورهيشور [28]

  .اء التراثیط داراالح، 363ص، 70جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [29]

  .259ص، 2جی، ثمیه، مجمع الزوائد [30]

  .175ص، 1جی، خ طبرسیش، مشکاة األنوار [31]

  .ۀیط االسالم، 269ص، 2جی، نیخ کلیشی، کاف [32]

  .ۀیاالسالمط ، 445ص، 2جی، نیخ کلیشی، کاف [33]

  .175ص، 1جی، خ طبرسیش، مشکاة األنوار [34]
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  93/11/03. يماریعلل و اسباب ب 6

  :شبهه یبررس

ه و هوا و یسراغ تغذ يماریدا کردن علت بیپ يامروزه برا؟ شود یم ماریچرا انسان ب

فعل . از سنخ فعل است يمارینست که علت بیمفادش ا یاسالم يتئور یول. روند یم عتیطب

بۀٍ فَبِما یوما أَصابکُم من مص﴿: دیفرما یم ه قرآنیآ. است يماریگناهان بشر علت ببشر و 

 ».خودتان يها رسد مگر به خاطر کار ینم به شما یبتیچ مصیه«ی عنی]1[ ﴾کُمیدیکَسبت أَ

  .میدار يات متعددیات و روایآ

  :نکته

. دانند یم را سبب پاك شدن گناهان يماریب، اتین روایو همچن، است يماریگناه علت ب

گناه پاك : دیفرما یم يگریاست و د يمارید که گناه علت بیفرما یم یک؛ یمیفه داریدو طا

مار یادت سلمان که بیبه ع) ه السالمیعل( ریم که حضرت امیت داریو روا. است يماریکننده ب

به وجع إال بذنب قد سبق یصیعتنا یا سلمان ما من أحد من شی«: به او فرمودند. بود رفتند

 به او يان ما که دردیعیاز ش یست کسین! سلمان يا«ی عنی]2[ ».ر لهیو ذلک الوجع تطه، منه

ي) ماریو ب( و آن درد، آورده است يش بجایاست که از پ یمگر آنکه بسبب گناه، رسد یم

  «.موجب پاك شدن اوست از آن گناه

  :اشکال

 ن رفتن گناهانیهم سبب از ب يماریاست و ب يمارید که گناه سبب بیآ یم به ذهن يدور

اثر  يماریاست و ب يماریگناه سبب ب. ستینطور نیقت ایحق یول. ن دور استیپس ا، شود یم

گناه . ن اشکال نداردیعلت عدم اثر خودش شد و ا یش. نه خود گناه، کند یم گناه را پاك

  .ن اشکال برطرف شدیبنابرا. گناه انجام داد و تمام شد يروز. ماند ینم محفوظ

  :سوال مهم
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 مصافحه يماریبا ب؛ رندیگ یم ط همسان قراریدو نفر در شرا: مطرح است که یسوال

 گناه کرده است و مبتال یکیچون ، شود ینم يگرید یشود ول یم خوب یکی یکنند ول یم

 يو به شهر کند یم همه را گرفتار، شود یم يوبا وارد شهر. شود ینم ماریب يگریشود و د یم

 يچون طب امروز؟ ز بوده استینکه همه جا تمیکند با ا یم مردم را گرفتار یرود ول یم گرید

 مراقبت یلیخ یشخص. ر داروستیگناه مانع تاث. تواند پاسخ بدهد ینم، داند ینم علت گناه را

  .شود که به خاطر گناهان پدرش است یم باز هم مبتال یول، کند یم

  .را حرام کرده است یامور را حالل و برخ یبرخنکه خداوند یعلت ا

را حالل کرده  يرا حرام و امور يامور، بخاطر مفاسد و مصالح یخداوند تبارك و تعال

  .چون ضرر و مفسده دارد، را حرام کرده است، خوك، خمر، چرا خوردن مردار. است

تعالى الخمر و جعلت فداك لم حرم اهللا تبارك و «: کند یم سوال یشخص: میدار یتیروا

حرم ذلک على عبادة و أحل لهم یإن اهللا سبحانه و تعالى لم : فقال؟ ریتۀ والدم ولحم الخنزیالم

ما أحل لهم ولکنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما یهم وال زهدا فیما حرم علیسواه رغبۀ منه ف

عالى لمصلحتهم هم به تبارك وتیصلحهم فأحله لهم و أباحه تفضال منه علیتقوم به أبدانهم وما 

قوم یال  يالوقت الذ یهم ثم أباحه للمضطر وأحله له فیضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیوعلم ما 

چرا خداوند . ت بشومیفدا«ی عنی]3[ ».ر ذلکیال غ، نال منه بقدر البلغۀیبدنه إال به فأمره أن 

) ه السالمیعل( امام؟ خمر و مردار و خون و گوشت خوك را حرام کرده است یتبارك و تعال

، حرام نکرده است، زها را دوست داردین چین که ایبخاطر ا یخداوند تبارك و تعال: فرمودند

بلکه خداوند تبارك . ست که خودش دوست نداردین نیو آن چه را حالل کرده است بخاطر ا

، د و صالح استیبدن او مف يبرا يزیخلق را خلق کرده است و دانست که چه چ یو تعال

بخاطر تفضل بر بندگان که مصلحت خودشان است و دانست ، حالل فرموده استپس آن را 

 یول، انسان ضرر دارد يچون برا، و آن را حرام اعالم کرد، انسان ضرر دارد يبرا يزیچه چ
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و امر فرموده . چون حفظ نفس است، دارد يمصلحت اقو. ندارد یدر حالت اضطرار اشکال

  «.شتریوشت مردار استفاده کند نه باست که به اندازه رفع اضطرار از گ

شود که خداوند بخاطر ضرر حرام کرده است نه بخاطر دوست داشتن  یم پس معلوم

هود یبات را بر یط. ز بخاطر مصلحت بندگان استیهمه چ. گران مصرف نکنندیکه د، خودش

 یول، دارد یدر حالت اضطرار هم ضرر وضع. نکه گناه انجام دادندیبخاطر ا، میحرام کرد

  .ان استیدر م يمصلحت اقو

  :یق طلبگیبحث دق

 يماریب، م از ضرریتوان یم؛ ضرهمیو علم ما : دیفرما یم؛ ق داردیدق یت بحثین روایالبته ا

ما در  يآنچه برا؟ اخالق و اجتماع منظور است يا ضرر برایبدن  يضرر برا. میرا استفاده کن

که  يزیچی: عنیما تقوم به ابدانهم . استمهم است ضرر بدن است و قرائن موجود ، ن مقامیا

  .ضر ابدانهمیما  یعنینه مقابله ید است به قریبدن مف يبرا

بح أکال وال شربا یرحمک اهللا أن اهللا تبارك وتعالى لم یإعلم «: دیفرما یم گریت دیدر روا

مقو للجسم  فکل نافع، ه الضرر والتلف والفسادیحرم إال ما فیولم ، ه المنفعۀ والصالحیإال لما ف

، والدم، تۀیوالم، السموم: مثل، ذهب بالقوة أو قاتل فحرامیه قوة للبدن فحالل وکل مضر یف

ض یالب: وما ال قانصۀ له منها و مثل، ریومخلب من الط، ناب من السباع يوذ، ریولحم الخنز

م یتحر یوالعلۀ ف. فحرام کله إال عند الضرورة، ال فلوس له يوالسمک الذ، إذا استوى طرفاه

ها من الضرر یما ف، ۀیۀ والبحریوهو السلور وما جرى مجراه من سائر المسوخ البر يالجر

نکه منفعت یمگر ا، را حالل نکرده يزیچ یبدان که خداوند تبارك و تعال«ی عنی]4[ »للجسم

 و مصلحت دارد و حرام نفرموده مگر آنچه که ضرر دارد و سبب تلف انسان و فسادش

انسان  يرویکه ن يزیو هر چ. پس حالل است، د استیبدن مف يکه برا يزیشود و هر چ یم

و مردار و خون و گوشت خوك و ها  مانند سم. برد و کشنده است حرام است یم را

که  یکه سنگدان ندارد و تخم پرندگان يا چنگال دار و پرنده يها ش دار و پرندهین يها درنده
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مگر در ، همه را حرام فرموده است، که فلس نداشته باشد یباشد و ماه يدو طرفش مساو

ر یو غ یه مسوخات چه در خشکیو بق، پولک یب یم ماهیحال ضرورت و علت تحر

  «بخاطر ضرر استی، خشک

ا یدر دن. ستیآسان ن، ن مسالهیا. بخاطر ضرر است، ت صراحت دارد که حرمتین روایا

، اسالم علت را. داند یم را علت يزیچ یکس هر. از کجا امده است يماریدعواست که فالن ب

 يگریشود و د یم یکیباعث مرگ ، ک مکانیکا در یتوسط امر يماریانتشار ب. داند یم گناه

  .نه مساعد را داردیزم، بخاطر گناه یکینکه یبخاطر ا، سالم

ه صالح العباد یانا وجدنا کلما احل اهللا تبارك وتعالى فف«: دیفرما یم يگریت دیدر روا

اء ال حاجۀ بالعباد یووجدنا المحرم من االش، ستغنون عنهایال  یه الحاجۀ التیوبقائهم ولهم إل

 یناه تبارك وتعالى قد احل بعض ما حرم فیثم رأ، ا الفناء والهالكیه ووجدناه مفسدا داعیإل

 ریتۀ والدم ولحم الخنزیر ما احل من المینظ، ذلک الوقت یه من الصالح فیوقت الحاجۀ لما ف

ل یف ان الدلیفک، ذلک الوقت من الصالح والعصمۀ ودفع الموت یها المضطر لما فیإذا اضطر إل

  یعنی] 5[ »ه من الفسادیوحرم ما حرم لما ف، ه من المصلحۀ لالبدانیحل إال لما فیعلى انه لم 

صالح و بقاى بندگان در آن ، حالل فرموده یهر آنچه را خداوند تبارك و تعال، میافتیما «

، و هر آنچه را حرام نموده است؛ ستندیاز از آن نین اج دارند و بىیوده است و به آن احتب

شان را به سوى نابودى و یه فسادى است که ایبلکه ما، ستیازى براى بندگان به آن نین

حرام را در  يکارها یبرخ یم که خداوند تبارك و تعالیدیسپس د، دهد سوق مى هالکت 

مانند مردار و خون و گوشت ، را در آن وقت مصلحت داردیز، فرمودهحالل ، ازیموقع ن

زنده نگهداشتن و دفع مرگ و  يشود و برا یم چون انسان ناچار، شود یم خوك که حالل

نکه مصلحت داشته و یمگر ا، را حالل نکرده يزید که خداوند چیخواه یم نیاز ا يل بهتریدل

  «.ه داشته استاست ک يبخاطر ضرر، که حرام کرده ییزهایچ

  :کند یم انیبودنِ تک تک گناهان را ب يماریکه علت ب يا فهیطا
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  .یدر زمان قاعدگها  همبستر شدن با خانم: ن گناهیاول

) ه السالمیعل( م که امام صادقیت داریروا. دیایا بیمعلول به دن، شود فرزند یم که باعث

أتون ین آباؤهم یهؤالء الذ: قال، نعم: قلت: قال؟ ن خلقهمیترى هؤالء المشوه«: دیفرما یم

نها یا: بله فرمود: گفتند؟ که معلول هستند ید کسانینیب یم«ی عنی]6[ ».الطمث ینساءهم ف

  «.همبستر شده اند یهستند که پدرانشان با مادرانشان در زمان قاعدگ یهمان کسان

در  يبستربلکه هم، بسته شود یست که نطفه در همسبتر شدن در زمان قاعدگین نیمعنا ا

  .دیایا بیمشوش و زشت و معلول به دن، شود که هر زمان نطفه بسته شود یم باعث یقاعدگ

کره أن «: دیفرما یم) ه السالمیعل( ریتشان به حضرت امیامبر ص در وصیگر پیت دیو روا

لومن إال یأو به برص فال ، حائض فان فعل وخرج الولد مجذوما یغشى الرجل امرأته و هی

همبستر  یکه شخص با همسرش در زمان قاعدگ) حرام است( مکروه است«ی عنی]7[ ».نفسه

  «.جز خودش را مالمت نکند، داشت یسیا پین کار را کرد و فرزندش جذام یاگر ا، شود

حائض فخرج الولد مجذوما أو  یمن جامع امرأته و ه«: م کهیدار يگریت دیو در روا

همبستر  یکه با همسر خود در زمان قاعدگ یکس«ی عنی]8[ ».لومن إال نفسهیأبرص فال 

  «.جز خودش را مالمت نکند، داشت یسیا پیو فرزندش جذام ، شود

ن جهت یبه هم. است یکیژنت يها يمارین کار باعث ابتال به بیم که ایهم دار یاتیروا

  .د کفاره هم بدهدین کار را حرام کرد و شخص بایخداوند ا

  .يمست کننده اا هر یخوردن شراب : ن گناهیدوم

حرم اهللا «: م کهیدار یتیروا. شود یم يمارینکه مفسده دارد و باعث بیحرام است بخاطر ا

الخمر لفعلها وفسادها الن مدمن الخمر تورثه االرتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروته وتحمله 

ب ثیؤمن إذا سکر أن یوال ، جترء على ارتکاب المحارم وسفک الدماء ورکوب الزنایعلى أن 

خمر  یخداوند تبارك و تعال«ی عنی]9[ »د شابها إال کل شریزیعقل ذلک وال یعلى حرمه وال 

 موجب ارتعاش و لرزش بدن يخوار چون شراب، را حرام کرده است بخاطر فساد و اثرش
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کند  یرا سلب م یشیاند مروت و عاقبت، گرداند یل مینور صورت را زا، شود یم) نسونیپارک(

و . نسبت به قتل نَفْس و ارتکاب زنا یحت، سازد یم يارتکاب محرّمات جرو شخص را بر 

د و در هر حال از ارتکاب انواع یبه محارم خود تجاوز نما یامکان دارد هنگام مست یحت

  «.ستیمن نیشرور ا

  يعوارض شراب خوار

ن رفتن عقل یفساد و از ب، قساوت قلب، ن رفتن طراوت صورتیاز ب، خمر سبب ارتعاش

و خمر باعث نجات . خورد ینم م که انسان ناچار خمریت داریروا. شود یم بب مرگو س

: ندیفرما یم) ه السالمیعل( حضرت؛ تواند بخورد ینم تشنه ناچار هم شراب. شود ینم یکس

، شرب منها قطرةیده إال شرا و النه إن شربها قتلته فال یشرب الخمر النها ال تزیالمضطر ال «

جز شر  يچ اثریرا هیز؛ خمر ننوشد، انسان ناچار«ی عنی]10[ ».عطشا ده إالیال تز يورو

را  یت هست که تشنگیو در روا. ک قطره نخوری یحت، کشد یم او را، ندارد و اگر بخورد

  «.کند یم ادیفقط ز

. است یات اسالمین روایشصت درصد دواها شراب دارند در تضاد با ا، نایدر کتب ابن س

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها «: دیفرما یم يگریت دیو در روا. درمانشود نه  یم سبب مرگ

و تهدم مروءته و ، و تذهب بنوره، تورثه االرتعاش، مدمن الخمر کعابد وثن: ولفسادها وقال

ثب یؤمن إذا سکر أن یجسر على المحارم من سفک الدماء و کوب الزنا فال یتحمله على أن 

خداوند «ی عنی]11[ ».زداد شاربها إال کل سوءیلخمر ال وا، عقل ذلکیعلى حرمه وهو ال 

 که مداوم خمر یو کس، خمر را حرام کرده است بخاطر فساد و اثرش یتبارك و تعال

) نسونیپارک( موجب ارتعاش و لرزش بدن يخوار شراب، خورد مانند بت پرست است یم

 یکند و حت یرا سلب م یشیاند مروت و عاقبت، گرداند یل مینور صورت را زا، شود یم

 يزیو عقل ندارد و چ، د و به قتل برساندیبه محارم خود تجاوز نما یامکان دارد هنگام مست

  «.شود ینم بشینص، شتریبه جز شر ب
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بخر الفم یسود األسنان و یو الخمر تورث قساوة القلب و «: دیفرما یم يگریت دیودر روا

خوردن شراب «ی عنی]12[ ».سیشراب إبلو هو من ، قرب من سخطهیبعد من اهللا و یو 

 یسازد و آدم یم دهان را متعفّن يکند و بو یم اهیگردد و دندانها را س یم قلب يماریموجب ب

 س بشماریابل یدنید و نوشینما یم کیرا نزد یکند و خشم اله یم متعال دور يرا از خدا

  «.دیآ یم

منظور هر ، در مورد خمر. باشد یم در عضو یبلکه نقص، ستین یقساوت قلب فقط اخالق

ند که یفرما یم البته فقها. که هوش انسان را ببرد حکم خمر را دارد يزیهر چ. است يمسکر

  .عش حرام استینوع ما

  .زنا: ن گناهیسوم

ه یعل( ریم از حضرت امیت داریروا. است و اختصاص به اسالم ندارد یاز محرمات اله

اآلخرة  یا وثالث فیالدن یثالث ف، ه ست خصالیفان ف اکم والزنایإ: دیفرما یم که) السالم

  یعنی]13[ ».عجل الفناء إلى الناریقطع الرزق الحالل ویذهب بالبهاء ویف، ایالدن یف یفاما اللت

ا طراوت یدر دن. ا و سه تا در آخرت داردیسه تا در دن؛ شش اثر دارد. دیاز زنا بر حذر باش«

ت یو در روا ».کند یم کند و عمر را کوتاه یم طعرا ق يبرد و رزق و روز یم صورت را

دارد  يریعمل زنا چه تاث. شود یم ادیز یمرگ ناگهان، اد شودیاگر زنا ز: دیفرما یم يگرید

ر یتاثها  ژن يا رویقلب  يا رویق شود که آید تحقین بایا. شود عمر کم بشود یم که باعث

  .دارد

 »کثر موت الفجأة يإذا ظهر الزنا من بعد«: دیفرما یم م کهیامبر ص داریاز پ یتیو روا

  «.ابدی یفزون یاد شود مرگ ناگهانیچون پس از من زنا ز«ی عنی]14[

نست که زنا کم یاد شده است بخاطر ایز يمارید به بیامها  کشور یاگر امروزه در بعض

  .شده است

  .خوردن مردار: ن گناهیچهارم
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و . دارد ياثار. ان شده استیراحت بهست که در قرآن به ص یاز محرمات، خوردن مردار

نل أحد منها إال لضعف یتۀ فانه لم یأما الم«: دیفرما یم م کهیت داریروا، ن حرمتیل ایدر تعل

گوشت  یکس«ی عنی]15[ ».تۀ إال فجأةیموت آکل المیبدنه أو وهنت قوته وانقطع نسله وال 

شود و خورنده گوشت   یم ف و نسلش قطعیبدنش ضع) بداند( مگر آنکه، خورد ینم مردار

  «ردیم  یم یخوك به طور ناگهان

 یلیمردار علت و سبب خ. باشد یم يم که خوردن مردار سبب سکته مغزیفهم یم پس ما

  :هاست يماریب

  .شود یم بدن از حالت نرمال خارج يتمام اعضا یعن. یسبب ضعف بدن است. 1

  .شود یم کاسته. . . و ییشنوایی، نایقوت ب. شود یم انسان يرویسبب کاسته شدن ن. 2

 یین زنا و نازایب یچه ارتباط. شود یم ییو کم زا ییسبب نازا. شود یم سبب قطع نسل. 3

  ؟هست ییو کم زا

 یو قلب يشود و شخص دچار سکته مغز یها م باعث بسته شدن رگی؛ مرگ ناگهان. 4

  .شود یم

تۀ یالم«: م کهیت داریو در روا. شود یم که بدنش خورده. شود یم خوره يماریسبب ب. 5

ه یکنا( شود به شکل سگ یم مردار سبب« یعنی]16[ ».واآلکلۀ، وموت الفجأة، تورث الکلب

  «.ردیخوره بگ يماریدچارش شود و ب یو مرگ ناگهان. دیدر آ) از قساوت قلب

 در پاسخ؛ د نسل انها نابود و قطع شده باشدیبا، خورند یم تهیم یاگر کسان: سوال

نکه ید به صورت مداوم مصرف کنند و ایکم شده است و البته باها  ت آنیجمعبله ؛ مییگو یم

و عمل  یقلب يها يماریب. ت به نحو اقتضاء است و ممکن است با دارو کنترلش کنندین علیا

  .اد شده استیار زیقلب باز بس

ها من فساد االبدان یتۀ لما فیحرمت الم«: تۀیم میم درباره علت تحریت داریو در روا

  «.مردار حرام شده است بخاطر باعث فساد بدن و آفت است«ی عنی]17[ »واالفۀ
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 حضرت؟ ستیته چرا حرام شده و آنچه ذبح شده حرام نیم که میدار يگریت دیو روا

ها یتۀ قد جمد فیو الم، هیذکر اسم اهللا علیذکى و ین ما ینها وبیفرقا ب«: فرمودند) ه السالمیعل(

فرق «ی عنی]18[ ».ؤکل لحمها بدمهایالنها ، ر مرئیل غیفلحمها ثق، و تراجع إلى بدنها، الدم

 یته باقیآن برده شده و آنکه برده نشده است و خون در م ين آنکه اسم خدا برویاست ب

 چون گوشتش با خونش خورده، ن استیمانده است و به بدنش برگشته است و خونش سنگ

  «.شود یم

از  یکیآنکه  یول. است یو مرگ ناگهان یبو قل يموجب سکته مغز، آنکه ذبح نشده

د یشا. است که دارد يبخاطر ضرر یالبته هر حرام. کند یم ط ذبح را نداشته است فرقیشرا

ممکن است بسم اهللا گفتن و رو به قبله . بسم اهللا نگفتن باعث ضرر دادر شدن گوشت شود

  .بشود ید بررسیبا. بودن باعث خروج خون شود

  :سواالت

  .ستیچ یعالئم خاص دارند و درمان کل یکه برخها  يآلرژ در مورد. 1

ن یا. ا غلظت خون استیخون  یا آلودگیمعلولِ غلبه خون ي، م که آلرژیده داریعق

ت کاهو و عناب و یدر روا. کند یم کند و ناصاف یم خون را از حالت نرمال خارجها  یآلودگ

  .ه شده استیخون توص یصاف يشاطره برا

  ؟دیدار يا هیشوند چه توص یم یکه زود عصبان یکسان. 2

مثل  يامور متعدد؛ شود یم باعث غلبه صفرا يزیچه چ. معلول غلبه صفراست، تیعصبان

که بعدا مفصل بحث خواهد . . . رد ویکه در معرض آفتاب قرار بگ یآب، نین الطلوعیخواب ب

  .شد

ف یکه حافظه ضع شود یم باعث ییزهایچه چ؛ از مشکالت ضعف حافظه است یکی. 3

  ؟شود یم ت حافظهیباعث تقو ییزهایشود و چه چ

  :عوامل ضعف حافظه
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. بلغم است ي غلبه، است و علتش از نظر طبائع چهارگانه يامروز يبال، ضعف حافظه

کنجد ها  ارانهیشود که پس از بحث  یم غذاها مثل خوردن کنجد باعث ضعف حافظه یبعض

 نند و در جعبهیچ یم ب را کالیس. ب کال استیس، زهایچ ي از جمله. اد شده استیز

 یان دو زن سبب فراموشیز و راه رفتن میشنیمثل گ يگرید يها زیچ. گذارند تا زرد شود یم

  .ات ذکر شده استیده مورد در روا. شود یم

  :ت حافظه و درمان ضعف حافظهیتقو

خک یکندر و م: دومدرمان . ن برودیشود که بلغم از ب یم دن کندر باعثیدرمان ساده جو

ابن مسعود است که  يدارو، تر يقو يدارو. بخورند يخوریک قاشق چایاب کنند و یرا آس

حافظه هست  يدارو، تر از آن يدرمان قو. خک و اسپند و شکر استیاز کندر و م یمخلوط

ک ، یک مثقال کندري، یک مثقال سعد هند، یک مثقال زعفرانیاست که  يقو یلیکه خ

شود و هروز صبح  یکه با ده مثقال عسل قاط یمک يک مثقال سناید و یفمثقال فلفل س

د یاگر به مدت دو هفته مصرف کن. دیک هفته بخوریبه مدت ، پر يخوریک قاشق چا، یناشتا

  .ممکن است شخص ساحر شود

  ؟ا حجامت انجام دهد خصوصا در زمستانیهست آ يکه در ماه پنجم باردار یخانم. 4

م تا خونشان یده یم باردار حجامت کنند بلکه قرص خون يها خانمم که یکن ینم قیتشو

  .ص خبره استیز حجامت با تشخین يو درصورت ناچار. اد شودیز

  .يالدیازده و دوازده میمگر در برج ، ندارد یسال اشکال یحجامت در تمام

ات آمده است و درمانش یهست که در روا یا همان لرزشینسون آیپارک يماریب. 5

  ؟ستیچ

 ت آمد که سبب لرزشیمانند خمر که در روا. همان ارتعاش و رعشه است، نسونیپارک

  .است) ه و آلهیاهللا عل یصل( حضرت محمد ين و دارویدرمان آن با دارچ. شود یم

  .30هیآ، 42/سورهيشور [1]
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  .اء التراثیط داراالح، 185ص، 78جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [2]

  .ۀیط االسالم، 242ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [3]

  .254ص، 1ج، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب، فقه الرضا [4]

  .592ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [5]

  .ۀیط االسالم، 539ص، 5جی، نیخ کلیشی، کاف [6]

  .514ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [7]

  .96ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [8]

  .476ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [9]

  .478ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [10]

  .ۀیط االسالم، 243ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [11]

  .اء التراثیط داراالح، 166ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [12]

  .480ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [13]

  .584ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [14]

  .484ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [15]

  .254ص، 1ج، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب، فقه الرضا [16]

  .484ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [17]

  .93ص، 2جی، طالب طبرس یبن أب یمنصور احمد بن عل یأب: احتجاج [18]
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  93/11/04. يماریعلل و اسباب ب 7

  :نکته

موثر  یلیشود در دمان خ یم مطرح ین مبانیا، میچند سال داشت یکه در ط يا تجربه

است مثال  يزیم درمان با چه چیست که بدانین نیهنر ا. ده استیفا یتصور نشود که ب. است

 یول. خوب است. و فلج قطره مرزنجوش است يدرد سر با روغن بنفشه و درمان سکته مغز

ها  يماریبحث علل و اسباب ب. ت داردیار اهمیبسی، مبان. ردیگ یم ن کار ابتکار را از انسانیا

ی عنی]1[﴾کُمیدیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیوما أَصابکُم من مص﴿. گناه است، ن آنهایهست که مهم تر

  «.خودتان يها رسد مگر به خاطر کار ینم به شما یبتیچ مصیه«

 یوقت. میکن یم یشود را بررس یم يماریعلت کدام بی، نکه هر گناهیاز گناهان و ا یبعض

م یاگر فقط دارو بده یول. شود یم شه درمانیهم، میص دادیاگر علت را تشخ، دیایب يماریب

  .است یچون علت هنوز باق. کند یم عود يماریب

  :خون و حرمت خوردن آن

تَۀُ یکُم الْمیحرِّمت علَ﴿. ح شده است که خوردن خون حرام استیدر قرآن تصر

مالْدنکه ضرر و مفسده یمگر ا، کند ینم را حرام يزیم که خداوند ت چی]ما اعتقاد دار2[﴾و

  .میت هم خواندیو در روا. دارد

ورث یه من فساد االبدان والنه یتۀ لما فیم المیحرم اهللا تعالى الدم کتحر«: م کهیت داریروا

ورث القسوة للقلب وقلۀ الرأفۀ والرحمۀ یئ الخلق ویسیح وینتن الریبخر الفم ویالماء االصفر 

، خداوند ت خوردن خون را حرام فرمود«ی عنی]3[ »قتل ولده ووالده وصاحبهیؤمن ان یال 

در ( وسبب آب زرد است. کند یم نکه بدن را خرابیبخاطر ا، مانند خوردن گوشت مردار

و دهان را ) کند یم کند و از مخرج آب ترشح یم که شکم را پر. امروزه منظور آب کبد است

 رحمت یکند و سبب قساوت قلب و کم یم کند و اخالق را بد یم کند و بدن را بد بو یم بدبو

  «.ا صاحبش را بکشدیا پدرش ینکه فرزندش یست از ایمن نینکه ایشود تا ا یم
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  :نکته

ات مطلق یچون روا. بدن يها فساد اعضا و دستگاه یعنی »فساد االبدان« ها فساد بدن

خته شده و در یدر مرحله اول خون گردن و خون ر. شامل همه اعضا است، فساد و. است

هر چند از لحاظ حکم . شود یم را شامل یوان قربانیمانده در ح یخون باق يمراحل بعد

ن جهت یبه هم. ست ضرر داشته باشدید نیبع یاز لحاظ پزشک یول، ندارد یحرمتی، شرع

رود و خون  یم نیبا جنابت از ب یوانیچون هر ح: دیفرما یم. دییسفارش شده گوشت را بشو

مانده هم  یر در خون بگذارد و خون باقیوان جنب است و البته ممکن است جنابت تاثیح

ن یپس ا. ستیم که علتش شناخته شده نیدار يماریب یلیخ. شود شسته بشود یسع، دیبا

  .قلب استبخاطر اثارش مثل آب زرد و قساوت ، ات و قرآنید در روایهمه تاک

سلب یورث القساوة و یألنه : قال؟ فلم حرم الدم المسفوح«: دیفرما یم يگریت دیدر روا

 ».کون من أکل الدمیب االنسان الجذام یصیوأکثر ما ، ر اللونیغیعفن البدن و یالفؤاد رحمته و 

) ه السالمیعل( امام. حرام شده است، خته شدهیچرا خون ر: پرسد یم يراو«ی عنی] 4[

 شود و بدن را بد بو یم انسان یرحم یشود وسبب ب یم چون سبب قساوت قلب: دندفرمو

بخاطر ، شود یم که انسان مبتال به جذام ين مواردیشتریکند و ب یم کند و رنگ را دگرگون یم

  «.خون است

 يها يمارین علت مبتال به بیشتریب یعن. یاست یکیژنت يها يمارینمونه ب، جذام: نکته

را  یوان ذبح شده و قربانیمانده در حیو عرض کردم که خون باق. خون استخون ی، کیژنت

ن استفاده بشود که ید از ایشا. شود یم دهان ییشود و باعث آمدن آب زرد و بد بو یم شامل

چهره و بدنشان ، کنند یم د چون خون مصرفیشا. رنگ مردم زرد است، نیچرا در شرق زم

  .زرد باشد

  :طحال
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با سمت چپ یمانند جگر است و مکانش در سمت چپ شکم و تقر، طحال يشکل ظاهر

به  یو عفونت یطحال متورم بشود و اختالل. درد پهلو احتمال دارد از طحال باشد. معده است

ه جگر یطحال شب. معلول معده است، درد پهلو یو گاه. دیایچپ درد ب يد و پهلویایوجود ب

ان خون  یطحال حرام است و ماده اصلست و خوردن یجگر خوردنش حرام ن یول، است

چون ماده ، شود ینم طحال خورده«ی عنی]5[ »ؤکل الطحال ألنه دمیال «: میت داریروا. است

  «.آن خون است یاصل

ن ما یر المؤمنیا أمی«: کند که یم عرض) ه السالمیعل( ریبه حضرت ام یم کسیت داریروا

نهما ین من ماء أنبئک بخالف ما بیبتور یتونیاا لکع یکذبت : فقال له؟ الکبد والطحال إال سواء

شقوا الطحال من وسطه وشقوا الکبد من : ه السالمین من ماء فقال علیبکبد وطحال وتور یفات

ض یبینقص شئ منه ولم یضت الکبد ولم یعا فابیالماء جم یه السالم فمرسا فیوسطه ثم أمر عل

هذا خالف ما : الطحال وعرقه فقال له جلد یه کله وصار دما کله حتى بقیالطحال وخرج ما ف

 یکیچرا . (هستند یکیطحال و کبد ، نیر المومنیام يا«ی عنی]6[ ».نهما هذا لحم وهذا دمیب

تا . دیاوریدو تشت آب ب. ستندین یک. یدروغ گفت: فرمودند) حرام است يگریحالل و د

جگر و طحال و دو تشت ک ) یه السالمیعل( امام يبرا. را ثابت کنم ینکه خالف آنچه گفتیا

سپس امر فرمود که هر کدام را در . دیجگر و طحال را از وسط پاره کن: فرمودند. آب آوردند

از آن کم نشد و  يزید شد و چینکه کبد سفیتا ا، دند و در آب حل شدییسا. آب بسابند

نکه پوست ید نشد و هر چه درونش بود خارج شد و همه اش خون شد تا ایطحال سف

ن اختالف و یا: به آن شخص فرمودند) ه السالمیعل( امام. ماند یرگ از آن باق طحال و

 یطحال خون منجمد است ول ».خون يگریگوشت است و د یک؛ ین آن هاستیتفاوت ب

در . دارد یاز به بررسین. میدار يادیات زیدر مورد طحال روا. گوشت رنگ شده است، جگر

، دیطحال را نخور«ی عنی] 7[ ».ت الدم الفاسدیفإنه بال تأکلوا الطحال «: دیفرما یم یتیروا

ت الدم یال تاکل طحاال ألنه ب«: دیفرما یم يگریت دیو در روا ».را خانه خون فاسد استیز
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مضغۀ  ».طان استیده شیرا خانه خون و جویز، دیطحال نخور«ی عنی] 8[ ».طانیومضغۀ الش

است که از  یمضغۀ همان گوشت. ردیگ یم که دردهان قرار یتکه گوشت يبه معنا یدر عرب

  .شود یم علقۀ ساخته

طان است و احتمال یده شینکه جویا یک؛ یدو احتمال دارد) طانیمضغۀ الش( طانیده شیجو

  .طان استیش يها دهیجو، نست که طحال محل جمع شدنیگر اید

  زم کار طحال در بدنیمکان

 يها ند که گلبولیگو یم امروزه؛ در طحال است یزمیچه مکان. افتد یم در بدن یاتفاق

خون است و آن را  یشوند و طحال صاف یم خون در طحال جمع يها د و قرمز و پالکتیسف

شود با گلبول قرمز  یم وارد بدن یکروب وقتیم. کند یم هیتصف یکند و از مواد اضاف یم صاف

کروب بر آنها یم یشود و گاه یم روزید پیگلبول سف یگاه. کند یم مبارزهها  د و پالکتیو سف

د و قرمز و یکروب دور گلبول سفیدو تا زائده از م، کروبیم يروزیموقع پ. شود یم روزیپ

 را جذب بدن خودشها  شود و مواد درون گلبول یم ش بستهیرد و رویگ یم پالکت را

ات چقدر ید رواینیبب. کروب استین کار میا. مکد یم مواد را. زدیر یم رد و تفاله را دوریگ یم

گلبول قرمز  يها تلف شده. طان را به کار برده اندیده شیر جویکه تعب. ان فرموده اندیف بیظر

  .ه شودیرود تا تصف یم درون طحال، د و پالکت هایو سف

. رود یم خون فاسد درون طحال) ه السالمیعل( امام. بان فرموده اندیبا زبان آن روز 

خوردند و آن را محل  ینم شمارد و آن را یم طحال را قذر) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریپ

  .دانند یم جمع شدن خون فاسد

کروب و یم یعن. یطان استیش ينکه طحال غذایا یک؛ یات استیدو احتمال در روا

ده و یطان جویخون که ش يها نست که کشتهیگر ایاحتمال د. کنند یم از آن استفادهها  روسیو

  .ندیگو یم طانیده شیآن جوشود که به  یم در طحال جمع، رها کرده



88 

 

ا . یکه سرطان خون دارند یکسان. ان شده استیات بیز سوداست که در روایطحال سر ر

 د پالکت خونشان کمیکه شدها  نیا. کند ینم دیا قرمز تولید یا گلبول سفیبدنشان پالکت 

من یه به، د نکندینست که امکان دارد که بدن پالکت تولیک علت ا. یدو علت دارد. شود یم

جاد ینست که در طحال خلل ایگر ایو علت د. شوند یم چشم و لثه يزیجهت مبتال به خونر

با توجه . رد و خون سالم را خارج کندیرا به اشتباه بگها  و گلبولها  پالکت يها شده و کشته

  .طحال را استفاده کند يد طحال را درمان کند و داروهایکه بنده عرض کردم با یبه مبان

  :اتیاحتماالت در مورد طحال در روا یبررس

کروب و یم یعن. یطان استیش ينکه طحال غذایا یک؛ یات استیدو احتمال در روا

ده و یطان جویخون که ش يها نست که کشتهیگر ایاحتمال د. کنند یم از آن استفادهها  روسیو

ن آنها بشود ید بیو شا. ندیگو یم طانیده شیشود که به آن جو یم در طحال جمع، رها کرده

طان یطحال لقمه ش«ی عنی]9[ ».طانیفهو لقمۀ الش«: دیفرما یم م کهیت داریروا. جمع کرد

  «.است

 »من هذا الکبش یبینص یاعطن: س فقال لهیاتاه ابل«: دیفرما یم يگریت دیو در روا

  «.طان از گوسفند استیطحال سهم ش«ی عنی]10[

 البته. روس استیکروب و ویطان و میش يغذا، است که طحال ید احتمالیموها  نیا

 درون طحال، کشته یمواد خون. طحال سهم گوسفند از خون است: شود جمع کرد که یم

 يکروب همه جایهست که م یاشکال. طان استیش ينست که طحال غذایظاهر ا. رود یم

نست یپاسخ ا؟ ان شده استیچرا فقط طحال ب. کند یم کند و مصرف یم هیرود و تجز یم بدن

  .تمیرفیهر دو احتمال را پذ، که

  :سوال

  ؟شود یم يماریا خوردن طحال سبب بیآ
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د خون یکه نبا یلیبه همان دل. خون است، خود طحال. البته جواب واضح است: پاسخ

دهان و بدن و زرد شدن چهره  ییمثل بد بو؛ خون يها يماریو ب، د طحال خوردینبا، خورد

  .دارد یرا در پ. . . و

صفرا ، شود یم گلبول قرمز کم یعن. یشود یم خون کم یعن، یکند یم رییرنگ بدن تغ یوقت

 يمارینکه خوردن طحال باعث بیخالصه ا. خواهد شد یج بررسیبه تدر. کند یم غلبه

با حکومت . م واقعا دم استییاگر نگو. ل به خون شدیکال تبد، در آب حل شد یوقت. شود یم

  .شود یم خون را شامل يها يماریدارد و بشود که حکم خون را  یم مشخص

والن علته وعلۀ الدم ، ه من الدمیحرم الطحال لما ف«: دیفرما یم م کهیدار يگریت دیروا

بخاطر ، طحال حرام شده است«ی عنی]11[ ».الفساد یها فیمجر يجریتۀ واحدة النه یوالم

خون  يمجرا يجاررا طحال یز. کسان استینکه در آن خون است و علت خون و مردار یا

  «.و مردار است در فساد

طحال «ی عنی]12[ ».ت الدم الفاسدیال تأکلوا الطحال فإنه ب«: دیفرما یم يگریت دیو روا

  «.را خانه خون فاسد استیز، دیرا نخور

  :خون فاسد يمعنا

 دیدر بدن تول يدیم که گلبول سفینیب یم؟ خون فاسد کدام خون است، دارد یفیظر يمعنا

زخم در  ین است که وقتیکار پالکت ا. کند یم خودش حمله، دفاع از بدن يبجا شود و یم

د یآ یم يریجلوگ يبجا یکند ول یم را سد يزیخونر يجلو، با جمع شدن، بدن باشد

گلبول . ستید بشود که نرمال نیتول ید که پالکتیآ یم يفشار. بندد یم را یخون يها رگ

 دن خون فاسدییخوردن طحال باعث رو. ستینشود که نرمال  یم دیتول يد و قرمزیسف

م که یدار یتیروا. خانه خون فاسد است، طحال: دیفرما یم م کهیدار يگریت دیروا. شود یم

ت مشکل ین روایا ینبت من الدم الفاسد ول. یگر هستندیه هم دیشب. نبت استیت ید روایمو

ت یروا. دیآ یم به وجودن است که از خون فاسد یش ایمعنا. اضافه است »من« کلمه. دارد
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ت با هم تفاوت یدو روا. شود یم معنا عوض. نبت الدم الفاسدیالطحال : دیفرما یم اول که

ست از خون یمعقول ن. دیآ یم طحال از خون فاسد به وجود: دیگو یم تین روایا یدارند ول

، فساد خون ممکن است منظور. باعث سرطان خون ممکن است بشود. دیایفاسد به وجود ب

  .و ممکن است تناسب پالکت و گلبول بهم بخورد. سرطان باشد

  :غدد و خوردن آن

م که یدار یتیروا. شود یم يماریاست و سبب انواع ب یاز محرمات اله، خوردن غده ها

حرك یخرج منه الغدد فإنه یإذا اشترى أحدکم لحما فل«: دیفرما یم) ه السالمیعل( ریحضرت ام

، را خارج کندها  د غدهیبا، دیگوشت خر، از شما یکیکه  یزمان«ی عنی]13[ ».عرق الجذام

  «.کند یم کیژن جذام را تحر، نیرا ایز

اده یز یکیژنت يها يماریاگر امروزه ب. هست یکیژنت يها يماریجذام به عنوان نمونه ب

ک کننده یپس خوردن غدد تحر. ع شده استیشا یکیمشکالت ژنت. بخاطر دشول است، شده

  .است یکیژنت يها يماریب

  :گوشت خوك

کُم یحرِّمت علَ﴿: دیفرما یم که. خوردن گوشت خوك از محرمات مسلم در قرآن است

نْزِیالْمالْخ ملَحو مالْديها جز حرام »گوشت خوك بر شما حرام شده است«ی عنی]14[﴾رِیتَۀُ و 

  .ستین یچ اختالفیمسلم است که ه

نست که مسوخ است و گوشت انسان است و یا؛ حرمت يبرا یل اولیدل: علت حرمت

گوشت انسان . حرام است، چون گوشت انسان حرام است و خوك در اصل انسان بوده است

تواند گوشت انسان را  ینم خلق کرده است که يخداوند طور یول، ستیحرام ن یبخاطر نه

: نفرمود. دیآ یم بدتان، از شما دوست دارد که گوشت برادرش را بخورد یا کسیآ. بخورد

گاو . خورند ینم ییهر غذا. وانات مشخص استیدر ح. دیکراهت دار: فرمود. حرام است
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آمدند و به گاو . دیآ یم شیخورد و اگر بخورد مشکل پ یم اهیخورد و گ ینم گوشت

  .شدند يگاوها خوردند و مبتال به جنون گاو، سبز يها استخوان مرده دادند به عنوان رشته

د ینبا. نطور استیانسان هم هم. زه استیطبق غر. گوشت و استخوان بخوردد یگاو نبا

 یباقها  نینست که مسوخ بودن ایده بنده ایعق. شود یم ماریگوشت برادر را بخورد واگرنه ب

  .گوشت خوك مثل گوشت انسان است و انسان کراهت دارد. مانده است

  :ریت علت حرمت گوشت خنزیروا

ال یفا ودلیر ألنه مشوه جعله عز وجل عظۀ للخلق و عبرة وتخویالخنزحرم «: میت داریروا

چون ؛ خوك حرام شده است«ی عنی]15[ »على ما مسخ على خلقته والن غذاءه أقذر األقذار

مردم قرار داده است و  يبرا یو آن را موعظه و عبرت و ترس. چهره اش زشت شده است

  «.افات استه ان کثیو چون تغذ. ل بر مسخ شدن آن استیدل

م که یگو یم بنده. ه مسوخ شده اندید خوك مسخ نشده است و بقیبگو ید کسیشا: اشکال

  .و خوك سرشار از کثافت هاست. هستندها  فرزندان آنها  نیخودش مسخ شده است و ا

ند که دگرگون یگو یم يزیمشوه به چ. نداشت ینطور بود اشکالیاگر در اصل ا: نکته اول

  .بوده و زشت شده است پس انسان. شده است

که  یوانیک قانون هست که انسان هر حی »الن غذاءه أقذر األقذار« عبارت: نکته دوم

، ش خوب استیاگر غذا. وان نگاه کندیآن ح يد به غذایبا، خواست گوشش را بخورد

چون ، دیخوك نخور. کرد يرا درجه بندها  توان گوشت یم. وان خوب استیگوشت آن ح

. ن جهت گوشتش حرام استیوبهم. خورد یم وان رایمدفوع انسان و ح. کثافت است يغذا

چون همه . ندیگو یم ش است کهیبخاطر غذا. خوك پرندگان است: ندیگو یم درباره مرغ

و . خورد یم فقط گندم. کبوتر بر خالف مرغ است یول. کرم و پرندگان. خورد یم ز رایچ

مرغ . گوشت کبوتر است، ن گوشتیجهت بهترن یبه هم. خورد یم ز رایسالم و تم يها گندم

ا جو یاگر مرغ فقط گندم . زتر استیش از مرغ تمیبوقلمون غذا. است يدر درجات بعد
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گوشت کبوتر است ، ن گوشت هایم که بهتریت داریروا. خواهد داشت يگوشت بهتر، بخورد

از  یلیخ يبرا. ه اش داده استیتغذ، مانده نانش یبا باق يا لهیاز قب یک دختر جوانیکه 

  .درمان استها  يماریب

 هیتغذ ییاهان دارویچون از گ، گوشت گوسفند خوب است: نکته درباره گوشت ها

د گوسفند چرا رفته را یبا. ن گوشت هاستیبهتر. خورد یم و بنفشه یشن و کاسنیآو. کند یم

  .م داشتینده درباره گاو و گوسفند خواهیآ  در یبحث. میمصرف کن

 بدش، و طبع انسان از گوشت خودش. گوشت انسان بوده است، پس خوك گوشت

باور  یاگر کس. خواهد داشت يادیخوردن آن ضرر ز. بواسطه طبع است يزیهر چ. دیآ یم

اد یمسوخ ز یحرام فقط چهار مورد است ول. نخواهند خورد، کند که گوشت انسان است

  .ردیپذ ینم راها  نیو طبع انسان ا. لیمون و فیمثل خرس و م. است

) ه السالمیعل( حضرتي. ادیکثاقت هاست با اسباب ز، نیف تریاو کث يغذا: تتمه بحث

شاخدار است که سبب  يکرم کدو، که در گوشت خوك است یکرم. اسباب را نفرموده است

شتر یهر چقدر علم ب. آورد یم يند که سکته مغزیگو یم و خودشان. زخم شدن معده است

نقدر خوك یا. شتر مشخص خواهد شدیب) هم السالمیعل( ائمهعظمت کلمات ، شرفت کندیپ

  .پدرانشان را خوردند، خواستند راحت بشوند یم اد شدند کهیز

  :خاك و خوردن آن

ن هم سبب ابتال به یفرموده و ا یحرام است و شارع از آن نه، است یجزء محرّمات اله

إن اهللا عز «: دیفرما یم تشیک روا، یمیتش را خواندیکه دو تا روا یاتیروا، است يماریب

ی، خداوند تبارك و تعال«ی عنی]16[ ».تهین على ذرین فحرم أکل الطیوجل خلق آدم من الط

  «.آدم حرام کرد ي هیپس خوردن گل بر ذر، حضرت آدم را از گل خلق کرده

 یورث السقم فین وهو یطان أکل الطیأکثر مصائد الش«: دیفرما یم میدار يگریت دیروا

أکله وضعف عن العمل یکانت قبل أن  ینا فضعف عن قوته التیج الداء ومن أکل طیهیالجسم و
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ی عنی]17[ ».هین قوته وضعفه وعذب علیأکله حوسب على ما بیعمله قبل أن یکان  يالذ

ن یشتریب، کند یم گرفتار، کند یم له انسان را شکاریطان به آن وسیکه ش ين مکریشتریب«

سبب ، شود یم بدن يماریسبب ب، خوردنِ خاك، خاك است، برد یم کار طان بهیکه ش یرنگین

، جان نداردیکه ه يماریب یعنی يماریجان بیسبب ه. (شود یم در بدن يماریبوجود آمدن ب

 که گل یکس، کند یم جان واداریبه ه) ، آورد یم جانیرا به ه يمارین بیا، نهفته است

ف یداده ضع یم که قبال انجام ییاگر از کارها، ف بشودیضع، روش کاسته بشودیخورد و ن یم

  «.شود یم شودو عذاب یم امت حسابیروز ق، ناتوان شده، شده

ط یو در شرا. کروب استیروس و میامروزه هم ثابت شده است که خاك پر از و: نکته

، بشود، که مناسب باشد ییوارد جا یوقت یول. و تمام صفات مرده را دارد. ردیم یم سخت

دا یط مناسب که پیمناسب و در شرا يجا یول، ک مرده را داردیتمام صفات . شود یم زنده

که نهفته  يماریب؛ در بدن است يماریخوردن گل سبب ب. کند به رشد کردن یم شروع، کند

، شود یم فیخورد بدنش ضع یم که گل یکس، کند یم کیآورد و تحر یم جانیاست را ه

  .که گل نخورده بود یف تر از زمانیضع

  :سواالت

  ؟ستیچ یگرنیم يها باشد و درمان سر درد یم ه سریکه در ناح ییها يماریب. 1

گشادتر از . شود یم سر هست که گشاد يتو ییها ک رگ، یگرنین علت میگرن اولیم

کند و  یم دایسرعت پ، رسد یها م ن رگیبه ا یشود که خون وقت یم ن سببیحد معمول و ا

  .احساس نبض در سر و سر درد را به همراه دارد، ن سرعتیا

ه کنجد یروغن بنفشه پا، شیاز درمان ها یک؛ یمیدار يمتعدد يها گرن درمانیدرمان م

صلوات اهللا ( امبریم که پیت داریاست روا یگرنیدرمان سر درد م، خود روغن کنجد. است

  .ختندیر یم گرنیم يبرا يزیروغن کنجد درون د) ه و آلهیعل
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ن روغن بنفشه را یچون ا. روغن کنجد است، ه اشیکه پا يا روغن بنفشه: گرنیم درمان

ا یتون یا روغن زیا روغن کنجد ؛ یکنند یم به گل بنفشه اضافه یروغن، کنند یم هیته یوقت

گرن از یروغن کنجد است درمان م، ه اشیکه پا يا ن روغن بنفشهیو ا. گرید يها روغن

به . است یهم دارد و آن روغن بنفشه با کاسن يگریدرمان د کین یعالوه برا؛ ه استیدوناح

ا اگر یبمالند و  یشانیپ يزند و رویش بریرا له کنند و روغن بنفشه رو ین صورت که کاسنیا

 يزند و رویش بریو گل بنفشه رو) ه السالمیعل( امام رضا يدارو؛ اب کنندیآس، خشک باشد

  .شود یم درد فورا ساکت، بمالند یشانیپ

  ؟ستیمعده درمانش چ ي هیزخم معده و سوزش در ناح. 2

و اما راجع . زندیبر ینیب يد تویم روغن کنجد بایکه عرض کرد يا زخم معده روغن بنفشه

که ان شااهللا  يا ن درمان زخم معده مرکب دو است از مرکبات ده گانهیبهتر، به زخم معده

 يماریدم کل بیشا، هستها  يماریاز ب یلیم که درمان خیده تا مرکب دار، م خواندیخواه

کند  یم کل مشکالت معده را درمان، ستیار خوبیبس يمعده دارو يبرا، مرکب دو. هاست

کند  یم زخم معده را هم درمان، شود یم قه درد معده ساکتیبعد پنج دق. قهیظرف پنج دق

چهره را  يزردکند و  یم و برافروخته. کند یم بایچهره را هم ز، کند یم تیمعده را هم تقو

ده اش که مورد سوال شده یک فاین حداقل یهم دارد حاال ا يگریموارد د. کند یم برطرف

 یل بطور کلیل و زنجبیزنجب يالبته چا. کند یم ن است که معده و زخم معده را درمانیهم

معده و زخم معده  ياه دانه هم برایخوردن عسل با س، د و مناسب استیزخم معده مف يبرا

  .عسل است یبطور کل، ن درمان زخمیت بهترخوب اس

ن ارده همراه یسوال کردند که اگر ا. آورد یم ضعف حافظه، د که خوردن اردهیفرمود. 3

 که همراه گردو خورده يریمانند پن، خورده بشودها  نیره و خرما و امثال ایعسل و ش

  ؟شود یم ا عوارضش برطرفیآ. شود یم
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هر . کند یم ادیکند و حافظه را ز یم بلغم را کم، کند یم ادیحافظه را ز، خوردن عسل

، کند و کنجد یم ادیعسل هم حافظه را ز. کند یم ادیحافظه را ز، کند یم که بلغم را کم يزیچ

 یلیدل، ن دو تا را با هم بخوردیا یباالخره اگر کس. کند یم فیضع، کند یم حافظه را کم

امکان دارد . فیشود و نه ضع یم تینه حافظه تقو، گر را مهار کنندیهمد، دیشا یول؛ میندار

  .ت حافظه نباشدیاگر موجب تقو، ر از عسلیگر غید يزایچ یول

  .ق کف دست و پا سوال کرده اندیتعر. 4

هستند چون صفرا  يکه صفراو ینوعا کسان. عرق دست و پا بخاطر رطوبت بدن است

 یوقت؛ شود یم بدن مرطوبو ، خورند یم شوند و آب یم ادیگرم و خشک است تشنه ز

درمان . درمان صفراست، درمانش. شود یم ادیشود و آب بدن ز یم ادیق زیمرطوب بشود تعر

ه ینا و آله و علینب یعلی (م که حضرت موسیت داریدر روا. ل استیخوردن اطرف، عاجل آن

 یبیترک ل را سفارش فرمود کهیخداند متعال به او اطرف. ت کردیاد شکایاز رطوبت ز) السالم

خرما ، لیعالوه بر اطرف. کند یم که رطوبت را خشک. ه و روغن زرد استیلیهل، از عسل

  .بخورند و بعدش آب نخورند

 یسندروم پا سوال کردند که عوارضش داغ شدن و سوزش کف پاهاست که هر کس. 5

  داند یم خون را علتشیمثل غلظت خون و چرب يزیچ

گردن است که  يها مهره، علتش گردن. ستینا نیعلتش صفرا و غلظت خون وا، پا یداغ

دو ، ندارد و درمانش یشود و خود پا مشکل یم در پا یدچار خلل شده است و باعث گرم

نکه حجامت کند و برگردد به خون حجامتش نگاه یگر ایروز بدون متکا بخوابد و درمان د

  .شود یم کند از گردن درد خوب

  .30هیآ، 42/سورهيشور [1]

  .7هیآ، مائدةسوره  [2]

  .485ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [3]
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  .اء التراثیط داراالح، 162ص، 62جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [4]

  .254ص، 6ج، ۀیط االسالمی، نیخ کلیشی، کاف [5]

  .254ص، 6ج، ۀیط االسالمی، نیخ کلیشی، کاف [6]

  .615ص، خ الصدوقیش، خصال [7]

  .220ص، 6ج، ۀیاالسالمط ی، نیخ کلیشی، کاف [8]

  .339ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [9]

  .562ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [10]

  .485ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [11]

  .615ص، خ الصدوقیش، خصال [12]

  .254ص، 6ج، ۀیط االسالمی، نیخ کلیشی، کاف [13]

  .3ه یآ، سوره مائدة [14]

  .اء التراثیط داراالح، 165ص، 62جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [15]

  .ۀیط االسالم، 265ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [16]

  .ۀیط االسالم، 266ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [17]
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  93/11/05. ها يماریاسباب و علل ب 8

 یحاال بعض. شوند یم يماریگناهان سبب ب، گناه است، ها يماریاز علل و اسباب ب یکی

 يمارین هم سبب انواع بیا، خوردن خوك، خوردن گوشت خوك: م مانندیگناهان را ذکر کرد

  .شود یم

 ان گوشت خوكیعیامروزه از مسلمانان و ش یکس، ستین مبتال بِه نید ایبگو ید کسیشا

ما را  يک جورین هم مبتال بِه است و خالصه یا، ن است کهیقت ایحق یول؛ خورد ینم

  .خوراندند و به ما دادند

خوك  ین پوست کپسول از پیا، دیآ یم که از خارج از کشور ییها ن کپسولیامروزه ا

خبر ، میخور یم خوك یما پ، میچقدر ما کپسول در طول عمر مصرف کرد، شود یم درست

چون ما ، خوك خوردن هم مبتال بِه است، ن هم مبتال بِه استیپس ا. میاطالع ندار. میندار

خوك  ید هم پیآ یم که از خارج ییها ریپن یبعض. میم و خبر نداریخوك خورد یک عمر پی

  .نها هم محل ابتالستیا، حال يا یعل. دارند

  :گل، خوردن خاك یبررس

ن هم سبب ابتال به یفرموده و ا یحرام است و شارع از آن نه، است یجزء محرّمات اله

إن اهللا عز «: دیفرما یم تشیک روا، یمیتش را خواندیکه دو تا روا یاتیروا، است يماریب

ی، خداوند تبارك و تعال«ی عنی] 1[ ».تهین على ذرین فحرم أکل الطیوجل خلق آدم من الط

  «.آدم حرام کرد ي هیپس خوردن گل بر ذر، حضرت آدم را از گل خلق کرده

 یورث السقم فین وهو یطان أکل الطیأکثر مصائد الش«: دیفرما یم میدار يگریت دیروا

أکله وضعف عن العمل یکانت قبل أن  ینا فضعف عن قوته التیج الداء ومن أکل طیهیالجسم و

ی عنی] 2[ ».هین قوته وضعفه وعذب علیأکله حوسب على ما بیعمله قبل أن یکان  يالذ

ن یشتریب، کند یم گرفتار، کند یم له انسان را شکاریطان به آن وسیکه ش يا لهین وسیشتریب«

، شود یم بدن يماریگل سبب ب، خوردنِ خاك، خاك است، طانیبرد ش یم که به کار یرنگین
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جان یکه ه يماریب یعنی يماریجان بیسبب ه. (شود یم در بدن يماریسبب بوجود آمدن ب

 که گل یکس، کند یم جان واداریبه ه، آورد یم جانیرا به ه يمارین بیا) نهفته است، ندارد

ف یداده ضع یم که قبال انجام ییاگر از کارها، ف بشودیضع، روش کاسته بشودیخورد و ن یم

د من یاگر بگوي؟ چرا نشسته نماز خواند ».شود یم امت حسابیروز ق، ناتوان شده، شده

  .يو سبب شده ناتوان بشوي، ن است که خودت عمداً گل خوردیناتوان بودم جوابش ا

  :تیح روایتوض

مار یسبب ب، شود یم يماریسبب ب، ن معنا است که خوردن گلیت دالِّ بر این روایپس ا

کند که خوردنِ گل سبب ابتال به  ینم انیت بین را روایاي؟ ماریاما کدام ب. شدنِ بدن هست

  .شود یم يماریکدام ب

که  يماریک ب، یشود یم يماریجان بیسبب ه، خوردنِ گل: دیفرما یم: تینکته از روا

او ، جان نداردیکه نهفته است و ه يماریعلت و سبب ب، البته احتمال دارد مراد، نداردجان یه

که در  یروس زمانیو، روس هستیو، آنچه که در خاك هست. باشد، آورد یم جانیرا به ه

ط مناسب یدر شرا یوقت یول. ک مرده را داردیحالت مرده دارد و تمام صفات ، خاك است

  .شود یم د و زندهیآ یم جانیبه ه، ردیگ یم قرار

 يماریجان بیروس سبب هیو: دیفرما یم، ن واقعه داردیاز ا یفیر ظرییت تغین روایا

، دیآ یم جانیبه ه، جان ندارد و حالت مرده داردیکه ه يماریو سبب ب يماریآن ب، شود یم

  .شود یم تش از نو شروعیشود و فعال یم زنده

سبب ضعف بر خوردن گل که سبب : دیفرما یم ت در آخرین روایالبته ا، خب یلیخ

  .حالت زهر دارد. است بلکه کشنده است یخطرناک يماریب، شود یم ضعف

: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریاز پ یتیروا، مین معنا داریدر ا يات متعددیروا

در ، ردیکه گل بخورد و بم یکس«ی عنی] 3[ ».ن فمات فقد أعان على نفسهیمن أکل الط«

  «.کمک کرده به مرگ خودش، کرده است یقت خودکشیحق
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نِ فَقَد أَعانَ یمنْ أَکَلَ منَ الطِّ«: دیفرما یم) ه و آلهیصلوات اهللا عل( امبریاز پ يگریت دیروا

هلَى قَتْلِ نَفْسل یکس«ی عنی] 4[ »عدر قتل خودش کمک کرده ، قتیدر حق، خورد یم که گ

  «.است

ه یعل( ریحضرت ام: خورد یم که گل يدر مورد مرد) ه السالمیعل( ریاز حضرت ام یتیروا

ال تأکله فإن أکلته ومت کنت قد أعنت على «: فرمود و سپس فرمودند یاو را نه) السالم

به  يا قت کمک کردهیدر حقي، ریو بعد بم ياگر گل بخور، گل نخور«ی عنی] 5[ ».نفسک

  «.مردنِ خودت

  .قتیاست در حق یشود و کمک به کشتن و خودکش یم گل سبب مرگ ن خوردنِیپس ا

من «: دیفرما یم میدار یتیروا، کند یم اد خوردنید به زین را مقیگر ایات دیالبته روا

اده یکه در خوردنِ گل ز یکس«ی عنی] 6[ ».دم نفسه ین فقد شرك فیأکل الط یانهمک ف

ات ین روایاز ا یحاال به طور کل، خب یلیخ ».ک خون خودش استین شریا، کند يرو

خوردنِ گل ها  يماریاز علل ب یک. یاست يماریخوردنِ گل سبب ب، شود که یم استفاده

  .است

  :معلول ِ گل يها يماریب

ت یروا. کند یم انیما ب يکه معلول خوردنِ گل هست برا ییها يماریب، میهم دار یتیروا

ه داء یج علیهیو، ریورثه البواسیو، جسده یتقع الحکۀ فن فإنه یمن أکل الط«: دیفرما یم میدار

مبتال به خارش ، خورد یم که گل یکس«ی عنی] 7[ »هیه وقدمیذهب بالقوة من ساقیو، السوء

که  يماریب، میبدخ يماریجان بیسبب ه، شود یم ر همیبواس يماریسبب ب، شود یم در بدن

قدرت ساق پا و پاها را به  ».برد یم نیرو را از دوتا ساق پا و پاها از بین، العالج است

حاال ، خارشِ بدن است يماریپس خوردنِ گل سبب ب. برد یم نیبرد و از ب یم لیتحل

  ؟ستیشود چ یم که سبب خارش بدن ییها يماریب
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 خوردنِ گل سبب خلل در کبد؛ مییم بگویتوان یم قتیپس در حق، است يمشکل کبد یکی

. شود یم خون یسبب آلودگ، پس خوردن گل، خون است یآلودگ، گرشیسبب د، شود یم

  .بد است يماریسبب ب: دیفرما یم ت همیروا

  :بد و سخت يماریب

فعل . کنند یم انسان را خراب ي که چهره ییها يماریبه ب، سخت يها يماریبد به ب يماریب

پس خوردن گل . ندیگو یم بد يماریبها  نیبه ا، کند یم مختل، کند یم و افعال انسان را خراب

  .ممکن است شامل سرطان هم بشود. شود یم بد يماریسبب ب

هست که گل  یکمتر کس؛ ستین مسئله مبتال بِه نید ایبگو یالبته ممکن است کس: اشکال

  .بخورد

چون ؟ چرا، ن ابتالها بشودیسبب ایی، ایمیش يها ن دارویست استفاده از اید نیبع: پاسخ

که همراه با گل است و گل آن خوب  ییها يسبز. خاك است، منبعش ییایمیش يها ن دارویا

  .است يماریسبب ابتال به ب، شسته نشده است

د یشا، ندیآ یم چون از معادن است و از خاك بوجودیی، ایمیش يست داروهاید نیبع

از ، تمامشها  نیا، ستندیاه نین داروها از گیا. ات هم بشودین روایو اها  فین تعریمشمول ا

  .ن و خاك هستندمعاد

تواند معدن داشته  یم چون گل همانا، ستید نیبع؟ شوند یم ا معادن جزء خاك محسوبیآ

از  یمقدار اندک یول، باشدها  ممکن است در گل، شود یم که استخراج یمعادن ي همه، باشد

  .آن ممکن است

  تذکر چند امر

  ؟کدام گناه است، شود یم يماریکه سبب ب یگناه؟ ستیمراد از گناه چ: امرِ اول

همان یی؟ ا اختصاص دارد به گناهان غذایآ؟ است یا گناهان خاصیگناهان  یا تمامیآ

نها یخوردن مردار و خوردن خوك و خوردن خون و امثال ا، گونه که قرآن داللت دارد
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 یتید سنخیا بایخالصه آ؟ شود یم گر همیا شامل گناهان دیدارد ها  نیاختصاص به ا؟ است

  ؟ستیا الزم نیوجود داشته باشد  يماریگناه و ب نیما ب

مگر  يماریست بین: دیگو یم تیدرست است که روا، م اطالق داردیکه خواند یاتیروا

 يماریوارد بر ب یچون نف، است يماریه بیت دارد در ناحیت عمومین روایاگر ا. بخاطر گناه

. ن خانه وجود نداردیدر ا يچ مردیه یعن، یالدار یمثل ال رجل ف، ال مرض، شده است

ها  يماریت بین عمومیا، ال مرَض. ت داردیداللت بر عموم یاق نفینکره در س. ت داردیعموم

 ي شامل همه، ن اطالق داردیا، ال مرَض إلّا بِذَنبٍ. ت نداردیاما گناه عموم، را داللت دارد

نه نکره ، میکُل دار ي نه کلمه. ت نداردیعموم، شود یم از اطالقش استفاده یشود ول یها م گناه

  .ستینها نیچکدام از ایه، میدار یاق نفیدر س

تواند  یم یا هر گناهیآ یول. بخاطر گناه استها  يماریب یتمام، ت داردیال مرَض عموم

ن یت دارد ایسنخ يماریاست که با ب یگناه؟ ت معتبر استیا سنخ؟ یبشود يماریسبب ب

. شود یم يماریسبب ب، دارد يماریت با بیفقط چون سنخ ییگناه غذا. شود یم يماریسبب ب

م مانند یل داریدل، میکه نص دار ییم به آنجایدهیت میسرا، میت دهیم سرایحاال اگر بخواه

  .شود یم يماریسبب ب یست ولین یینها غذایای. مانند هم بستر شدن در زمان قاعدگ، زنا

مشکل است به  ياطالق قدر ي استفاده. میاطالق استفاده کن، اتین روایم از ایتوان یم

ها  نیم اییم بگویتوان یم یاطالق دارد ول. ات فاز اول ما استیات ما رواین روایا، نکهیجهت ا

  .ستندیان نیدر مقام ب

بله گناه است اما ، ال مرَض إلّا بِذَنبٍ، ستین يمارینکه کدام گناه سبب بیانِ ایدر مقام ب

. میم از آن اطالق استفاده کنیتا ما بتوان، ست که کدام گناه استین نیان ایدرمقام ب؟ کدام گناه

د ینجا شایا. ان باشدیمتکلّم در مقام ب، ان باشدین است که در مقام بیاطالق ا ي شرط استفاده

  .ستیان نیم در مقام بییبگو
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انسان را خلق کرد  یخداوند تبارك و تعال؛ ن استیات فاز دوم مضمونش ایروا: امر دوم

ت یانسان صالح يبرا يزیت دارد و چه چیبدن انسان صالح يبرا يزیداند چه چ یم و

  .ندارد

 ینه، ت نداردیو آن را که صالح. امر فرموده و مباح کرده است، ت داردیآنچه که صالح

؟ ت داردیانسان صالح يبرا يزیچه چ. است یینها مربوط به گناهان غذایا. فرموده است

. حرام فرموده است؟ ت نداردیانسان صالح يبرا يزیاز غذاها چه چ. مباح کرده است

شتر راجع به غذاها است و ینها ضرر دارند و بیچون ا، را حرام کرده استها  نیخداوند ا

  .ییگناهان غذا

  :ت قابل دركیسنخ

م و یاستفاده کنا اطالق را ؟ یمیت را استفاده کنیم عمومیتوان یم ین معانیا ما با وجود ایآ

ک ین ید بیبا؟ ت داردیاج به سنخیا احتیآ؟ باشد يماریتواند سبب هر بیم یم هر گناهییبگو

م و یات استفاده کنیاز روا ین اطالقیم همچنیتوانیت وجود داشته باشد میسنخ يماریگناه و ب

 عدهم يماریم خوردن غذا سبب بییاگر بگو، شود یم مثال دروغ گفتن سبب پا درد: مییبگو

ن معنا یا يک روزیتواند  یم بشر، ن قابل درك استیباالخره ا. است یعین که طبیا، شود یم

قابل ، تواند یم بله، فالن غذا سبب تب شود، خون بشود یفالن غذا سبب آلودگ. را بفهمد

  .درك است

  .مشکل استها  تیسنخ یدن برخیفهم

 ن دو تا ما تصورین ایب یتیسنخچ یه، شود یم م دروغ گفتن سبب پا دردیینکه بگویا یول

 ایشود  یم ا سبب شکم دردیآ؟ شود ینم ایشود  یم ا دروغ گفتن سبب درد دستیآ. میکن ینم

ت ید سنخین علت و معلول باینکه بیدر ا. ا نباشدیت باشد ید سنخیبا. نهایو امثال ا؟ شود ینم

ن ین ایوجود دارد بت یا سنخین است آیمسئله ا یول. ستین یمسلّم است و شک، باشد
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ت وجود دارد و هر یسنخ، شود بله یم ات ما استفادهیاز روا؟ گوناگون و مختلف يزهایچ

  .باشد يماریتواند علت بر ب یم یگناه

  :ما یرسالت واقع

ها  نیا، ستیاول ن ي که قابل درك در مرحله ییزهایدنبال چ، میهستها  زین چیما دنبال ا

قابل ، کند ینم که عقل درك ییزهایچ. میات استفاده بکنیروا م و ازیم اثبات کنیخواه یم را

ن معنا یت ما داللت بر ایرا روایز، میهستها  زین چیدنبال هم. اول ي ست در مرحلهیدرك ن

ن یکه به زم ییست پاینی. کند مگر بر اثر گناه یم که به سر اصابت یست سنگین، دارد

ا ینجا قرار داده ین سنگ را آورده و در ایگناه ان یا ایآی. کند مگر بخاطر گناه یم برخورد

ن ینه گناه ا؟ ش به آن سنگ برخورد کندیتا پا، ن گناه سبب غفلت انسان از آن سنگ شدهیا

غفلت در هرحال . ن غفلت شده استیسنگ را آورده در مقابل پا قرار داده و نه گناه سبب ا

ن یاز ا. که گناه نکرده است یا کسیکه گناه کرده  یحال کس. ممکن است عارض بشود

 یم هر گناهییم و بگویم اطالق را استفاده کنیتوان یم اتین روایات و از مجموع ایروا

که  یباشد و اختصاص به گناهان يماریتواند علت ب یم، باشد يماریتواند علت هر ب یم

لّ گناهان نها ندارد و شامل کیاختصاص به ایی، مانند گناهان غذا، میتش را ما درك کنیسنخ

  .است

  )هم السالمیعل( تیا و اهل بیانب يماریعلل ب

هم ) ه و آلهیصلوات اهللا عل( رسول اهللا يماریو ب) ه السالمیعل( ریچشم درد حضرت ام

نها یکه مبادا ا، گران استیبلکه بخاطر گناه د، اما نه بخاطر گناه خودشان، بخاطر گناه است

نها صادر ین همه خارق العاده از ایا، نها صادر شده استین همه معجزه از ایا. را عبادت کنند

گرفتار  یدر کودک یسیحضرت ع: م کهیدار یتیروا. کنند یم نها را عبادتیمردم ا، شده است

ن حال هم او را یشد و در عیمارِ کودکان میمبتال به ب یدر بزرگ، شد یم بزرگساالن يماریب

  .بعد هم گفتند خود خداست، گفتند پسر خدا است یم. عبادت کرده اند
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: دیفرما یم نست کهیل هم ایم و آن دلیل داریما هم دل. ن هم علتش گناه استیپس ا

 يها البته ما انشاءاهللا علت. است یاق نفینکره در س، مگر بخاطر گناه است يماریست بین

 نها عللیالبته ا، روسیکروب و ویمانند چشم زخم و مانند م. م خواندیهم خواه يگرید

م که بعداً یک علل مستقیاست و ها  نیهم، میر مستقیم غیدار یک عللیاند و  يماریم بیمستق

  .م گفتیخواه

ما اختلج «: نستیتش ایروا. مگر بخاطر گناه يماریست بین؛ میپس حاال که عموم دار

 ییچ پایکند و ه ینم جهش یچ رگیه«ی عنی] 8[ »کمیدیعرق و ال عثرت قدم إال بما قدمت أ

  «.خودتان يها مگر بخاطر کار، کند ینم با سنگ برخورد

ن برخورد پا با یهر کجا که باشد و ب، هر گناه، ن گناهیوجود ندارد که ب یتیسنخ: نکته

اگر . میفهم ینم ما ید باشد ولیحتماً با، میفهم ینم ن دوتا ماین ایب یتیسنخ. ا با سنگین یزم

ن برخورد پا با سنگ و گناه سبب غفلت یاسببش غفلت است و غفلت باعث ، نیم ایگفت

 تیروا. ستیآن باعثش غفلت نی؟ افتد چ یم سر انسان يکه رو یپس اون سنگ. بشود

  .فتد مگر بخاطر گناه استیکه بر سر انسان ب یست سنگین: دیفرما یم

وال خدش ، وال نکبۀ حجر و ال عثرة قدم، س من التواء عرقیل«: دیفرما یم گرید یتیروا

و برخورد سنگ با سر و  یچش رگیست پین«ی عنی] 9[ ».عفو اهللا أکثریعود إال بذنب و لما 

، بخشد یم که خدا يو مواردی. مگر به خاطر گناه، برخورد پا با سنگ و خراش چوب

  «.شتر استیب

، ۀ وال نقص رزق إال بذنبیفما من بل، توقوا الذنوب«: دیفرما یم م کهیدار يگریت دیروا

بۀ فبما کسبت یوما أصابکم من مص ": قال اهللا عز وجل، بۀیوالمص، والکبوة، حتى الخدش

ي، و کمتر شدن روز ییست بالین. دیزیاز گناهان بپره«ی عنی] 10[ »"ر یعفو عن کثیکم ویدیأ

 خداوند عزوجل. بتیچاله و مص يخراش و افتادن تو یحت. است یمگر بخاطر گناه
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است که انجام داده  یمگر بخاطر گناه، که به شما اصابت کند یبتیست مصین: ندیفرما یم

  «.دیا

و  يماریفقط سبب بیی، ست که گناهان غذاین ينجوریا، ن واضح استیا، خب یلیخ

 يها نها سبب بالیا، م و غصب کردنیتیمثال خوردن مال  یشود و گناهان مال یم بدن يبالها

تواند  یم م همیتیخوردن مال . ستین ينجورینه فقط ا! شود یم ریانسان فق، شود یم یمال

 یلیخ. ندارد ییاختصاص به گناه غذا، ت داردیات ما عمومیچون روا؛ بشود يماریسبب ب

  .ن بحث تمام شدیخب ا

  .شوند یم يماریگناهان سبب ب، شود که یم ات استفادهیپس از روا

  :انواع گناهان

کدام ؟ شود یم گناه محسوب يزیچه چ؟ گناه است يزیچه چ؟ ستین گناهان چیحاال ا

  .شوند یم يگناهان دسته بند، میما سلسله مراتب دار؟ شود ینم گناه محسوب یکی

  قن از گناهانیقدر مت

، کنند یم نه ارا گناه حسابیتمام بشر ا، است که تمام بشر قبول دارند یگناهان يک سری

، کشتن، گرانیتجاوز به حقوق د، مانند ظلم. کنند یم را گناه حسابها  نیعالم ا يتمام عقال

عت و امثال یخراب کردن طب، واناتیح ي شکنجه، فانیخوردن اموال ضع، دروغ گفتن، زدن

قَن از گناهان ینا قدرِ متَیپس ا. کنند یم نها را گناه حسابیتمام عقال ا، گناه استها  نیا. نهایا

  .است

  عیگناهان مورد اشاره شرا

شرب خمر و هم بستر ، مانند زنا، شناسند یم عالم آنها راع یشرا یاست که تمام یگناهان

 یع آسمانیشرا یاست که تمام یجزء گناهان، ترك ذکر خدا هم. است یشدن در قاعدگ

  .رندیپذ یم

  گناهان مورد اشاره اسالم
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، مانند حرمت خوردن مردار، ن اسالم استیات دیاست که از ضرور یگناهان يگناه بعد

  .نهایل اگوشت خوك و امثا، خون

  ح نشده استیکه تصر یگناهان

هر چند علما در آنها ، است که در واقع گناه است و حرام است یگناهان يمرتبه بعد

ن هر چند یا؛ گرانیانواع ضرر رساندن به د یبلکه تمام. است یگناهان واقع. اختالف دارند

نها یا. نهایامثال افضا و ، هوا، آب، عتیمثل خراب کردن طب؛ مش نشده استیح به تحریتصر

مثال گوشت . شود یم ن هم گناه محسوبیا، ر خلقت خداییتغ. شوند یم هم گناه محسوب

لِ خلقت خداست و یل کنند و تبدیسبز تبد يها نها را به شکل رشتهیا. دادن به گاو و گوسفند

  .مکروهات است یبلکه شامل تمام. وان استیاست که در ح یضیل اون حالت غریتبد

  يماریامور مکروه و مستحب در بر یتاث

نوعاً . زا است يماریب یعن، ین ضرر داردیا، ن مکروه استیا: دیفرما یم اتیدر روا یوقت

 یکس، مانند نماز شب. شود یم يماریبلکه ترك کردن مستحبات هم سبب ب. است ين طوریا

 یسبب سالمتم که نماز شب یت داریچون روا. بشود يماریممکن است مبتال به ب، که نخواند

را ترك کند ممکن است به  یکه روزه مستحب یکس، نطوریروزه گرفتن هم هم. شود یم

 ماریب يها سالم است چون آدم يها ن خطاب به آدمیدر رابطه با روزه ا. مبتال شود يماریب

د روزه یفرما یم سالم يها به انسان. ستیروزه گرفتن او درست ن، رندیتوانند روزه بگ ینم

  .يمار نشویر تا بیروزه بگ یعن، یریبگ

 يماریش از اندازه سبب بین هم بیا، ش از اندازهید هم مشغول شدن به مباحات بیشا

 یعلی (سیحضرت ع. شود یم يماریهمّ و غم هم سبب ب، شود یم چون سبب هم و غم؛ شود

که در مباحات  یکس، (اد بشودیکه همّ و غمش ز یکس: دیفرما یم) ه السالمینا و آله و علینب

  .اد خواهد شدیش هم زیماریب) کند ياده رویز یلیخ

  ؟میر مستقیا سبب غیاست  يماریم بیا گناه سبب مستقیآ
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ات یچون روا. ستین يماریم بیگناه سبب مستق، شود که یم ات استفادهیاز مجموعه روا

، جذام استک عرق یسبب تحر، ا خوردنِ خونیمثال خوردنِ گل  یاگر کس، د کهیفرما یم ما

 يزهایا چ؛ یاست يماریم بیسبب مستق، ن ژنِ جزامیجان آمدن ژن جزام است و ایسبب به ه

 ا مثالیاست  يماریم بیسبب مستق، روسیکروب و ویم. طان استیگر سبب مسلّط شدنِ شید

ست که گناه سبب ین نیش این معنایا. گناه سبب افتادن سنگ رو سر انسان است: دیفرما یم

، گر استیپرت کردن سنگ توسط شخص دي، ماریم بیسبب مستق. است يماریبم یمستق

م سبب نشده که ینجا گناه به طور مستقیا. سر طرف افتاده است يسنگ را پرت کرده رو

ن گناه نوعا یپس ا. ن شکل استیهم به همها  زیه چیمار بشود و سرش بشکند و بقیانسان ب

ن سبب یا، دیدروغ بگو یست که کسین يطورن یچون ا. است يماریم بیر مستقیسبب غ

وارد بدن  یکروبیا م؛ یردین وسط قرار بگیدر ا يزیک چید یبا. مار بشودیبشود که انسان ب

  .نهایابد و امثال ایجهش ب یا ژنیوارد بدن بشود  یروسیا مثال ویبشود 

  :يماریب يت گناهان برایقت علّیحق

م یر مستقیاست و علت غ يماریگناه علت بم که یالجمله به دست آورد یف ییزهایک چی

  ؟شود یم يماریچگونه گناه سبب ب. میاوریم به دست بیخواه یم قتش رایحق. است

  ف و مهمیار ظریت بسیروا

 یت مهمیهم روا یلیخ. نه وارد شده استین زمیف در ایظر یلیم خیدار یتیک روای

فإذا . باردة یه وهیف يحارة و تجر یاالنسان و ه یف يان النفس تجر«: دیفرما یم. است

حلت به الحرارة أشر وبطر و ارتاح و قتل و سرق و نصح و استبشر و فجر و زنا واهتز و 

تکون  یالعوارض الت یفه. سیوأ یو إذا کانت باردة اهتم وحزن واستکان و ذبل ونس، بذخ

فق ذلک مأکل أو مشرب وایئۀ عملها فیکون أول ذلک إال لخطیوال ، لهایفإنه سب، منها األسقام

ئۀ یإحدى ساعات ال تکون تلک الساعۀ موافقۀ لذلک المأکل والمشرب بحال الخط یف

 یدر حال؛ کند یم دایان پینفس در انسان جر«ی عنی] 11[ ».ستوجب األلم من ألوان األسقامیف
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در انسان  یکه گرم یزمان. که سرد است یدر حال، کند یم دایان پیجر یکه گرم است و گاه

 يکُشد و دزد یم کند و یم یاحساس راحت، کند یم يتعد، شود یم دل خوش؛ دا کندیحلول پ

رقصد و دست و دل  یم کند و یم کند و زنا یم شود و فجور یم اش ظاهر یکند و خوشحال یم

همان انسان که مسرور و شاد و تجاوز و ؛ (دا کندیان پیکه سرد جر یشود و زمان یم باز

شود و  یم شود و پژمرده یم شود و خاضع یم شود و اندوهناك یم مهموم) کرد یم يتعد

ن یا. شود یم است که سبب اسقام یهمان عوارض، نیو ا. شود یم وسیرود و ما یم ادشی

نفس و آن چه  يسرد يو ابتدا. است يماریراه ب. .) و یهم و غم و اندوه و فراموش( عوارض

ن گناه در یبا ا یدنیا نوشی ییغذا. است که انجام داده است یگناه، هست يقبل بروز سرد

  «.ستیموافق ن یا خوردنی یدنیکه آن ساعت با آن نوش. موافق شده استها  از ساعت یکی

  تیح روایتوض

شود که نفس در بدن انسان  یم استفاده »االنسان یف يالنفس تجر« ن کلمهیاز ا: نکته اول

ان یانش مانند جرینکه جریا ا، یع باشدیمانند خون ما نکهیاعم از ا، ان داردیحالت جر

حاال بحثش بعداً . دارد یین است که انتقال و جابجایمهم ا. م برق باشدیدر سها  الکترون

  .خدمتتون عرض خواهد شد

 یتمام يابتدا، شود یم يمارینها هم سبب بیم ایکه االن خواند ین عوارضیا: نکته دوم

 به وجودها  ن حالتیا؛ شود یم گناه است چون گناه مرتکب، ن عوارضیو اها  ن حالتیا

  .ن عوارضیبعدش هم ا، افتد گناه استیکه اتفاق م يزین چیاول. دیآ یم

 يماریسبب ب، خالصه اولِ کار گناه، ت داردین روایا یفیظر یمعان یلیخ: نکته سوم

م به طور یکه خواند ین عوارضیا، شود ینم يماریم سبب بیگناه به طور مستق، شود ینم

خوردنِ غذا . است ییک غذا، یشود یم يماریآنچه که سبب ب، شود ینم يماریم سبب بیمستق

خورده شده که موافقِ  ین غذا در ساعتیا، شود یم يمارین غذا موجب بیا، بعد از گناه کردن

  .ستیکه خورده شده موافقِ بدن ن ییغذا، ستیبدن ن
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 یعن، یستیاون ساعت موافق ن: ندیفرما یم، میراجع به ساعت دار یبحث: نکته چهارم

مثال ، در اون ساعت موافق است ییک غذایاست که  ییها ک ساعتیم یدان یم مای؟ چ

غذا ، ت داردیچون انسان بعدش فعال؟ چرا، ن موافق استیسنگ يساعت صبح خوردن غذا

ساعت ، ستین نیسنگ يبا غذاو ساعت شب ساعت موافق . رودین میشود و از ب یم هضم

ن بخورد ممکن یسنگ يکه در ساعت شب و در شب غذا یکس. سبک است يموافق با غذا

  .نیسنگ يغذا، آن غذا يست برایآن ساعت موافق ن، بشود يماریاست سبب ب

 ییک غذایموافقِ با ، بعد اون گناه، کند یم است که گناه یکس: د کهیفرما یم: نکته پنجم

  .ستین غذا موافق نیبه سبب گناه ا. ست بخاطر گناهیموافقِ بدن ن اون غذا، است

که  ییغذا؟ در غذا؟ افتد یم اتفاق يزیدر چه چ یر و دگرگونیین است که تغیسؤال ا

بخاطر ، که موافق است یساعت، در ساعت است یا دگرگون؟ یشود یم نیسنگ، ستین نیسنگ

  ؟گناه موافق نخواهد بود

 يغذا را طور، گناه عالوه بر ساعت، میین است که بگویمسئله ااحتمال سوم در : پاسخ

. گناه و ساعت؛ دهند یم ن دو تا دست به دست همیا. ستیدهد که موافق بدن ن یم قرار

از  یکیحاال کدام . آن غذا موافقِ بدن نباشد، شوند یم دهند و سبب یم دست به دست هم

 رییساعت بدن تغ، کند یم رییساعت تغن است که یا، شتریاحتمالِ ب؟ درست استها  نیا

 نیسنگ، سبک يغذا. کند نه غذا یم رییساعت تغ. کند یم رییک بدن تغیولوژیساعت ب، کند یم

 تیچون در روا. کند یم رییساعت بخاطر گناه تغ. شود ینم سبک، نیسنگ يغذا، شود ینم

ر در ساعت ییو تغت یو نسب یپس دگرگون؛ گناه سبب شد که ساعت موافق نباشد: دیفرما یم

ر یغ ين و غذایسنگ يل بشود به غذایست که غذا تبدینطور نیا. ستیدر خود غذا ن، است

 قرار یبدنش در حال، کند یم انسان گناه یوقت. ر کندیین ساعت ممکن است تغیا، موافق

 ماریکه بخورد ب ییهر غذا. ن و چه سبکیچه سنگ؛ افت غذا را نداردیدر یرد که آمادگیگ یم
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ت در یقت نسبیپس در حق. شود یم ماریکه انسان بخورد ب ییبخاطر گناه هر غذا. شود یم

  .ستیدر غذا ن، ساعت است

  کم و رحمۀ اهللا و برکاتهیو السالم عل. میکن یم ن مقدار اکتفایبه هم

  :ده شده استیکه محضر استاد پرس یسواالت

ا ین کودکان و بزرگساالن متفاوت هست یو درمانش در ب، انگل يماریمشکلِ ب. 1

  ؟مشترك

به فرد  يکند از فرد یم تیسرا يمارین بیا، شود یم کل خانواده مبتال و گرفتار، به انگل

ها  انگل تخمک دارد و از راه تخمک، تماس یک. یباشد یم ت آن هم دو تایراه سرا. گرید

ر آب ین سرِ شیا، ستیوجه نکه مورد غفلت هست و مورد ت ياز موارد یک، یشود یم منتقل

، که دستش را با صابون ین جهت کسیبه هم. انگل است يها راه انتقال تخمک، است

از  یکیچون ؛ دیر آب را هم با صابون بشویسر ش، دیشو یم ییمخصوصاً بعد از دستشو

از ها  ن تخمکیا، ن هستیزم، گر انتقال عمده انگلیراه د. ن استیانتقال عمده ا يها راه

 ن وارد پایشود به کرم کوچک و ا یم لیتبدها  ن تخمکیبعد ا؛ نیزم يزد رویر یم افراد

. دیشد یلیخارش خ، دیش شروع کرد به خارش شدیند پایب یم ک موقع انسان، یشود یم

 کند و بزرگ یم و در بدن رشد. ن کرم کوچک وارد بدن شده استین است که ایعلتش ا

  .شود یم

  قابل توجه ینکات بهداشت

، رِ آبیتماس و ش ي ن مسئلهیا يگریت بشود و دید رعایبا یلیجارو کردن خي، زیتم

در مدرسه دست ، کنند یم از مدارس به خانواده منتقلها  شتر بچهیب، بخصوص در مدرسه ها

 يها ممکن است ظرف. کنند یم رها بطور مشترك استفادهیمثال از ش، زنند یم گریکدیبه 

سبب ها  نیدست زدن به ا. نها باعث بشودیو ا یز و صندلیوار و از میاست دممکن ، مشترك

  .شود یم و بعد سبب انتقال انگلها  انتقال تخمک
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درمان اول خوردن ، ات ما ذکر شده استیدوتا درمان در روا، درمانش: درمان انگل

 ل به خمریتبدکه اول  يا سرکه یعن، یاست يخلُّ الخمر ي البته سرکه؛ سرکه در ناشتا است

 يها ن سرکهیخرما است و ا ي و سرکه يانگور ي ن سرکهیلِ به سرکه و ایشود بعد تبد یم

ل به خمر یدهند تبد ینم نها اجازهیچون ای، صنعتی، شرکت يها نه سرکه یعیو طب یخانگ

ن یصبحِ ناشتا نصف استکان اگر افراد خانواده بخورند ا. کنند یم م سرکه اشیمستق، بشود

هفت دانه ، نکه خوردن خرما موقع خوابیگر ایدرمان د، ن برودیشود که انگل از ب یم باعث

  .شود یها م ن باعث کشتن انگلیکه بخورد ا یخرما موقع خواب کس

ن یدر سن، ن در بزرگساالنید و همچنیآ یم شیدر کودکان پ يمشکل شب ادرار. 2

  .دیکن ییراهنما، کهولت

از زعفران و سعد  یبیک دارو که ترک. یمیک دعا داریک دارو و ی يراجع به شب ادرار

ند یسند و بشوید با زعفران بنوین را بایاست ا يا هیک آیکنند و  یم هیقرص با عسل ته، است

د همراه کودك یبا: دیفرما یم هم هست ییک دعایو . شه جمع کنندیک شیو آبش را در 

تا انشاءاهللا . شیزانو يدختر است رودهد و اگر  یم آلتش قرار يرو، اگر پسر باشد، باشد

دهند و همراهش  یم ه به شخصیرا هرشب با آبِ اون آها  ن قرصیا. قطع بشود يشب ادرار

 دنید مبتال به شاشیکه اگر بر ندار، دیاگر قطع شد فوراً بردار: دیفرما یم. هم آن دعا باشد

م و به یشده اش را اماده دارانشاءاهللا ما چاپ ، مؤثر و تجربه شده است یلین خیا. شود یم

  .م دادیرفقا خواه

ت آمده یده اند در روایاست که شن یپوست يها جوشی، پوست يها يماریدر مورد ب. 3

  ؟دارد یچه درمان، از هستین مطلب صحت دارد و اگه درمان نیا ایآ، دیاست که درمان نکن

ی، لیک تعدید یبا. خون است یخون و آلودگ ي ن معلول خون و غلبهیا، جوش صورت

 ي به نام صاف کننده یبیترک يک دارو. یردیو صاف کردنِ خود خون صورت بگ يا هیتنق

خون  ي ن صاف کنندهیا. گر استید يزهایسنا و چ، شاطرهی، عمده اش کاسن. میخون دار
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ن درمانِ یا. کند یم دیصورت را صاف و شفاف و سف، کند یم جوش صورت را برطرف

نکه یا، شده است یاما آنچه که نه؛ کند یم هم مشکل خون را برطرف شهیاز ر، است يا شهیر

آن بمالد  يرو يک پمادیمثال  يا ه ماده، یبخواهد خود جوش صورت را درمان کند یکس

. خون مشکل دارد، شه هنوز هست خون آلوده هستیر یول، خوب بشوندها  که جوش

ممکن است اثر . بشود یسیپممکن است منجر به . ستین یدرمانِ خوب، نطور درمانیا

 شود هم مشکل خون حل یم درمان يا شهیخون که ر ي با صاف کننده یبماند ولها  جوش

  .شود هم مشکل صورت یم

ا ین معلولِ ضعف کبد هست یمعتقدند ا يا عده، ر است که گفته اندیکه يماریدرمود ب. 4

  .دییبفرما ییراهنما. خون یآلودگ

، خون و اختالل تناسب خون یمعلول خون و آلودگ، موارد شترین هم بیا، ریراجه به که

معلولِ کبد است و ، موارد یالبته بعض. کند یم ن مشکل را حلیخون ا ي است و صاف کننده

اگر همراه با خارش ، د باشدیبخصوص اگر همراه با خارش شد، که در کبد هست یخلل

، سه مرتبه، پا يحجامت رومعلولِ کبد است و درمانش حجامت و بخصوص ، د باشدیشد

  .انجام بدهد، در هر دو پا، پشت سر هم

د یم و اسیشناس یم که ما امروزه ین نقرس همان نقرسیا ایکه آ، نقرِس يماریرامون بیپ. 5

  .دییه بفرمایتوص یا متفاوت است و درمانیرود هست  یم ک خون باالیاور

ند و شروعش نوعاً یگو یم پادشاهان يماریب، به آن داء الملوك یدر عرب، راجع به نقرس

شصت پا شروع به درد کردن ، ک به نماز صبحیاون هم در وقت سحر نزد، در شصت پا است

 قرمز و برّاق، کند یم مفصل ورم ين است که قدرینشانه نقرس ا. کند یم و ورم کردن

  .شود یم
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که مشکل  یسانک: دیفرما یم. ر هستیو آن انج، ت ذکر شدهیدر روا یک درمان: یدرمان

ک یالبته ما . طَرَج هستیدارد بنام ش يگریک درمان د. یر بخورندیاد انجیز، نقرس دارند

  .است ین درمان خوبیا، گرید يزهایطرج و چیم از شیدار یبیترک يدارو

 ین و درمانیتسک، ه لثه و دندان وجود داریکه در ناح يدیبحث درد شدي: سؤال ضرور

  .دییبفرما

ن ین درمانِ لثه ایبهتر، لثه و دندان درمانِ اولش مسواك اراك هستراجع به بحث 

 لثه یاست که باعث رشد و چاق يزین تنها چیا، آورند یم که از مکه یمسواك و چوب

درمانِ . کنند و مزه مزه کنند ینها را با هم قاطیا، درمان دومش سرکه و عسل. شود یم

و درمان  یعال یلیخ، کند یم لثه را درمان يماریخک هر نوع بیم، خک استیسومش م

. باشد یم یگر درمان قطعین دیا، باشد یم ر چانهیهم حجامت ز یدرمان نهائ. است یخوب

است  یحجامت، تشینها. گر الزم استیز دینه عمل خوب است نه چ، دیچوقت عمل نکنیه

  .ردیگ یم ر چانه صورتیکه ز

، شود یم دندان و لثه يماریزند و باعث بیب میدندان آس ينایبه م یکیپالست يها مسواك

  .شود یم شتریبها  استفاده کنند کار دندان پزشک یکیهرچقدر مردم از مسواك پالست

  .ۀیط االسالم، 265ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [1]

  .ۀیط االسالم، 266ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [2]

  .ۀیط االسالم، 266ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [3]

  .150ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [4]

  .ۀیط االسالم، 266ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [5]

  .ۀیط االسالم، 265ص، 6جی، نیخ کلیشی، کاف [6]

  .482ص، 1ج، خ صدوقیشی، أمال [7]

  .اء التراثیط داراالح، 363ص، 70جی، عالمۀ مجلس، بحار األنوار [8]
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  .ۀیط االسالم، 445ص، 2جی، نیخ کلیشی، کاف [9]

  .اء التراثیط داراالح، 178ص، 78جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]

  .اء التراثیط داراالح، 302ص، 58جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [11]
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  93/11/06. يماریب يت گناه برایقت علیحق 9

قد («: دارد یقیدق يم که معنایق داریف و دقیظر یتیروا؟ است يماریچگونه گناه علت ب

فإذا حلت به . باردة یه وهیف يحارة و تجر یاالنسان و ه یف يان النفس تجر) هیجرى ف

و إذا ، الحرارة أشر وبطر و ارتاح و قتل و سرق و نصح و استبشر و فجر و زنا واهتز و بذخ

، تکون منها األسقام یالعوارض الت یفه. سیوأ یکانت باردة اهتم وحزن واستکان و ذبل ونس

إحدى  یوافق ذلک مأکل أو مشرب فیئۀ عملها فیکون أول ذلک إال لخطیوال ، لهایإنه سبف

ستوجب األلم یئۀ فیساعات ال تکون تلک الساعۀ موافقۀ لذلک المأکل والمشرب بحال الخط

که گرم است و  یدر حال؛ کند یم دایان پینفس در انسان جر«ی عنی]1[ ».من ألوان األسقام

؛ دا کندیدر انسان حلول پ یکه گرم یزمان. که سرد است یدر حال، کند یم دایان پیجر یگاه

کند و  یم يکُشد و دزد یم کند و یم یاحساس راحت، کند یم يتعد، شود یم دل خوش

 رقصد و دست و دل باز یم کند و یم کند و زنا یم شود و فجور یم اش ظاهر یخوشحال

 يانسان که مسرور و شاد و تجاوز و تعدهمان ؛ (دا کندیان پیکه سرد جر یشود و زمان یم

 ادشیشود و  یم شود و پژمرده یم شود و خاضع یم شود و اندوهناك یم مهموم) کرد یم

  .شود یم وسیرود و ما یم

هم و غم و اندوه و ( ن عوارضیا. شود یم است که سبب اسقام یهمان عوارض، نیو ا

، هست ينفس و آن چه قبل بروز سرد يسرد يو ابتدا. است يماریراه ب. .) و یفراموش

موافق ها  از ساعت یکین گناه در یبا ا یدنیا نوشی ییغذا. است که انجام داده است یگناه

  «.ستیموافق ن یا خوردنی یدنیکه آن ساعت با آن نوش. شده است

  :ثینکات مهم حد

بدن انسان  شود که نفس در یم استفاده »االنسان یف يالنفس تجر« ن کلمهیاز ا: نکته اول

ان یانش مانند جرینکه جریا ا، یع باشدینکه مانند خون مایاعم از ا، ان داردیحالت جر

  .دارد یین است که انتقال و جابجایمهم ا. م برق باشدیدر سها  الکترون
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، که نفس سرد باشد یکه در حالت سرد بودن نفس و زمان ییزهاین چیا: نکته دوم

هم و غم و حزن و اندوه و پژمرده شدن و . هاست يارمیعلت ب؛ شود یم عارض بر انسان

که ؛ باشد یها م يماریاز ب یلیبرودت علت خ. است يماریوس شدن سبب بیو ما یفراموش

  .میز داریت نیدر روا

 يت سردین روایا؛ بدن يا سردینفس است  يا سردیم یشناس یم که يا يسرد: نکته سوم

 چون در جمله اول. بدن هم بشود ينفس علت سرد يممکن است سرد. کند یم انینفس را ب

  .در بدن انسان حلول کند یکه گرم یزمان »فاذا حلت به الحراره« دیفرما یم

، ندیفرما یم و. کنند یم یابیشه یامام ر. داند یم نفس یبدن را گرم یت منشا گرمین روایا

ممکن ، داکندیان پیو اگر سرد جر. دیآ یم شیپ یداکند عوارضیان پین نفس اگر گرم جریا

بلکه ها  يماریشتر بیرا بیز؛ ستیدنین مطلب بعیو ا. بدن هم به دنبال داشته باشد ياست سرد

 ياز سردها  يماریهمه ب: دیفرما یم م کهیت هم داریروا. است ياز سرد، ها يماریکل ب

  ؛است

  .شود یم يمارین عوارض سبب بیکه ا؛ میدار یک عوارضیم و ینفس دار يک سردی

وافق ذلک مأکل أو یئۀ عملها فیکون أول ذلک إال لخطیال «: ن عبارتیا: نکته چهارم

موافق  یدنینوشیی، غذا: دیفرما یم که، ق داردیدق يا نکته ». . .إحدى ساعات یمشرب ف

  نیشود با ا یم مصادف یعن. یفاعل است »ماکل«. ن گناهیبشود با ا

  .شود یم از ساعات مصادف یکیدر . ساعت ها یکیدر  یدنیا نوشی ییغذا، گناه

حد  یحد نفسه و ف یشود که زمان ف یم جمع است و معلوم »ساعات« کلمه: نکته پنجم

 یپس ساعات. ستیک ساعت بخاطر گناه موافق ن؛ یت خاص خودش را داردیذاته خصوص

ک یو ، حد نفسه یم موافق بذاته و فیدار یساعت. ت خودش را داردیم که هر کدام خاصیدار

ن که ینه ا؛ ر موافق استیغ، چون گناه کرده است. ر موافق استیم بخاطر گناه غیدار یاعتس

  حد یف
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  .فتد که ساعت موافق باشدیاتفاق ب یچه بسا گناه در ساعت؛ ر موافق باشدیغ، نفسه

، حد ذاته یاست که ف یگناه مصادف با ساعت یگاه؛ ز استفاده شود کهین ین معنید ایشا

موافق با بدن . حد نفسه موافق است یهست که ف یمصادف با ساعت یگاهر موافق است و یغ

  .شود یم در آن ساعت ناموافق، چون گناه کرده است یول. و غذا و خوراك است

م که خوردن یدار یک ساعت. ین موافق استیسنگ يم که خوردن غذایدار یک ساعتی

گرم و خشک  يغذامثال در ساعات زمستان خوردن . خشک و گرم موافق است يغذا

  .سرد و مرطوب موافق است يدر تابستان هم غذا. موافق است

هوا و وبه اعتبار ساعت اول روز و آخر روز متفاوت  يو سرد یساعات به اعتبار گرم

زها در موافق بودن یچ یلیخ. بعدش خواب است یت بدن و ساعتیبعدش فعال یساعت. هستند

  .کند یم رییذاته موافق تغ یساعت ف بخاطر گناه آن. وموافق نبودن دخل دارد

  :ها يماریعلت ب

  .مینجا داریسه موضوع در ا. شود یم ماریافتد که انسان ب یم یاتفاق

ظهر . کند یم دایشود احساس خواب پ یم شب که. ک داردیولوژیک ساعت بیبدن : اول

 ل بهیم یساعت. سبک دارد يل به غذایشب م. ن داردیسنگ يل به غذایشود م یم که

ک یولوژیساعت ب، ا انجام دادن کاریافت غذا یدر يبدن برا یمقدار آمادگ. استراحت دارد

  .بدن است

  . . .ایا نه یمثل ساعت هشت ؛ م به نام ساعت زمانیدار یک ساعت: یدوم

موافق و ناموافق  يغذا. غذاست، م با دو مورد باال کهیدار يگریموضوع مرتبط د: سوم

  .میدار

ن یکه ا؟ ر کرده استییا ساعت روز تغیآ؛ بخاطر گناه اتفاق افتاده است یو اتفاق یدگرگون

  .کند ینم رییا نه تغیساعت هشت . امکان ندارد

  .ن هم امکان نداردیکه ا؛ ا بالعکسین شده است یکه سبک است سنگ یینکه غذایا ای
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 نیافت چنیدر یبدن آمادگ. بخاطر گناه؛ ر کرده استییک بدن تغیولوژیبلکه ساعت ب

ر چرب یا غیچرب ، ا گرمیسرد ، ا خشکیخواه غذا مرطوب . را از دست داده است ییغذا

 ماریشود و ب یم نیاگر بخورد سنگ. افت غذا را نداردیدر ین ساعت بدن آمادگیدر ا. باشد

  .شود یم

. ستید نیو بع. افتد یم ن هم اتفاقیا. ک بدن استیولوژیر در ساعت بییو تغ یدگرگون

 یساعت دلخوش. شود یم ست و تلخیش دلچسب نیغذا برا، دیآ یم شیپ یناراحت یمثال وقت

ممکن است . تواند غذا بخورد ینم ساعت هشت صبح يروز. شود ینم ریخورد س یم یهر چ

 یکیولوژین ساعت بیا. ر نشودیدا کند که سیل به غذا پینقدر میگر اید يهمان ساعت در روز

ک روز یداشته باشد و  یک روز آمادگ؛ یر کندییاست تغو ممکن . ت داردیبدن است که نسب

  .نداشته باشد

 گر همان ساعتید يتواند انجام بدهد و روز یم نیکار سنگ يروز. ن استیکار هم هم

ال تکون تلک «؛ ر را به ساعت نسبت داده استییت هم تغین جهت روایبه هم؛ تواند ینم

ن یا يماریش بیدایب گناه در پیقت تسبیحق .باشد ینم آن ساعت موافق ». . .الساعۀ موافقا

  .کند یم جادیا یدگرگون. کند یم خارج یکه گناه بدن را از آن حالت آمادگ؛ است

ندارد و  یآمادگ، باشد ییافت غذاین ساعت آماده دریکه قرار است هر روز در ا یبدن

  .ستیزا ن يمارینفسه ب یهرچند ف، ش آزار دهنده استیبرا

  ؟ق را بفهمدیدق ین معانیتواند ا یم) هم السالمیعل( نیبه جز ائمه معصوم یکدام علم پزشک

  :نکته

  :در غذا سه مرحله هست

ن غذا را یبدن ا، نست کهیافت غذا و مرحله هضم غذا و مرحله سومش ایمرحله در

ممکن است غذا هضم . تواند از آن استفاده کند یم رسد که بدن یم یو غذا به حالت. ل کندیتبد
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مهم مرحله آخر . خارج شود، که وارد شده یبه همان شکل. بدن استفاده نکند یول، شود

  .است

 یول؛ رساند که بدن بتواند استفاده کند و نفع ببرد ییرا به جا ییغذا یعن: یمرء الطعامیامرا 

  .کند یم نجا بخاطر گناه ضرر همیا

  ؟شود یم گرانید يماریا گناه سبب بیآ

ک شخص سبب یگناه ؛ بله؟ شود یم گر همیشخص د يماریک شخص سبب بیا گناه یآ

بۀٍ فَبِما کَسبت یوما أَصابکُم من مص﴿: دیفرما یم قرآن. شود یم گریشخص د يماریب

گناه به طور . شود یم نفرموده حتما گناه خودت سبب. ت داردی]اطالق دارد عموم2[﴾کُمیدیأَ

  .شود یم يماریباعث ب، گرانیهر چند از طرف دی، کل

، کند یم کند و هوا را آلوده یم که گناه یکس؛ امروزه واضح شده است. ستید نین امر بعیا

  .شوند یم گران متضرریشود که د یم را مرتکب یگناهی، کس. شوند یم گران متضررید

فَعقَرُوها فَکَذَّبوه ﴿: دیفرما یم درمورد ناقه صالح. اد استیات زیات و روایمشابه آن در آ

. ک نفر انجام داد، یش را زدندیپاها، ] ناقه را کشتند3[﴾هِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواهایفَدمدم علَ

  .شوند یم عقاب، بودند ین کار راضیه به ایچون بق؛ شد يعقاب بر همه جار:  »فدمدم«

  :يگریموارد د

 يها نسل. بشود، ن زمان نبوده اندکه در آ يسبب عقوبت افرادي، ممکن است گناه افراد

]خطاب به 4[﴾نَیفَلم قَتَلْتُموهم إِن کُنتُم صادق﴿: دیفرما یم چنان که. متضرر شوند يبعد

  .بودند یراضها  به کار آن یول. پدرانشان کشتند، نکشتندها  آن. آن زمان است يها يهودی

همه . را به وجود آوردند ییایمیش یپزشک. را به وجود آوردند یانقالب صنعت يا عده

به ، اند یشرفت راضین پیچون مردم به ا. که نزدند ییها بیچه آس. ت مبتال شدندیبشر

که چه ، کنند یم و خودشان دارند اقرار. رنگارنگ خوشحالند يها وشربتها  قرص

  .به بشر وارد شده است ییها بیآس
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  :غرب یشرفت صنعتیپ يها بیآس

 ییها بیچه آس، کنند یم هاست که اقرار یاز زبان خود غرب، غرب یکتاب بحران پزشک

ی، شرفت صنعتیپ. خودشان هستند یآنها به فکر منافع مال؛ گناه از طرف آن هاست. زدند

د را در یکنند و مواد زا یم کارخانه درست. . . آب و هوا و. ا را خراب کردیز دنیهمه چ

  .میکن یم شرفتیهمه خوشحالند که پ. زندیر یم اهایرودخانه و در

همه را گرفتار ها  هوا و فضا و آب یآلودگی. سالم ينه هوا، میدار یسالم ينه آب و غذا

  .همه را به مشکل انداخته است، جاد کردندیکه ا یکیرات ژنتیین تغیا. مار کرده استیو ب

) هیصلوات اهللا و سالمه عل( ریم که حضرت امین مضمون داریهم به هم یتیروا

که  يا يماریدرباره ب«ی عنی] 5[ ».هیکفارة لوالد: قالی؟ ب الصبیصیالمرض  یف«: ندیفرما یم

کفاره گناهان پدر و مادرش ي، مارین بیا: کند یم رسد و مبتال و گرفتارش یم به کودك

کفاره گناهان پدر و ي، مارین بیو ا. شود یم ماریپدر و مادر گناه کرده اند و فرزند ب ».است

  .مادرش است

 مردم. شوند یم ماریامبران بیپ، به خاطر گناه مردم: دیفرما یم که يگریت دیا روای

 گرفتار، کند یم را مبتالها  خداوند آن، ن سخنیبه خاطر ا. خداست، امبرین پیند ایگو یم

  .کند یم

  :نو ظهور يها يماریب

 يماریک روز ب، یدزیا يماریک روز ب؛ یدیآ یم به وجود يدیجد يماریهر روز ب

قا به وجود یدا در افریبوال که جدیا يماریو ب یمرغ يآنفوالنزا يو روز یخوک يآنفوالنزا

  .آمده است

  :نست کهیسوال ا
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ا یکه آ. ان استیآن در غرب در جر یبررس؟ ا نهیحادث هستند ها  يمارین بیا ایآ

ظاهر و البته به صورت ناشناخته و االن ، نکه از قبل بوده استیا ایحادث است  يماریب

  ؟ع شده استیشا

  ؟ست و از کجا آمده استیچها  يمارین بیدارند که منشا اها  یهم غرب يگریسوال د

وان به انسان منتقل شده است یاز ح يماریند بیگو یم یگاه؛ دهند یم یمختلف يها يتئور

، آنمنشا : ندیگو یم یدوباره پس از مدت. کنند یم کنند و بعدش رد یم ا بپایدر دن یو جنجال

د از آب یگو یم یک، ید از هوا بوده استیگو یم یک. یبوده استها  مثل فست فود ییغذاها

  .بوده است

م یکن یم شک. م که حادث اندین را قبول داریا؟ ریا خیحادث بوده اند ؛ میدو سوال دار

  .پس در گذشته نبوده است. میکن یم ياصاله العدم جار؟ ا نبوده استیکه قبال بوده است 

  .د بشر استیگناه جد، ند علتیفرما یم اتیروا؟ ستینست که منشا آن چیسوال دوم ا

أَحدثَ اهللاُ لَهم منَ ، عملُونَیکُونُوا یکُلَّما أَحدثَ الْعباد منَ الذُّنُوبِ ما لَم «: ت آمدهیدر روا

 ا لَمم لَاءرِفُونَیکُونُوا یالْبکه قبال انجام، انجام دهند یکه مردم گناه یزمان«ی عنی] 6[ »ع 

 یعنی »احدث« کلمه ».شناسند ینم کند که یم حادث ییمردم بالها يخداوند برا. داده اند ینم

  .مساله حدوث است. نبوده است، کند یم حادث

 سوال دوم. آورد یم خداوند به وجود. باشد یم هم سوال اول پاسخ داده شد که حادث

. فقط گناه است يماریان کرد علت بیم که بیخواند یاتیقبال روا. گناه استعلتش : دیفرما یم

  ما من مرض اال بذنب

که ها  يماریق بیمصاد یک. یشود یم را شامل يماریت هر دو صورت مصداق و نوع بیروا

 حادث يمارینوع بي؛ مارینوع ب یکیو . خورد یسرمام يگریانفوالنزا و د یکیمثال 

  .گناهشود مگر بخاطر  ینم
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را بر ما ها  م خداوند انیکن یم چون ما گناه »أَنْتَقم بِه وأَنْتَقم منْه؛  یفیالظَّالم س«: دیفرما یم

  .کند یم مسلط

  :ندیفرما یم) ه السالمیعل( ریمنسوب به حضرت ام يدر شعر

تو در خودت نهفته  يدارو«ی عنی »ودائک منک و ما تبصر - ک و ما تشعر یدوائک ف»

  «.ینیب ینم و درمان تو از خودت است و یدان ینم استو خودت

موجود  یکنیفکر م«ی عنی] 7[ »ک انطوى العالم االکبرُیوف -ر یوتحسب أنک جرم صغ»

دارو و ، در تو نهفته یتمام هست ».ز در تو نهفته استیکه همه چ یو در حال یهست یکوچک

  .ن شامل نوع و مصداق هر دوستیا. در تو نهفته است يماریب

  ؟شود یم ا گناه سبب مرگیآ

 سبب مرگ هم يماریپس ب، کشنده استها  يماریاز ب یشود و برخ یم يماریگناه سبب ب

  .شود یم

ده ندارد یشود و دوا و دارو فا یم سام است که منجر به مرگ ینوع: میدار يماریدو نوع ب

ن یا؛ منجر به مرگ است يماریم بیینکه بگویا. شود ینم م که منجر به مرگیر سام داریو غ

ن است پس یچون اجل از قبل محدد و مع. ندارد یه توافقین نظرین با ایا، بخاطر گناه است

  .تواند سبب مر گ خودش باشد ینم. تواند بکند ینم يانسان کار

 یتیروا. ندازدیتواند اجل را جلو ب یم شود که انسان یم ات استفادهیاز مجموع روا یول

ش باالحسان یعیومن ، موت باآلجالیموت بالذنوب أکثر ممن یمن «: دیفرما یم هم هست که

 یشتر است از کسیب، ردیم یم له گناهیکه به وس یکس«ی عنی] 8[ ».ش باالعماریعیأکثر ممن 

مه  یشتر از است از کسانیماند ب یم یکه با احسان باق یرود و کس یم نیکه با اجل از ب

  «.کنند یم عمر، شان یبخاطر عمر طوالن



124 

 

 دروغ، کند یم که گناه یکس: دیفرما یم تیدر روا. میشو ینم ما متوجه یت دارد ولیسنخ

 یتیالظاهر سنخ یعل؛ کند یم ش برخوردیا سنگ به پا، یافتد یم سرش يرو یسنگ، دیگو یم

  .ستین

و . میت را بفهمیم سنخیتوان ینم؟ انسان با سنگ برخورد کند يشود پا یم کدام گناه باعث

از . میفهم ینم ت رایسنخ؟ بت کردن و ظلم کردن و زدن علت آن استیغی، م نمامییبگو

شرفت یست و با پین یم که قابل فهم به آسانیهست ییزهایما دنبال چ. میفهم یها م ات آنیروا

مثال . ه نبودیتوجدر گذشته ممکن و قابل ها  زیچ یلیهمان گونه که خ؛ میرس یم علم به آن

  .کند یم ن مساله را هم ثابتیو ا. شرفت علم آن را ثابت کردیپ یول، با آهن پرواز کند یکس

 یو بدن یروح يماریگناه سبب ب. کند یم گناه را پاك يماریو ب يماریگناه سبب ب

م که دال بر یهم دار یاتیبهرحال روا. ک سنخ هستندیاز  یو بدن یروح يماریشود و ب یم

  .است یمعن نیا

ر اعتراض یشکست و او به حضرت ام یصندل يپا. نشست یصندل ير روینزد حضرت ام

 یوقت: حضرت فرمود. نکردم يمن کار. است یبه سبب گناه یید هر بالییگو ینم مگر. کرد

. آمد ینم به سرت ییبال یگفت یم اگر بسم اهللاي، از خدا غافل بودی. بسم اهللا نگفت ینشست

  .ر داردیتاث يمارینماز شب و روزه هم در ب، ترك مستحبات یحت؛ استعمال داردتوسعه در 

  .کند یم گناهان را پاكي، ماریب

گناه موجد . است ین علت فاعلیا. شود یم يماریگناه سبب ب، میدار یک علت فاعلی

، دارد و آن ییعلت غا يماریشود که ب یم ت استفادهیاز روا. آن است یو علت فاعل يماریب

  .پاك شدن گناه است

تا حاال هر چقدر صحبت . نکه گناهش پاك شودیکند تا ا یم ماریخداوند انسان را ب

  .است يماریکه گناه علت و موجد ب. بود یم در مورد علت فاعلیکرد
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ت ین از روایسبب پاك شدن گناهان است و ا يماریب. هم دارد ییعلت غا يماریب

ب المؤمن من یصیما «: ندیفرما یم) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل( امبریشود که پ یم استفاده

همه اال کفر اهللا به من یحتى الهم ، وصب وال نصب وال سقم وال اذى وال حزن وال هم

ت و اندوه و هم و یو اذ یو خستگ يماریب، کند ینم به مومن اصابت«ی عنی] 9[ ».اهیخطا

  «.امرزدینش را بنکه خداوند گناهایمگر ا، که مهمومش کند یهم یحت

کفرها به ابتاله اهللا یجد ما یإن العبد إذا کثرت ذنوبه ولم «: میدار يگریت دیو در روا

فإن فعل ، کفرها بهیفإن فعل ذلک به وإال أسقم بدنه ل، کفرهایا لیالدن یعزوجل بالحزن ف

اد شود یگناهانش ز یبنده وقت«ی عنی]10[ ». . .کفرها بهیه عند موته لیذلک به وإال شدد عل

کند تا  یم خداوند او را مبتال به حزن. نداشته باشد، که گناهانش را پاك کند يزیو چ

، مارش نکندیو اگر ب، کند یم ماریبدنش را ب، اگر او را محزون نکرد. گناهانش را پا ك کند

  «.کند تا گناهانش پاك شود یم جان کندنش را سخت

  .است يماریب ییعلت غا، ار واضح است که پاك شدن گناهیت بسین روایا

  :کند یم م که زبانش فرقین مضمون داریبه ا يت متعددیروا

زکى ملعون کل جسد یملعون کل مال ال «: ندیفرما یم) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل( امبریپ

فما زکاة ، ا رسول اهللا أما زکاة المال فقد عرفناها: یلیفق، وما مرةین یکل أربع یولو ف، زکىیال 

فلما رآهم قد ، ن سمعوا ذلک منهیرت وجوه الذیفتغ: قال. أن تصاب بآفۀ: فقال لهم؟ األجساد

بلى الرجل : قال، ا رسول اهللایال : قالوای؟ ت بقولیهل تدرون ما عن: رت ألوانهم قال لهمیتغ

، شاك الشوکۀ وما أشبه هذایو، مرض المرضۀیو، عثر العثرةیو، نکب النکبۀیو، خدش الخدشۀی

که هر چهل روز  یملعون است هر بدن«ی عنی]11[ ».نیثه اختالج العیآخرحد یذکر فحتى 

ن که مبتال به یا: فرمودند؟ ستیزکات بدن چ! رسول خدااي  :پس گفتند. ه نشودیتزک، کباری

را ها  ر رنگ آنییامبر تغیپ یوقت. ر کردیین حرف تغیدن ایچهره شان با شن. شود یآفت

. میدان ینم: گفتند؟ را با سخنم قصد کردم يزید من چه چیدان یم: فرمودند، مشاهده کردند
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 ش که با سنگ برخوردیافتد و پا یم که بر او یدارد و سنگ یم بر، که مرد يا خدشه: فرمودند

و در آخر ، نهایرود و مانند ا یم او يکه به پا يشود و خار یم که مبتال يماریکند و به ب یم

  «.فرمودندان یمساله پرش چشم را ب، امر

اهللا  یصل( غمبریپ. در راه خدا بدهند، از بدن را يد عضویدند که زکات بدن بایترسها  نیا

 یسنگی، بلکه به خراش؛ دیبده یپا و دست، ست کهین نیفرمودند که مراد ا) ه و آله و سلمیعل

  .دیمبتال شو يماریا بی

ب ولعنۀ وان یتعذ ر ورحمۀ وللکافریالمرض للمؤمن تطه«: دیفرما یم يگرید یتیروا

ر و یمومن تطه يبرا يماریب«ی عنی]12[ ».ه ذنبیکون علیزال بالمؤمن حتى ال یالمرض ال 

نکه یتا ا، شه با مومن استیهم يمارین است و بیکافر عذاب و نفر يرحمت است و برا

  «.بر او نماند یگناه

سر « یعنی] 13[ »ئۀ إال الکبائریلۀ تحط کل خطیصداع ل«: دیفرما یم یت سومیدر روا

  «.برد بجز کبائر یم نیکل گناهان را از ب، ک شبیدرد 

ن فرق ید ایو مو. است یات قبلیت و رواین رواین ایب یفرق. اد استیات زین روایمانند ا

ا ی«: به او فرمودند، ادت سلمان رفتندیبه ع) هیصلوات اهللا عل( ریاست که حضرت ام یتیروا

 ».ر لهیوذلک الوجع تطه، به وجع إال بذنب قد سبق منهیصیعتنا یسلمان ما من أحد من ش

مگر آنکه بسبب ، رسد یم به او يان ما که دردیعیاز ش یست کسین! سلمان يا«ی عنی] 14[

موجب پاك شدن اوست از ي) ماریو ب( و آن درد، آورده است يش بجایاست که از پ یگناه

  «.آن گناه

به سبب گناه  يماریکند که ب یم انیرا ب یفاعلعلت . ت هر دو را جمع کرده استین روایا

ر یتطه يماریکند که ب یم انیرا ب ییگر علت غایشود و از طرف د یم يماریگناه سبب ب. است

  .بدن است
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 انیرا ب یعلت فاعلها  یکنند و قبل یم انیرو ب یینها علت غایا. ات استین روایب یتفاوت

  .کنند یم

  :سواالت

  ؟دیدار يا هیچه توص. ا ضرر داردینمک در، کنند که یم غیراً در رسانه تبلیاخ. 10

 »شیالملح الجر« ت بهیدر روا. استیهمان نمک در، ه شدهیات توصیکه در روا ینمک

نمک  يکه براها  تین خاصیا. ز و درشت استیکه ناهمانگ است و ر ینمک، ر شده استیتعب

  .آن نمک است يبرا، ان شدهیب

ن نمک زمان ینا که ایق؟ یا نهیا را دارد یت نمک دریهمان خاص، ه شدهین نمک تصفیا ایآ

؛ را داردها  تین خاصیم که ایهم ندار یلینبوده است و دل) ه و آله و سلمیاهللا عل یصل( غمبریپ

مشهد  یس دانشگاه پزشکییر. ستیسک نیاز ر یزنند خال یم به آن ییایمید شیبلکه چون 

ه شده ینمک تصف یاز وقت. د شده استییرویسرطان ت دیسبب تول) د دار(ی ها ن نمکیا: گفت

. د داردیم و کلریم و منگنز و سدیزیمن، میکلس، اینمک در. ا جمع شده استینمک در، آمده

ست و ممکن یت نیو نمک مشهورِ در روا. دارد ییم به تنهایه شده کلر و سدینمک تصف یول

  .است خطرناك هم باشد

، ندارد که نمک را آلوده کند و خود نمک ینقدر آلودگیا، ایدر یاما در مورد آلودگ

  .کند یم را برطرف یآلودگ

. اد شده استیار زیو بسیو اکتیراد یآلودگ. ز مان آلوده استیهمه چ، ن گونه باشدیاگر ا

قم و نمک  ياینمک در. جاد نکرده استیا یمشکل، ن نمک را استفاده کرده اندیو مردم ا

سنگ نمک در مرحله . د استینمکش مف، خشک شود ییایهر در. ار خوب استینجف بس

  .بعد است

  ؟دیدار یچه سفارش، شده اند يزیالیا فشار خون دیابت یکه در اثر د یدر مورد کسان. 2
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، ن ببرندیه را از بیع عمل کنند و کلیعجله نکنند و سر. ز هستندیالیکه مبتال به د یکسان

  .را اسالم دارو و درمان سهل و آسان داردیز

خوردند و  يم و افرادیسفارش کرد یلیما هم خ. د استیار مفیان و مغز گردو بسیزن

 يک دارو. یردیگ یم ن رایدفع خون و پروتئ يجلو. شان راه افتادیه هایخوب شدند و کل

  .است یاتیح

  :مصرف ي قهیطر

اب کنند و هر شب به اندازه دو قاشق غذا یآس يان و مغز گردو را به طور مساویزن

 کند و به کار یم را گرمها  هیکل. مصرف کنند -توانند  یم هر چقدر - شتریا بیو  يخور

  .اندازد یم

مزمن  يماریب، م که حجامت ساق پایت داریدر روا. درمان دوم حجامت ساق پاهاست

  .کند یم ه را درمانیکل

د یآ یم ندارد و خون حجامت هم بند یابت دارند اشکالیکه د یکسان يحجامت برا: نکته

  .و محل حجامت را با عسل آغشته کنند تا اثرش هم نماند

ک مصرف ید فولیقرص آهن و اس يکنند که سه ماه قبل از باردار یم هیپزشکان توص. 3

  ؟ستینش چیگزیدارد و در صورت لزوم جا یا مصرف آهن لزومیآ. کنند

بشر به وجود  يبرا يادیده و زیمشکالت عد. ستید نیقرص آهن اصال خوب و مف

 یلیات آهن خیدر روا. بد است یلیخی) در طب سنت( قرص آهن و آهن تاب. آورده است

راجع به . دیید دستان را بشویاگر دست زد. رجس و نجس و مسخ است: ندیفرما یم. بد است

  .آهن آمده است

ن درمان است یبهتر. است یقرص خون و قرص ششم که مرکب ده گانه طب اسالم یول

  .ستیبه آهن و آهن تاب ن يازیکند و ن یم را درمانها  ن حالتیترو سخت 

  ؟دییفرما یم يا هیچه توص. ن مکرر هستندیکه دچار سقط جن يافراد. 4
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. ون استیاستفاده از فرف، و موثر و تجربه شده یقطع یالبته درمان، د استیقرص خون مف

عدس سه شب پشت سر هم ک یاندازه . د مراقب باشندیلذا با. است یسم یون صمغیفرف

  .شود ینم نیگر دچار سقط جنیبندد که د یم چنان دهانه رحم را. بخورند

ن یا. ردیگ یم ن رایسقط جن يکوهان شتر به کمر بمالد جلو: ت از امام صادقیدر روا

  .روش بهتر است

  .دییبفرما یاد روشیترك اعت يبرا. اد استیاز مشکالت مبتال به در جامعه اعت یکی. 5

اد آور یاعت، ن مواد مخدر هستیگزیاستفاده از برگ و شاخ اسپند نعشه آور است و جا

، اب کنند و بخورند و اگر تخم اسپند را هم اضافه کندیاز دو گرم تا ده گرم آس. ستیهم ن

  .ندارد یمانع

  ؟د درمان کردیچرا با، شود یم ن رفتن گناهانیباعث از بها  يماریاگر ب. 6

م خواند که یخواه یتیروا. کند خداست یم که درمان یکس؛ دارد یقیز و دقینکته ر

در همان ، مثال ده روز طول بکشد. مشخص کرده است يماریب يرا برا یزمان، خداوند

کمتر شود و دارو اثر خودش  يماریکند که زمان ب يانسان ممکن است کار: دیفرما یم تیروا

  .را بگذارد

  .اء التراثیط داراالح، 302ص ، 58جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [1]

  .30هیآ، 42/سورهيشور [2]

  .14هیآ، 91شمس/سوره [3]

  .183هیآ، 3آل عمران/سوره [4]

  .اء التراثیط داراالح، 315ص، 5جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .522ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [6]

  .71صی، دکتر محمد عبد المنعم خفاجی، وان اإلمام علید [7]

  .اء التراثیط داراالح، 140ص، 5جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [8]
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  .57ص، 2جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [9]

  .اء التراثیط داراالح، 315ص، 5جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]

  .اء التراثیط داراالح، 219ص، 64جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [11]

  .193ص، 1ج، خ صدوقیش، اب األعمالثو [12]

  .193ص، 1ج، خ صدوقیش، ثواب األعمال [13]

  .اء التراثیط داراالح، 185ص، 78جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]
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  93/11/07يماریبر ب یلت داشتن سالمتیو فض یو سالمت يمارید بیفوا 10

زکات . ر استیتطه. استکفاره گناهان ، باشد که معلوم شده یها م يماریبحث درباره ب

ا یآ. مدح شده است يماریات وارد شده است و بیدر روا یراتین تعبیچن. بدن و رحمت است

حاال ؟ را بخواهد یا سالمتی يماریب؟ انسان از خدا چه بخواهدی؟ ا سالمتیبهتر است  يماریب

توان گفت  یم ایآ. ر و کفاره گناهان و محو کننده گناهان و زکات بدن استیتطهي، ماریکه ب

ن یهم به ا يات متعددیروا؟ د آن را از خدا طلب کندیانسان بهتر است و با يبرا يماریکه ب

  .فه هستندیم که چند طاین داریمضام

  :فه اولیطا

  .ر و رحمت استیخ يماریب، کنند یم انیم که بیت داریفه روایک طای

ف یک: ه وآلهیاهللا صلى اهللا علقال رسول «: ادت ابوذر رفتندیم که به عیامبر داریت از پیروا

 یأصبحت ف: ه وآلهیا رسول اهللا فقال صلى اهللا علیأصبحت وعکا : قال؟ ا أبا ذریأصبحت 

نک یقدح من دیوان وقد غفر اهللا لک ما یماء الح یقد انغمست ف، اض الجنۀیروضۀ من ر

که  یدر حالصبح کردم : عرض کرد! ابوذر يا يچگونه صبح کرد«ی عنی] 1[ ».ا أباذریفأبشر 

بهشت  يها از باغ یکه در باغ یدر حال يصبح کرد: فرمودند) ص( حضرت. تب داشتم

و خداوند . . .) خواب و خوراك وي (غوطه ور شد یوانیح يوان و کارهایدر آب حي، بود

  «.ابوذر يا دهم به تویبشارت م، دیکرد را آمرز یم نت را خدشه داریکه د یگناهان

ر یوال خ، کل عضو قسطه من البالء ینعم الوجع الحمى تعط «: آمده يگریت دیو در روا

به او ، ه هر عضو بدن از بال رایتب چه درد خوبى است که سهم« عنىی] 2[ ».بتلىیمن ال یف

  «.ستیرى در او نیخ، ند و مبتال نشودیدهد و کسى که بال نب مى

 يماریب«ی عنی] 3[ ».ر و رحمهیالمرض للمومن تطه«: دیفرما یم يگریت دیو در روا

  «.ر و رحمت استیمومن تطه يبرا
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قت یدر حق، شود یم ماریکه ب یر است و کسیرحمت و تطه يماریاگر ب. رحمت هم هست

ا یآ؟ کند يماریب يد آرزویخوب است و انسان با يماریباشد پس ب یم از بهشت یدر باغ

  ؟ن استیچن

  :فه دومیطا

  .کند یم انیرا ب يمارید و منافع بیکه فوا یاتیروا

أمر اهللا یرفع عنه القلم و، یض أربع خصالیللمر«: دیفرما یم م کهیامبر داریت از پیروا

ستخرج ذنوبه یجسده ف یتبع مرضه کل عضو فیصحته و یعمله فیکتب له فضال کان یالملک 

مار چهار خصلت یب يبرا«ی عنی] 4[ ».منه فان مات مات مغفورا له وان عاش عاش مغفورا له

که در  ییها کند که کار یم شود و خداوند به فرشته امر یم مواخذه از او برداشته قلم: است

سراغ هر  يماریسد و بیبنو يماریاو در زمان ب يداده است را برا یم انجام یزمان سالمت

ده مرده یرد آمرزیپس اگر بم، کند یم گناهان آن عضو را خارج، رود یم از بدنش که يعضو

  «.ده زنده مانده استیآمرز است و اگر زنده بماند

 یالبته در صورت. مار برداشته شودیف و هم قلم مواخذه از بیست هم قلم تکلید نیبع: نکته

  .که از انجام دادن فرائض ناتوان باشد

، اش رفتند يماریادت سلمان در بیبه ع) ص( امبریکه پ یم که زمانیدار يگریت دیروا

و دعاؤك ، أنت من اهللا عز وجل بذکر: علتک ثالث خصال یإن لک ف، ا سلمانی«: فرمودند

 ».ۀ إلى انقضاء أجلکیمتعک اهللا بالعاف، ک ذنبا إال حطتهیو ال تدع العلۀ عل، ه مستجابیف

ت مورد یو دعا یافت یم اد خدایبه ي. سه تا منفعت دار يمارین بیسلمان در ا يا«ی عنی] 5[

خداوند تو . امرزدینکه بیمگر ا، گذارد ینم یرا باق یگناهي، مارین بیو ا. ردیگ یم اجابت قرار

  «.ت برخوردار گرداندیو عاف یرا تا آخر عمر از سالمت

  :فه سومیطا

  .داللت دارد، شود ینم ماریکه ب یکه بر مذمت کس یاتیروا
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؟ أ تعرف أم ملدم«: غمبر به او فرمودیپ. گذشت یم غمبریاز کنار پ یم که اعرابیت داریروا

 یما اصابنی: فقال االعراب، الجسد یو سخونۀ ف، أخذ الراسیصداع : قال؟ أم ملدموما : قال

ی عنی] 6[ ».نظر إلى هذاینظر إلى رجل من أهل النار فلیمن سره أن : فلما مضى قال، هذا قط

سر دردى : فرمود؟ ستیام ملدم چ! اى رسول خدا: گفتی؟ شناس یم را) تب( ا ام ملدمیآ«

من تا کنون ! اى رسول خدا: گفت، است در بدن یو حرارت یرد و گرمیگ یم که سر را در بر

 یکس: اران خود فرمودیبه ) ص ( رسول خدا، از نزد رسول خدا رفت یوقت، ام ش نشده یمبتال

چون مبتال به  ».ن شخص نگاه کندیبه ا، ندیکه از اهل جهنم است را بب يکه دوست دارد مرد

  تب در تمام عمرش نشده است

به شئ یصیا وال یالدن یعافى الرجل فیالکره أن  یإن«: دیفرما یم معصوم يگریت دیدر روا

از بالها به او  يزیا سالم باشد و چیدوست ندارم که انسان در دن«ی عنی] 7[ ».من المصائب

  «.نرسد

 یسالمت«ی عنی] 8[ ».کفى بالسالمۀ داء«: دیفرما یم) ع( ریحضرت ام يگریت دیو در روا

  «.است يماریبی، شگیهم

 یملعون است هر بدن«ی عنی] 9[ »ی.زکیملعون کل جسد ال «: امبر هم نقل شده استیاز پ

  .است يماریزکات بدن ب ».ه نشودیکه تزک

 ».الخبر. . . وماین یکل أربع یصاب فیملعون ملعون کل بدن ال «: آمده يگریت دیو روا

  «.نرسدی) بتیمصیی (که در چهل روز به ابتال یملعون است هر بدن، معلون است«ی عنی] 10[

  :فه چهارمیطا

  .را دوست دارد يماریب یقین است که مومن حقیاست که مضمونش ا یاتیروا

 یا لدرجات فیالدن یا فیإن الهل البال«: دیفرما یم که) ص( امبریم از پیدار یتیروا

، ضیقرض بالمقاریا کان یالدن یتمنى أن جسده فیاآلخرة ما تنال باالعمال حتى أن الرجل ل

ر یغ یقبل العمل فیفان اهللا ال ، نیرى من حسن ثواب اهللا الهل البالء من الموحدیمما 



134 

 

ن درجات با عمل به یدر آخرت دارند که ا یا درجاتیاهل بالها در دن«ی عنی] 11[ ».االسالم

امت یروز قکه شخص در  يتا حد) دیآ یم بدست يماریوب یبا بال وسخت. (دیآ ینم دست

ن از اهل بال یند که ثواب موحدیب یم از بس. شد یم تکه تکه یچیدوست دارد که بدنش با ق

  «.کند ینم ست را قبولیکه مسلمان ن یو خداوند عمل کس. اد استیدر آخرت ز

ه ثالث خصال یکون فیمان حتى یقۀ االیبلغ أحدکم حقیال «: آمده است يگریت دیدر روا

ه من یو المرض أحب إل، ه من الغنىیو الفقر أحب إل، اةیه من الحیإلکون الموت أحب یحتى 

مرگ ؛ نکه سه خصلت داشته باشدیتا ا، رسد ینم مانیقت ایبه حق یکس«ی عنی] 12[ ».الصحۀ

 يماریمحبوب تر است و بي، ازین یاو از ب يمحبوب تر باشد و فقر برا یاو از زندگ يبرا

  «.محبوب تر باشد ینزد او از سالمت

؟ دیا رسول اهللا چرا تبسم فرمودیعرض کردند . امبر تبسم فرمودندیم که پیدار یتیروا

السقم من الثواب  یعلم ما له فیولو ، عجبت من المؤمن وجزعه من السقم: قال«: فرمودند

 یتعجب کردم از مومن و ب«ی عنی] 13[ ».لقى ربه عز وجلیما حتى یزال سقیالحب أن ال 

داشت  یم دوست، است یچه ثواب يماریاو در ب يو اگر بداند براي، ماریاو در حالت ب يصبر

  «.مار باشد تا با پروردگار خودش مالقات کندیشه بیکه هم

  .ر استیخوب و خي، ماریم که داللت دارد بیدار يگریات دیروا

ن المؤمن یأن یا علی«: دیفرما یم که) ع( نیرالمومنیت به امیامبر است در وصیاز پ یتیروا

 یو تقلبه من جنب إلى جنب جهاد ف، و نومه على الفراش عبادة، لیاحه تهلیو ص، حیتسب

اد زدن او ال اله اال اهللا گفتن یح است و فریناله مومن تسب یعل يا«ی عنی] 14[ ».ل اللَّهیسب

جهاد ، ن سمت به آن سمتیاو در رختخوابش از ا ییو جابجا. و خوابش عبادت است. است

  «.شود یم وبدر راه خدا محس

او را ، را دوست داشته باشد يا ن مطلب دارد که اگر خداوند بندهیکه داللت بر ا یاتیروا

  .و با بال احاطه کند، در بال غوطه ور
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 ».إن اهللا تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبالء غتا وثجه بالبالء ثجا«: ت آمدهیدر روا

کند و با  یم او را در بال غوطه ور؛ داشته باشدرا دوست  يا خداوند بنده یوقت«ی عنی] 15[

  «.بال احاطه کند

أتحفه ، هیه فإذا نظر إلیإذا أحب اهللا عبدا نظر إل«: دیفرما یم م کهیدار »االتحاف« اتیروا

را  يا هرگاه خداوند بنده«ی عنی] 16[ ».و إما رمد، و إما حمى، إما صداع: من ثالثۀ بواحدة

ن سه تحفه به یاز ا یکیکه به اون نگاه کند  یو زمان. کند یم نگاهدوست داشته باشد به اون 

  «.ا التهاب چشمیا تب یگرن یا م؛ یدهدیاو م

انسان از خداوند کدام ی؟ ا سالمتیبهتر است  يماریا بیآ يماریب يلت براین همه فضیبا ا

  ؟د بخواهدیرا با

ن یا يمارین که بیان یبهتر است و مطلوب تر است و در ع ین است که سالمتیح ایصح

  :لیدل. بهتر است یده دارد سالمتیهمه فا

إن المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب «: دیفرما یم) ص( رسول اهللا: ت اولیروا

وتقلبه على فراشه کمن ، لیاحه تهلیوص، حینه تسبیمنه کورق الشجر فإن صار على فراشه فأن

فطوبى له ، ن إخوانه وأصحابه کان مغفورا لهیاهللا بعبد یفإن أقبل ، ل اهللایسب یفه فیضرب بسی

کبار مبتال به تب یمومن اگر «ی عنی] 17[ ».نایه أحب إلیوالعاف، ل له إن عادیوو، إن تاب

رد ناله اش یپس اگر در رختخواب قرار بگ. زدیر یم گناهان او مانند برگ درختان، شود

او در رختخواب  یی گفتن است و جابجااد زدنش ال اله اال اهللایسبحان اهللا گفتن است و فر

به عبادت آورد  ين حال رویاگر در ا. جنگد یم ر در راه خدایاست با شمش یهمانند کس

و . بر او اگر به گناه برگردد يخوشا بحالش اگر توبه کند و وا. شود یم دهیگناهانش آمرز

هم  يادیر زید خیبا، امبر محبوب تر باشدینزد پ يزیهر چ ».ت نزد ما محبوب تر استیعاف

  .ا و هم در آخرت داشته باشدیدر دن
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 کرد و از خداوند صبر یم عبور کردند که دعا یامبر از کنار شخصیم که پیدار یتیروا

از خدا بال «ی عنی] 18[ ».ۀیسألت البالء فاسأل اهللا العاف«: امبر فرمودندیپ. خواست یم

  .یطلب کن ست که بالیدرست ن ».ت طلب کنیاز خدا عافی. خواست

به من خبر بده : شدند و فرمودند يماریوارد بر ب) ص( امبریم که پیدار يگریت دیروا

اللهم إن «: فقلت، ت بنا صالة المغرب فقرأت القارعۀیصل: قال«ي؟ مار شدینطور بیچگونه ا

، فصرت کماترى، ایالدن یاآلخرة فعجل ذلک ف یبه ف ید أن تعذبنیعندك ذنب تر یکان ل

. اآلخرة حسنۀ وقنا عذاب النار یا حسنۀ وفیالدن یربنا آتنا ف: اال قلت! بئسما قلت: فقال

سوره . میما هم اقتدا کرد، دیعرض کردم نماز مغرب خواند«ی عنی] 19[ ».فدعا له حتى أفاق

مرا ، ن گناهیبخاطر ا يدارم که قصد دار یخداوندا اگر من گناه: قارعه خواندم و سپس گفتم

ت دارد که مرغ پر یدر روا. (ن شکل شدمیبه ا. ا قرار بدهیآن را در دنی، کندر آخرت عذاب 

ا و آخرت یا در دنیخدا ییا بهتر نبود بگویآی. گفت يزیبد چ: فرمود) ص( امبریپ) کنده شدم

او دعا کرد تا  يامبر برایپ. عطا بفرما و ما را از آتش جهنم دور بداری) سالمت( به ما حسنه

  «.خوب شد

  .نعمت است ین معناست که سالمتیم که دال برایدار یاتیروا

دو «ی عنی] 20[ ».هیاالمن و العاف) : مجهولتان( نعمتان مکفورتان«: دیفرما یم) ص( امبریپ

 یسالمت یعنیالصحه و االمان  يگریت دیو در روا »ی.ت و تندرستیامن: نعمت مجهول هستند

  .ت آمده استیو امن

شِ یزَل ناقص العیخَمس خصالٍ من فَقَد واحدةً منهنَّ لَم «: آمده است يگریت دیدر روا

پنج خصلت «ی عنی] 21[ ». . .ۀُ األَمنُ ویوالثّان، فَأولُها صحۀُ البدنِ: زائلَ العقلِ مشغولَ القَلبِ

، عقلش ناقص است، دارد یناقص یرا نداشته باشد زندگها  از آن یکیهست که اگر شخص 

  «. . .ت ویامن یبدن است و دوم یسالمتها  اول آن؛ شه مشغول هستیقلبش هم
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االخرة  یا االمن وصحۀ الجسم و تمام النعمۀ فیالدن یم فیالنع«: دیفرما یم يگریت دیروا

ت و یا امنینعمت دن«ی عنی] 22[ »دخل الجنۀیدخول الجنۀ وما تمت النعمۀ على عبد قط لم 

چ وقت ین است که در آخرت وارد بهشت شود و هینعمت ا نیبدن است و مکمل ا یسالمت

  «.نکه وارد بهشت شودیمگر ا، شود ینم تمام يا بر بنده، نعمت

  :اتین روایجمع ب

ان شد یمدح شده است و بها  در آن يماریکه ب یاتین است که روایا ین جمع پزشکیبهتر

ی، نیو د یطب اسالمدر ، ف هاین گونه توصیر است و زکات بدن است و ایخ يماریکه ب

  .مار استیه دادن به بیدر جهت روح یک روش درمانیخودش 

ر و ینعمت است و کفاره گناهان است و تطه يماریب: فرموده اند) ص( امبریپ ینوعاً موقع

 شدند یم مار حاضریادت بیع یوقت. مار بوده اندیسر ب يباال، زکات بدن و رحمت است که

 امبریپ. مار استیه دادن به بیروحی، ر اسالمیو غ یاسالمچه ، را اصل طبیز؛ فرمودند یم

؛ ردیرا بپذ يماریوضع موجود و ب، ماریتا ب، داد یم هیمار روحیانات به بین کار و بیبا ا) ص(

 يماریب، ردیتش را نپذیمار وضعیشود که اگر ب یم م استفادهیکه قبال خواند یاتیرا از روایز

  .شود یم اش سخت تر

بل الحمى : قال الرجل، من رب غفور، إن الحمى طهور«: دیفرما یم که یتیهمانند روا

کن یل: ه وآله فقالیفغضب رسول اهللا صلى اهللا عل، القبور یر حتى تحله فیخ الکبیفور بالشی

تب طهور است از جانب پرودگار : امبر فرمودندیپ«ی عنی] 23[ ».فمات منه، بک ما قلت

. رمرد تا وارد قبرش کندیجوشد در بدن پ یم تب :ار آمرزنده و آن شخص پاسخ دادیبس

هم خواهد  ين طوریا یکنیفکر م ين طوریچون ا: سپس فرمود، ناراحت شد) ص( امبریپ

  «.آن شخص به همان شکل مرد. شد

  :یروش درمان اسالم
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به . است یک روش درمانین یا؛ نقش دارد يماریب يمار در درمانش و بهبودیطرز تفکر ب

ک یهر کدام . کفاره هست، محو کننده گناهان است، طهارت است يماریب ییمار بگویب

شود  یم یراض، که دارد یشود و به آن وضع یم له دل خوشین وسیمار به ایدرمان است و ب

بود  يا يمارین چه بیکه ا ییو بگو یمار را بترسانیاگر ب یول. شود یم اش سبک تر يماریب

ن ین خطرناك تریو ا. بازد یم ه اش رایاو روح. . . ، که بر سرت آمد و انتقام خداست و

  .ابدی ینم ه را ببازد کارش تمام است و بهبودیاگر روح. مار استیب يصورت برا

حضرت  ».مار بودندیشه بیامبر همیپ«ی عنی] 24[ »مسقاما یکان النب«: م کهیت داریروا

لقد کان «: م کهیت داریدر روا یکردند ول یم ب بودند و مرده را زندهین که طبیبا ا) عی (سیع

حضرت ی (وقت«ی عنی] 25[ ».کبره یبه وجع الصغار فیصیو، صغره یبه وجع الکبار فیصی

 يماریکه بزرگ شد به ب یشد و وقت یم بزرگساالن مبتال يماریکودك بود به بی) سیع

با . نکنندغمبر خدا یدر مورد پ ییخدا ين است که مردم ادعایا يبرا ».شد یم کودکان مبتال

، شد یم مار حاضریبر سر ب یامبر نوعا وقتیپ. پسر خداست: گفتند یم ن وجود باز همیا

 يماریب یند که کسیب یم یوقت یول. ر است و کفاره استیتطه يماریفرمودند که ب یم

چرا ؛ بئس ما قلت. ت نزد ما محبوب تر استیعاف؛ نایه احب الید و العافیفرما یم خواهد یم

راه  یلیخ. بده یخداوندا به من سالمت یچرا نگفتی؟ چرا بال خواستی. . . کنیم ن کار رایا

  .است یفیف و لطیحل ظر

ب یاست که هر طبها  تین رواین ایمضام، مهم است یما در بحث درمان يآن چه برا

ن یست این یبرخالف کافران که کس. ه دهدیمار را روحید داشته باشد و بتواند بیبا یاسالم

م که یند ما بد شانس هستیگو یم کنند و یم حساب یرا بد شانس يماریب. را بزندها  حرف

  .گناهان را قبول ندارند ير و کفاره بودن برایچون بحث تطه. میشو یم ماریب

  :يماریوه برخورد او با بیمومن و ش يماریعلت ب
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 هیروح. ر استیکفاره گناهان است و تطه يماریند بیبه او بگو یوقت، مومن يبرا یول

او . است یاو محبوب تر از سالمت يبرا يماریبی، قیمومن حق. شود یم رد و دل خوشیگ یم

 ین روش درمانیا. کند ینم گر احساس دردیبرد و د یم کند و لذت یم را فراموش يماریب

 یوقت. تش را دوست داردیو وضع يماریب، را انسان در آنیز؛ است یو مترق یار عالیبس

  .کند یم یبلکه احساس دل خوش، کند ینم را احساسدرد ، دوست دارد

  ماریب يبهبود يبرا یاسالم يتئور

. میماران صعب العالج را درمان کنیدهد که چگونه ب یم به ما راه را نشان یاسالم يتئور

ح و یکه در مفات ییها و اگرنه تمام دعا. است يراه اعتقاد، ن راهیبهتر. میه بدهیچگونه روح

ت و یشه عافیبلکه هم، بخواهد يماریک مورد امام از خدا بیم که یدیند، میخواندح یر مفاتیغ

چه در قرآن و چه در ، امبریا پیافت نشده است که ائمه یک مورد . یطول عمر خواسته اند

. ت خواسته اندیو عاف یشه از خدا سالمتیو هم. بخواهند يماریا بیات از خداوند بال یروا

، آمرزد یم گناهان را يماریکه با ب يخداوند. بهتر است یسالمت. استن کار مطلوب یرا ایز

. ر حاصل شودیامرزد و تطهیک و توبه و استغفار گناهان را پاك کند و بین يتواند با کارها یم

ت یو عاف یطلب کند بهتر است که همواره سالمت يماریست که انسان از خدا بیسزاوار ن

  .بخواهد

  :يماریکافر و برخورد او با ب يماریعلت ب

المرض للمؤمن «: دیفرما یم. ک انتقام استیکافر  يماریم بیت داریدر مورد کافر روا

ر و رحمت است یمومن تطه يبرا يماریب«ی عنی] 26[ ».ب ولعنۀیر ورحمۀ وللکافر تعذیتطه

پاك شدن  مار است و گناه ویداند چرا ب ینم چون کافر ».ن استیکافر عذاب و نفر يو برا

  .کند یم حساب یشناسد و آن را بد شانس ینم گناه را

، هایا وعذاب له فیالدن یکل ذلک للمؤمن عقوبۀ له ف«: دیفرما یم م کهیدار يگریت دیروا

والذنب ، کون ذلک إال بذنبیوال ، اآلخرة یا وسوء العذاب فیالدن یه فیوأما الکافر فنقمۀ عل
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 یوما کان ف، قیطیکون مستکرها وما ال یان وأن یمن المؤمن خطأ ونس یوه، من الشهوة

کفارا حسدا من عند أنفسهم  "وذلک قول اهللا عز وجل ، الکافر فعمد وجحود واعتداء وحسد

 یول. استین دنیدر هم یا و عذابیدر دن یمومن عقوبت يبراها  يماریتمام ب«ی عنی] 27[ »."

ن فقط بخاطر گناه یدر آخرت است و ا يا و عذاب بدین دنیاست در ا یکافر انتقام يبرا

ان است و یاشتباه و نس، ن گناه و شهوت از مومنیو ا، و گناه هم بخاطر شهوت است، است

و انکار کردن و عدوان و  يدرمورد کافر عمد یول، اکراه هم دارد و از طاقتش خارج است

  .تفاوت استکافر م يماریمومن با سنخ ب يماریشود سنخ ب یم پس معلوم ».حسادت است

ند یفرما یم م که به حد تواتر است کهیکه دار ییدعاها. بهتر است يماریاز ب یسالمت

ائمه . کردند یم تیخودشان هم طلب عاف) ع( تیامبر و اهل بید و پیت را از خدا بخواهیعاف

نگونه ینوعا ا. کردند یم ت انتخابیبهتر بود اهل ب يماریاگر ب. خواهند یم شه مورد بهتر رایهم

 انسان سالم يبرا یول، ادت فرموده استیانات را در مواقع عین بیامبر ایهست که پ

م که سفارش کنند که از خدا یک مورد هم ندار. یبخواه يماریند ك برو از خداوند بیفرما ینم

  .ده شودید تا گناهانتان بخشیبخواه يماریب

از خدا مطلوب  يماریخواستن ب یول، ر و رحمت استیخوب است و کفاره و تطه يماریب

ت یو همه عاف. ن کار را کردندیامبران ایچون ائمه و پ، میت بطلبید عافیاز خداوند با. ستین

. نزد ما محبوب تر است یسالمتی: عنینا یه احب الیوالعاف: دیفرما یم امبریپ. طلب کرده اند

  .خواهد یم شه بهتر رایامبر همیبهتر است و اال پ یشود که واقعا سالمت یم پس معلوم

  :محفوظ شدن گناهان يتئور

ن بحث هنوز باز نشده یماند و ا یم هست که گناهان در بدن انسان محفوظ يا يتئور

د که گناهان یفرما یم قرآن با صراحت یول. کامل و تام واقع نشده است یو مورد بررس. است

ی عنی] 28[﴾عملُونَیهِم وأَرجلُهم بِما کَانُوا یدیوأَ هِم أَلْسنَتُهمیوم تَشْهد علَی﴿: ماند یم محفوظ
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، شدند مرتکب مى) ایدر دن( ان آنها بر آنچهیشان به زیو پاهاها  و دستها  روزى که زبان«

  «.شهادت خواهند داد

  :ت شهادت اعضا و جوارحیفیک

 یمقابل قاضماند و در  یم ند و در ذهنش محفوظیب یم را يزین است که چیکار شاهد ا

که  یگناه. فالن کار را انجام دادی، دم فالنید: دیگو یم دهد و یم شهادت، ده رایکه د يزیچ

. ن شهادت به نحو کالم استیا. ماند یم یدر زبان و پا و دست او باق، شود یم انسان مرتکب

ر یک تاثیصرفا . کنند یم کند و زبان و دست صحبت یم د و صحبتیآ یم ن معنا که پایبه ا

ل به یامت تبدیدر روز ق، است یکیزیو ف ییایمیر شیاگر هم تاث. ستین یکیزیو ف ییایمیش

  .شود یم کلمات و کالم

هِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما کَانُوا یدیوتُکَلِّمنَا أَ﴿: دیفرما یم ن معناست کهید ایمو يگریه دیآ

، دادند شان به آنچه انجام مىیو پاها، دیگو مىشان با ما سخن یو دستها«ی ] معن29[﴾کْسبونَی

  «.دهد مى یگواه

ن پوست و یب ین کلمات گاهیو ا. شهادت به نحو صحبت کردن و کالم و کلمات است

ا زبانش یا شخص و پوستش ین شخص و دستش و یب یو گاه. زبان و پا و دست و خداست

آنها به پوست هاى تن شان «ی ] معن30[﴾نَایشَهِدتُّم علَوقَالُوا لجلُودهم لم ﴿: دیفرما یم. هست

  «"؟! دیچرا بر ضد ما گواهى داد": ندیگو مى

  :بودن محفوظ ماندن گناهان يماد

و ضبط یمانند راد. شوند یم محفوظ يماد، ستین يمعنو يامر، ن محفوظ ماندن گناهانیا

  نهایو و امثال ایدیوتر و ویو کامپ

: ض أربع خصالیللمر«: دیفرما یم است که) ص( امبریت پیروا، محفوظ شدن يل مادیدل

تبع مرضه کل یو، صحته یعمل فیکتب له کل فضل کان یأمر اهللا الملک فیو ، رفع عنه القلمی

 ».وإن عاش عاش مغفورا له، فإن مات مات مغفورا له، ستخرج ذنوبه منهیجسده ف یعضو ف
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شود و خداوند به فرشته  یم از او برداشته قلم. ض چهار خصلت استیمر يبرا «ی ] معن31[

 يماریداده است و در زمان ب یم انجام یکه در زمان سالمت یخوب يها کند که تمام کار یم امر

نکه یرود تا ا یم از بدن او يسراغ هر عضو يماریب. ش نوشته شودیبرا، تواند انجام بدهد ینم

ده زنده یرد و اگر زنده بماند آمرزیبمده یآمرز، ردیاگر بم. گناهان آن عضو را خارج کند

  «.بماند

. کند یم د و گناه را از آن عضو خارجیآ یم يسراغ هر عضو يماریب: ثیح حدیتوض

از  يهر عضو« ریت هم با تعبیروا. بدن اعضا دارد. ندارد ییروح اعضا. ستیبحث روح ن

 گناه را خارجرود و  یم از بدن انسان يسراغ هر عضو يماریب. ح داردیتصر »جسدش

  .ماند یم محفوظ يشود که گناه به شکل ماد یم پس معلوم. کند یم

ا ی ییایمیا شی یکیزیف یر و دگرگونییبه صورت تغ؟ ماند یم ا به چه شکل محفوظیآ

ن یت بیچون سنخ. باشد يد مادیحتما گناه هم با، است يماد يماریب یوقت؟ است یکیژنت

  .علت و معلول الزم است

. ماند یم در بدنش محفوظ يزیکند چه چ یم انسان گناه یوقت، ق شودیو تحق ید بررسیبا

  ؟افتد یم یدر بدن اتفاق يرییچه تغ

  .هم دارد یداتیمو، ان شدیکه درباره محفوظ ماندن گناهان ب یاتیروا

وتساقطت ذنوبه ، صحته یعمل فیإذا مرض المسلم کتب له بأحسن ما کان «: ت اولیروا

ن یاو ثواب بهتر يشود برا یم ماریکه مسلمان ب یزمان«ی عنی] 32[ »الشجرکما تساقط ورق 

 او نوشته يبرا يماریدر زمان ب، داده است یم اش انجام یکه در زمان سالمت ییها کار

  «.زدیر یم و گناهانش همانند برگ درختان. شود یم

اتصال و ارتباط نست که محل یش ایمعنا. است يماد یعن؛ یزدیر یم مانند برگ درختان

  .گناهان مانند شاخ و برگ درختان است



143 

 

إن المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب منه «: دیفرما یم) ص( امبریپ: ت دومیروا

کبار به تب مبتال شود گناهان او همانند یمومن اگر «ی عنی] 33[ »الخبر. . . کورق الشجر

اتصال و ارتباط گناهان مانند شاخه شود که محل  یم پس معلوم ».زدیر یم برگ درختان

  .که برگ به شاخه متصل است، درختان است

  سواالت

  ؟دییفرما یم يا هیست و چه توصیدرمان لکنت زبان چ. 1

 یک: یدر عضله زبان است و درمان لکنت زبان دو دارو دارد يقصور، علت لکنت زبان

ه یشب( است که سنگ نوشادر گرید يو دارو. به نام لکنت زبان که موثر است یبیترک يدارو

که  یید تا جاید و تکرار کنید و زبان را با آن بسابیرا در آب ماست قرار ده) سنگ مرمر

  .زبان کف کند

. را در آن آب حل کنند و بخورند ییایموم یعنیی؛ یاین مخلوط آب مرزه با مومیهمچن

  .تر است ياز همه قو یبیترک يدارو یول

  ؟ستیه چخچیدرمان خار پاشنه و م. 2

هست از حنا و نوره  یبیترک ییدارو. است یدنیمال ین درمان پوستیبهتری: خچه گوشتیم

 درمان ين دارو فورید با آب مخلوط کنند و بمالند و ایبهر حال با. کیخ و آرسنیو زرن

  .کند یم

 ر پا درمانیبا حجامت ز یکه در طب اسالم، است یزائده و خار استخوان: خار پاشنه

ا قطع یرا کم کند و ها  ز کند و آنیات و استخوان سازها پرهید از ماست و لبنیباشود و  یم

  .ن برودیکند تا خار آب شود و از ب

، است يو الغر یهم دارد مشکل چاق يادینه زیاز مشکالت در جامعه که هز یکی. 3

  ؟دییفرما یم يا هیچه توص

  :یدرمان چاق
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  .شود یم الغر، اگر شخص هر روز صبح ناشتا حمام برود: اول

  .اندازد یم کند و چشم را گود یم است که بدن را منهدم یمصرف ماه: دوم

  کند یم مانند مغز گردو که بدن را الغر، اهان گرم استیمصرف غذاها و گ: سوم

زند که باعث  یم اشتها را، برگ خرفه و دانه خرفه اگر قبل از غذا خورده شود: چهارم

  .شود یم يالغر

  :يدرمان الغر

اگر ناشتا حمام . شود یم اگر هر روز برود الغر. ان استیک روز در میرفتن حمام : اول

ک روز در یپس بهتر است . شود یم و اگر پس از غذا خوردن برود چاق. شود یم برود الغر

  .ان و بعد از غذا خوردن برودیم

ق یو سو] و خوردن سنجد 34[ »نبت اللحمیاللحم «: دیفرما یم خوردن گوشت که: دوم

  «نبت اللحمی«: دیفرما یم سنجد که

نبت اللحم یق یالسو«: میت داریچون در روا؛ ق چاق کننده هستندیانواع سو ي همه: سوم

 یدن گوشت و محکمیسبب روئ) خصوصا گندم( قیسو«ی عنی] 35[ ».شد العظمیو

  «.شود یها م استخوان

و عطر خوب  يا نازك و پنبه يها لباس: مانند، شود یم یهم باعث چاق يگرید يزهایچ

  .موثر است یدر چاق، ب در اول روزیوه و به خصوص سیخوش و خوردن م يو بو

  :ق گندم و جویه سویطرز ته

  .شود یم از آرد گندم و سبوس گندم و آرد جو و سبوس جو ساخته

. اب شود و سپس تفت داده شودیسبوس گندم در ابتدا آس. د جداگانه تفت داده شوندیبا

و سبوس جو را اول تفت دهند . اب شود و بدون روغن سرخ کنند و تفت بدهندیم آسآرد ه

، قیاصل سو. ن چهار تا را مخلوط کنندیز تفت دهند و ایآرد جو را ن، اب کنندیو سپس آس
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، نخود، بیس، ق عدسیمانند سو؛ میهم دار يگرید يها قیو سو. ق گندم و جو استیسو

  . . .ق کُنار ویسنجد و سو

  ؟ستیدارند و درمان هر کدام چ یخون و کبد چرب با هم ارتباط یا چربیآ. 4

  :کبد چرب

که ، کبد معلول خوردن آب وسط غذا خوردن است یچرب. ندارند یظاهرا با هم ارتباط

که در  ییها کبد و خلل يها يماریو غالب ب. دیشده است که وسط غذا آب نخور یدا نهیشد

ا تند تند آب یستاده آب خوردن یا. خوردن آب استبخاطر نحوه ، دیآ یم کبد به وجود

  .شود یم کبد یا وسط غذا آب خوردن باعث چربیخوردن 

  :خون یچرب

 یسنامک، خون ین درمان چربیشود و بهتر یم چرب است که خون چرب يبخاطر غذا

  .میخون هم دار یبه نام چرب یبیترک يدارو. است

واره شکم ید یچرب یحت، بدن یمام چربهست که ت یکبد چرب باز مهم سنامک ياما برا

  .ک استین مرکب یعالوه برا، کند یم را خارج

  یح درباره سنامکیتوض

امروزه آنچه در بازار موجود  یول، به نام سنا که مال مکه است يبرگ سبز یسنامک

آورد و  یم دیاسهال شد، مکه خوب است يسنا. دارد يمال پاکستان است که اثر کمتر، است

  .کند یم بدن را خارج یکل چرب

  :قه مصرفیطر

د بجوشانند و اگر ینبا. دم بکشد و سپس بخورند يقه درون کتریده دقیی، د مانند چایبا

  .شود یم اثرش کمتر، اب کنندیآس
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 بدن را خارج یو همه چرب. رندیگ یم چه و اسهالیا دوبار دل پیکبار یخورند  یم یوقت

د پشت سر هم یرا نبا یسنامک. خون هست یچرب يهم برا یبیترک يک دارویکند و  یم

  .آورد یم دیبوست شدیبا فاصله بخورند چون ؛ بخورند

  عالئم کبد چرب

  .خورد یم زبان ترك، د که در صورت کبد چربیشود فهم یم از زبان

چه ، ن انحراف در چشم هستندیچشم و همچن یکه مبتال به خشک يافراد يبرا. 5

  ؟دییفرما یم يا هیتوص

  چشم یخشک

نست که اشک یت عدس ایرا خاصیز؛ اد بخورندیعدس ز. ن درمان عدس استیبهتر

 ياد بخورند و سرمه کافوریسوپ عدس ز. کند یم و قلب را نازك. کند یم ادیچشم را ز

  .کند یم را باز ين مجاریا ين سرمه کافوریبسته باشد ا یاشک ياگر مجار. استفاده کنند

  انحراف در چشم

  .ز شودیبه افراد تجو يد حضوریلذا با، کند یم مواردش فرقانحرا ف در چشم 

  .188ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمه المجلس، بحار االنوار [1]

  .192ص، خ الصدوقیالش، ثواب االعمال [2]

  .193ص، خ الصدوقیالش، ثواب االعمال [3]

  .193ص، خ الصدوقیالش، ثواب االعمال [4]

  .553ص، الصدوقخ یالشی، االمال [5]

  .176ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [6]

  .178ص، 81ج، ط مؤسسۀالوفاءی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [7]

  .174ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار االنوار [8]

  .181ص، 78ج، التراث اءیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار االنوار [9]
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  .191ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار االنوار [10]

  .193ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار االنوار [11]

  .189ص، 1ج، خ الصدوقیالش، األخبار یمعان [12]

  .817ح، 590ص، 1ج، خ الصدوقیالشی، األمال [13]

  .175ص، 26جی، ض الکاشانیالفی، الواف [14]

  .253ص 2، ج، ۀیط االسالمی، نیخ الکلیالشی، الکاف [15]

  .45ح، 13ص، خ الصدوقیالش، الخصال [16]

  .624ص، 2ج، ۀیاإلسالمی، خ الحر العاملیالش، عۀیوسائل الش [17]

  .172ص، 81ط مؤسسۀالوفاء جی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [18]

  .174ص، 81ط مؤسسۀالوفاء جی، العالمۀ المجلس، األنواربحار  [19]

  .5ح، 34ص، خ الصدوقیالش، الخصال [20]

  .34ح، 284ص، خ الصدوقیالش، الخصال [21]

  .135ص، 95ج، ط مؤسسۀالوفاءی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [22]

  .176ص، 78ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [23]

  .78ص، 1جی، العالمۀ الحل، ۀیالرسالۀ السعد [24]

  .170ص، 59ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [25]

  .193ص، 1ج، خ الصدوقیالش، ثواب األعمال [26]

  .296ص، 58ج، اء التراثیط داراالحی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [27]

  .24هیآ، سوره نور [28]

  .65هیآ، سیسوره  [29]

  .21هیآ، سوره فصلت [30]

  .624ص، 2ۀ جیاإلسالمی، خ الحر العاملیالش، عۀیوسائل الش [31]
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  .194ص، 1ج، خ الصدوقیالش، ثواب األعمال [32]

  .192ص، 1ج، خ الصدوقیالش، ثواب األعمال [33]

  .72ص، 66ج، ط مؤسسۀالوفاءی، العالمۀ المجلس، بحار األنوار [34]

  .276ص، 66ج، ط مؤسسۀالوفاءی، العالمۀ المجلس، األنواربحار  [35]
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  93/11/28 ن عارضهیر کم کردن درجه تب و درمان ایتداب 11

ه است یعل سالم و اهللا ت امام رضا صلواتین آن روایتر ن و مهمیعرض شد که آخر يموارد

 یحت، تب است ين درمان و درمان فورین روش بهتریا. ز معتبر استیکه از نظر سند ن

ن است که یو درمان ا؛ شود یمار تبش مقاوم است و درمان نمین حالت تب که بیتر سخت

د و با آن مخلوط یزیآن بر يتون رویه زیو روغن بنفشه پا، دید و له کنیریتازه را بگ یکاسن

تازه  یاگر کاسن، ابدی ین میقه تبش تسکیدر کمتر از پنج دق، دیمار بمالیب یشانیپ يو رو، دیکن

 يد و رویتون مخلوط کنیه زید و با روغن بنفشه پایاب کنیخشک را آس یکاسن، نباشد

نکه یگر اینکته د، شتر استیتازه باشد بهتر است و اثرش ب یالبته کاسن، دیمار بمالیب یشانیپ

ک قطره از بهشت هر روز صبح بر یچون ، د شستیرا چه تازه و چه خشک باشد نبا یکاسن

د بدون یز بایمصرف کردن و خوردن آن ن یحت، درمان است زد و آن قطرهیر یبرگ آن م

گرن یکه مبتال به م یکسان، د استیگرن هم مفیم ين دارو عالوه بر تب برایا، شستن باشد

که ضرر  ییایمیش يها قرص يکنند بهتر است به جا یشه از مسکن استفاده میهستند و هم

خود گل بنفشه ، بنفشه الزم به ذکر استاما درمورد روغن . ن روش استفاده کنندیدارد از ا

که معموالً ، خوابانند تا مواد آن وارد روغن شود یم یک روغنیگل بنفشه را در ، روغن ندارد

اگر از روغن ، کنند ین کار استفاده میا يا روغن بادام برا، یا روغن کنجد، یتونیاز روغن ز

به آن ، ر از روغن کنجد استفاده شودو اگ، تونیه زیند پایگو یبه آن م، تون استفاده شودیز

  .ه کنجدیند پایگو یم

  مقدار مصرف

توان از آنها مقدار مصرف را به  یاست که م ییها ک ظرافتیات یالزم به ذکر است در روا

ک یا به عنوان یکند آ یم یت به عنوان درمان معرفیکه روا يزین چیم اینید ببیبا، دست آورد

أطعموا «: دیفرما یب میمثال درباره س يبرا، ک دارویا به عنوان یکند  یم یغذا معرف

ن یا، دیب را به عنوان طعام بدهیت اشاره شده که سین روایدر ا، ]2][1[ »کم التفاحیمحموم
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ن به عنوان درمان یا، ک فندق مصرف شودیا به اندازه ی يک قاشق مرباخوریست که یدارو ن

أطعموا حباالکم «، ک غذا استیبلکه به عنوان ، ستیک دارو نیبه عنوان  یهست ول

د به عنوان طعام یگو یت هم مین روایا،  »دیبه بده، باردار يها به زن«ی عن، ی]3[ »السفرجل

وارد بر امام : منصور آمده یاز درست بن اب یتین جهت در روایبه هم، نه به عنوان دارو

بعد امام ، شان بودیکال در مقابل اب یک طبق سیدم ید، ه شدمیعل سالم و اهللا صادق صلوات

د به اندازه یک طبق با. ی]5] [4[ »م آوردندین را برایمن تب کردم و فرستادم ا«: فرمودند

، بیس يت برایالبته در روا. تب باشد يماریک وعده غذا خورده شود تا درمان بیطعام و 

باشد که رنگش سبز  یبیممکن است منظور س، میروز کردیآمده که بحثش را د »اخضر«

فقط ، هم نکرده است »اخضر« د بهیات ما مطلق است و مقیروا یده است ولیاست اما رس

ب یت عرض شد که احتمال هم دارد علت آن باشد که در آن زمان خاص سیک رواین یا

  .ب کال بودهیده نبوده و فقط سیرس

ه شفاء یف﴿: دیافرم یدر قرآن م، ک دارو مطرح استیعسل به عنوان ، راجع به عسل

، شه عسل را به عنوان غذا بخوردینشده که انسان ش یعسل به عنوان غذا معرف، ]6[﴾للناس

لعقۀ « میت داریدر روا، د مصرف شودیک دارو بایک دارو است و در اندازه ین به عنوان یا

همان قاشق  یعنی »ملعقۀ«، گرفته شده »لعقۀ« که از »ملعقۀ«ی عنی »لعقۀ«،  »عسل

اد عسل یز یبعض، ا حداکثر سه قاشق استیدو قاشق  »لعقۀ عسل« مراد ازي، مرباخور

  .ها توجه نکردند شوند چون به آن نکته یمار میاد هم بیخورند و ز یم

ذهب یالعناب «: م کهیالسالم دار هیر علیاز حضرت ام یتیدر روا؛ درمان هفتم عناب است

ک دارو مطرح یات ما عناب به عنوان یدر روا یتب است ولعناب درمان ، ]8] [7[ »یبالحم

وه ین میوه و بهتریک میبلکه به عنوان ، ستیک غذا هم مطرح نین به عنوان یهمچن، ستین

الفواکه  یفضل العناب عل«: ندیفرما یالسالم م هیر علیحضرت ام یتیدر روا، شده است یمعرف

گر مردمان یما بر د يها مانند برتر وهیگر میعناب بر د يبرتر«، ]10][9[ »الناس یکفضلنا عل
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و ، وه استین میتوان گفت عناب به عنوان بهتر یو م، ستیائمه قابل تصور ن يبرتر،  »است

ک یمثال اندازه  يبرا، کند یوه مصرف میمصرفش در درمان همان مقدار است که انسان م

وه یک میچون به عنوان ، دانها دو یک ینه به اندازه ، ک خوشه انگوریا یا پرتقال یب یس

  .ک دارویمطرح است نه به عنوان 

ک یمنتها در ، عام است يدانه دارو اهیالزم به ذکر است که س؛ دانه است اهیدرمان هشتم س

الحبۀ  یف«، میات متعدد داریدانه روا اهیما درباره س، میآن نص دار يز برایمورد خاص ن

از آنها هم تب  یکی »ها است يماریدانه درمان همه ب اهیس«، ]11[ »السوداء شفاء من کل داء

و  یفأنا آخذه للحم«: دیفرما یم در خصوص تب که امام میت خاص داریک روایو ، است

 يگریو موارد د،  »کنم یگرن مصرف میتب و م يدانه را برا اهیمن س«، ]13][12[ »الصداع

گر در خصوص تب یآن د، عسلم مثل یگر هم دارید یعموم يداروها، ت آمدهیهم در روا

ر یو ش، است يت آمده درمان هر دردیدر روا، عام است يخودش دارو یح نشده ولیتصر

است که عام  ییها ن ازجمله درمانیا، گرید یعموم يها و درمان، است يگاو درمان هر درد

 یبعض، ات ذکر شده هفت دانه استیدانه آنچه در روا اهیالبته در مورد مقدار مصرف س. است

از ، ت شودید رعایها هم با ن دقتیشود چون ا یکنند و حالشان بدتر هم م یاد مصرف میز

، دهد یا شش دانه هم باشد جواب نمیدانه هشت دانه  اهیشود که اگر س یات استفاده میروا

 یول، ک عدد مصرف شودیست و یا بیازده ، یدهند مثالً نه یات اجازه میروا یالبته بعض

نگونه است که هر روز صبح ناشتا با یو زمان و روش استفاده آن ا، د باشدد فریعددش با

  .عسل خورده شود

 یتیروا، ات به عنوان درمان تب مطرح استیاز هم در روایپ؛ از استین درمان پینهم

از امام صادق ، کند ینقل م یدر کتاب کاف ینیدر کتاب محاسن و کل یاست که برق

الماء و  ید فیزیو ، شد العصبیو ، ذهب النصبیالبصل «: ندیفرما یه که میعل سالم و اهللا صلوات

کند و عصب را  یرا برطرف م یاز خستگیپ«ی عن، ی]15][14[ »یذهب بالحمیو ، الخطا
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کند و تب را برطرف  یاد میها را ز کند و گام یاد میکند و عمل همبستر شدن را ز یت میتقو

، کند یاز تب را برطرف میند پیگو یم که میمضمون دارن یبه ا يات متعددیالبته روا،  »کند یم

پوست را  یرگیت یعن، یح استیصح »حمأ« اشتباه است و »یحم« ند کهیفرما یم یبعض یول

 یبرخ، ندیگو یم »حمأ« شود به آن یآب شناور م يکه رو یاهین سیا، برد ین میاز ب

در کتاب  یول، ف شده استیتصح یبه عبارت، شده »یحم« بوده که »حمأ« نیند که ایگو یم

 یاتیدش روایمؤ، تب یعنیآمده  »یحم« و مکارم االخالق همان یمحاسن و کتاب کاف

، کنند یمعنا م »تب« را به »وبا« کند و بعد یرا برطرف م »وبا« ازیند پیگو یخواهد آمد که م

و  يباکتر، کشند یها را م يباکتر یعن، یال هستندیباکتر یر آنتیاز و سیامروزه ثابت شده که پ

ک غذا است و به عنوان یاز به عنوان یپ، کش است کروبیاز میکروب علت تب است و پیم

اد فرق یا پخته زیحال خام ، ک غذایدر حد ، اد مصرف شودید زیبا، ستیک دارو مطرح نی

  .کند ینم

، ان بن السمطیعن سف، کند ینقل م یدر کتاب کاف ینیکل؛ درمان دهم شانه زدن سر است

امام صادق ،  »ذهب بالوباءیالمشط للرأس «: السالم هیأبوعبداهللا عل یقال ل: دیفرما یکه م

 يراو؟ ، قلت و ما الوباء: قال،  »کند یوبا را برطرف م، سر يشانه برا«: السالم فرمودند هیعل

گر یت دیک روای،  »تب است«: امام فرمودند، ]16[ »یالحم«: قال؟ ، ستیپرسد وبا چ یم

، ]17[ »یذهب بالوباء و هو الحمیالمشط بالعاج «: دیفرما یکند و م ید مین را مقیکه ام یدار

ن دو مثبتات یالبته ا.  »کند که همان تب است یوبا را برطرف م، شانه کردن با عاج«ی عنی

و وبا ، کند یاز وبا را برطرف میم که پیات متعدد داریروا، کنند ینم یگر را نفیهستند و همد

  .معنا شده هم به تب

  کنند ین آمدن تب کمک مییکه به پا یعوامل

از  یک، ین آوردن درجه تب مؤثر استییپا يم که برایله داریها سه وس ر از درمانیبه غ

البته استفراغ ؛ هم اسهال یسوم، هم عرق کردن یک، یو استفراغ کردن است یها ق لهین وسیا
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 »عرْق«،  »عرَق« کلمه يد به جاو درباره عرق احتمال دار. ز استیک درمان نیخود 

ش حجامت و یم معنایخواند »عرْق« اگر آن را، کسان استیها که  را نوشتن آنیز، میبخوان

ست یگرم کردن بدن ن،  »عرَق« م که مراد ازیید بگویم بایخواند »عرَق« اگر یفصد است ول

عات یکه آدم آب و ما ن نحو باشدیاحتماالً مراد عرق کردن به ا، کند یم یت نهیچون روا

ت ین دو رواین ایماب یک تقابلیالبته ، اد مصرف کند و بدنش را در معرض هوا قرار دهدیز

  .د حل شودیهست که با

ثالثۀ  یف یإخراج الحم«: دیفرما یه که میعل سالم و اهللا م از امام باقر صلواتیدار یتیروا

خارج کردن تب در سه «ی عن، ی]19][18[ »إسهال البطن یو ف، العرق یو ف، ءیالق یف، اءیأش

کند  یاست که کمک م ییزهاینها چیا »در عرق و در استفاده از مسهل، در استفراغ، ز استیچ

  .ن آمدن درجه تبییبه پا

ها  نید گفت ایم که بایت داریالبته دو روا؛ ن درمان تب حجامت و فصد استیازدهمی

در قرب  يریرحمن بن عمر بن أسلم که حمم از عبدالیدار یتیروا، واقعۀ بوده یۀ فیقض

السالم احتجم  هیعل یت أباالحسن موسیرأ«: کند یعبدالرحمن عرض م، کند یاإلسناد نقل م

ی عنی] 20[ »یوم الجمعۀ فترکته الحمیفاحتجم ی، وم األربعاء و هو محموم فلم تترکه الحمی

که تب داشت و  یدر حال در روز چهارشنبه حجامت کرد، دمیالسالم را د هیامام کاظم عل«

ت ین رواید از ایشا،  »روز جمعه حجامت کرد و تب او را رها کرد، تب او را رها نکرد

را بحث مربوط به تب است و حجامت هم به یز، استفاده شود که حجامت درمان تب است

 يها از درمان یکیتوان گفت  یپس م، خاطر تب بود و با حجامت کردن تب برطرف شده

، ن اختصاص به حالت خاص داردید ایبگو یممکن است کس یاز طرف، است تب حجامت

ن احتماالت هست و یا، و معمول نبوده یبود و آن تب رسم ین تب مثالً از گرمازدگیا

السالم  هیاز امام رضا عل يگریت دیدش رواییمؤ، هم دارد یداتییمؤ یکرد ول یشود نف ینم

حم «: ن استیت چنیروا، شان را رها کردیتب ا است که مبتال به تب شدند و فصد کردند و
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، ]21[ »هیدین یفصد ب یالسالم فجلس حت هیالرضا عل یفرکب المأمون إل، الفصد یفعزم عل

م گرفتند که فصد کنند و یه مبتال به تب شدند و تصمیعل سالم و اهللا امام رضا صلوات«ی عنی

و در محضر امام نشست تا امام فصد السالم آمد  هیمأمون سوار مرکب شد و نزد امام رضا عل

شود مطلق  یپس معلوم م، درمان تب بوده، امام مبتال به تب شدند و علت فصد،  »کردند

ن دو ید است و ایتب مف يخون خارج کردن چه به روش حجامت و چه به روش فصد برا

  .گر هستندیکدید ییت مؤیروا

در طب ، است یگانه اسالم دهک از مرکبات یمرکب ؛ ک استین درمان مرکب یدوازدهم

ها  يماریاز ب یف بزرگیا طیها  يماریا درمان کل بیم که هرکدام یده تا مرکب دار یاسالم

، مین ده مرکب هستند که در جلد دوم خواندیهم یها در طب اسالم ن درمانیتر و مهم، هستند

ت یدر روا یول، است يکبد يها يماریار مؤثر و درمان شاخص بیبس يدارو، کیاما مرکب 

من  ینفع بإذن اهللا تعالیأنه «: ت آمدهیدر روا، د استیتب هم مف ين دارو براید ایفرما یم

: دیگو یتا آنجا که م ». . .و یء و الحمیالمرة السوداء و الصفراء و البلغم و وجع المعدة و الق

صاحبها البرسام و  یتخوف علی یدة التیالصلبۀ الشد یرقان و الحمیو هو نافع لما ذکر و لل«

و . . . ، سودا و صفرا بلغم و درد معده و استفراغ و تب و يهمانا برا«ی عنی] 22[ »الحرارة

که ترس است  یآن تب، دیرقان و تب سخت شدی يد است و برایآنچه که ذکر شده مف يبرا

ب التها يماریفرزند مرگ و مراد ب یعنیبرسام ( که صاحب آن از شدت تب مبتال به برسام

د یسودا و صفرا و بلغم مف يک برایت گفته شده که مرکب یدر روا »شود) افراگم استید

ک چهارم یم که یده داریکند چون ما عق یها را درمان م يماریسه چهارم ب یعنین یاست و ا

در جلد دوم ، چهارم ملول بلغم است کیک چهارم معلول صفرا و ، یها معلول سودا يماریب

  .ان شده استیک بیب و روش ساخت و مصرف مرکب یکتاب ترک

ن مرکب از ین هفتمیای، حضرت موس يدارو؛ ه استیشاف ين درمان دارویزدهمیس

ر خاکستر ید زین دارو بایا، سخت يها يماریب و درمان بیعج ییدارو، گانه است مرکبات ده
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ها را درمان  يماریک طائفه از بیگذرد  یهر ماه که م، ر جو دفن شودیا زیر خاك یا زی

 یؤخذ بدهن بزر الفجل علیه عشرة أشهر یعل یأنه إذا أت«: ت آمده است کهیدر روا، کند یم

ه تسعۀ یعل یو أذا أت«: دیگو یتا آنجا که م »و اختالط العقل، الباطنۀ یق بالبلبلۀ و الحمیالر

الحنظلۀ قدر ؤخذ من یخرج ماؤه و یعصره و یؤخذ حب الرمان و الرمان الحلو فیعشر شهراً 

ق بماء یالر یثۀ علیقۀ و الحدیالعت یان و البلغم المحترق و الحمیمن السهو و النس یسقیحبۀ ف

نافع ، رند در ناشتایهرگاه ده ماهه شد آن را با روغن دانه ترب بگ«ی عن، ی]24][23[ »حار

ن را یریهرگاه نوزده ماهه شد آب دانه انار ش، بلبله و تب درون و اختالط عقل ياست برا

 يماریب يمار بدهند برایا جو به بیک دانه گندم یرند و از هندوانه ابوجهل به اندازه یبگ

از  یکیپس ،  »ناشتا با آب گرم، دیتب کهنه و تب جد يو بلغم سوخته و برا یفراموش

  .ه استیشاف يتب دارو يها درمان

درمان با  یاسالمدر طب ، البته در جلد دوم بحثش آمده، درمان چهاردهم شکر است

درمان با ، نیریو اما درمان با ش. میر داریدرمان با آب و درمان با ش، درمان با خاك، نیریش

مطرح  یعموم يک دارویشکر آنجا به عنوان ، نها استیشکر و خرما و عسل و امثال ا

امام کند از  ینقل م ینیم که کلیدار یتیروا، درمان تب يل خاص دارد براینجا هم دلیا، است

ء تعالجون محمومکم إذا یش يبأ«: ندیفرما یم يه که به مردیعل سالم و اهللا صادق صلوات

سبحان اهللا «: فقال، و ما أشبهه، ج و الغافثیۀ المرة بسفایأصلحک اهللا بهذه األدو: قال »؟حم

 فاًیأخذ إناء نظیإذا حم أحدکم فل: ثم قال. برئ بالحلویقدر أن یبرئ بالمر یقدر أن ی يالذ

جعل یضعها تحت النجوم و یثم ، ه ما حضر من القرآنیقرأ علیثم ، ه سکرة و نصفاًیجعل فیف

لۀ یفإذا کانت الل، ده ثم شربهیها الماء و مرسه بیالغداة صب عل یفإذا کان ف، دةیها حدیعل

فصارت  يفإذا کانت الثالثۀ زاده سکرة اُخر، ن و نصفاًیفصارت سکرت يۀ زاده سکرة اُخریالثان

 يزید با چه چیپرس يالسالم از مرد هیامام صادق عل«ی عنی]26][25[ »ثالث سکرات و نصفاً

تلخ  يبا داروها: جواب داد؟ مبتال به تب شود یوقت یکن یکه تب دارد را درمان م یکس
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ن هم یریتواند با ش یتواند با تلخ درمان کند م یکه م یکس: امام پاسخ داد. میکن یدرمان م

ک قند یز بردارد در آن به اندازه یک ظرف تم، یاگ کس از شما مبتال به تب شد، کنددرمان 

ر ستارگان قرار بدهد یقرآن بخواند سپس آن را ز يها هیآ يندازد سپس بر آن قدریو نصف ب

ن قند را یزد و با دست خودش ایآب بر  آن يصبح شد رو یآن آهن قرار بدهد وقت يو رو

گر یک قند دیشب دوم دوتا قند و نصف و شب سوم ، را بنوشد له کند و آب کند سپس آن

، درمان تب و با قند يک روش است و براین یا.  »شود سه قند و نصف یاضافه کند که م

نها از چغندرقند گرفته شده و ضرر دارد یا، ستیموجود در بازار ن ين قند امروزیالبته مراد ا

الزم به ذکر است که آهن ، ضافات هم نداشته باشدشکر باشد و اید از نیقند با، و نفع ندارد

، له آهن قرار دهندیک میا ظرف یقند  يد که رویگو یت مین روایدر ا یست ولیخوب ن

ا یا جن ، ینها در درمان مؤثر استیکند و ا یرا جذب م ییروهاین است که آهن نیعلتش ا

د جذب یمف يباکترن روش یشود و با ا یچون جن جذب آهن م، دیمف يک نوع باکتری

چون ، ردیگ یرا م يباکتر يا احتماالً جلو، ین خودش در درمان مؤثر استیشود و ا یم

 ین روشین جهت کار به قند ندارد و ایچسبد به هم یبه آهن ولع دارد و به آهن م يباکتر

  .سالم نگه داشتن قند يبرا

از  یت طبرسیروا، اسفرزه که خنک و سرد است یعنی »بزر القطونا« ن درمانیپانزدهم

ن من یلۀ وزن درهمیتلک الل یمن حم فشرب ف«: دیفرما یه میعل سالم و اهللا امام صادق صلوات

در ، که تب کند یکس«ی عنی]28][27[ »لۀیتلک الل یبزر القطونا أو ثالثۀ أمن من البرسام ف

شش گرم ست و پنج صدم و دو درهم یهر درهم سه گرم و ب( آن شب بنوشند اندازه دو درهم

شود  یت معلوم میاز روا »شود یمن میدر آن شب از برسام ا، ا سه درهمیاز اسفرزه ) میو ن

د یتب سخت و شد یشود که وقت یصادق شود و معلوم م یدنید مخلوط کنند که نوشیکه با

افراگم است و انسان را یسخت و التهاب پرده د يماریکه ب، شود به برسام یل میشود تبد

از  يریا حداقل راه جلوگ، یتب يها از درمان یکیپس ، کند یم ییان گویمبتال به هذ
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آن را در آب قرار دهند  یوقت، ندیگو یاست که به آن اسفرزه م »بزر القطونا«، عوارض تب

  .کند یپف م یمانند تخم شربت

ات سفارش یآنچه که در روا، د مصرف کند چگونه باشدیدار با که شخص تب یو اما آب

نکه بگذارند یع سرد کنند نه ایکه آن را بجوشانند و سر یآب، ل شده استیاسترکردند آب 

که هفت بار غل  ید آبیفرما یات ما میروا، شود یآرام سرد شود چون دوباره آلوده م آرام

شود آب  ین میگر منتقل کنند ایک ظرف به ظرف دیا هفت مرتبه بجوشد بعد از یبزند 

، هیعل سالم و اهللا امام رضا صلوات یتیدر روا، د استیمفکه تب دارد  یکس يل و برایاستر

ذهب یإناء آخر فهو  یات و قلبته من إناء الیته سبعۀ غلیالماء المسخن إذا غل«: ندیفرما یم

آب گرم اگر آن را هفت بار «ی عنی]30][29[ »نین و القدمیالساق ینزل القوة فیو  یبالحم

رو را در یکند و ن یتب را برطرف م، دیمنتقل کنگر یک ظرف دیک ظرف به ید و از یبجوشان

ست ین نیت منظور این روایدر ا »)کند یت میپاها را تقو( کند یدو ساق پا و دو مچ پا نازل م

ا یکه آب هفت بار بجوشد و سرد شود بلکه مراد آن است که به اندازه هفت بار غل زدن 

درمان با آب هست مانند استفاده  يراهم ب يگرید يها البته روش. ان و باال آمدن بجوشدیغل

  .د استیتب مف ينها برایا استفاده از آب زمزم و آب فرات که ایاز آب باران 

  که تب دارد یکس يغذا

که تب دارد گوشت  یکس ين غذا برایات مطرح است و بهتریکه در روا یین غذایاول

 »یذهب بالحمیالکباب «: ندیفرما یه میعل سالم و اهللا امام صادق صلوات یتیدر روا، ان استیبر

، بلکه دارو هم هست یمصرف ينه فقط غذا،  »کند یکباب تب را برطرف م«ی عنی]32][31[

ه یعل سالم و اهللا از امام کاظم صلوات، که تب دارد گوشت کبک است یکس ين گوشت برایبهتر

 »طرداً یطرد الحمین و یالساق يقویفإنه ، أطعموا المحموم لحم القباج«: نقل شده که فرمودند

کند  یت میرا گوشت کبک پاها را تقوید زیکه تب دارد گوشت کبک بده یبه کس«ی عنی]33[

د یگو یت میدر روا یوقت،  »)مؤثر است یلیخ یعن(ی است یطرد کردن، کند یو تب را طرد م
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روش پختن گوشت سه تاست ، کرده نباشد پز و سرخ آب یعن، یطبخ با زغال یعنیکباب 

و ،  »مرق« ندیگو یبه آن م یند خورش و در عربیگو یپز کردن که به آن م خ کردن و آبسر

  .زغال يان رویبر یعنیکباب 

 یک، یشود به دو قسم یم میق تقسیسو، ق شسته استیکه تب دارد سو یکس ين غذایدوم

آب ، است که هفت مرتبه شسته شود یقیق شسته سویسو، ق نشستهیسو یکیق شسته و یسو

هفت ، ن کار را تکرار کنندیکنند و دوباره ا ین شد آبش را خالینش ته یزند وقتیبر شیرو

در ، د استیپاها مف يق شسته که برایشود سو ین میند و سپس خشک کنند ایمرتبه که بشو

ق إذا غسلته سبع مرات و قلبته من یالسو«: ندیفرما یه میعل سالم و اهللا امام رضا صلوات یتیروا

ق را یسو«ی عنی]35][34[ »نین و القدمیالساق ینزل القوة فیو  یذهب بالحم، یإناء یإناء ال

کند  یتب را برطرف م یگر منتقل کنیک ظرف به ظرف دیو آن را از  ییاگر هفت مرتبه بشو

امام  يگریت دیدر روا،  »کند یت میکند و دو مچ پا را تقو یرو را در دو ساق پا نازل میو ن

أطفأ الحرارة ، قیالر یق الجاف إذا أخذ علیإن السو«: ندیفرما یه میعل سالم و اهللا صادق صلوات

ق خشک اگر ناشتا یسو«ی عنی]37][36[ »فعل ذلکیلم ، و أذا لت ثم شرب، و سکن المرة

اگر با روغن آغشته  یول، دهد ین میدهد و مرّه را تسک ین میحرارت را تسک، مصرف شود

ن یت استفاده شود که اگر با آب هم آغشته شود این رواید از ایشا »کند ین کار را نمیشود ا

، ق شستهید سویگو یت که میآن روا، ت نداردین دو رواین ایب یمنافات یت را ندارد ولیخاص

ن است که تر یت مفادش اید و اگر بر فرض آن رواید و بعد مصرف کنیخشک کن یعنی

ت ین روایکند و ا ید که تب را برطرف من داللت داریت بر ایم آن رواییگو یم، دیمصرف کن

ن دهنده گرما است و ین تسکیا، ق خشک که آب به آن اضافه نشدهید سویفرما یکه م يبعد

ق شسته تب را یکند و سو یق خشک گرما را خاموش میپس سو، صحبت از تب نکرده

ق یاما سو. د خشک هم بشودیق شسته باین احتمال هم هست که سویا یکند ول یبرطرف م

اهل ، ان استیعیروش ش یکیها و  یروش سن یکیم یق داریه سویته يدو روش برا، ستیچ
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م و بعد یکن یاب میما اول آس یکنند ول یاب میدهند و بعد آس یسنت گندم را درسته تفت م

د جداگانه تفت داده شود و یسبوس با، از آرد و سبوس است یبیق ترکیو سو، میده یتفت م

ق از گندم تنها درست شده یاگر سو، تفت داده شود و بعد مخلوط شود د جداگانهیآرد هم با

ق یشود سو یتنها درست شده باشد اسمش م ياگر از جو، ق گندمیشود سو یباشد اسمش م

 يها قیسو یول، ق معروفیشود همان سو یجو و اگر از آرد گندم و جو درست شده باشد م

د و تفت یاب کنیآس، دیورق کن د ورقیباها را  بیکه س، بیق سیم مثل سویهم دار يگرید

ق کنار هم هستند به طور یق نخود و سویسو، ق عدسیسو، ق سنجدیسو يگریو د، دیبده

ق در یدرباره سو، د بدون روغن تفت داده شودینها بایکه همه ا، میق داریزده نوع سویس یکل

درست شده ق یسو یبه سفارش وح«ی عنی]39][38[ »یانما عمل بالوح«: ت آمدهیروا

  .قین راجع به سویا،  »است

م به عنوان درمان یزها خواندیچ يک سریما ، خواهم عرض کنم یرا بنده م یک مطلبی

هم به آنها اضافه  یسنجد و ممکن است کاسن، عناب، دانه اهیس، بیس، قیسو، تب مثالً بنفشه

ب یق سیسو ،درمان تب يق براین سویب درمان تب است پس بهتریالبته چون خود س، شود

شود  یم، ب کندینها را ترکیا یاگر کس، ت را داردین خاصیق عدس هم همیاست و سو

ن یک نوع تب را از بینها یچون ممکن است هرکدام از ا، بر م به نام تبیدرست کن یبیترک

تب و مستفاد از  يخوب برا يک دارویکه ، ببرد و جمع کردنش کل انواع تب را برطرف کند

مختلف که به  يزهایم که چیکن یاز موارد سفارش م یلین کار را در خیا ما، ات استیروا

م و به تجربه ثابت شده که یات ذکر شده را باهم جمع کنیدر روا يماریک بیعنوان درمان 

  .شتر خواهد بودیب یلیاثرش خ

  .551ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .357ص ، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .38ح ، 177ص ، 66ج ی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]
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  893ح، 551ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [4]

  .3ح، 356ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .69هیآ، 16نحل/سوره [6]

  175صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

، 135باب، أبواب االطعمۀ المباحۀ، 224ص، 25جی، خ حر عاملیش، عهیوسائل الش [8]

  .31746ح

  176صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

، 135باب، أبواب االطعمۀ المباحۀ، 224ص، 25جی، خ حر عاملیش، عهیوسائل الش [10]

  .31747ح

  .51ص، اتیسابور الزابن ، طب األئمه [11]

  .10ح، 229ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [12]

  .186صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  737ح، 522ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [14]

  .2ح، 374ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .488ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من  [16]

  .223ح، 129ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [17]

  .50ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [18]

  .20ح، 99ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [19]

  .71ح، 386ص، خ صدوقیش، الخصال [20]

  .1ح، 267ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون اخبار الرضایع [21]

  .75ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [22]

  127ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [23]
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  .253ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [24]

  .386ح، 265ص، 8جی، نیخ کلیشی، الکاف [25]

  .36ح، 106ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [26]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [27]

  .1ح، 220ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [28]

  .157صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [29]

  .451ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [30]

  451ح، 468ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [31]

  .4ح، 319ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [32]

  .4ح، 312ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [33]

  9ح، 306ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [34]

  .490ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [35]

  67ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [36]

  .20083ح، 339ص، 16جي، ن نوریحسرزا یم، مستدرك الوسائل [37]

  555ح، 488ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [38]

  .305ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [39]
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  93/11/29 ن عارضهیکم کردن درجه تب و درمان ا يدعاها برا 12

: استن یچن یبه طور کل، ات نقل شدهیاست که در روا ییدعا، تب ياول برا يدعا

د ی]که با1[ »و من شر حر النار، من شر کل عرق نعار، میرب العرش العظ، میذك باهللا العظیاع«

، ات آمده که تبیرا در روایز، تب است »حر النار« ظاهرا مراد از، هفت مرتبه خوانده شود

  .ز آتش جهنم استیسرر

 يبرا یخاصک فن است و نحوه یخود  یه درمانیرق، است) ع( لیه جبریگر رقید يدعا

ه تخصص ینه خواندن رقیهستند که در زم یافراد خاص، م رسم بودهیخواندن دارد و در قد

م که یت هم داریدر روا، شود یگفته م یراق یه خوان و در اصطالح عربیدارند که به آنها رق

 امبریشود پ یکه معلوم م، دیاوریه خوان بیفرمودند که رق يماریدرمان فرد ب يبرا) ص( غمبریپ

انجام  یه توسط افراد خاصیز خواندن رقید کرده و نییدرمان تأ ين روش را برایا) ص(

ل که یه جبرئیح السند آمده است مانند رقیات صحیها در روا هیاز رق ین بعضیهمچن، شده یم

ن یا، ن آنهاید بهتریبا هم تفاوت دارد شا یالبته کلمات آنها کم، ق نقل شدهیاز چند طر

) ص( امبریپ: ت آمدهیدر روا؛ ح استیآمده و سندش صح یدر کتاب کافاست که  يا هیرق

، ا محمدیک یبسم اهللا أرق« ه را خواندین رقینازل شد و ا) ع( لیجبرئ، مبتال به تب شدند

، کیبسم اهللا خذها فلتهن، کیبسم اهللا واهللا شاف، کییعیوبسم اهللا من کل داء ، کیوبسم اهللا أشف

گر ید یه در نقلین رقی] ا2[ »فال أقسم بمواقع النجوم لتبرأن بإذن اهللام یبسم اهللا الرحمن الرح

ک بسم اهللا یک بسم اهللا واهللا شافیؤذیک من کل داء یک بسم اهللا اشفیبسم اهللا ارق« ن آمدهیچن

م یم فال اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیک بسم اهللا الرحمن الرحیخذها فلتهن

  .[3[ »لتبرأن باذن اهللا

أن اهللا عزوجل عوض «: السالم آمده هیاز امام صادق عل یتیدر روا؛ سوم يدرمان و دعا

ما رجل أحبها وأحب ولدها فأصابته الحمى فقرأ یفأ، من فدك طاعۀ الحمى لها) س( فاطمۀ

] 5][4[ »زالت عنه الحمى بإذن اهللا تعالى) س( ألف مرة قل هو اهللا أحد ثم سأل بحق فاطمۀ
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تب  يماریب( شان اعطا کردندیتب را به ا يماریاطاعت ب، فدك يخداوند به جا همانا«ی عنی

پس هر کس که حضرت زهرا و فرزندانش را دوست ) ، کندیاطاعت م) س( از حضرت زهرا

د را بخواند سپس از خداوند به حق یهرگاه مبتال به تب شد هزار مرتبه سوره توح، دارد

  . «شود یبه اذن خدا تب از او برطرف م، خود را بخواهد يماریب يشفا) س( حضرت زهرا

د یرا با یکید نوشت و یرا با یکیشده که  یدو عدد عوذه در کتاب مکارم االخالق معرف

نها اصرار یا يرو یلیات سند ذکر نشده خیروا يچون در کتاب مکارم االخالق برا، خواند

  .میندار

: فقال، ه من حمى قد تطاولتیشکا رجل إل«: ت شدهیروا، است یۀ الکرسیگر آیدرمان د

نزد امام  یشخص یعنی] 7] [6[ ».إناء ثم دفه بجرعۀ من ماء فاشربه یف یۀ الکرسیاکتب آ

ۀ یآ«: فرمودند) ع( امام صادق، شده یت کرد که طوالنیتب شکا يماریاز ب) ع( صادق

  «.آب پاك کند و آن را بنوش يا ن نوشته را با جرئهیس سپس ایبنو یرا در ظرف یالکرس

  .گر خواندن اذان و اقامه و سوره حمد هفت مرتبهیدرمان د

) ع( نیؤخذ من تربۀ الحسی«: ت آمدهیدر روا، ن استیتربت امام حس يدرمان بعد

سالم قوال من رب ﴿: د وتسقى من به ألمیجام زجاج بقلم حد یوتداف بالماء وتکتب ف

 ید سپس در ظرفید و در آب حل کنیرین بگیتربت امام حساز «ی عنی]10] [9[ ».]8[﴾میرح

 يپروردگار ياست از سو ین سخنیا؛ بر آنها سالم است: دیسیبنو یآهن یبا قلم يا شهیش

ت هم از کتاب مکارم اخالق است ین روایالبته ا ».که درد دارد از آن بنوشد یو کس. مهربان

  .ستیات مناسب نیر رواز از نظین استفاده از آهن نیو سند ندارد و همچن

وأنا ) ع( عبد اهللا یدخلت على أب«: کند ینقل م یشخص، خواندن نماز يدرمان بعد

إذا حم : فقالی، جعلت فداك حمى أصابتن: فقلت؟ فایأراك ضع یما لی: فقال ل، محموم

ا فاطمۀ : یقولیمن على االرض ویضع خده االین ویرکعت یصلیت وحده ویدخل البیأحدکم فل

 ».برأ إن شاء اهللا تعالىیفإنه ی، ما نزل بیمحمد ـ عشر مرات ـ أستشفع بک إلى اهللا فبنت 
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چرا : امام فرمودند، که تب داشتم یوارد شدم در حال) ع( بر امام صادق«ی عنی] 12][11[

هرکس از شما به تب مبتال : امام فرمودند، ام مبتال به تب شده: شخص پاسخ دادی، الغر هست

ن قرار یزم يو گونه راستش را رو، شود و دو رکعت نماز بخواند يا وارد خانه ییشد به تنها

خداوند تبارك و  يدهم به سو یع قرار میشما را شف، فاطمه دختر محمد يا دیبدهد و بگو

  «.شود یبه خواست خدا درمان م، که بر من نازل شده است یین بالیدر ا یتعال

  يماریدرباره ب ینکات

گناه  يمارین علت بیتر مهم، ها بحث شد يماریجلد اول راجع به علت بهمان طور که در 

رسد  یبه شما نم یبتیچ مصیه«ی عنی] 13[﴾کُمیدیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیوما أَصابکُم من مص﴿است 

 يالبته افراد، ست مگر به خاطر گناهین یچ مرضیپس ه،  »خودتان يمگر به خاطر کارها

، شوند یست به علت گناه پدر و مادرشان مبتال میها ن بر آن یکوچک که گناه يها مانند بچه

شان  از آن جهت است که مردم آنها را بخاطر معجزات يماریامبران به بین ابتال پیهمچن

مار شدن یب. از گناه مردم است يریامبران جلوگیپ يماریعلت ب یبه عبارت، عبادت نکنند

اگر ، دارد یز حساب شده است و حکمتیست بلکه همه چیتصادف و اتفاق ن يافراد از رو

کرده و  یا آن بنده گناه، یخواهند یاز او م يزیکند چ یمبتال م يماریرا به ب یخداوند کس

ا ، یا توبه کندیخواهد که او را متوجه گناه خود کند تا آن گناه را جبران کند  یخداوند م

 يکند تا جلو یم يماریخداوند او را مبتال به بنکه شخص اصرار و تداوم بر گناه دارد و یا

مار کردنش ینکه شخص قصد انجام گناه را دارد و خداوند با بیا ا، یردیادامه گناه او را بگ

  .ردیگ یم او را میتصم يجلو

ا یو ، تواند درمان باشد یا توبه از گناه میاست آ يماریحاال که گناه علت ب، نکته اول

ت یروا، تواند باعث درمان شود یاست و توبه از گناه نم يماریوع بنکه گناه فقط سبب شریا

ت است یک روایم و تنها یکند ندار یل عام که توبه و جبران گناه را عامل درمان معرفیو دل

تواند  یظلم و م ید توبه و تالفیگو یتب ذکر شده که م یعنیخاص  يو آن هم در مورد
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خادم امام ، معتب. هم استفاده کرد یموارد عموم يبراد بتوان از آن یباعث درمان شود و شا

دة فأعلموا أبا عبداهللا یحم حمى شد) ع( عبداهللا یل بن أبیاسماع«: کند ینقل م) ع( صادق

: قال؟ ک العقوبۀیوم من سوء فعجل اهللا علیء عملت الیشاي  :إئته فاسألهی: بحماه فقال ل

ده یوم بیأنّه ضرب بنت زلفى الی: ل لیوق. کتفس، ته فإذا هو موعوك فسألته عما عملیفأت

الحمد : فقال، فأخبرته بما قالوا) ع( ت أبا عبداهللایفأت، فوقعت على دراعۀ الباب فعقر وجهها

ل یإسماع یإجعل: فقال، ۀیثم دعا بالجار، ایالدن یعجل اهللا ألوالدنا العقوبۀ فیت یإنّا أهل الب، هللا

إذهب ی: ثم قال ل، ئاًیش) ع( فوهب لها أبو عبداهللا. حلّ یهو ف: فقالت، حلّ مما ضربک یف

) ع( ل فرزند امام صادقیاسماع«ی عنی] 14[ ».ته وقد ترکته الحمىیفأت: قال؟ فانظر ما حاله

برو و : به من فرمودند) ع( امام صادق، خبر دادند) ع( د شد و به امام صادقیمبتال به تب شد

من هم ، ن عقوبت شده استیکرده که مستحق ا يکار بدل سؤال کن که امروز چه یاز اسماع

که  يانجام داد يدم امروز چه کار بدیاز او پرس، داً تب کردهیدم شدیل و دیرفتم نزد اسماع

ل یان گفتند اسماعیاطراف ینداد ول یل ساکت شد و جوابیاسماعي، ن عقوبت شدیمستحق ا

من نزد . شده یتاد و صورتش زخمپاشنه در اف ين دختر رویو ا، را زده ياول روز دختر

را که  یسپاس خداوند تبارك و تعال: امام فرمودند، امام برگشتم و مطلب را به او منتقل کردم

سپس . کند یدهد و به آخرت واگذار نم یا و قرارمین دنیعقوبت را به فرزندانمان در هم

که  يل را به خاطر کاریسماعا: دختر نزد امام آمد و امام به او فرمود، دیایفرمودند آن دختر ب

سپس نزد ، به او داد يا هیبعد امام هد، آن دختر هم گفت که حالل کردم، کرده حالل کن

  «.دم که تب او را رها کردهیل برگشتم و دیاسماع

جبران ظلم و گناه  ین استفاده کرد که به طور عمومیت چنین رواید بتوان از ایشا

ت کار یک روایاز تنها  یک قانون کلی يریگ جهینت یشود ول يماریتواند باعث درمان ب یم

  .ت معتبر باشدیاست هر چند که آن روا یسخت
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خالف یۀ ال یال ورب هذا البن«: نقل شده، در عمل حج است يریشگیت پینکته دوم خاص

تب و فقر ، اد به حج برودیکه ز یکس«ی عنی]15[ ».ت حمى وال فقر أبدایمدمن الحج بهذا الب

مدت  يا برایشود  یا اصالً مبتال به تب و فقر نمین است که یمنظور ا »شوند یمالزم او نم

ن باشد که انسان یت در رفتن به حج این خاصیل و حکمت اید دلیشا. شود یمبتال نم یطوالن

کند و بدنش با  یاند برخورد م که از سراسر جهان گردآمده یدر طول عمل حج با افراد مختلف

ن یکنند و از ا یافت میه اثر واکسن را دریشب يزیشود به چ یمختلف آشنا م يها کروبیم

او  يمارین مسئله موجب بید چندان ایالبته شا، شود یمن میتب ا يماریق نسبت به بیطر

ح باشد ین استدالل صحیاگر ا، شود یگر مبتال نمیبا ادامه آن بدن و مقاوم شده و د یشود ول

ن که یارت کربال در اربعیم داد مانند زیز تعمیگر نیموارد مشابه دتوان به  یت را مین خاصیا

د یت دارد و شایت عمل حج موضوعیدر ظاهر روا یول، ندیآ یم يادیا افراد زیاز سرتاسر دن

نوشند که  یشود از آب زمزم م يمارین باشد که اگر شخص در زمان حج مبتال به بیعلت ا

  .ودش یباشد و بدنش مقاوم م یدرمان عام م

نعمان صاحب ، ک سال استیگناهان ، ک روز تبیت آمده که یدر چند روا، نکته سوم

ن یاز ا، ماند یک سال میکند چون درد تب در بدن  یبان نقل میطب یکتاب دعائم از بعض

از امام  یتیدر روا، میب ندارین طبیبه کالم ا يازیالبته ن؛ ک سال استیجهت کفاره گناهان 

تب «ی عنی] 16[ »الجسد سنۀ یبقى فیلۀ کفارة سنۀ وذلک ان ألمها یحمى ل«: آمده) ع( سجاد

  . «ماند یک سال در بدن مین جهت که دردش تا یاز ا، ک سال استیک شب کفاره ی

زار و یب، بخصوص تبي، ماریکه از ب یشود کس یات استفاده میاز روا، نکته چهارم

ن در یا، باشد یآنچه خدا خواسته راضشود و اگر به  یتر م اش سخت يماریباشد ب یناراض

ه ما یعاد رجلًا منَ الْأَنْصارِ فَشَکَا إِلَ) ص( رسولَ اللَّه«: ت آمدهیدر روا، درمانش مؤثر است

الْحمى  إِنَّ الْحمى طَهور منْ رب غَفُورٍ قَالَ الرَّجلُ بلِ) ص( لْقَى منَ الْحمى فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهی

کُنْ ذَلک بِک فَمات منْ یو قَالَ ل) ص( رِ حتَّى تَحلَّه الْقُبور فَغَضب رسولُ اللَّهیخِ الْکَبِیتَفُور بِالشَّ
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لْکت هلَّتادت او رفت و یبه ع) ص( امبریاز انصار مبتال به تب شد و پ یکی«ی عنی] 17[ » ع

تب در : آن شخص گفت، آمرزنده است يه است و از طرف خداکنند تب پاك: به او فرمودند

ن یهم: ناراحت شد و فرمود) ص( امبریپ، نکه او را وارد قبر کندیجوشد تا ا یرمرد میبدن پ

: دیفرما یم) ع( امام سجاد ».مرد يماریت از آن بیز در نهایو آن شخص ن، گونه هم باشد

ی عنی] 19][18[ »یبتلیمن ال یر فیالبالء وال خنعم الوجع الحمى تعطى کل عضو قسطه من «

 امبریاز پ یتیدر روا،  »دهد یم یاز بدن سهم يبه هر عضو، تب يماریچقدر خوب است ب«

 » ضِ حسنَات ما صبرَ فَإِنْ کَانَ جزِعاً کُتب هلُوعاً لَا أَجرَ لَهینُ الْمرِیکْتَب أَنی«: آمده) ص(

اگر جزع کند  یکه صبر کند ول یشود تا وقت یمار حسنه نوشته میناله ب يبرا«ی عنی] 20[

 يمارید جزع کند و از بیپس انسان نبا،  »ندارد یصبر است و ثواب ین بیشود که ا ینوشته م

  .زار باشدیب

که مبتال به تب شود با مصرف قرص  یامروزه کس، خواهم عرض کنم یرا بنده م يا نکته

را از مجموعه یز، ن کار درست نباشدید ایکند شا یب را قطع منوفن به سرعت تیاستام

گر ید يها يمارید درمان آن موجب ابتال به بید است و شاید که تب مفیآ ین برمیات چنیروا

أتحفه من ثالثۀ ، هیه فإذا نظر إلیإذا أحب اهللا عبدا نظر إل«: آمده یتیدر روا. تر شود و سخت

 يا بنده یهرگاه خداوند تبارك و تعال«ی عنی] 21[ ».وإما رمد، وإما حمى، إما صداع: بواحدة

او  ين سه را برایاز ا يا هیو هرگاه به او نظر کرد هد، کند یرا دوست داشته باشد به او نگاه م

منافع تب  ییایمیش ين داروهاید استفاده از ایشا،  »ا ورم ملتحمهیا سردرد یتب ، فرستد یم

ات گفته شده عمل شود مثالً تب را با آب یست به آنچه که در رواپس بهتر ا، ن ببرندیرا از ب

اد شدن ید علت زیشا، برد ین نمیها منافع آن را از ب ن درمانیچون ا، اوردین بییسرد پا

و خاك  یاست که معموالً منشأ آن معدن ییایمیش يدرمان تب با داروها، سخت يها يماریب

  .است
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تر است  هر کس که به درگاه خدا مقرب، مختلف استشدت تب نسبت افراد ، نکته پنجم

ان الحمى تضاعف على اوالد «: نقل شده) ع( از امام صادق، شود یدتر مبتال میبه تب شد

د یابوسع،  »)ع( امبرانیشود بر فرزندان پ یتب مضاعف م«ی عنی] 22[ »هم السالمیاء علیاالنب

ه حمى فوجدها من فوق یوعل) ص( ده على رسول اهللایأنّه وضع «: کند یت میروا يخدر

ضعف لنا ینا البالء ویشتد علیإنّا کذلک : قال؟! ا رسول اهللایک یما أشدها عل: فقال، اللحاف

تب را  يلحاف گرما يقرار داد و از رو) ص( امبریپ يدستش را رو«ی عنی]23[ »األجر

: رمودندف) ص( امبریپ، چقدر تب شما سخت است، رسول خدا يا و عرض کرد، احساس

د یشا،  ».شود یز مضاعف میدر مقابل اجر ما ن، شود یبال بر ما سخت م، ن گونه استیهم

تر است به تب  جه را گرفت که هر کس که به درگاه خدا مقربین نتیا یبتوان به طور کل

  .شود یدتر مبتال میشد

  .54ص، 1ج، خ صدوقیش، المقنع [1]

  .88ح، 109ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .38ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .366صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .154ص، 8جي، نماز یخ علیش، نۀ البحاریمستدرك سف [5]

  .370صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [6]

  .24ص، 95جی، مجلسعالمه ، بحار األنوار [7]

  58هیآ، سیسوره  [8]

  .370صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .24ص، 95جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]

  .396صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .372ص، 91جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [12]
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  30هیآي، سوره شور [13]

  .37صی، محمد بن همام االسکاف، صیالتمح [14]

  .33ح، 260ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .192ص، خ صدوقیش، ثواب األعمال [16]

  .217ص، 1جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [17]

  .192ص، خ الصدوقیش، ثواب األعمال [18]

  .357صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [19]

  .217ص، 1جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [20]

  .13ص، خ صدوقیش، الخصال [21]

  .50ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [22]

  .34صی، محمد بن همام االسکاف، صیالتمح [23]
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  93/12/02 درد يبرا یعموم يها و مسکنی، درمان استفراغ و ق 13

مانند  یطور خود به خود و در اثر عوامل ا به، یدو گونه است یعلت استفراغ و ق

  .کند که استفراغ کند يانسان کار يطور عمد ا به. . . ، یجه ویسرگي، پرخور، تیمسموم

ک ین حال به عنوان یشود و در ع یک درمان مطرح میات ما استفراغ به عنوان یدر روا

د یک عارضه است و بایاگر استفراغ خود به خود حاصل شود . شود یز مطرح میعارضه ن

اگر انسان حالت تهوع داشته باشد  یحت، درمان است يباشد برا ياما اگر عمد، درمان گردد

أَ کانَ یتَقَیأَ قَبلَ أن یمن تَقَ« ت آمدهیدر روا، درمان است، زودتر استفراغ کند يو به طور عمد

  .[1[ »لِ کُلَّ داء وعلَّۀٍیء عن هذَا السبیخرِج القَیو، دواءنَ یأفضَلَ من سبع

، تیمسموم، تواند درمان تب یاستفراغ م، کند یرا درمان م ییها يماریو اما استفراغ چه ب

  .گر باشدید يها يماریگرن و بیم، جهیسرگ

در اثر خوردن  تواند باعث درمان باشد مثالً اگر یهم نباشد م ياوقات استفراغ عمد یگاه

، آن گرفته نشود يد است و بهتر است جلوین مفیمسموم انسان دچار استفراغ شود ا يغذا

، نباشد مثل استفراغ در زنان باردار يماریا به علت بیاگر استفراغ از حد تجاوز کرد و  یول

ا ، یدشون یاد دچار حالت تهوع میا در ارتفاع زیل یکه داخل اتومب يا استفراغ افراد صفراوی

  .بهتر است که درمان شود یازدگیاستفراغ به علت در

، ن دارو در اول کتاب طب االئمه آمدهیدستور ا، ک استیمرکب ، عمده درمان استفراغ

 یراتیینگارش شده و به امام عرضه شده و امام پس از تغ) ع( ن کتاب در زمان امام رضایا

کند و در درمان استفراغ  یرا درمان م يکبد يها يماریشتر بین دارو بیا، د کردندییآن را تأ

و صفراو ، و تب، درد معده يو برا، د استیمف یق يتش آمده برایدر روا، د استیز مفین

و احساس ، کبد يماریو بی، و اسهال خون، و پرستات، و ترك دست و پا، و بلغم، سودا

ات آمده به یدر روا که، باشد یآب به م، کیبات مرکب یعمده ترک. . . . و، حرارت در سر

  .د استیاستفراغ مف يبرا



171 

 

معده را خوب «ی عنی]2[ »ب المعدهیطی«: ت آمدهیدرمان دوم استفراغ به است و در روا

  . «کند یم

خزه است که  یاشنه نوع، بات آن اُشنه استیباشد که عمده ترک یمرکب دو م، درمان سوم

 ياست و برا يل به خاکستریمتماد ید و رنگ آن سفیآ یدور تنه درخت بلوط به وجود م

اب کنند و به یاگر اشنه را آس، داً استفراغ دارندیزنان باردار که شد يبرا، د استیاستفراغ مف

  .د استیار مفیبس، بخورند يخور يک قاشق چای ي اندازه

  :یدر طب اسالمها  مسکن

را کاهش ن دهنده دارد و تنها عالئم و عوارض یاز داروها اثر تسک ياریامروزه بس

و . ع چهارگانه استیو طبا يماریشه بین داروها عدم شناخت ریعلت استفاده از ا، دهند یم

 يبراها  ن دهندهیک قسم تسک، یها به دو قسم هستند ن دهندهیتسک یاما در طب اسالم

ن یات ایدر روا. . . ، زانو درد و مسکن کمردرد و، مانند مسکن سردرد، خاص ياعضا

ن ین اعضا دچار درد شد از ایک از ایهر  یه شده که وقتیدح شده و توصها م ن دهندهیتسک

هستند که در  یعموم يها مسکن، ها ن دهندهیگر تسکیقسم د؛ ها استفاده شود ن دهندهیتسک

ات بهتر است انسان از یه به صبر و تحمل درد شده است و از نظر رواین موارد توصیا

، شده است ین درمان معرفیدعا به عنوان بهتر یاز طرف، مسکن استفاده نکند يداروها

ج است و مشاهده یرا یعموم يها ن مشکالت استفاده از مسکنیامروزه در صورت بروز ا

شود و  یرش کم میتأث ین مسکن پس از مدتیکند و همچن یدباره عود م يمارید که بیکن یم

استفاده ، اتیمستفاد از روا ،کند یدا میدتر پیتر و جد يقو يها از به استفاده از مسکنیفرد ن

ن برود و درمان یاز ب یبه کل يماریشود ب یباعث م، نکردن از مسکن و چند بار تحمل درد

قت علت یدر حق. ع درمان استفاده از دعاستیکاهش درد و تسر ين کار برایشود و بهتر

اگر با ن گناهان است پس یکننده ا پاك يماریاز ب یگناهان انسان است و درد ناش يماریب

م یهمچنان پابرجاست و اگر درد را تحمل کن یم سبب اصلیاستفاده از داروها درد را قطع کن
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از پدرانش و ) ع( امام صادق یتیدر روا. باشد یتر م سخت يها يماریاز ب يریشگین خود پیا

ه السالم سلمان یبن أبى طالب عل ین علیر المؤمنیعاد أم«: کند ینقل م) ع( نیاز امام حس

را ین احمد اهللا کثیر المؤمنیا أمیفقال ؟ ف اصبحت من علتکیا أبا عبد اهللا ک: یفقال یارسالف

به وجع إال یصیعتنا یا ابا عبد اهللا فما من احد من شیقال فال تضجر ، ک کثرة الضجریواشکو ال

قال سلمان فان کان االمر على ما ذکرت وهو کما ، ر لهیبذنب قد سبق منه وذلک الوجع تطه

ا سلمان ان لکم االجر ) یع( قال على، ریشئ من ذلک أجر خال التطه یس لنا فیفل ذکرت

رفع لکم یکتب لکم الحسنات ویه والتضرع الى اهللا عز أسمه والدعاء له بهما یبالصبر عل

ه وبکى وقال من ینین عیر وکفارة قال فقبل سلمان ما بیواما الوجع فهو خاصۀ تطه، الدرجات

ادت یبه ع) ع( نیرالمؤمنیام«ی عنی] 3[ »؟نیر المؤمنیاء لوالك أمیشز لنا هذه االیمیکان 

از  يچگونه صبح کردی) ه سلمان فارسیکن( اباعبداهللاي  :رفتند و سؤال کردند یسلمان فارس

ت دارم از یکنم و شکا یار شکر مین خدا را بسیرالمؤمنیاماي  :سلمان پاسخ دادي، مارین بیا

ان ما یعیاز ش یکس، نکن یتاب یب: فرمودند) ع( ریحضرت ام، ندارمن درد را ینکه تحمل ایا

که در گذشته مرتکب شده وآن درد هم  یشود مگر به خاطر گناه يست که مبتال به دردین

ن یدر ا یپس ثواب، ن باشد که هستیاگر چن: کند یسلمان عرض م، کننده آن گناه است پاك

با ، سلماناي  :فرمودند) ع( ریحضرت ام، ستکننده ا نکه پاكیم داشت به جز ایکار نخواه

شما حسنه هم نوشته  ين دو برایله ایو به وس، داشت یصبر کردن و دعا کردن اجر هم خواه

سپس ، ر و کفاره استیو اما درد بخصوص تطه، رود یشود و درجات شما هم باالتر م یم

ها را  نیتوانست ا یم یچه کس: ست و گفتید و گریرا بوس) ع( ریحضرت ام یشانیسلمان پ

ا از خدا یست هرگاه بنده گناه کند یهوده نیعبث و ب يماریب ».دیبه ما نشان دهد اگر شما نبود

البته ، کند تا بنده دوباره متوجه خدا شود یم يماریخدا او را مبتال به ب، غافل شود

را عبادت  ن بود که مردم آنهایشدند علتش ا یامبران و امامان مبتال میکه پ ییها يماریب

او را ) عی (سیان امروزه به خاطر معجزات و کرامات حضرت عیحیهمان گونه که مس، نکنند
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امبران و امامان یپ، از گناه مردم يریجلوگ يگر برایبه عبارت د، دانند یا خدا میفرزند خدا و 

  .شدند یم يماریز مبتال به بین

خورد و  یم) آور ییمست یدنینوش ینوع( ذینب، ن دردیتسک يبرا یآمده شخص یتیدر روا

ا دو بار یک یو پس از ، گر ننوشد و درد را تحمل کندیبه او فرمودند که د) ع( امام صادق

  .گر دچار نشدیافت و دی ییآن شخص از درد رها، تحمل درد

من نالته «: آمده) ع( از امام صادق یتیدر روا، درد سوره حمد است ين درمان برایاول

وأنا الضامن له ، ن مرةیقرأ سبعیفإن ذهبت العلۀ واال فل، الحمد سبع مرات بهیج یقرأ فیعلۀ فل

راهن خود هفت مرتبه سوره یدر پ، گردد یمبتال م يکه به درد یکس«ی عنی] 5][4[ »ۀیالعاف

 »دهم که درمان شود یو من ضمانت م، حمد را بخواند و اگر درمان نشد هفتاد مرتبه بخواند

ن مرة إال سکن وان شئتم فجربوا وال یما قرأت الحمد سبع«: آمده يگریت دیو در روا

نکه آن درد به یمگر ا، شود یهفتاد مرتبه خوانده نم يسوره حمد بر درد«ی عنی] 6[ »تشکوا

 از امام باقر یتیروا ».دیشک نکن یول، دیتجربه کن، دیخواه یاگر م، ابدی ین میاذن خدا تسک

برأه شئ کل علۀ یکل من لم تبرأه سورة الحمد وقل هو اهللا احد لم «: ندیفرما یم که میدار) ع(

ز یچ، د او را درمان نکندیکه سوره حمد و توح یکس«ی عنی] 7[ »نین السورتیتبرأها هات

  . «شود ین دو سوره درمان میها با ا يماریکل ب، تواند او را درمان کند یگر نمید

دعا با کلمه اعوذ همراه است که به آن عوذه  یگاه، درد عوذه است ين درمان برایدوم

اگردعا با کلمه انشر باشد به آن ، ندیگو یه میباشد به آن رق یاگر دعا با کلمه ارق، ندیگو یم

در . ندیگو ین کلمات را نداشته باشد به آن دعا میک از ایچ یند و اگر هیگو ینشره م

ت یروا یخالد العبس، میدار يادیز يها و طب االئمه عوذه یمعتبر مانند کاف يها کتاب

اد ین را به برادران مؤمن خود هم یاد داد و فرمود این عوذه را به من یا) ع( امام رضا: کند یم

ال  يبالذ یذ نفسیبرب االرض ورب السماء اع یذ نفسیاع« همه دردهاست ين برایا، بده

  [8[ »اسمه برکۀ وشفاء يبالذ یذ نفسیضر مع اسمه داء اعی
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که در بدن  يت کردم از دردیشکا) ع( ریبه حضرت ام: کند یت میاألعور رواحارث 

بسم اهللا وباهللا وصلى اهللا « دیپس بگو، کند یت میهر کس که از درد شکا: امام فرمودند، داشتم

] که با خواست 9[ »شاء من شر ما اجدیعلى رسول اهللا وآله اعوذ بعزة اهللا وقدرته على ما 

  .شود یخدا درد او برطرف م

و ، ستیمطرح ن یلیخ یامروزه دعا درمان، خواهم عرض کنم یرا بنده م يا نکته

در ، ها دارند يماریبا ب يادیشان کم شده و مردم مشکالت ز ییز کاراین يامروز يها درمان

، زانودرد، کمردرد، کیاتیمانند س ییها يماریب يبرای، عموم ين دعاهایبه جز ا یطب اسالم

ن دعاها را جمع کنند و دسته یا يخوب است افراد، میخاص هم دار يهادعا. . . سرطان و

  .انجام دهند ین کار متخصص شوند و دعا درمانیکنند و در ا يبند

 يدستت را رو، ن دعایخواند با ا یامبر نشره میپ«: آمده) ع( از امام صادق یتیدر روا

وقر بوقار اهللا وانحجز بحاجز اهللا و نۀ اهللا یها الوجع أسکن بسکیأ«، موضع درد قرار بده و بگو

وم الرجفۀ یها االنسان بما أعاذ اهللا عز وجل به عرشه ومالئکته یذك أیاهدأ بهداء اهللا أع

  «.] و آن را هفت مرتبه بگو10[ »والزالزل

) ع( از امام رضا یتیدر روا، هستند یدردها مسکن عموم يکه برا ییدعاها، درمان سوم

فقد أذن ، ل الدعاءیفإذا الهم العل، لکل داء دعاء: سألته عن ذلک فقال. لکل داء دواء«: آمده

امام ؟ چه یعن: یدیاز امام پرس يراو، است ییدارو يماریهر ب يبرا«ی عنی]11[ ».شفائه یف

خداوند  یعن، یمار الهام شود که دعا کندیاگر ب، هست ییدعا يماریهر ب يبرا: پاسخ دادند

، دیرا بدان يماریشدن مدت ب یا طوالنید کوتاه یخواه یاگر م ».اذن داده که او درمان شود

زودتر درمان  يماریب، اد دعا افتادیاگر زودتر به ، افتد یبه فکر دعا م یک، مارید که بینیبب

  .شود یم
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ت یدر روا، ق خواند وگرنه اثر نداردید درست و دقیدعا را با، در خواندن دعا يا نکته

ا مقلب ی« کلمه ابصار را اضافه کرد و گفت »مقلب القلوب ای«ي به دعا یم که شخصیدار

  .[12همان را بگو[، مییگو یو امام فرمودند همانگونه که ما م »القلوب و االبصار

ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ ﴿: دیفرما یخداوند در قرآن م، تفاوت قرآن و دعا

نؤْمالَ یلِّلْمیزِینَ ومالظَّال ا یدارين شفا است و برایمؤمن يقرآن برا«ی عنی] 13[﴾نَ إَالَّ خَس 

اما دعا ، ندارد يا دهیاو فا يپس اگر انسان ظالم باشد قرآن برا »ظالمان جز خسران ندارد

او را  يرا خدا دوست ندارد صدایز، شود یکافر زودتر مستجاب م يست بلکه دعاین نیچن

را دوست دارم یز، دید حاجتش را نگهداریفرما یخداوند م، کند یعا مهرگاه مؤمن د، بشنود

  .ن مؤمن را بشنومیا يصدا

دستت را بر موضع درد «: دیفرما یآمده که م) ع( از امام صادق یتیروا یدر کتاب کاف

ن ینزل به الروح األم يم الذیأسألک بحق القرآن العظ یاللهم إن« قرار بده و سه مرتبه بگو

من  ینیبدوائک وتعاف ینیبشفائک و تداو ینیم أن تشفیحک یأم الکتاب عل یفوهو عندك 

  .[14[ »بالئک

دست بر موضوع درد قرارداده ، خواندن دعا يه شده که برایات توصیاز روا یلیدر خ

  .شود یبه موضع درد منتقل م يزیق چین طرین باشد که از این کار اید حکمت ایشا، شود

دستت را بر موضع درد قرار «: دیفرما یآمده که م) ع( از امام صادق يگریت دیدر روا

ففرجها ، مۀیاللهم انت لها ولکل عظ، ئایال اشرك به ش، حقا یاهللا اهللا رب« بده و سه مرتبه بگو

  .[15[ »یعن

امام ، که داشتم ياز درد) ع( ت کردم به امام صادقیشکا: کند یت میروا ین خراسانیحس

بسم اهللا محمد « دستت را به محل سجود قرار بده سپس بگو یخوان ینماز م یوقت: فرمودند

شفاء من کل داء ، غادر سقمایشفاء ال ، ال شفاء إال شفاؤك یا شافی یاشفن) ص( رسول اهللا

  .[16[ »وسقم
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که  ییدارو يها ن دهندهیاز تسک یکی، یعموم يدردها يبرا ییدارو يها ن دهندهیتسک

ات از آن یباشد که در روا یاك میتر، د مشترك استیو طب جد یتطب سنی، ن طب اسالمیب

اك چون با گوشت مار یز گفته شده که البته تفاوت دارد با تریاق نیر شده و تریون تعبیبه اف

در گذشته ، است نه استفاده دائم ییکه شده صرفاً استفاده دارو يا هیالبته توص، هم همراه است

ز ید نیطب جد يها مسکن، کردند یبه عنوان دارو استفاده من مسکن تنها یز مردم از این

  .شود ین ماده ساخته میعموماً از ا

شتر دردها یب« ت آمدهیکه در روا، آب آسمان است یگر در طب اسالمین دهنده دیتسک

  «.کند یرا درمان م

  ریا شیا عسل ، یدرمان با آب

ذ ووصفه له یوجع وانا اشرب له النب یب: خ فقالیکنا عنده فسأله ش«: آمده یتیدر روا

  :فقال له، خیالش

قال له أبو عبد اهللا ی، وافقنیال : قالی؟ جعل اهللا منه کل شئ ح يمنعک من الماء الذیما 

منعک یفما : قال، ال أجده: قال ﴾ه شفاء للناسیف﴿قال اهللا ؟ منعک من العسلیفما : ه السالمیعل

د ان یأتر: فقال له أبو عبد اهللا یوافقنیال : قال؟ مکنبت منه لحمک واشتد عظ يمن اللبن الذ

 يرمردیم که پیبود) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 17[ ».ال واهللا ال آمرك؟ آمرك بشرب الخمر

آن مرد . خورم یم) آور یمست یدنینوش ینوع( ذیمن درد دارم و نب: کند یاز امام سؤال م

ن دردها را با آب درمان یچرا ا: امام فرمودند، ان کردیامام ب يذ را برایروش درست کردن نب

من خوب  يآب برا: رمرد گفتیآن پ. از آب خلق شده يا که هر موجود زندهی، کن ینم

همانا خدا فرموده که در عسل شفا ی، کن یچرا خود را با عسل درمان نم: امام فرمودند. ستین

ر درمان یچرا خود را با ش: مودندامام فر. کنم یدا نمیعسل را پ: رمرد گفتیپ. مردم است يبرا

ی) در کودک( ت محکم شده استیها ده و استخوانییر گوشتت روین شیله ایکه به وسی، کن ینم
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به ، ذ بخوریم نبیکه به تو بگو یخواه یم: امام فرمودند. ستیمن خوب ن يبرا: رمرد گفتیپ. 

  «.میگو ینم يزین چیخدا قسم چن

ن گونه دردها استفاده از یدرمان ا ينه براین گزیو بهتر نیشود اول یت معلوم مین روایاز ا

کنند بلکه مراد استفاده از مقدار  یاز آب استفاده م یعیالبته همه به طور طب، آب است

ه شده یکه توص يو درمان بعد. باشد یا استفاده در زمان مشخص مثالً ناشتا میمشخص 

  .ر استیعسل و پس از آن ش

  درمان با شکر

ت إلى یإذا أوی: ه السالم الوجع فقال لیعبد اهللا عل یشکوت إلى أب«: آمده یتیدر روا

ن وکان أفره أهل بالدنا یففعلت ذلک فبرأت فخبرت بعض المتطبب: قال، نیفراشک فکل سکرت

هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب کتب ، ه السالم هذاین عرف أبو عبد اهللا علیمن أ: فقال

ت کردم یاز درد شکا) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 18[ »بعض کتبه یکون أصابه فیأن  ینبغیف

ن کار را کردم و یز ایمن ن. دوتا قند بخور يرو یکه به رختخواب م یزمان: و امام فرمودند

امام : ب گفتیطب، ن پزشک بالد ما بودیبان خبر دادم که داناتریاز طب یکیو به ، خوب شدم

همانا امام ، ن جزو اسرار ماستیا: پاسخ داد يراو؟ دانست ین را میاز کجا ا) ع( صادق

  «.کتاب دارد) ع( صادق

ن یفقال أنا رجل شاك فقال أ) ع( عبد اهللا یشکا رجل إلى أب«: آمده يگریت دیدر روا

السکر جعلت فداك  يا هو عن المبارك قال قلت جعلت فداك وما المبارك قال السکر قلت

و گفت من ، ت کردیاز درد شکا) ع( به امام صادق يمرد«ی عنی] 19[ ».کم هذایمانیقال سل

ت شوم یفدا: مرد گفتی. کن یچرا از مبارك استفاده نم: امام فرمودند، دردمند هستنم يمرد

  «.شکریشکر ن: امام فرمودند؟ کدام شکر: دیمرد پرس. شکر: امام فرمود. ستیمبارك چ

که ) ع( ریاز حضرت ام کنند ینقل م) ع( امام باقر؛ ان النسا استیگر غشیدرمان د

ا یل للباقر یه بالفراش قیجسده وقد غلبته الحرارة فعل یإذا کان باحدکم اوجاع ف«: فرمودند
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 یاگر کس«ی عنی]20[ ».هیطفیسکنه ویان النساء فانه یقال غش؟ بن رسول اهللا وما معنى الفراش

از امام  »راش استفاده کندد از فیبا، هم بر او غلبه کند یو گرم، بوده ییاز شما مبتال به دردها

همانا آن گرما را ، همبستر شدن با زنان: امام فرمودند؟ چه یعنیفراش : سؤال شد) ع( باقر

  «.دهد ین میکه منشأ آن گرما است را تسک ییکند و دردها یخاموش م

  .456ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [1]

  .420ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد [2]

  .15ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .284صی، بن الحسن الطّوس یجعفر محمد بن الحسن بن عل یأبی، األمال [4]

، 7812ثیحد، 5باب، أبواب األسآر، 232ص، 6جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [5]

  .تیط آل الب

  .53ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .39ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .41ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [8]

  .18ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [9]

  .568ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .345ص) ، عی (بن موس یعل، فقه الرضا [11]

[12] 352ص، خ صدوقیش، ن وتمام النّعمۀیکمال الد.  

  .82هیآ، سوره اسراء [13]

  .568ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .1487ح، 85ص، 2جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [15]

  .567ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .45ح، 264ص، 2جی، اشیمحمد بن مسعود العی، اشیر العیتفس [17]
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  .5ح، 333ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .299ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [19]

  .94ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [20]
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  93/12/03یسرطان يها و درمان ورم و ورم، خاص ين و درمان دردهایتسک 14

در ؛ اند شده يماریا سبب بي، یماریر به بیتعب، ها زائد و ناخن يات موهایمستفاد از روا

، از بدن يماریا سبب بی يماریاست با خروج ب ينها از بدن مساویخارج شدن اقت یحق

که با خارج ؛ تواند سبب درد باشند یا میر به درد هم شده است یاز آن تعب يماریعالوه بر ب

ات ما درباره گرفتن ناخن ین جهت در روایبه هم. شود یا سبب درد خارج مینها درد یشدن ا

ن ذکر یعلت چن، د شده استیار تأکیبس، ک باریزائد هر پانزده روز  يو رفع موها، هر هفته

ها  ع در رشد آنین باعث تسریزائد رفع شود ا يشده که اگر مرتب ناخن گرفته شود و موها

ن یشود و ا یا متوقف میت رشد آنها کم یدرنها، ن کار مرتب انجام نشودیاگر ا یول، شود یم

  .بدن حبس شودو درد در  يماریشود که ب یباعث م

وبخروج ، مسامه یاعلم أن آالم البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر ف«: آمده یتیدر روا

کل اسبوع  یولذلک أمر االنسان بالنورة وحلق الرأس وقص االظفار ف، االظفار من أناملها

را وقل یوإذا طاال تح، فتخرج اآلالم واالدواء بخروجها، النبات یسرع الشعر واالظفار فیل

بدان «ی عنی] 1[ »،. . .البدن فأحدثت علال وأوجاعا یخروجهما فاحتبس اآلالم واالدواء ف

به ، شوند یخارج م، ها از انگشتان ش با خارج شدن موها و ناخنیها يماریبدن و ب يدردها

مو ، دن سر و ناخن گرفتن در هر هفته امر شدهین جهت انسان استفاده از نوره و تراشیهم

ها با خارج  يماریله دردها و بین وسیند و به ایرو یها زودتر م کند و ناخن یتر رشد م عیسر

کند و رشد  یگر رشد نمیها و مو بلند شود د اگر ناخن یول، شود یشدن مو و ناخن خارج م

در بدن محبوس  یو وقت، شوند یها در بدن محبوس م يماریو دردها و ب، شود یآنها کم م

  «.شوند یها م يارمیشوند سبب انواع دردها و ب

 يریشگین پیدرمان و همچن يها از راه یکید یزا يها و رفع موها پس گرفتن مرتب ناخن

ت را ید حساسیت دارد بایدر استفاده از نوره حساس یاگر کس. باشد یها م يماریاز دردها و ب

، شود دهید تراشید که هر هفته بایآ ین بر میت چنین روایاز ا، سر يدر مورد مو، درمان کند
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کردند تا به الله گوش برسد سپس  یموها را رها م) ص( امبریات آمده که پیدر روا یول

  .کردند یکوتاه م

ها مبتال  يماریانسان به انواع دردها و ب، شود یرشد موها و ناخن کم م يریچون در پ

کنند تا ن امر توجه یشتر از جوانان به اید بیرود با یکه سنشان باال م يپس افراد، گردد یم

  .رشد مو و ناخن کم نشود

  :درد ضربان

به ، که مربوط به خود رگ باشد يا دردیا نبض باشد و یدرد که همراه با زدن رگ  ینوع

  .دیگو یآن ضربان م

شب یت کردم و عرض کردم که دیشکا) ع( به امام صادق: ت شدهین روایاز داوود بن زر

، ن درد پناه آوردمیماند و االن به شما از ا ین درد باقیمبتال به درد ضربان شدم و تا صبح ا

 »اهللا اهللا اهللا ربى حقا« ن را سه مرتبه بگویدستت را بر موضع درد قرار بده و ا: امام فرمودند

  .شود ی] و درد در همان زمان ساکن م2[

ر یاد بگین عوذه را از من یمفضل ا يا«: فرمودند) ع( آمده امام صادق يگریت دیدر روا

ر یعرق ساکن وغ یبسم اهللا وباهللا کم من نعمۀ اهللا ف«، کل دردها از جمله ضربان است يکه برا

ر و یبعد از نماز واجب محاسنت را با دست راست بگ،  »ر شاکریساکن على عبد شاکر وغ

ن دعا همراه با یکن ا یو سع »يواکشف ضر یتیوعجل عاف یاللهم فرج کربت« سه مرتبه بگو

  [3[. ه باشدیاشک و گر

  ) :عرق النسا( کیاتیس

 یک از مکاتب طبیچ یدر ه، کند یدا میشود و تا پا ادامه پ یدرد که از کمر شروع م ینوع

ن درد یتسک يبرا ییها هیامده و تنها دعا و توصین یک درمانیاتیس يبرا یطب اسالم یحت

  .وجود دارد
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آن شخص به ، اد دادین دعا را یاز اصحابش ا یبه شخص) عی (ت آمده امام علیدر روا

ي، هرگاه درد را احساس کرد: ت کرد و امام فرمودندیک شکایاتیاز درد س) عی (حضرت عل

م بسم اهللا وباهللا اعوذ بسم اهللا یبسم اهللا الرحمن الرح« دستت را بر موضع درد قرار بده و بگو

اذن خدا ] همانا به 4[ »م من شر کل عرق نقار ومن شر حر الناریر واعوذ بسم اهللا العظیالکب

  .سه بار خواندم و مشکلم برطرف شد یو شخص گفت که وقتي. شو یخوب م

که مبتال به  یکس يها ن است که ناخنیک ایاتین درمان سیتر ن و آسانیبهتر، گریروش د

ا سه یدو ( آنجا بماند) د کهیببند( د ویدرد قرار ده يد و آن را رویریک است را بگیاتیس

و طب  یبود نزد بنده آمد و گفت که در طب سنت یاه پزشککه استاد دانشگ یشخص) . روز

ه یمن هم به او توص، ک خود نشده استیاتیس يماریموفق به درمان ب یمطالعه دارد ول ینیچ

ک جزوه کامل نوشته بود درباره یک هفته آمد و یبعد از ، ت عمل کندین روایکردم طبق ا

ن یا یدم و وقتیموضع چ يشکل منظم رو ها را به شان گفت که ابتدا ناخنیای، ناخن درمان

د که به یو چون شما گفته بود، کردم یم یکار را کردند دردم ده برابر شد و احساس خفتگ

سپس ، طور عمل کردم و فوراً دردم خوب شد نیشکل نامنظم و پخش بگذارم دفعه بعد هم

ه کردم که نامش ین جزوه را تهیق کردم و ایگر تحقید يها و طب ینینه در طب چین زمیدر ا

  .است یناخن درمان

أخذ قالمۀ ظفر من به عرق النساء فتعقدها على موضع العرق فانه نافع ی«: ت آمدهیدر روا

ش را یها ک است ناخنیاتیکه مبتال به س یکس«ی عنی] 5[ »باذن اهللا تعالى سهل حاضر النفع

  . «کند یفوراً اثر مد است و آسان است و به اذن خدا یمف، رد و بر محل رگ بگذاردیبگ

ن کار را یا گردن درد داشتند بنا بر نظر خود ایماران که مثالً کمردرد داشتند یاز ب یبعض

  .جه گرفتندیکمر و گردن هم انجام دادند نت يبرا

جه ین روش نتیجه نداد ایاگر روش قبل نت، د استیک شدیاتیدرمان سي، روش بعد

د که اندازه آن یریدو تکه پارچه بگ. بخش است جهینالبته اکثر موارد روش قبل ت، خواهد داد
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باسن  يستاده پارچه را از باالیدر حالت ا يک نفر فرد قویبه چهار تا شش متر باشد و 

ات مختلف ینجا روایا، چد و ادامه بدهد تا به مچ پا برسدیطور بپ نیمحکم ببندد و هم یلیخ

شود و  یخارج م یاهیخون س، شودغ زده یکف پا ت یدگیاند در محل خم گفته یاز بعض

غ زده شود سپس زخم را با یآمده انگشت کوچک ت يگریدر نقل د، شود یک خوب میاتیس

ند اگر انگشت کوچک پا یگو یاند م که تجربه کرده یالبته بعض، دیتون و نمک و پرکنیروغن ز

وش حتماً ن ریجه ندهد اینت یقبل يها که روش يدر موارد، جه بهتر استیغ زده شود نتیت

وإذا غلب « گونه آمده است نیت این روایدر طب االئمه ا. جه بخش است به خواست خداینت

ه عرق النسا من یف يهما الفخذ الذین فتعقدهما وتشد فیعلى صاحبه واشتد ضربانه تأخذ تلت

فعل ذلک به وهو قائم یه یغشى علیکاد یه حتى یدا اشد ما تقدر علیالورك الى القدم شدا شد

خرج منه یدا فانه یها الوجع فتشدها ثم تعصره عصرا شدیف یتعمد الى باطن خصر القدم التثم 

  .[6[ »برأ باذن اهللا عز وجلیت فانه یحشى بالملح والزیدم اسود ثم 

ق هم باشد یزخم مخصوصاً اگر عم يها از درمان یکیشود که  یت استفاده مین روایاز ا

  .تون استیپرکردن آن با نمک و روغن ز

  :ینیعرق مد

شود و  یشود و سپس رگ در پا مشخص و ظاهر م یبا خارش شروع م يمارین بیا

س یه به وارید شبیشا، ماند یم یک سال باقی یها و حت ن درد ماهیهمراه با درد است و ا

  .باشد

نه یسپس به مد، را قصد کردم یمن در مکه بودم و گناه: کند یت میعبداهللا بن سنان روا

و من ، تت برگردین نیبه من نگاه کرد و گفت از ا) ع( امام صادق، آمدم) ع( نزد امام صادق

، که مبتال شود و صبر کند یهر کس: خواستم از امام جدا شوم امام فرمودند یم یوقت، برگشتم

دو مرحله ، دمید من کالم امام را نفهمیگو یم يراو، دهد ید را میخداوند به او اجر هزار شه

دم چرا یفهم، د شدمیم ظاهر شد و مبتال به درد شدین عرق در پایا، دمنه جدا شیکه از مد



184 

 

به کوفه ، شود ید داده میکه مبتال به درد شود و صبر کند به او اجر هزار شه یامام فرمود کس

نه یحج دوباره به مد يگر براینکه سال دیتا ا، ن درد همراه من بودیها گذشت و ا رفتم و ماه

ن یامام فرمودند که ا، کند عوذه بخوان ین پا که درد میا يرفتم و گفتم برابرگشتم و نزد امام 

گر را ید يمن هم آن پا. گر را بدهید يو آن پا) شود یدارد خوب م( پا خوب شده است

نه جدا شدم رگ یدو مرحله که از مد، دراز کردم و امام عوذه را خواند و از او جدا شدم

 يدم چرا امام بر پایخوب شد و فهم یپس از مدت کوتاهسالمم ظهور کرد و  يدر پا ینیمد

  [7[. ذ کردند و بر آن خواندندیسالمم تعو

ه را بر آن ین آیدر زمان خارش و قبل از ظاهر شدن آن ا«: آمده يگریت دیدر روا

ها عوجا یصفْصفًا لَا تَرَى فذَرها قَاعا ینَسفًا فَ ینسفُها ربیسأَلُونَک عنِ الْجِبالِ فَقُلْ یو﴿س یبنو

مرَّ علَى  يأَو کَالَّذ﴿س یز بنویه را نین آیبمال و ای) اهیگ ينوع دارو( را با صبر و آن ﴾ولَا أَمتًا

عامٍ ثُم بعثَه هذه اللّه بعد موتها فَأَماتَه اللّه مئَۀَ  ییحیۀٌ علَى عرُوشها قَالَ أَنَّى یخَاوِ یۀٍ وهیقَرْ

 قَالَ لَبِثْت لَبِثْت یقَالَ کَم ضعب ا أَومامٍیوئَۀَ عم ل لَّبِثْتمٍ قَالَ ب8[ »﴾و].  

 يمارین بیگردد که ا ین برمید به ایاست شا ینیعرق مد يمارین بینکه نام ایعلت ا

  .نه استیآسم که مخصوص مد ینه است مانند نوعیمخصوص مد

  :سخت شدن جان سپردن یطوالن

عرض کردم برادرم سه روز ، بودم) ع( نزد امام صادق: کند یت میروا یز سجستانیحر

) ع( امام صادق، دیاو دعا کن يو سخت شده برا یلیاست که در حال جان کندن است و خ

او را به محل : سپس فرمودند، ن شخص آسان کنیا سکرات مرگ را بر ایخدا: دعا کردند

شود و اگر عجلش  یده باشد کار بر او آسان میاگر عجلش نرس، دیخواندنش منتقل کننماز 

ن یاسیسوره صافات و : دیفرما یم يگریت دی] روا9[. ده باشد مرگش آسان خواهد شدیرس

  .ده مرگش راحت شودیبر او خوانده شود که عجلش رس

  :یسرطان يها ها و ورم ورم
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از  يادیرد و در صد زیگ یصورت م یبه سخت مثل سرطان ییها يماریامروزه درمان ب

 يها ورم يبرا ییها درمان یدر طب اسالم، رندیم یت میدر نها يمارین بیان به ایمبتال

  .ذکر شده است یسرطان

ته یلو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأ﴿، ه آخر سوره حشر استین درمان چهار آیاول

ال إله  يتفکرون هو اهللا الذیۀ اهللا وتلک االمثال نضربها للناس لعلهم یخاشعا متصدعا من خش

ال إله إال هو الملک القدوس  يم هو اهللا الذیب والشهادة هو الرحمن الرحیإال هو عالم الغ

شرکون هو اهللا الخالق البارئ یز الجبار المتکبر سبحان اهللا عما یمن العزیالسالم المؤمن المه

ت یدر روا. ﴾میز الحکیالسموات واالرض وهو العز یسبح له ما فیالحسنى  المصور له االسماء

. ]10زد[یات را بخواند سپس آب دهان خود را سه بار بر ورم برین آیمار ایآمده که شخص ب

ات را ین آیصد مرتبه ا يد حداقل روزیکن یهستند سفارش م یکه سرطان یما هم به کسان

  .بخوانند

درمان است ) ه آخر سوره حشریآ( هین آیهمانا ا: آمده) ع( از امام صادق يگریت دیروا

در حال ، سخت شود يماریکه در بدن است و ترس از آن است که منجر به ب یهر ورم يبرا

ات را ین آیا يریگ ینماز واجب وضو م يادا يکه برا یات را بخوان و زمانین آیطهارت ا

م انجام یب که گفتین ترتین کار را به ایاگر ا، بعد از نماز هم قبل از نماز هم، ورم بخوان يبرا

  .دارد یمتفاوت يها که ورم ندارند درمان ییها البته سرطان. ]11رود[ ین میورم از ب يداد

د ید و بر محل ورم مرور دهیرا بردار ییچاقو«: آمده) ع( از امام باقر يگریت دیدر روا

د ومن امر العود ومن الحجر الملبود یک من الجد والحدیبسم اهللا ارق« دیه را بخوانین رقیو ا

ومن عرق العاقر ومن ورم االخر ومن الطعام وعقده ومن الشراب وبرده امض باذن اهللا الى 

ن ین چاقو را در زمیسپس ا »االنس واالنعام بسم اهللا فتحت وبسم اهللا ختمت یاجل مسمى ف

  .[12[ »فرو کن

  .[13تفاوت در دعا[ یکند با اندک یم هم نقل یخ طبرسیت را شین روایهم
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: کند ینقل م) ع( ن نقل شده که از امام صادقیاست که از بلد األم ییگر دعایروش د

الحمد هللا رب ، میبسم اهللا الرحمن الرح« دیمار شده هر روز صبح چهل بار بگویکه ب یکس

سپس با دستش محل  »االصل یتبارك اهللا إلى آخر ماف، لیحسبنا اهللا ونعم الوک، نیالعالم

و ، د بودیت مقین روایبه ا یلید که پدرم خیگو ین میصاحب بلد األم. را مسح کند يماریب

ازدواج کرده بود و آن خانم مبتال  یرا او با خانمیز، خواند ین دعا را هر روز چهل مرتبه میا

و پدرم به ، ش خواند و او درمان شدیادش آمد و براین دعا ین ورم شده بود و پدرم ایبه ا

  .[14خواند[ یرا م ن دعا معتقد گشت و مرتب آنیا

اسماء دختر ابوبکر مبتال به ورم در سر شده بود و او را نزد : آمده يگریت دیدر روا

ن دختر یراهن دستش را بر سر و صورت ایپارچه پ يامبر از رویپ، آوردند) ص( امبریپ

ب المبارك یک الطیسوءه وفحشه بدعوة نب أذهب عنها، بسم اهللا« ن دعا را خواندیقرارداد و ا

  .[15ن دعا را بخواند و او درمان شد[یو به او امر کرد که ا »بسم اهللا، ن عندكیالمک

  :ورم و سرطان ییدرمان دارو

خردل و تخم ، انیثفاء به زن، باشد یثفاء م، ات نقل شدهیها که در روا از درمان یکی

ان است یاد منظور همان زنیم به احتمال زیا کرده یاست اما آنچه که ما بررس شده یمعن یشاه

ا پشت یمار بدهند و یا هر سه را با هم به ب، یتوان از هر سه استفاده کرد یاط میاحت يبرا یول

الثفاء دواء لکل داء «: کند یت میروا) ص( امبریابن عباس از پي. گریپس از د یک، یسرهم

ورم و ضربان با ، است يثفاء درمان هر درد«ی عنی] 16[ »رم والضربان بمثلهداو الویولم 

  «.شوند یبهتر ثفاء درمان نم ییچ دارویه

متش هم یصمغ است که البته ق ینوع، نج استیسخت سکب يها ورم يگر برایدرمان د

. اب شده آن خورده شودیاز آس يک قاشق مرباخورید هر شب به اندازه یاد است که بایز

  .سرطان مصرف کرد يبه عنوان دارو، ان استینج را با ثفاء که زنیتوان سکب یم
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. بیل و هسته سیاطرفی، هم وجود دارد از جمله سنا مک يگرید يها ن درمانیعالوه برا

ب درمان همه یپس س، میکن یب درمان میاند ما فقط با س ات آمده که ائمه گفتهیدر روا

 يب برایها نقل شده که هسته س کتاب یدر بعض یباشد ولت یکنم روا یفکر نم، هاست يماریب

خرچنگ را در ، درمان سرطان يز آمده براین نیاض الصالحیدر کتاب ر، سرطان درمان است

 یمار سرطانیاب کنند و بدهند به بیک ظرف و در تنور قرار بدهند تا خشک شود سپس آسی

البته خرچنگ . نکه تجربه شودیگر اتوان به آن اعتماد کرد م یست و نمیت نین روایالبته ا

ن در یکه ا »خدا در حرام شفا قرار نداده است« دیگو یم که میت داریحرام است و روا

  .موارد استثنا شده است یگر بعضید يها در حرام یاست ول یخصوص خمر قطع

  .77ص، 3جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [1]

  .116ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .116ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .37ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .76ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [5]

  .76ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .17ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .385ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [8]

  .79ص، اتیالزابن سابور ، طب األئمۀ [9]

  .34ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [10]

  .110ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [11]

  .34ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .411. صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .153. ص، 86جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]
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  .62ص، 95جی، عالمه مجلس، األنواربحار  [15]

  .244ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [16]

  93/12/04 و زخم يزیو خونر یخواب یب، درمان غده 15

 ياریندارد و بس یع است که متأسفانه درمان قطعیشا يها يماریاز ب یکیامروزه سرطان 

سخت موفق  یدرمان يها روشاد و یز يها نهیشوند پس از صرف هز یکه مبتال م یاز کسان

  .م به بحث سلعهیدیامروز رس، ذکر شد یها مطالب درباره درمان ورم، گردند یبه درمان نم

  ) :غده( درمان سلعه

د شامل یشا، ردیگ ین پوست و گوشت قرار میاست که ما ب يا منظور از سلعه غده

از ) ع( ن به امام صادقایعیاز ش یک: یآمده یتیدر روا، هم بشوند یم و سرطانیبدخ يها غده

روز ، ردیسه روز روزه بگ، که سلعه دارد یکس: ت کرد و امام به او فرمودیسلعه شکا يماریب

بعد ، داشته باشد کرد) خرقه( ک پارچه کهنهیچهارم موقع اذان ظهر غسل کند و همراه خود 

آن خرقه اورد و خود را با یخود را درب يها از غسل چهار رکعت نماز بخواند سپس لباس

ا ی« ن دعا را بخواندین قراردهد و ایچد سپس به سجود برود و گونه راستش را بر زمیبپ

ن صل على محمد یا ارحم الراحمیب یا مجیب یا قریا جبار یا حنان یم یا کریا احد یواحد 

ا واآلخرة وامننن یالدن یۀ فیۀ الشافیۀ الکافیالعاف یوآل محمد واکشف ما بى من مرض والبسن

من را برطرف و لباس  يماریب«ی عنی »بتمام النعمۀ واذهب مابى فقد اذانى وغمنى یعل

و بر من منت ، ا و آخرتیدر دن، است یست و شافیکه کاف یتیعاف، ت بر من بپوشانیعاف

مرا آزار داد  يمارین بیا، من را برطرف کند يمارین بیبه ا، گذار و نعمت را بر من کامل کن

ت امام ید با حالت خشوع خوانده شود و در نهاین نماز و دعا بایالبته ا »و مرا محزون کرده

 یاحتمال یحت، د بودنید به مفین کنیقینکه یست مگر اید نیشما مف ين برایفرمود ا) ع( صادق

  .[1ن کرد و درمان شد[یشخص سؤال کننده چن. ن را در دل خود راه نهیخالف ا
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ن دعا را یدر اسباب و علل است و خداوند اک درمان است و داخل یقتاً ین دعا حقیا

  .سبب و علت درمان شدن قرارداده است

  :یخواب یب

 یو کسان، آلود هستند اد دارد و معموالً خوابیل به خواب زیکه غلبه خون دارند م یکسان

 یصبح به راحت یتوانند بخوابند ول یا غلبه صفرا دارند اول شب نمیخون هستند و  که کم

) ع( رضا امام  يکه از دارو، خود را برطرف کنند ین است که کم خونیعالج ا و. خوابند یم

که  ین کسانیهمچن، توان استفاده کرد یساز مانند تره م خون يها یا مرکب شش و خوردنی

 ییزهایم به نام صفرابر و از جمله چیدار یبیترک، د از صفرابرها استفاده کنندیصفرا دارند با

 يزهایک و چیتخم خرفه و مرکب ، تازه يبرند آلو مخصوصاً آلو ین میکه صفرا را از ب

، است یگر گرسنگیعلت د، است یو نگران يش فکریتشو یخواب یگر بیاز علل د. گرید

تواند  یگر میعلت د، باشد يماریتواند ب یگر میعلت د، است یگر سرما و برهنگیعلت د

اد یز«: آمده یتیاست در روا و کم آب خوردن یگر تشنگیاز علل د، مشکل در چشم باشد

  . «اد خوردن استیدن است از زیاد نوشیو ز، دن استیاد نوشیدن از زیخواب

  :با دعا یخواب یدرمان ب

که بعد از ، شود یآور استفاده م خواب يها از قرص یخواب یدرمان ب يبرا يدر طب امروز

ن درمان دعا یبهتر؛ شود یز میبدن ن یدهد و باعث سست یت خود را از دست میخاص یمدت

شان یبه ا) ص( امبریاست که پ) س( حضرت زهرا يدعا، معروف ياز دعاها یک، یاست

ت کردند و یشکا) ص( امبریبه پ یخواب یاز ب) س( حضرت زهرا: ت آمدهیدر روا، آموختند

الْجنُوبِ  یا کَاسیا مشْبِع الْبطُونِ الْجائعۀِ و ی« ن را بگویدخترم ا يا«: فرمودند) ص( امبریپ

الضَّارِبۀَ و أَدنِ  یونِ الساهرَةِ سکِّنْ عرُوقیا منَوم الْعیا مسکِّنَ الْعرُوقِ الضَّارِبۀِ و یۀِ و یالْعارِ

عیلاجِلًا ینماً عاي  ،برهنه يها تن  پوشانندهاي  ،گرسنه يها رکننده شکمیس يا«ی عنی »نَو

ن یام را تسک زننده يها رگ، خواب یخواب کننده چشمان باي  ،دهزنن يها ن دهنده رگیتسک



190 

 

، خوب است و تجربه شده است یلین دعا خی] ا2[ ».بده و به چشمانم اجازه بده زود بخوابد

  .هم هست که در کتاب آمده است يگرید يو دعاها

  :با خوراك یخواب یدرمان ب

برگ چغندر از ، درمان است نیبرگ چغندر بهتریی، و غذا ییدارو يها ن درمانیدر ب

کنند که  یش از اسفناج استفاده مین غافل و به جایاست و مردم از ا یعموم يها درمان

شخص  ين است که برایاز خواص برگ چغندر ا، ت استیخاص ینسبت به برگ چغندر ب

ه شده و یالبته برگ چغندر است که توص، شود ید است و باعث خواب آرام میار مفیمار بسیب

ورقه  یعنیأطعموا مرضاکم السلق «: ندیفرما یم) ع( امام رضا. شده است یخود چغندر نه

 »ج السوداءیهیض واجتنبوا أصله فإنه یهدئ نوم المریه شفاء وال داء معه وال غائلۀ له ویفإن ف

 يماریو ب، را در برگ چغندر شفا استیز، دیماران خود برگ چغندر بدهیبه ب«ی عنی] 3[

شه یر یول، کند یمار را آرام میخواب ب، ستیدر برگ چغندر ن یچ مشکلیو ه، همراه ندارد

ج یکه در بازار را ين شکریبنابرا ».کند یک میرا تحر يمارید همانا بید بخوریچغندر و نبا

 يو آن شکر، باشد یم يماریمضر و بوجود آورنده ب، شود یه میشه چغندرقند تهیاست و از ر

در آن  ییایمیشود و مواد ش یه میشکر تهیو درمان است از نه شده یات توصیکه در روا

  .ستین

درباره ) ص( امبریپ، هم برگ کاهو و هم تخم کاهو، کاهو است یخواب ین درمان بیدوم

سبب «ی عنی] 4[ ».هضم الطعامیورث النعاس ویفإنه ، کل الخس«: ندیفرما یکاهو م

از برگ  یبیتوان ترک ین میبنابرا ».کند یخواب است و غذا را هضم م يادیو ز یآلودگ خواب

 یباشد البته درمان اصل یخواب یکاهو و تخم کاهو و برگ چغندر درست کرد که درمان ب

  .است) مرکب شش( همان قرص خون

  :ها و پانسمان زخم يزیاز خونر يریجلوگ
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م را الز يها ن کار را داشته باشند و دقتین کار باشند که مهارت اید مختص ایبا يافراد

 ینقل شده که شخص یتیدر روا. ت کنندیگر را رعاید يزهایل و چیل بودن وسایمانند استر

شود  یمعلوم م. اوند که زخم را پانسمان کندیب بیامر کردند طب) ص( امبریشد و پ یزخم

ن کارها را انجام ین کار بودند همان طور که امروز دکتر خود ایبودند که مختص ا يافراد

  .سپارد یپرستار م دهد و به ینم

پاسخ ، چگونه درمان شد) ص( امبریسهل بن سعد سؤال کرد زخم پ«: ت آمدهیدر روا

تکه شد و حضرت  خود شان تکه شان شکست و کاله شد و دندان یصورتشان زخم: دادند

) س( حضرت زهرا یوقت، ختندیر یآب م) عی (شستند و حضرت عل یخون را م) س( زهرا

ر را برداشت و آن را سوزاندند و خاکستر آن را یحص يا قطعه، شود یدند که خون قطع نمید

درست  یکه از ن يریحص، ریله خاکستر حصیقطع شد به وس يزیبر زخم چسباند و خونر

  .است یاستفاده از خاکستر ن يزیقطع خونر ییها از راه یکیپس . ]5[ »شده

زخم  يد برایکه بخواه یزمان: ت آمدهیدر روا، ه استیدعا و رق يزیر درمان دوم خون

ک بِسمِ اللَّه یبِسمِ اللَّه أَرق« دست را بر موضع زخم بگذار و سه مرتبه بگوی، بخوان ییدعا

دالْح و دنَ الْحرِ مرْقِ فَلَا یالْأَکْبالْع رِ ومالنَّابِ الْأَس و ودلْبرِ الْمجالْح و یدالْع رُ وینْعهرُنِ فَلَا تَس« 

]6].  

را  یاتفاق افتاده که زخم شخص) ص( امبریدر زمان پ، ا داغ کردن استی یدرمان سوم ک

 یار نهین کار بسیاز ا) ص( امبریبعداً پ یز حضور داشتند ولین) ص( امبریکردند و پ یداغ م

توان گفت که داغ کردن به عنوان  یپس م، اند مخصوصاً اگر چهره انسان را خراب کند کرده

داغ کردن به دو صورت انجام . ستین يگریمجاز است که چاره د یو زمان، ن راهیآخر

گر ید و راه دیآ یبند م يزیزند و خونریر یتون داغ در زخم مینکه روغن زیا یک، یشود یم

  .گذارند یکنند و بر زخم م یرا داغ م یله آهنینکه میا



192 

 

ا یرا طریتأخذ ق«: آمده) ع( ت از امام باقریدر روا، درمان سوم پانسمان کردن زخم است

ر ثم تضعها یدة فتطلى ظاهرها بالقیدة وبستوقۀ جدیثم تأخذ خرقۀ جد يومثله شحم معز طر

ا فتضعه على یثم تأخذ کتابا بال، ن االولى الى العصرینۀ ما بیعلى قطع لبن وتجعل تحتها نارا ل

ر فافتل الکتان وصب یبه على الجرح ولو کان الجرح له قعر کیه وتطلیر علیدك وتطلى القی

ه بز ید و هم اندازه آن پیریر تازه بگیق«ی عنی] 7[ ».لۀیه الفتیالجرح صبا ثم دس ف یر فیالق

، دیر بمالین کوزه را با قیو ظاهر ا، دیریک کوزه نو بگید و یرینو بگ يا سپس پارچه، تازه

ن یما ب، دیبگذارم یمال یر آن آتشیو ز، دیقرار ده) قطع گل( ک آجری يسپس آن را رو

دست خود قرار  يد و رویریک پارچه کتان کهنه بگیسپس ، زمان نماز ظهر تا نماز عصر

و اگر زخم ، دیزخم قرار ده ير روین پارچه را با قیکه ا، دیآن بمال ير را روید و قیده

ها را داخل زخم  ن رشتهیز و ایر را داخل زخم بریق است کتان را رشته رشته کن و قیعم

ن خارج یدارد که خود به خود از زم یعیر طبیت اشاره به قین روایالبته در ا ».قراربده

  .شود یم

جوش خورد و اثر ) ص( امبریبعد از آن که زخم پ: ت آمدهیدر روا، ن بردن اثر زخمیاز ب

دند تا اثر زخم یمال یزخم را م يکهنه برداشتند و مرتب رو یاستخوان) ص( امبریپ، زخم ماند

  .[8ن برود[یاز ب

اشاره ) ص( غمبریشدند و پ یزخم) ص( غمبریاز اصحاب پ یکی«: گر آمدهید یتیدر روا

شود که  ی] پس معلوم م9[ »زخم بپاشند ياب کنند پودر آن را رویرا آس یکردند که استخوان

  .ن راه استفاده کردیتوان از ا یز میدرمان زخم ن ين بردن اثر زخم برایعالوه بر از ب

م و آن یاوردین) ن قسمت از کتابیا( نجایتش در ایهم هست که روا يگریدرمان د

  .د زخم را با آنها پر کردیکه با، تون استیاستفاده از نمک و روغن ز

  :شستن زخم
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زخم را پانسمان  یوقت یات آمده شستن زخم اشکال ندارد ولیبنابر آنچه که در روا

که زخم و  یدرباره کس) ع( از امام رضا یتیدر روا، مییم و بشوید آن را باز کنیم نبایکرد

پانسمانش را باز «ی عنی] 10[ »عبث بجراحتهینزع الجبائر وال یوال «: آمده، دارد یشکستگ

بود و به او گفتند که  یکه زخم یجنب شد در حال یشخص: آمده يگریت دیدر روا »نکند

ها را  تند و خدا آناو را کش: فرمودند) ص( امبریو پ، غسل کند آن شخص غسل کرد و مرد

  [11[ ».درمان جهل سؤال است، بکشد

  :مجروح يغذا

، و روغن آن دارو است، را شفا استید زیر گاو بخوریش«: آمده) ص( امبریاز پ یتیدر روا

] 12[ ».کند یزخم را قطع م يزیو خونر، و سرد و خشک است، است يماریو گوشت گاو ب

ا گوشت است که باعث قطع یر است یست که منظور شیمشخص ن یلیت خین روایدر ا

  .شتر گوشت باشدیشود البته به احتمال ب یم يزیخونر

اگر زخم  یباشد ول یعسل م، کننده هم هست لیزخم و استر ين درمان برایالبته بهتر

  .زخم بگذارند ياب شده رویدانه آس اهید عسل با سیق باشد بایسخت و عم

را در عسل حل ) ع( جامع امام رضا يدارون است که یزخم ا ين درمان برایو باالتر

ن یهم به ا یابتید يها زخم یحت، زخم بمالند يو رو) جامع يعسل ده برابر دارو( کنند

  .شود یروش درمان م

  .109ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .248صی، محمد بن اشعث کوف، اتیالجعفر [2]

  .369ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .183صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .31ص، 20جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .142ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [6]
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  .139ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .36ص، 15ج، دیالحد یابن أب، شرح نهج البالغۀ [8]

  .20صي، الطب النبو [9]

، 39باب، الغسل المستحب، 463ص، 1جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [10]

  .تیط آل الب، 1227ثیحد

، 3829ثیحد، 5باب، ممیأبواب الت، 347ص، 3جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [11]

  .تیط آل الب

  .217ص، 12جی، شام یصالح، سبل الهدى والرشاد [12]
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  93/12/05 آنها ها و درمان تیانواع مسموم 16

، ت با زهریمسمومیی، ت غذایها شامل مسموم تیصحبت راجع به انواع مسموم

ا طحال یه یو اختالل کل يکار براثر کم یت داخلیمسموم یو حت یدگیگز و عقرب یمارگزدگ

  .باشد یم

از جذب سم  يریجلوگ، ت شدهیکه دچار مسموم يدر برخورد با فرد ين کار ضروریاول

 يغذا یاگر کس، ن راه استفراغ استیق خوراك بهتریت از طریمورد مسموم در، به بدن است

 يالبته موارد، استفراغ کند تا سم وارد بدنش نشود يا لهید به هر وسیا زهر خورده بایمسموم 

ا فشارخون باال باشد ید باشد و یا اسیله نفت یت به وسیکه مسموم یاستثنا شده در صورت

د فوراً یبا یدگیموضع گزی، دگیگز و عقرب یدگیدر مورد مارگزاما ؛ بگذرد یبهتر است مدت

به شکل  یغ زخمیک تین موارد با یه شده در اید هم توصیالبته در طب جد، حجامت شود

در  یو بهتر است که فرد روغن، ده شودیجاد شود و با دهان مکیا یدگیب در موضع گزیسل

  .لوط شود و بعد خارج شوددهان خود قرار دهد و بعد بمکد تا زهر با روغن مخ

ن جهت یاز انتشار سم در بدن است و در ا يرید انجام شود جلوگیکه با ين کاریدوم

 يالبته موارد، کند یع میرا آب انتشار سم در بدن را تسریده نشود زیه شده که آب نوشیتوص

وجود  لیبه نام إ یوانیح: د مفضل آمدهیدر کتاب توح) ع( از امام صادق، هم بالمانع است

زوزه  یستد و از تشنگیا یدر کنار آب م، خورد یپس از آن آب نم، خورد یدارد که مار را م

شود و  یآب بخورد سم در بدنش منتشر م يرا اگر قدریز، خورد یآب نم یکشد ول یم

  .روغن هم خورده نشود یموارد گفته شده حت یدر بعض. ]1رد[یم یبالفاصله م

  :سه روش وجود دارد یدگیگز و عقرب یدر درمان مارگزدگ

 يدن نمک برایمال، استفاده از نمک است، ستیج نیروش اول که شناخته شده و را

بهتر از  ییت آمده که نمک داروین در روایهمچن، ت وارد شده استیدر روا یدگیگز عقرب

پس ، است) که زهر دارند یحشرات( گانه گزش حشرات هفت ياق دارویاق است و تریتر
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 یدگیو در مورد گز، تواند مؤثر باشد یها م یدگیکل گز يجه گرفت که نمک برایتوان نت یم

. جیرا يها است نه نمکیدر یالبته منظور نمک طب، ار مؤثر استیزنبور تجربه شده بس

دارد  يشتریاعتبار ب ییشود روش اول که از نظر روا یاستفاده از نمک به دو روش انجام م

لدغت رسول اهللا صلى اهللا «: نقل شده) ع( از امام صادق، است یدگیدن نمک بر محل گزیمال

ثم دعا بالملح ، سلم منک مؤمن وال کافریلعنک اهللا فما : ه وآله عقرب فنفضها وقالیعل

الملح ما  یعلم الناس ما فیلو : فوضعه على موضع اللدغۀ ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال

سپس ، د و او را انداختیرا گز) ص( امبریعقرب پ«ی عنی] 2[ »اقیاحتاجوا معه إلى در

سپس . ندارد چه مؤمن چه کافر یاز تو خالص یکس، خدا لعنتت کند: فرمود) ص( امبریپ

دند تا یقرار دادند و با انگشت شست مال یدگیمحل گز ياورند و نمک را رویفرمود نمک ب

اق یازمند تریگر نیاست د یتیاگر مردم بدانند در نمک چه خصوص: سپس فرمودند، آب شد

هستند  یدگیگز ياق و نمک هر دو دارویشود که تر یت معلوم مین روایاز ا ».نخواهند بود

  .نمک بهتر است یول

محل گزش  يدن آن رویحل کردن نمک در آب و مال، استفاده از نمک يروش دوم برا

ب وهو قائم وسلم لسعته عقر وآله هیعل اهللا صلى یإن النب«: نقل شده) ع( ریاز حضرت ام، است

وسلم  وآله هیعل اهللا نفسه صلى یعنی یفقال لعن اهللا العقرب لو ترك أحدا لترك هذا المصل یصلی

الماء  ین ثم جرع منه جرعا ثم دعا بملح ودافه فیه الحمد والمعوذتیثم دعا بماء وقرأ عل

حال در ) ص( امبریپ«ی عنی]3[ ».وسلم الموضع حتى سکن وآله هیعل اهللا دلک صلىیوجعل 

اگر ، خداوند عقرب را لعنت کند: فرمودند) ص( امبریپ، دیخواندن نماز بود که غرب او را گز

سپس ، گذرد ینم یعقرب از کس یگذشت ول ین نمازگزار میگذشت الاقل از ا یم یاز کس

از آب  يا و بر آن سوره حمد و فلق و ناس خواندند سپس جرعه، اورندیفرمودند آب ب

محل گزش  ياورند و آن را در آب حل کردند سپس روینمک بسپس فرمود ، خوردند

  «.نکه دردش ساکن شدیدند تا ایمال یم
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  .ندارد یمانع یدگیگز دن آب در مورد عقربیشود که نوش یت معلوم مین روایاز ا

است که به ) ع( جامع امام رضا يداروی، دگیگز و عقرب یمارگزدگ يدرمان دوم برا

که زهر  يم در مورد افرادیما تجربه کرد، ها باشد تیکل مسموم تواند درمان یده بنده میعق

ها را  يماریشتر بیب، ا همان مرکب پنج) یع( جامع امام رضا يدارو. د بودهیاند مف خورده

ت آمده که عبداهللا بن یدر روا. استفاده شود ید آب خاصیبا يماریهر ب يو برا، درمان کند

م نزد امام ید و ما رفتیشش به شکم رسیکردم که ند و احساس یعقرب مرا گز«: عباس گفت

: د و ترس است که تلف شود امام فرمودندیو پدرم عرض کرد عقرب پسرم را گز) عي (هاد

امام ؟ ستین دارو چیاست عرض کردم ا) ع( امام رضا يد که دارویجامع بده يبه او دارو

، بیسنل الط: امام فرمود ،شناسم یعرض کردم من آن را نم، است یمعروف يدارو: پاسخ داد

و  يد به اندازه مساویو فلفل سف) شیحش( بنگ، دیخربق سف، آقرقرحا، هل درشت، زعفران

ک یده شود و آن را با ینرم کوب یلید خیبا، گر موادیاندازه دو واحد د) ونیفرف( ونیابرف

 يو برا، دیر کنین را خمیکه کفش گرفته شده ا یبا عسل، دیالک کن) لیگاز استر( رهیحر

همان ساعت ، ده شودیبا آب آنغوزه نوش، ک دانه جویبه اندازه  یدگیگز و عقرب یدگیمارگز

ون زهر ید و بنگ و ابرفین مواد خربق سفین ای] توجه شود که در ب4[ ».شود یخوب م

اگر از هر ( گر و به اندازه دو برابر کل مواد عسلیچون در مجموع با مواد د یهستند ول

د هجده مثقال یشوند نه مثقال و مقدار عسل با یقال استفاده شود در مجموع مک مثی يا ماده

 يضرر، شود یمصرف م) ا جویک دانه گندم (ی ت مقدار کمیشود و در نها یمخلوط م) باشد

توان دارو  یوان آب آنغوزه حل کرد و هم میک لیتوان دارو را در  یمصرف هم م يبرا. ندارد

ن یکه کفش گرفته شده هم یو منظور از عسل، آب آنغوزه خورد را در دهان گذاشت و بعد با

  .است که در بازار وجود دارد یعسل

  :ها تیکل مسموم يبرا یعموم يها درمان
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: نقل شده) ص( امبریاز پ. رنگ است اهینه و سیکه در مد، ن درمان خرما عجوه استیاول

عجوه که از نوع  يخرما«ی عنی] 5[ »شفاء من السم یمن الجنۀ وه یالبرن یف یالعجوة الت«

العجوة من «: دیفرما یم) ص( امبریاز پ يگریت دیروا ».درمان زهر است، است یبرن يخرما

در  ».در عجوه درمان زهر است، عجوه از بهشت است«ی عنی] 6[ »ها شفاء من السمیالجنۀ وف

ق من یعلى الروم سبع عجوات تمر یکل  یمن أکل ف«: آمده) ع( گر از امام صادقید یتیروا

که هر روز در ناشتا است  یکس«ی عنی] 7[ »طانیضره سم وال سحر وال شیۀ لم یتمر العال

طان در او اثر یسم و سحر و ش، نه بخوردیمد یعال يعجوه از خرما يهفت عدد خرما

اق یۀ شفاء وإنها تریعجوة العال یإن ف«: آمده) ع( از امام صادق يگریت دیدر روا ».کند ینم

اق است اگر اول روز یه درمان است و مانند تریعجوه عال يدر خرما«ی عنی] 8[ »البکرةأول 

هم  يگریه ندارد و اگر مال شهر دیها اختصاص به عجوه عال تین روایالبته ا ».خورده شود

السم  ها شفَاء منَیالْعجوةُ منَ الْجنَّۀِ و ف«: دیگو یم يگریت دیروا. ن کاربرد را داردیباشد هم

قَالَ ز یولنُ عب ید سنِ الْحأَنْ یب کفَۀُ ذَلةِ فَینِ صوجرُ الْعیؤْخَذَ تَم ثُم اهنَو ینْزَعلقّاً بقَّ دید غاً و

بهشت است و  عجوه از«ی عنی] 9[ » ه أُکلَ للسمیج إِلَیرْفَع فَإِذَا احتیقٍ ثُم یعجنَ بِسمنِ بقَرٍ عتی

د و با روغن زرد ینرم بکوب یلید سپس خیریهسته خرما را بگ، در آن درمان و زهر است

  «.دید از آن استفاده کنیدا کردیاز پید و هر وقت نیشه بگذارید و در شیکهنه مخلوط کن يگاو

  .ن اثر را داشته باشندید کل انواع خرما ایالبته شا

التفاح ما داووا  یعلم الناس ما فیلو «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ب استیدرمان دوم س

ماران خود را یب، است یتیب چه خاصیاگر مردم بدانند که در س«ی عنی]10[ »مرضاهم إال به

  «.بیکردند مگر با س یدرمان نم

نفع من یالتفاح «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم. هاستیماریکل ب يبرا یب درمان عمومیس

س شئ أسرع یول، عرض من أهل األرض والبلغم الغالبیمن السم والسحر واللمم : خصال عدة

 ینوع( و لمم، و سحر، سم يبرا، د استیچند بال مف يب برایس«ی عنی] 11[ ».منه منفعۀ
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. است یعیب طبیالبته منظور س ».رساند یب نفع نمیتر از س عیسر يزیو بلغم و چ) ، جنون

 يبرا«ی عنی] 12[ ».ق التفاحیأعرف للسموم دواء أنفع من سو ما«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.شناسم یب نمیق سیبهتر از سو يزیدرمان زهرها چ

اب کنند و بدون یآس، خشک کنند، ورق کنند ب را ورقید سیبا، بیق سیساخت سو يبرا

امام ، دیگز یم يزیکه از اهل خانه را چ یزمان: آمده يگریت دیدر روا. روغن تفت دهند

  .دیب بدهیق سیفرمود به او سو یم

  .109صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [1]

  .327ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .208ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  . .88ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .80ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [5]

  .82ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [6]

  .532ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .145ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [8]

  .147ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [9]

  .356ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .355ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .356ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]
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  93/12/06 ها و درمان آنها تیانواع مسموم 17

  .ها است تیانواع مسموم یعموم يها صحبت راجع به درمان

ل یها دل تیدرباره مسموم یاست ول یعموم يعسل از داروها، درمان سوم عسل است

عسل «ی عنی]1[ »شفاء من السم القاتل إن العسل«: ت آمدهیدر روا، خاص وارد شده است

اگر . باشد یم يک تا سه قاشق مرباخورین یالبته مقدار مصرف ب ».درمان زهر کشنده است

اق و درمان یمخلوط گردد تر يبه اندازه مساو) مخصوصا کهنهي (عسل با روغن زرد گاو

  .است که خورده شده ییزهرها

کند و حجامت عالوه بر کم  یلخته مجاد یزهر در خون ا، درمان چهارم حجامت است

) ص( امبریپ یت آمده وقتیدر روا. کند یز خارج میها را ن ن لختهیا، کردن مقدار زهر در بدن

پخت و در آن زهر گذاشت و  يبه نام عبده گوسفند يهودیک زن یبر را فتح کردند یخ

دست ، بخورد ن گوسفندیخواست از دست ا) ص( امبریپ یوقت، قرارداد) ص( امبریمقابل پ

آن زن را خواست و از او ) ص( امبریپ، خبر داد که زهر دارد) ص( امبرین گوسفند به پیا

 یبیامبر باشد به او آسیمن با خود گفتم اگر او پ: و زن پاسخ داد ين کار را کردید چرا ایپرس

د د بعیاو را بخش) ص( امبریپ. و اگر نباشد قوم خود را از دست او رها کردم، رسد ینم

و اصحاب آن دعا را خواندند و ) ص( امبریاد داد و پیامبر یبه پ ییل نازل شد و دعایجبرئ

فرمود که ) ص( امبریخوردند پ یوقت، توانند از آن گوسفند بخورند یگفت که م) ص( امبریپ

گونه استفاده کرد که حجامت  نیت این رواید بتوان از ای] شا2[. بروند و حجامت کنند

  .ت باشدیدرمان مسمومتواند  یم

کند و هرگاه که  یم یآهو به نام وعل که در سند زندگ ینوع، درمان پنجم اشک آهو است

ن چشمش ییپا يشود و در گود یم ياشک خاص جار یمار او را بگزد از چشمش نوع

 یدگیو مارگز یدگیگز عقرب ين اشک مانند موم و زردرنگ است و برایشود ا یجمع م
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ن یا اگر زهر خورده شده ایده شود یمحل گزش مال يد روین دارو بایا. است یدرمان خوب

  .د در دهان قرار داد تا کم کم وارد بدن شودیدارو را با

اگر ساقه آن را خشک کرده . باشد یم یبرگ کلم وحش، کرنب؛ درمان ششم کَرنَب است

اق یهمراه با ترد است مخصوصاً اگر یت شده مفیکه دچار مسموم یکس ياب کنند برایو آس

  .مصرف شود

ن دارو یا؛ باشد یم) ا مرکب هفت) یعی (حضرت موس يدارو( هیشاف يدرمان هفتم دارو

ت آمده که فرعون قصد داشت با یدر روا، ت ساخته شدهیدرمان مسموم يمخصوصاً برا

صرف غذا دعوت کرد و حضرت  ين ببرد و آنها را برایل را از بیاسرائ یبن، مسموم کردن

ه را یشاف يل به او ساخت دارویت فرعون با خبر شد و جبرئیاز ن یق وحیاز طر) ع(ی موس

ن دارو را داد یاز ا یل مقدار کمیاسرائ یک از بنیبه هر ) عی (اد داد پس حضرت موسی

ن واقعه متعجب شده بود یسپس همه رفتند و از آن غذا خوردند و سالم ماندند فرعون که از ا

ا نه و چون یا غذا مسموم بوده یاز آن غذا بخورند تا بداند که آ به سربازانش دستور داد

  .سربازان از غذا خوردند همه مسموم شده و مردند

از  یگذرد درمان بخش یا جو دفن کرد و هر ماه که میر خاك ید زیه را بایشاف يدارو

ن مثال اگر شود به عنوا یالبته با گذشت هر ماه بر خواص دارو افزوده م، باشد یها م يماریب

ست ماهه را دارا یب یدو ماهه ال، ک ماههی يست ماه گذشته باشد تمام خواص دارویب

نفع من السموم کلها وان کان سقى یه اربعۀ عشر شهرا یوإذا اتى عل«: ت آمدهیدر روا. باشد یم

شرب من هذا الدواء قدر یصفى ویغلى على النار ثم یدق ثم یؤخذ بذر الباذنجان فیسما 

شربه یتجاوز اربع مرات ولین أو ثالث مرات أو اربع مرات بماء فاتر وال یمرة مرت الحمصۀ

 یاگر به کس، د استیکل زهرها مف ياگر چهارده ماه گذشته باشد برا«ی عنی]3[ »عند السحر

د سپس صاف یآتش بجوشان يد سپس روید و بکوبیریزهر داده باشند تخم بادمجان را بگ

ا چهار مرتبه یا سه یا دو یک ، یک نخودیه به اندازه یشاف يدارو د و ازید و از آن بنوشیکن
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 ».د وقت سحر خورده شودیو با، و از چهار مرتبه تجاوز نکند، با آب ولرم خورده شود

اگر ، ک نخود از دارو را مصرف کندید به اندازه یشخص مسموم ابتدا با، تین روایبنابرا

  .تواند دارو را مصرف کند یمت برطرف نشد تا چهار مرتبه یعالئم مسموم

هذا الدواء «: فرمودند) ع( امام صادق؛ باشد یم) ص( حضرت محمد يدرمان هشتم دارو

ه ین علیل الروح االمیاهدى جبرئ يه بالدواء الذیه وآله وهو شبیدواء محمد صلى اهللا عل

ادة یذلک من العالج والز یس فیهذا ما ل یه السالم إال ان فیالسالم الى موسى بن عمران عل

اء فان یاء االنبیهم السالم والحکماء من اوصیاء علیۀ من وضع االنبیوالنقصان وانما هذه االدو

ه فضل حبۀ أو نقصان حبۀ مما وضعه انتقض االصل وفسد یه أو نقص منه أو جعل فید فیز

 حضرت محمد ين دارو دارویا«ی عنی]4[ »نجح النهم متى خالفوهم خولف بهمیالدواء ولم 

 یخواص، داده است) عی (ل به حضرت موسیاست که جبرئ ییو مشابه دارو، باشد یم) ص(

اند  ن دارو را وضع کردهیا ایانب، شتر است از نظر درمان و مقدارین دارو دارد از آن دارو بیکه ا

خراب ا از آن کم شود دارو یبه آن اضافه  يا اگر به اندازه دانه، ایانب يایو حکما از اوص

جه خالف یمخالفت کند نت) ع( امبرانیبا پ یچون اگر کس، گر مؤثر نخواهد بودیشود و د یم

  «.ردیگ یم

وخذ ی يه وآله الذیدواء محمد صلى اهللا عل یف«: دیگو یز آمده که مین يگریات دیروا

ع العلل واالرواح فاستعلمه وعلمه یشرب له من جمیاء إال نفع صاحبه هو لما یلشئ من االش

 محمد يدارو«ی عنی]5[ »نتفع به عتق رقبۀ من النارین فان لک بکل مؤمن یاخوانک المؤمن

طان یا شیه هر علت و ارواح یها که از ناح يماریکل ب يبرا، نفع دارد يماریهر ب يبرا) ص(

ن دارو نفع یو هر مؤمن که از ا، اد بدهیاز آن استفاده کن و به برادران مؤمن ، اشدیا جن ی

  «.ک بنده از آتش جهنم ثواب داردیشما معادل آزاد کردن  يببرد برا

اما به طور مختصر ، ن دارو به طور مفصل در جلد دو کتاب آمده استیروش ساخت ا

که پوست آن گرفته شده را در ظرف  يریس یعن، یریک رتل خالص س، یگونه است نیا
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چرد  یعت میکه در طب يگاور یزند البته شیر تازه گاو بریک رتل شیآن  يسپس رو، زندیبر

سپس آن را از آتش ، ر شودیم بگذارند تا جذب سیآتش مال يو روی، حاً گاو بومیو ترج

 يرو، چرد یباشد که م يتازه که آن هم از گاو يبردارند تا سرد شود و بعد روغن زرد گاو

ز آن را سپس با، ر شودیآرام جذب س م بگذارند تا آرامیآتش مال يو دوباره رو، زندیآن بر

م بگذارند تا جذب یک رتل عسل اضافه کنند و دوباره بر آتش مالیاز آتش بردارند و به آن 

م و یدار ین مرحله آن را از آتش بر میدر ا، شود یم یر کامالً متالشین مرحله سیو در ا، شود

اگر  د البتهید و مخلوط کنیگزنه به آن اضافه کن) م گرمیحدوداً شش و ن( به اندازه دو درهم

 یواره آن روغن مالیکه د يا شهیش ید آن را در ظرفیت بایدر نها، گل گزنه باشد بهتر است

د و در یا جو به مدت شش ماه در طول بهار و تابستان دفن کنیر خاك یشده قرار داده و ز

 يساخته شود که رو ید زمانین دارو بایا، توان از آن استفاده کرد یز و زمستان مییفصل پا

د جذب یک از مواد که بایهر. اهان بچرندین گیاه وجود داشته باشد و گاوها از این گیزم

ر و یگر مانند کندن پوست سید يکشد و با کارها یر شود حدود هشت ساعت طول میس

از  یم که کمیده یح میما ترج. برد ین دارو حدود دو روز زمان میگر ساخت اید يکارها

د یاستفاده نکن ینیر چیکار ضرورت ندارد البته از س نیا یم ولیهم استفاده کن یر وحشیس

ا سه یباشد که دو  یک گردو میقه مصرف آن صبح ناشتا به اندازه یطر. ندارد یتیچون خاص

  .است یک بار هم کافیاست البته اگر خوب درست شود  یبار مصرف آن کاف

ن اضافه است که گوشت مار هم به آ یبیترک ییدارو، اق بزرگ استیدرمان نهم تر

اند که  دهین عقیشتر فقها بر ایالبته ب، د استیجذب زهر مار مف يگوشت مار برا، شود یم

فقها  یکه جان شخص در خطر باشد و برخ ین دارو اشکال دارد مگر زمانیاستفاده از ا

ت یدر روا. دانند یکه گوشت مار مستهلک شده باشد مجاز م یاستفاده از آن را در صورت

، ندارد یاشکال: اق سؤال کرد و امام پاسخ دادندیدر مورد تر) ع( از امام کاظم یآمده شخص

نظر خود را در مقابل نظر ما : امام فرمودند، دهند یدر آن گوشت مار قرار م: شخص گفت
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ف یاور که ما آن را کثین) گوشت مار( آمده که نام آن را يگری] البته در نقل د6[. اظهار نکن

نکه منظور ازنقل یست مگر این دارو نیدر استفاده از ا یدو نقل اشکالدر هر . میحساب کن

توانند از آن  یرا اگر مردم بدانند نمین باشد که وجود گوشت مار را اظهار نکن زیدوم ا

  .ستیاز اشکال ن ین صورت مصرف آن خالیکه در ا؛ استفاده کنند

وخذ قدر . . . ، فخذ، الحجامۀفاذا اغتسلت من «: دیفرما یه میت دوم از رساله ذهبیروا

  [7[ »اق االکبریالحمصۀ من الدر

در جواب ابن ابا العوجاء است که معتقد بود در جهان نظم ) ع( ت سوم از امام صادقیروا

ألست تزعم ان العقارب تنفع «: است و امام پاسخ دادند  هودهیست و خلقت عقرب و مار بین

اق ما عولج من لحوم یوان افضل التر، الفراش یبول فیولمن ، من وجه المثانۀ والحصاة

که  يشما خودت قبول ندار«ی عنی]8[ »فان لحومها إذا اکلها المجذوم بشب نفعهی، االفاع

ن یکه بهتر يا قبول ندارید است و آیمف يدرد مثانه و پرستات و شب ادرار يعقرب برا

د یجذام مف يشود براو گوشت مار که با زاج خورده ، شود یاق از گوشت مار درست میتر

ل وجود نظم در عالم مطرح ین خواص را به عنوان دلیشات امام که ایبا توجه به فرما ».است

  .ن خواص را قبول داردیشود که امام ا یمعلوم م، کند یم

ت ان أنا شربت یما أت یما أبال«: ندیفرما یکه م) ص( امبریم از پیدار يگریت دیالبته روا

 یدرصورت، دهم یت نمیاهم«ی عنی]9[ »یأو قلت الشعر من قبل نفس، ۀمیأو علقت تم، اقایتر

ن خارج ینها انسان را از دیرا ایز،  ».میا شعر بسرا، یزمیاویمه بینکه تمیا ا، یاق بنوشمیکه تر

م یدار يگریات دیاست چون روا) ص( امبریت احتماالً درمورد خود پین روایالبته ا، کند یم

  .داند یعموم مجاز م ين امور را برایکه ا

نٍ و یثَلَاث حمۀٍ و ع یإِلَّا ف یلَا رق«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ه استیدرمان دهم دعا و رق

وانات یحی (دگیگز، زیست مگر در سه چیه نیرق«ی عنی]10[ » رْقَأُ و الْحمۀُ السمیدمٍ لَا 

: گر آمدهیت دیدر روا ».زهر یعنی یدگیو گز، دیآ یکه بند نم یو خون، زخم چشم) ، زهردار
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قول ین والحمى والضرس وکل ذات هامۀ لها حمۀ إذا علم الرجل ما یال باس بالرقى من الع«

ي، ندارد برا یه خواندن اشکالیرق«ی عنی]11[ »عرفهیئا ال یته وعوذته شیرق یدخل فیال 

د یکه مرد بداند چه بگو یدرصورت، که زهر دارد يا درد و هر جنبنده زخم و تب و دندان چشم

ه و یدر مورد رق يگر راوید یتیدر روا ».ه و عوذه نکندیشناسد داخل رق یکه نم يزیو چ

سؤال کرد و ) ع( شود از امام صادق یکه شکنجه میسحر و کس، جنون، نشره عقرب و مار

شفه یۀ والعوذة والنشرة إذا کانت من القرآن ومن لم یا ابن سنان ال باس بالرقی«: امام فرمودند

قول یس اهللا جل جالله یاء من القرآن الیاالش -هذه  یالقرآن فال شفاه اهللا وهل شئ ابلغ ف

لو انزلنا هذا ﴿قول تعالى ذکره وثناؤه یس یال ﴾نیوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۀ للمؤمن﴿

سلونا نعلمکم ونوقفکم على قوارع  ﴾ۀ اهللاین خشته خاشعا متصدعا میالقرآن على جبل لرأ

که از  یدرصورت، ه و عوذه و نشره اشکال نداردیرق، ابن سنان«ی عنی]12[ »القرآن لکل داء

 يم که برایکن یاز قرآن نازل م یاتیآ: دیفرما ینم یا خداوند تبارك و تعالیآ، قرآن باشد

قرآن اگر بر کوه نازل شود کوه ترك : دیفرما ینم یا خداوند تبارك و تعالیآ. ن شفاستیمؤمن

قرآن  یات درمانیم آیآموز یبه شما م، دیاز ما بپرس. خورد و خاشع و خاضع خواهد بود یم

و  یدگیا دچار مارگزیکه زهر خورده  یکس يبرا: ن وارد شدهیهمچن »يماریهر ب يرا برا

که زهر خورده سوره  یاو شفاست و اگر شخص يخواندن سوره نازعات برا یدگیگز عقرب

  .[13رساند[ یبروج را بر آب بخواند و بنوشد زهر به او ضرر نم

شپش : کند یت میروا ییحین بن یحس، در مورد شپش کرکس آمده يگریت دیدر روا

) ع( به امام صادق، شدم يدیر پوستم شد و مبتال به درد شدید و وارد زیکرکس مرا گز

سپس دستت را بر ، ا بر محل درد قرار بده و بمالدستت ر: شان فرمودندیا، ت کردمیشکا

بسم اهللا وباهللا ومحمد رسول اهللا صلى « ن را بگویبعد از نماز صبح و ا، موضع سجود قرار بده

 ن را هفت مرتبه بگویسپس دستت را بردار و بر محل درد قرار بده و ا »ه وآلهیاهللا عل

  .[14[ »غادر سقمایإال شفاء إال شفاؤك شفاء ال  یا شافی یاشفن«
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  .328ح، 294ص، خ صدوقیشی، األمال [2]

  .127ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [3]

  .128ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [4]

  .129ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [5]

  .63ص، اتیالزابن سابور ، طب األئمه [6]

  .59ص) ، ع( امام رضا، هیالرسالۀ الذهب [7]

  .86ص، 2جی، طالب الطبرس یبن أب یمنصور احمد بن عل یأب، االحتجاج [8]

  .416ص، 10جی، الشام یالصالح، و الرشاد يسبل الهد [9]

  .141ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [10]

  .48ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [11]

  .48ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [12]

  .365صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .120ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [14]
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  93/12/09) تب و انواع آنی (عموم يها يماریب 18

. . و یسرماخوردگ، وبا، مانند تب، ندارند یاختصاص به عضو خاص یعموم يها يماریب

.  

  :تب

 یه و اورژانسیالبته در جلسات گذشته درباره اقدامات اول، بحث امروز درباره تب است

انواع تب و  ین جلسه به معرفیدر ا یگفته شد ول ین آوردن درجه تب مطالبییپا يبرا

  .میپرداز یها م درمان

شود و نوعاً به علت  یرون وارد مین است که عامل آن از بین نکته درمورد تب ایاول

 يقائلند که به اعتبار توع باکتر یماتیتب تقس يد برایدر طب جد. روس استیکروب و ویم

م یتقس یدر طب اسالم یباشد ول یروس میا وی يت باکتریروس و به اعتبار محل فعالیا وی

است که انسان به تب مبتال شده  ییانواع تب به اعتبار شدت و ضعف و به اعتبار روزها

  .است

  :انواع تب

شود و  یشود و دو روز تب برطرف م یک روز مبتال به تب میکه انسان  یتب: تب ربع -1

ن رو تب ربع خطرناك یو تداوم آن است از ا یوستگیخطر تب به پ. گردد یروز چهارم برم

  .کند ید قوا میست بدن تجدیکه تب ن يدو روز یرا در طیست زین

ه للحمى إال وزن یما اختار جدنا صلوات اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، اما درمان تب ربع

ار نفرموده جز یاخت، تب يپدربزرگ ما برا«ی عنی]1[ »قیعشر دراهم سکر بماء بارد على الر

ت یدر روا ».با آب سرد در ناشتای) عیشکر طبیشکر ن( شکر) م گرمیو دو و ن یس( ده درهم

 »نا وأکل التفاحیصب علیت ال نتداوى إال بإفاضۀ الماء البارد یإنا أهل ب«: آمده يگرید

ن ید که بیاید به نظر بیشا ».بیم مگر با آب سرد و سیکن یما تب خود را درمان نم«ی عنی]2[

کند و  ین تعارض را حل میم که ایدار يگریت دیروا یت تعارض وجود دارد ولین دو روایا
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دخلت على «: کند یت میروا یم جعفیابراه. شکر است، تب ربع يبران درمان ید بهتریگو یم

ن أنت یحمى الربع وقال ا یه السالم فقال انى اراك شاحب الوجه قلت انا فیعبد اهللا عل یأب

ق عند الحاجۀ الى الماء قال یب اسحق السکر ثم خذه بالماء واشربه على الریعن المبارك الط

چرا رنگت : امام فرمود، وارد شدم) ع( بر امام صادق«ی عنی]3[ »بعد یففعلت فما عاد ت ال

ی، کن یچرا از مبارك استفاده نم: امام فرمود، من مبتال به تب ربع هستم: عرض کردم، دهیپر

و ) آمده شب یتیالبته در روا( اب کن سپس آن را با آب حل کن و در ناشتایشکر را آس

ن کار را کردم و بعد از آن دوباره یهم هممن : دیگو یم يراو. بنوش يکه تشنه شد یزمان

 یاز طرف، تب ربع است ين درمان برایشود که بهتر یت معلوم مین روایاز ا ».عود نکرد

درمان  ين روش برایاز است پس ایست و به چند روز زمان نین يدرمان تب با شکر فور

  .استفاده کرد يگرید درمان دیکه شدت و تداوم دارد با یتب يبرا یتب ربع خوب است ول

 یفالوذج نوع، است که با عسل درست شده باشد یفالوذج، تب ربع يگر برایدرمان د

) عي (امام هاد. شود یعسل و زعفران ساخته م، آب، آرد، حلوا است که از روغن زرد

کثر یومها الفالوذج المعمول بالعسل وی یؤکل فیاء لحمى الربع ان یر االشیخ«: ندیفرما یم

ن است که انسان در یتب ربع ا يز براین چیبهتر«ی عنی]4[ »رهیومها غی یؤکل فیزعفرانه وال 

و در ، اد کندیکه با عسل درست شده و زعفرانش را هم ز یفالوذج، روز تب فالوذج بخورد

  «.گر نخوردیز دیآن روز چ

از من سؤال ) ع( امام رضا: کند یت میبن وشاء روا یحسن بن عل، ه استیگر رقیدرمان د

امام فرمودند ، بر من فشار آورده، ن تب ربع استیا: گفتم، ات زرد است چرا چهره: نمودند

عن فالن بن  یم أبجد هوز حطیبسم اهللا الرحمن الرح« د و نوشتندیاوریمرکب و کاغذ ب

  [5[.  »فالنۀ

او  ين دعا را برایا: کند ینقل م) ع( از امام کاظم یحضرم، گر عوذه استیدرمان د

 يها و پاها ن را بر دستیو به او امر کردند که ا، شد یکه پسر او مبتال به تب ربع م، نوشت
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بسم « سدیو بر دست چپ بنو »لیبسم اهللا جبرئ« سدیبر دست راستش بنو، سدیپسرش بنو

بسم اهللا ال « سدیچپ بنو يو بر پا »لیبسم اهللا اسراف« سدیراست بنو يو بر پا »لیکائیاهللا م

و اگر شک داشته  »ز الجباریبسم العز« سدین دو کتف بنویو ب »رایها شمسا وال زمهریرون فی

  .[6ست[ید نیمف یباش

 نزد امام صادق: عقوب نقل شدهیونس بن یاز ، مؤثر و مجرب است يا هیدرمان پنجم رق

آموختند و من هم از آن  یه تب را میان رقیعیاز ش یکیدم که امام به یحاضر شدم د) ع(

 يرا بخوان و با انگشت اشاره رو یۀ الکرسید و قدر و آیسوره حمد و توح؛ نوشتمشخص 

ق من سورة یق وعظمه الدقیاللهم ارحم جلده الرق« سیکه تب دارد بنو یکس يدو پهلو

الدم وال  یاللحم وال تشرب یوم اآلخر فال تأکلیا أم ملدم ان کنت آمنت باهللا والیق یالحر

جعل مع اهللا إلها آخر ال یعن فالن ابن فالنۀ الى من  یرأس وانتقلال یالجسم وال تصدع یتنهک

  [7[.  »رایشرکون علوا کبیإله إال اهللا تعالى اهللا عما 

خواستم  یم، در دلم دو مسئله بود: کند یف نقل میحسن بن ظر، گر عوذه استیدرمان د

ن مردم یچگونه ب ام کندیق) عج( نوشتم اگر امام زمان، سمیبنو) عي (ن را به امام هادیا

، از قائم يسؤال کرد: جواب آمد، ادم رفت در مورد تب ربع سؤال کنمیو ، کند یقضاوت م

به  يازیو ن) ع( کند مانند حضرت داود یام کند با علم خود قضاوت میق یوقت) ع( امام زمان

س یبر صفحه کاغذ بنو، ادت رفتیو  یدرباره تب ربع سؤال کن یخواست یو م، نه نداردیب

که تب دارد به اذن خدا  یزان کن بر کسیو آو ﴾میبرداً وسالما على إبراه یا نار کونیقلنا ﴿

  .[8گردد[ یدرمان م

  :تب غب

  .کند و معلول غلبه صفرا است یان فرد را مبتال میک روز درمیتب که  ینوع
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 ییزهایدانه است و درمان دوم اصالح غلبه صفرا با استفاده از چ اهیدرمان اول عسل و س

د خود را خسته کنند و ین نبایهمچن، د است و سفارش شدهیدرمان غلبه صفرا مف يکه برا

  .استفاده کنند یخرفه و کاسن، رخشتیها مانند ش ياز سرد، د استراحت کنندیبا

ؤخذ ی«: امام فرمودند، دندیدرباره تب غب پرس) ع( ت آمده که از امام کاظمیدر روا

سه قاشق «ی عنی]9[ »ثالث لعقات فانها تنقلع وهما المبارکانلعق منه یز ویالعسل والشون

ن دو مبارك یشود و ا یکن م شهیهمانا تب غب ر، دیدانه مصرف کن اهیعسل و س يمرباخور

  .دانه باشد اهید هفت عدد سیتوجه شود که در هر قاشق عسل با »اند

  :تب ثلث

ن نوع تب معلول یا، کند یم کند و روز سوم رها یتب که دو روز انسان را مبتال م ینوع

  .دتر استیغلبه سودا است و از تب غب و تب ربع شد

فصد و ، استفراغ، عسل، مونیدرمان آن همان درمان سودا است که عبارت است از افط

گوشت ) ، لبو( د استفاده کرد مانند چغندرین از مواد سودا زا نبایهمچن، استفاده مداوم از نوره

  .نهایبز و امثال ا

ما مشخص باشد بهتر  ينوع تب برا یوقت یهم مؤثر است ول یعموم يها البته درمان

  .است از روش مخصوص به آن استفاده شود

 یناش) سودا یعیر طبیحالت غ( از آن: درباره عوارض سودا از وهب بن منبه نقل شده

  .[10و خارش و تب ثلث[ یسیجذام و پ، شود یم

  :تب مطبق

 یفوسید به آن تب تیکند و در طب جد یته انسان را مبتال موسیطور پ تب که به ینوع

استفاده از ، درمان غلبه بلغم است، زیعلت آن غلبه بلغم است و درمان آن ن، ندیگو یم

شن و یآو، انیشامل زن یبیترک ییدارو( هاضوم، شکر طبرزد، ترب، کندر، عسل، لیطرف

  .و ماست یها مانند ماه يز از سردیو پره) دانه اهیس
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  :تب ورد

، دن قسط استیدرمانش مال. کند یانسان را مبتال و رها م یتب که هر روز ساعات ینوع

در ( قسط تلخ) ، ن نوعیبهتریی (ایا دری يقسط هند، اه است که سه نوع داردیگ یقسط نوع

اب کرده و در آب حل کنند و به ید آسیآن را با) ، در مرتبه سوم( نیریو قسط ش) مرتبه دوم

  .بمالند تا تب برطرف شودبدن 

  :تب حاره

  .د هم هستیوسته بودن شدیتب حاره عالوه بر پ

  .50ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [1]

  .9ح، 356ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .51ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [3]

  .51ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [4]

  .18ص، دیخ مفیش، االختصاص [5]

  .51ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [6]

  .53ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [7]

  .504ح، 565صی، ابن حمزه طوس، المناقب یالثاقب ف [8]

  .51ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [9]

  .97ص، 12جی، الشام یالصالح، سبل الهدى والرشاد [10]
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  93/12/10 یعموم يماریک بیبه عنوان ) وبا و طاعون( تب و انواع آن 19

  :وبا

، و کشنده است يمسر يماریک بی يکلمه وبا به معنا؛ از انواع تب وبا است یکی

و به رنگ آب برنج  ین حالت مدفوع آبکیدر ا، د استین عالمت آن اسهال شدیمهمتر

، شود یاطالق مز یات وبا به دو چیدر روا. باشد یم يزانتریرا و دیآن کل ینان علم، شود یم

  .تب یبه معن يگریمعروف که ذکر شد و د يهمان وبا یکی

وما : قلت: ذهب بالوباء قالیالمشط للرأس : قال«: آمده) ع( از امام صادق یتیدر روا

وبا : پرسد یم يراو، کند یشانه زدن سر وبا را برطرف م«ی عنی] 1[ »الحمى: قال؟ الوباء

  «.تب: امام پاسخ دادند؟ ستیچ

ی عنی]2[ »ذهب بالوباء وهو الحمىیالمشط «: آمده) ع( گر از امام صادقیت دیروادر 

  «.کند و وبا همان تب است یشانه سر وبا را برطرف م«

 یک معنیاست که عرض شد و  يا يماریخاص دارد که همان ب یک معنیپس کلمه وبا 

است و از  يمسرها هم  نیچون ا، است که همراه تب است يا يماریعام دارد و آن هر ب

  .شود یرون وارد بدن میب

) ع( امام سجاد. آب است، شود که راه انتقال وبا یات ما استفاده میاز روا: راه انتقال وبا

ی عنی]3[ »اههم بالوباءیاللهم وامزج م«: دیفرما یبر دشمن م يه در دعایفه سجادیدر صح

است که در آن  یدر سال شب«: آمده يگریت دیدر روا.  »شان را با وبا مخلوط کنیها آب«

که سرش  یا مشک آبیکه درپوش نداشته باشد  یکند از ظرف یو عبور نم، شود یوبا نازل م

شود که وبا  یت معلوم مین روای]از ا4[ ».شود یبسته نباشد مگر آنکه وبا در آن آب نازل م

نُ الْأَبدانَ یلَیضاً مصالح أُخْرَى فَإِنَّه ینُزُوله أَ یو ف«: آمده یتیدر روا، در فضا و هوا وجود دارد

 فَیو اءوالْه رلُو کَدثُیجادالْح اءبالْو عها  بدن، است يگریدر نزول باران منافع د«ی عنی]5[ »رْتَف
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هوا است برطرف  یو وبا که بر اثر آلودگ، کند یهوا را برطرف م یو آلودگ، کند یرا نرم م

  «شود یم

طرد یذهب الحمى و . . . یالبصل«: آمده یتیدر روا، از استیوبا پ يها از درمان یکی

ت تب و وبا ین روایدر ا »کند یکند و وبا را طرد م یاز تب را برطرف میپ«ی عنی] 6[ »الوباء

  .وبا است نه تب يماریشود که منظور همان ب یز مختلف آمده و معلوم میدو چ یبه معن

شانه کردن درقرآن و ، شانه زدن مرتب سر است، تب یوبا به معن يها از درمان یکی

ر شده یت تفسی]در روا7[ ﴾نَتَکُم عند کُلِّ مسجِدیخُذُواْ زِ﴿ه یآ، ه شده استیار توصیات بسیروا

ه یعبد اهللا عل یذهب بالوباء وکان ألبیالمشط «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم. شانه است، که مراد

شانه وبا را برطرف «ی عنی]8[ »تمشط به إذا فرغ من صالتهیالمسجد  یالسالم مشط ف

و بعد از نماز با آن شانه ، داشتند که در مسجد بوده يا شانه) ع( امام صادق، کند یم

 یت شانه زمان شانه زدن را هم بعد از نماز معرفیت عالوه بر اهمین روایا ».کردند یم

با «ی عنی]9[ »ذهب بالوباءیتمشطوا بالعاج فإن العاج «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم. کند یم

 یت عاج برطرف کننده وبا معرفین روایدر ا ».کند یرا عاج وبا را برطرف مید زیعاج شانه کن

: ندیفرما یاست که م) ص( امبریاز پ یتیل روایشده البته منظور مرتب شانه کردن است و دل

اد شانه کردن سر وبا را برطرف یز«ی عنی]10[ ». . .ح الرأس تذهب بالوباءیکثرة تسر«

  . «کند یم

ذهب بالهم یتک فأمر المشط على صدرك فإنه یإذا سرحت رأسک ولح«: ت آمدهیدر روا

) لباس ياز رو( نهیشانه را بر سي، که سر و محاسنت را شانه کرد یزمان«ی عنی]11[ »والوباء

د گفت چون یر شانه بایدرباره تأث ».کند ین کار هم و وبا را برطرف میرا ایز، مرور بده

 ینیب، ق دهانیند و سپس از طرینش یسر م يکروب در هوا معلق است و در مرحله اول رویم

، نکهیگر ایعلت د، کند یکروب را دور مین رو شانه کردن میاز ا، شود یو چشم وارد بدن م

 امام کاظم. بلغم است، از علل تب گرم و تب مطبق یکیو ، کند یشانه کردن بلغم را برطرف م
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 ».کند یاد شانه کردن بلغم را کم میز«ی عنی]12[ »کثرة التمشط تقلل البلغم«: ندیفرما یم) ع(

طان یقربه الشین مرة وعدها مرة مرة لم یته سبعیمن سرح لح«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

تا چهل ، را بشماردکه محاسنش را هفتاد مرتبه شانه کند و آنها یکس«ی عنی]13[ »وماین یأربع

کروب یم یعنیرون است یات آمده که علت تب از بیدر روا ».شود یک او نمیطان نزدیروز ش

  .طانیو ش

ن أنت عن یفقال له وأ، ه رجل الوبایشکا إل«: ت شدهیروا، ن درمان وبا شکر استیدوم

فقال أبو عبد اهللا : قال، کم هذایمانیسل: فقال؟ ب المباركیوما الط: قلت: قال؟ ب المباركیالط

به  يمرد«ی عنی]14[ ».هما السالمیمان بن داود علیإن أول من اتخذ السکر سل: ه السالمیعل

مرد سؤال ، دیکن یچرا از مبارك استفاده نم: امام فرمودند، ت کردیاز وبا شکا) ع( امام صادق

کر استفاده که از شین کسیاول، است یمانیهمان شکر سل: امام پاسخ داد؟ ستیکرد مبارك چ

أکل یالسکر الطبرزد «: ندیفرما یم) ع( ن امام رضایهمچن ».بود) ع( مان بن داودیکرده سل

کند و  یچون شکر بلغم را برطرف م ».خورد یشکر طبرزد بلغم را م«ی عنی]15[ »البلغم أکال

 ت آمده که امام کاظمیدر روا. کند ید است پس شکر تب را برطرف میبلغم هم سبب تب شد

ن عند یمن أخذ سکرت«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم. ]16کردند[ یل میموقع خواب شکر م) ع(

که دو دانه شکر موقع خواب یکس«ی عنی]17[ »النوم کانت له شفاء من کل داء إال السام

  «.ها به جز مرگ است يماریدرمان تمام ب، بخورد

است که عالمت  يکشنده و مسر يماریخاص که همان ب یوبا به معن يماریاما درمان ب

  .آن اسهال است

طرد یإذا دخلتم بالدا فکلوا من بصلها «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، از استین درمان پیبهتر

 يوبا، دیاز همان شهر بخورید از پیشو یم يکه وارد شهر یزمان«ی عنی]18[ »عنکم وباءها

ت یخاص ياز هر شهریشود که پ یت معلوم مین روایاز ا ».کند یهمان شهر را از شما طرد م

شود چون بدنش با  يوارد شهر یو اگر کس، همان شهر را دارد يها کروبیدفع م
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مار یب یست و توان مقابله با آن را ندارد ممکن است به راحتیآن شهر آشنا ن يها کروبیم

کند  یها را جذب م کروبیاز میامروزه ثابت شده که پ. از آن شهر بخوردید از پیپس با، شود

  .کش هم هست کربین میو عالوه بر ا

 يمشهد شهر یکیدر نزد، را در آن شهر قرار داده است يخداوند راه حل مشکل هر شهر

ن شهر آلو ین حال در ایشود و در ع ید میبوست شدیبه نام درود است که آب آنجا باعث 

امالح و  ين معروف است که آب مشهد دارایهمچن، ن استیار ملیفراوان است که آلو بس

ه یسنگ کل يبرا يمشهد  خربزه یه مضر است از طرفیسنگ کل ياد است و برایآهک ز

  .د استیار مفیبس

أصاب الناس وباء «: ت شدهیروا ياز قند. ب سبز استیب به خصوص سیس، درمان دوم

ی عنی]19[ »تیکل التفاح فأکلته فعوف یفکتب إل) ع( الحسن یفکتبت إلى أب یبمکۀ فأصابن

امام پاسخ ، نوشتم) ع( به امام کاظم، در مکه مبتال به وبا شدند و من هم مبتال شدممردم «

أنالتفاح «: آمده يگریت دیدر روا ».ب خوردم و درمان شدمیو من س، ب بخوریس: دادند

قلع الحمى یذهب الحمى والوباء و األخضر منه یو، برد الجوفیو، طفئ الحرارةینضوح المعدة و

و حرارت را ، نده معده استیب شویس«ی عنی] 20[ ».رفعهیدفع الوباء ویسکن الحرارة ویو

ب سبز تب را یو س، کند یو تب و وبا را برطرف م، کند یو درون را سرد م، کند یخاموش م

  . «کند یرد و هم رفع میگ یدهد و هم جلو وبا را م ین میکند و حرارت را تسک یکن م شهیر

 یاسهال است و با خال، ن عارضه وبایچون مهمتر، دانه است اهیدرمان سوم عسل و س

 يتواند برا ید است میاسهال مف يکه برا ییها پس درمان، شود یکردن آب بدن باعث مرگ م

  .ه شدهید توصیدرمان اسهال و اسهال شد يعسل برا، د باشدیوبا هم مف

است  و اسفرزه یصمغ عرب، دیخربق سفی، از گل ارمن یبیترک، ر استیدرمان چهارم زح

تفت داده شود و  يک قاشق مرباخورید یکه با، ز استین ین درمان اسهال خونیکه بهتر

  .خورده شود
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 یگل ارمن، اند استثنا شده) ع( نیو تربت امام حس یگل ارمن یخوردن گل حرام است ول

  .د استیمف یاسهال خون يبرا

 یدرمان اسهال حتن یبهتر، با آب مورد است) ع( جامع امام رضا يدرمان پنجم دارو

جامع را در آن  يمورد را بپزند و آب آن را صاف کنند و دارو، ن دارو استیاسهال مقاوم ا

  .سه روز پشت سرهم، حل کنند و بخورند

  :طاعون

 یامبران دعا کرده که خداوند مرگیاز پ یک. یاست یات آمده طاعون مرگ ناگهانیدر روا

در . ل نازل شدیاسرائ ین بار طاعون بر بنیته اولالب، مردم بفرستد و طاعون آمد يع برایسر

تلف  يادیک روز عده زیل مسلط نمود و در یاسرائ یخداوند طاعون را بر بن: ت آمدهیروا

. . . ضیموت أحمر وموت أب، قدام القائم موتتان«: ندیفرما یم) ع( امام صادق. ]21شدند[

) عج( قبل از ظهور امام زمان«ی عنی]22[ ».ض الطاعونیوالموت االب، فیالموت االحمر الس

ي) زیمرگ با خونر( ر استیمرگ قرمز شمش، دیمرگ قرمز و مرگ سف، دو نوع مرگ هست

) ص( امبریپ. باشد یکروبید مراد سالح میشا »ي)زیبدون خونر( د طاعون استیو مرگ سف

 يا طاعون غده«ی عنی]23[ »المراق واألباط یر تخرج فیالطاعون غدة کغدة البع«: ندیفرما یم

  «.دیآ یر بغل بوجود مینرم بدن و ز يدر جاها، مانند غده شتر است

دمل  ینوع، و کشنده معروف است يمسر يماریب یطاعون نوع: ب األسماء آمدهیدر تهذ

شود و کدر  یا بنفش میا سرخ یا سبز یاه یدور آن س، دردناك است که با سوزش همراه است

ر بغل و دستان و ینرم بدن و ز يو استفراغ و در جاهاتپش قلب به همراه دارد ، است

  .[24انگشتان[

) ص( امبریپ. شود یله موش منتقل میکروب است و معموالً بوسیعامل طاعون م

 »اآلباط والمراق یتخرج ف، ووخز أعدائکم من الجنی، الطاعون شهادة ألمت«: ندیفرما یم

سبب آن دشمنان ، شود یمحسوب مد یرد شهیکه از امت من از طاعون بمیکس«ی عنی]25[
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م که یدار یتیدر روا ».شود ینرم بدن خارج م يها و جاها ربغلیو از ز، شما از جن است

طان همان یو در جلد اول اثبات شد که جن و ش، طان استیدشمنان شما از جن همان ش

  .کروب استیم

نۀ, یالحمى بالمدل بالحمى والطاعون, فأمسکت یجبر یأتان«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

من تب را در ، طاعون و تب را آورد) ع( لیجبرئ«ی عنی]26[ »وأرسلت الطاعون إلى الشام

شود که طاعون و  یت معلوم مین روایاز ا ».نه نگه داشتم و طاعون را به شام فرستادمیمد

  .ستندین یکیتب 

خواست  امبران از خدایاز پ یکیعرض شد که ، ستیا خوب نیا طاعون خوب است یآ

اللَّهم اجعلْ «: نقل شده) ص( امبریت از پین در روایامت او طاعون بفرستد همچن يکه برا

زه و طاعون یر و نیخداوندا مرگ امت من در شمش«ی عنی]27[ »بالطَّعن والطاعونِ یفَناء أُمت

ز ین و ».امبر استیپ يطاعون رحمت پروردگار و دعا«: آمده يگریت دیدر روا ».قرار بده

که از  ین نعمتیشود طاعون است و اول ین رفع میکه از زم ین رحمتیاول«: آمده یتیدر روا

عه وارد نشده یاست و از طرق ش یات عامین روایالبته ا ».شود عسل است ین برداشته میزم

  .است

لم تظهر «: دیفرما یم) ص( امبریپ، ند طاعون بد استیگو یم که میدار یاتیدر مقابل روا

أسالفهم  یلم تکن ف یهم الطاعون واألوجاع التیعلنوها إال ظهر فیقوم قط حتى  یالفاحشۀ ف

ان آنها طاعون و ینکه مینشود مگر ا یظاهر و علن یمنکرات درقوم«ی عنی]28[ »ن مضوایالذ

در ) ع( از امام صادق ».نبوده است یقبل يها شود که در پدران و نسل یظاهر م ییدردها

ف تکون یوک: قالوا، نیعذاب لقوم ورحمۀ آلخر«: امام فرمودند، ال شدمورد طاعون سؤ

ها فهى یران جهنم عذاب على الکافر وخزنۀ جهنم معهم فیقال أما تعرفون ان ن؟ الرحمۀ عذابا

سؤال شد ، گران رحمت استید يعذاب است و برا يا عده يبرا«ی عنی]29[ »همیرحمۀ عل



219 

 

د که آتش جهنم یدان یا نمیآ: امام فرمودند، رحمت شود که هم عذاب باشد هم یکه چگونه م

  «.آنها رحمت است يکه در جهنم هستند برا یکافر عذاب است و فرشتگان يبرا

ن را یشود ا یکه مبتال به وبا و طاعون میت آمده کسیدر روا، ه استیدرمان اول رق

س یا من ل، یهو هو ا من، یا هویم یبسم اهللا الرحمن الرح« سد و همراه خود داشته باشدیبنو

هذا من کل هم و غم و خوف  یمحمد و آل محمد واجعل لحامل کتاب یصل عل، هو إال هو

  [30[.  »و محمد یو علی. . . بحق محمد و عل. . . فرجاً و مخرجا

اقوت األصفر یمن تختم بال«: نقل شده) عی (از حضرت عل، ق زرد استیدرمان دوم عق

دهد مبتال به  یاقوت زرد در دست خود قرار میکه انگشتر یکس«ی عنی]31[ »منع من الطاعون

  «.شود یطاعون نم

طان را یز که جن و شیطان است پس هر چیجن و ش، کروبیاز آنجا که علت طاعون م

د تمام یشده و شا یوبا معرف ین طاعون به عنوان نوعید است همچنیطاعون مف يدور کند برا

  .ازیب و پید باشد مانند سیعون هم مفطا يد است برایوبا مف يکه برا ییزهایچ

  .488ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .129ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [2]

  .146ص) ، ع( امام سجاد، هیفه سجادیصح [3]

  .107ص، 6جي، شابوریمسلم ن، ح مسلمیصح [4]

  .150ص، مفضل بن عمر، د المفضلیتوح [5]

  .46ص، 3ج، د االولیالشه، ۀیفقه اإلمام یف ۀیالدروس الشرع [6]

  31هیآ، سوره اعراف [7]

  .488ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .488ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .489ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]
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  .489ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .489ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من  [12]

  .489ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .333ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .334ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .501ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [16]

  .168صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [17]

  .374ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .174ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [19]

  .490ص، 36جي، الجواهر یخ محمد حسن النجفیش، جواهر الکالم [20]

  .76ص، 14جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [21]

[22] 655ص، خ صدوقیش، ن وتمام النّعمۀیکمال الد.  

  .263ص، 12جی، المازندران  مال صالحی، شرح أصول الکاف [23]

  .187ص، 3جي، نوو، ب االسماء واللغاتیتهذ [24]

  .353ص، 5جی، طبران، المعجم األوسط [25]

  .81ص، 4ج، احمد بن حمبل، مسند احمد [26]

  .417ص، 4ج، احمد بن حنبل، مسند احمد [27]

  .373ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [28]

  .298ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [29]

  .487ص، د شبریس، طب األئمه [30]

  .665ص، 6ج، بن حسام ین علیعالءالد، کنز العمال [31]
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  93/12/11 ثیخب يماریو ب) برسام( همراه با تب يها يماریتب و ب 20

  .برسام است يبعد يماریهم طاعون و ب یکیوبا  یکیدارد  یتب انواع

  :برسام

نشانه ، افتن تب استیبرسام در ادامه و با شدت ، د تب استیبرسام نوعاً معلول تشد

برسام  يماریرا بینه است زین سییگر درد پاینشانه د، و اختالل عقل است ییان گویبرسام هز

است و ممکن است که  یسخت يمارینکه برسام بیگر ایمشخصه د، افراگم استیالتهاب پرده د

  .برسد که باعث مرگ شود ییتب به جا

دعا ) ع( میبدون علت بود و حضرت ابراهها  مرگ انسان) ع( میتا زمان حضرت ابراه

برسام ، مرگ علت قرار دهد و خداوند برسام را نازل نمود يکرد و از خدا خواست که برا

 یعنی »برسام« مرگ است و یمعنبه  »سام« فرزند و یبه معن »بر«، است یانیسر يا کلمه

بود که نازل شد و از  يمارین بین اولیو ا، به سبب مرگ است يمارین بیپس ا، ده مرگییزا

 يماریب، سام است يماریک قسم بیم یکن یم میها را به دو قسم تقس يماریب. سنخ سام است

که باعث مرگ  ر سامیغ يماریگر بیندارد و قسم د يا دهیکه منجر به مرگ است و درمان فا

  .توان با دعا درمان کرد یسام را م يماریالبته ب، شود و قابل درمان است ینم

ه یعل( میعتبطون اعتباطا فلما کان زمان إبراهیکان الناس «: ندیفرما یم) ع( امام باقر

فأنزل اهللا : قال، بها عن المصاب یسلیت ویؤجر به المیا رب اجعل للموت علۀ : یقال) السالم

م قبل از زمان یمردم در قد«ی عنی]1[ »وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداءعز 

شان دعا یا، شد) ع( میزمان حضرت ابراه یوقت، مردند یبدون علت م) ع( میحضرت ابراه

بت را یمرده قرار بده و اهل مص يبرا يقرار بده و با آن اجر یمرگ علت يا برایکرد که خدا

  «.گرید يها يماریرا نازل کرد و پس از آن ب) برسام( موم يماریو خدا ب، بده یتسل

ن من بزر القطونا یلۀ وزن درهمیتلک الل یمن حم فشرب ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ا سه یتب کند و در آن شب دو  یاگر کس«ی عنی]2[ »لۀیتلک الل یأو ثالثۀ أمن من البرسام ف
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شود که  یپس معلوم م ».شود یمن میاز برسام ا، داسفرزه بنوش) ا ده گرمیم یشش و ن( درهم

ل شدن ید و تبدیمصرف کند از تشد یاسفرزه سرد است و اگر کس، برسام معلول تب است

  .شود یم يریتب به برسام جلوگ

ت ین روایاز ا. ]3[ »د استیتب و برسام مف يبرا«: ک آمدهیت درباره مرکب یدر روا

ن یتوان گفت که ب ین میمتفاوت هستند و همچن يماریشود که برسام و تب دو ب یمعلوم م

  .است یکیرا درمان هر دو یوجود دارد ز يا برسام و تب رابطه

نکه یکه ترس است از ا یآن تب، د استید مفیتب شد يبرا«: ت آمدهین روایدر ادامه ا

برسام شود که تب و  یت معلوم مین بخش روایاز ا. ]4[ »صاحب آن تب مبتال به برسام شود

  .د تب استیباهم ارتباط دارند و برسام همان تشد

شود برسام  یات استفاده میآنچه از روا، برسام اصالح غلبه دم است يا شهیدرمان ر

کون صحتها سقما وإنما یف ال یوک«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است) خون( معلول غلبه دم

کون االنسان دما یوأظهر ما ، الدماة یصحتها من أخالطها وأصح أخالطها وأقربها من الح

چگونه «ی عنی]5[ »والذبحۀ والطاعون واالکلۀ والبرسام، کون صاحبه بموت الفجأةیأخلق ما 

ن خلط یتر در اعتدال اخالط است و سالم یکه سالمت یست درحالین يماریا بیدر دن یسالمت

) ، غلبه دم( ظاهر شودو هرگاه خون در انسان ، همان دم است ین خلط به زندگیتر کیو نزد

و طاعون و خوره و برسام  یو سکته قلبي) سکته مغزی (تر به مرگ ناگهان کیانسان نزد

  «.تر است کینزد

، صاف کننده خون، استفاده از حجامت، برسام در اصالح غلبه دم است يا شهیدرمان ر

  .باشد یکاهش غلبه خون م يها ق عدس از راهیسو

، در لسان العرب آمده که برسام، باشد یم ییگو انیو هز از عالئم برسام اختالل عقل

آمده که  یتیحکا یثین در کتب حدیهمچن. است یوانگیه به دیدر سر است و شب يا يماریب

) ع( امام صادق. ل شدید و عقلش هم زایزشت رس یمبتال به برسام شد و به حالت یغالم
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ی عنی]6[ »أو مبرسم أو مجنون أو مکروه یطالق جائز إال طالق المعتوه أو الصب«: ندیفرما یم

ا ، یایخولیا مال، یا مبتال به برسام، یا کودك، یوانهیز است اال طالق انسان دیجا یهر طالق«

  «.که مجبور شده یکس

طالق آن  یشود که مبتال به برسام دچار زوال عقل شده و حت یات معلوم مین روایاز ا

  .ستیمورد قبول ن

  .دیافراگم است به همراه تب و درد شدیبرسام التهاب پرده دنکه یگر ایاز عالئم د

سودا و  يبرا: ت آمدهیک در روایدرباره مرکب ؛ ک استیمرکب ، برسام يها از درمان

ن است که دو یروش مصرف ا. د استیصفرا و بلغم و درد معده و استفراغ و تب و برسام مف

  .صبح ناشتا مصرف شود) گرم 9حدود ( مثقال

از درمان برسام سؤال ) ع( از امام صادق: ت آمدهیدر روا، ق جو استیگر سویدرمان د

ض یجوف المر یإن شاء اهللا وهو غداء ف یعافیر فإنه یق الشعیاسقه سو«: شد و امام فرمودند

) ماریب( به او«ی عنی]7[ »صاحبنا ین حتى عوفیمرت: ن أو قالیومیق إال یناه السویفما سق: قال

 يراو. ض غذا هم هستیمر ين برایهمچن، شود یخواست خدا درمان مبه ، ق جو بدهیسو

د خشک مصرف یق بایسو. م و خوب شدیق دادیا دو بار به او سوید تنها دو روز یگو یم

  «.توان با عسل هم مخلوط کرد یم شود و

ما دخل جوف المبرسم مثل «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، درمان سوم برگ چغندر است

ن یهمچن ».مار مبتال به برسام نشده استیمانند برگ چغندر درون ب«ی عنی]8[ »ورق السلق

درمان «ی عنی] 9[ »ضیهدأ نوم المریه وال غائلۀ ویه شفاء وال داء فیفإنه ف«: آمده یتیدر روا

  «.کند یمار را آرام میندارد و خواب ب یچ مشکلیاست و ه

مبتال به  یکنند که جوان ینقل م یداستان. زهر عقرب است، دیبرسام شد يگر برایدرمان د

 یبردند و در آنجا عقرب ییاو را به کاروانسرا، شدند یبان موفق به درمان او نمیبرسام بودو طب
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د باشد یار سرد است و اگر برسام شدیزهر عقرب بس. ]10ش زد و او درمان شد[یاو را ن

  .تواند در درمان آن مؤثر باشد یم

ه ین علیخرج الحس«: آمده) ع( از امام صادق یتیروادر ، گر آب گرم استیدرمان د

ا فبرسم فحلق رأسه ونحرها مکانه ثم أقبل یالسالم معتمرا وقد ساق بدنۀ حتى انتهى إلى السق

ورب الکعبۀ افتحوا له وکانوا قد حموا له  یابن: ه السالمیعل یفقال عل، حتى جاء فضرب الباب

به عمره رفتند و همراه ) ع( نیامام حس«ی عنی]11[ »ثم اعتمر بعد، ه فشربیالماء فأکب عل

دند و یسرشان را تراش، دند و مبتال به برسام شدندیا رسینکه به صقیتا ا، بردند يخود شتر

فرمود به پروردگار کعبه ) عی (حضرت عل، به خوانه برگشتند و در را زدند، شتر را نهر کردند

، دیآمد و از آب گرم نوش، او گرم کرده بودند ياز قبل آب را برا، دیدر را باز کن، پسرم است

  «.خوب شد و دوباره به عمره مشرف شدند

  ) :ثیخب( میبدخ يماریب

در هر  يمارین بیتر بلکه سخت، ستین يواحد يماریث بیخب يماریات بیمستفاد از روا

پنجاه سال ، م استیبدخ يماریسرطان ب يماریامروزه ب، شده یث گفته میخب يماریزمان ب

و چون درمان ، گفتند یجذام م يمارید در دوران ائمه به بیگفتند و شا یسل م يماریقبل به ب

کنت عند أبى عبد اهللا الصادق «: ت آمدهیدر روا. آنها سخت است معموالً درمان آن دعاست

الحالل والحرام فتعجبنا  یرة فسألته عن مسائل فیۀ وکانت خیه السالم فدخلت حبابۀ الوالبیعل

ۀ فقلنا جعلنا یتم مسائالحسن من مسائل حبابۀ الوالبین تلک المسائل إذ قال لنا أرأمن حس

 یه السالم مالیوننا وقلوبنا قال فسالت دموعها فقال الصادق علیع یفداك لقد وقرت ذلک ف

ب یکانت تص یثۀ التیابن رسول اهللا داء قد ظهر بى من االدواء الخبیک قد سالتا قالت ینیارا ع

ثۀ ولو کان یقولون قد اصابتها الخبی یتیوأهل ب یاء وان قرابتیهم السالم واالولیعلاء یاالنب

ذهب عنها وانا واهللا سررت بذلک یصاحبها کما قالت مفروض الطاعۀ لدعا لها فکان اهللا تعالى 

ه السالم قال أقدم ین فقال لها الصادق علیص وکفارات وانه داء الصالحیوعلمت انه تمح
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 يا ه بشئ ما أدرىیه السالم شفتیا ابن رسول اهللا قال فحرك الصادق علیأصابتک قالت نعم 

ابها ثم ین الى جسدك قال فدخلت فکشفت ثیدار النساء حتى تنظر یدعاء کان فقال ادخل

 يلهم هذا الذ یهم وقولیاآلن إل یجسدها شئ فقال اذهب یصدرها وال ف یبق فیقامت ولم 

بودم و خانم محترم و ) ع( در نزد امام صادق«ی عنی] 12[ ».لى بامامتهتقرب الى اهللا تعای

د و ما یاز حرام و حالل از امام پرس یه وارد شد و درباره مسائلیبه نام حبابه الوالب يریخ

و ، دیدین بهتر دیاز ا یا تا حاال مسائلیامام فرمودند آ، بود یم که چه مسائل خوبیتعجب کرد

همانجا اشک از ، ار بزرگ شده استیخانم در چشمان و قلوب ما بسن یا: میما پاسخ داد

از  يماریک بیپاسخ داد ي؟ زیر یامام فرمود چرا اشک م، شد يچشمان خانم جار

و ، کرد یا را مبتال میا و اولیها که انب يماریاز همان ب، ث در بدنم ظاهر شدهیخب يها يماریب

ث شده و اگر همانگونه که او یخب يماریتال به بن مبیند که ایگو یام م کانم و خانوادهینزد

کرد و  یاو دعا م يبرا، دارد و طاعتش واجب است یمقام و منزلت) ع( د امام صادقیگو یم

دانم  یست بلکه خوشحال شدم و میم مهم نیمن برا، کرد یاش را برطرف م يمارین بیخدا ا

امام ، پاسخ داد بله؟ م بودهیاز قددند یامام پرس، صالحان است يمارین کفاره گناه است و بیا

ها شو و  سپس فرمودند داخل اتاق خانم، بود ییدانم چه دعا یخواندند که نم ییر لب دعایز

 يماریاز ب يش را درآورد و اثریها ها شد و لباس پس داخل اتاق خانم، به بدنت نگاه کن

ت و یست که انسان به والا ین همان کسیامام فرمودند حاال برو و به آنها بگو ا، دیث ندیخب

  «.کند یامامتش به خدا تقرب م

از به نگاه کردن در بدن بود و یرا نیبوده ز یپوست يماریشود که ب یت معلوم مین روایاز ا

  .شوند یا هم مبتال میا و اولیانب

 يها يماریدرمان ب، است) ع( و ائمه) ص( امبرین درمان دعا و توسل به پین و بهتریاول

  .ستیاد مؤثر نیمعمول و دارو ز يها سخت است و درمانار یث بسیخب
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 یاز سالمۀ بن محمد همدان، دن آن استیگر نوشتن سوره انعام با عسل و نوشیدرمان د

ابن رسول اهللا اعتللت على یه السالم فقلت یت ابا عبد اهللا علینۀ فاتیدخلت المد«: ت شدهیروا

ثۀ قال اقم یالداء الخب یوه یمن علۀ اصابتن یتیرا من أهل بیتک مستجیبالحج وات یتیأهل ب

حرمه وامنه واکتب سورة االنعام بالعسل واشربه  یه وآله وفیجوار رسول اهللا صلى اهللا عل یف

گفتم حج را بهانه ، آمدم) ع( نه شدم و نزد امام صادقیوارد مد«ی عنی]13[ »ذهب عنکیفانه 

امام ، ث که به آن مبتال شدمیخب يماریاطر بم و پناه آوردم به شما به خیایکردم تا نزد شما ب

امبر و سوره انعام را با یامبر و در محل امن پیامبر اقامت کن و در حرم پیفرمودند در کنار پ

  «.شود یبرطرف م يماریهمانا ب، س و بنوشیعسل بنو

) ع( جاء رجل الى ابى عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا، است) ع( نیدرمان سوم تربت امام حس

بماء المطر ) ع( نین الحسیأخذ طیث فأمره ان یه اصابه الداء الخبیه ان بعض موالیفشکى إل

ت کرد یآمده و شکا) ع( نزد امام صادق یشخص«ی عنی]14[ »ففعل ذلک فبرء: فاشربه قال

را با ) ع( نیم شده و امام فرمودند که تربت امام حسیبدخ يماریان مبتال به بیموال یکه بعض

ما من شئ «: آمده يگریت دیدر روا ».ن کار را کرد و خوب شدیپس ا،  »وشدآب باران بن

 يبرا) ع( نیبهتر از تربت امام حس يزیچ«ی عنی]15[ »رین الحریث من طیانفع لداء الخب

  «.ستیث نیخب يماریب

ات فراوان یسخت روا يها يماریب يبرا) ع( نیالبته درمورد استفاده از تربت امام حس

 »رین الجیط« ای »رین الحیط«،  »نین الحسیط«ي ات به جایاز روا یدر بعض یوارد شده ول

  .ف شدهیبوده که تصح »نین الحسیط« اد همانیآمده که به احتمال ز

ث یخب يماریونس بیم و در یآمد) ع( نزد امام صادق«: آمده یتیدر روا، درمان چهارم

م که به مثل آن یمبتال شد یبتیم که به مصیم و عرض کردیمقابل امام نشست، ظاهر شده بود

ونس فرمودند از جا بلند شو یامام به ، میو به امام خبر داد؟ ستید چیامام پرس، میمبتال نشد

تش یخدا بگو و بر محمد و اهل ب ير و دو رکعت نماز بخوان و حمد و سنایو وضو بگ
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ا یم یا رحیا رحمن یا رحمن یا رحمن یا اهللا یا اهللا یا اهللا ی« ن را بگویصلوات بفرست و ا

ا یا صمد یا صمد یا صمد یا احد یا احد یا احد یا واحد یا واحد یا واحد یم یا رحیم یرح

ا اقدر ین یا اقدر القادرین یا اقدر القادر ین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یارحم الراحم

ا یا منزل البرکات یعوات ا سامع الدین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یالقادر

شر  یر اآلخرة واصرف عنیا وخیر الدنیخ یرات صل على محمد وآل محمد واعطنیمعطى الخ

ونس گفت من همان کار را ی،  »یا وشر اآلخرة واذهب ما بى فقد غاظنى االمر واحزنتیالدن

مانند سبوس گندم جدا شد و  يمارین بیم که اینه خارج نشدیکردم و قسم به خدا از مد

  [16[ ».ختیر

  .111ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .75ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [3]

  .75ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [4]

[5] 580ص، خ صدوقیش، ن وتمام النّعمۀیکمال الد.  

  .126ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .307ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .369ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .181صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .222ص، 2جی، بن عل المحسنی، التنوخی، الفرج بعد الشده للتنوخ [10]

  .516ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [11]

  .103ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .105ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [13]

  .209ص، 3جی، خ الحر العاملیش، أصول األئمۀ یالفصول المهمۀ ف [14]



229 

 

  .104ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [15]

  .103ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [16]
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  93/12/12 يالغری، ا سرماخوردگیزکام  21

، تر است سخت يها يماریاز ب یمنیرا اید زیرا درمان نکن یات آمده سرما خوردگیدر روا

 يها يماریر شده که از انسان در مقابل بیبه سربازان خدا تعب یات از سرماخوردگیدر روا

از  يارید بتوان گفت که عامل بسیشا. کنند یمنشأ آن را سرکوب مکنند و  یسخت تر دفاع م

  .است یدرمان سرماخوردگ، العالج و صعب یکیژنت يها يماریب

نکه یخواهد و امام با ا یرا م یدرمان سرماخوردگ) ع( از امام صادق یشخص یتیدر روا

امکنک إال  وان« را درمان نکند یکند که سرماخوردگ یه میکند توص یم یدارو را معرف

ت ممکن است آن را درمان نکن یاگر برا«ی عنی] 1[ »رهیه منافع کثیتعالجه بشئ فافعل فإن ف

  «.اد استیرا منافع آن زیز

 يبه نام دارو یبیترک يک داروی یطب اسالم، است) ع( امام کاظم يدرمان اول دارو

است و اگر هر ده  یاز سرماخوردگ يریشگیوجود دارد که هم درمان و هم پ) ع( امام کاظم

دچار نخواهد شد و اگر  یسرماخوردگ يماریبار از آن استفاده شود انسان به ب کیروز 

ن یاز آن استفاده شود همچن يماریب يم بهتر است در ابتدایدرمان استفاده کن يم برایبخواه

 اه و شکریله سیو هل یل شده از مسطکین دارو تشکیا، استفاده است کودکان هم قابل يبرا

ه به یصمغ و شب ینوع یمسطک. انه استفاده کردیاز راز یمسطک يجا د بهیالبته در تابستان با

 یعنی یگر آن الک رومینام د، شود یست و خورده میدن نیمثل کندر قابل جو یکند است ول

 یلید خینبا. حاً شکر سرخ باشدیشکر باشد و ترج ید از نیشکر هم با، است یآدامس روم

پاشند و  یاز آن را در گلو م يخور ينصف قاشق چا، شود یرا اثر آن کم میز اب کردینرم آس

هاست  يماریاز کل ب يریشگین دارو پیا، خورند تا در گلو بماند ینم يزیک تا دو ساعت چی

: ت آمدهیدر روا. بار کیهر ده روز  یعنیت آمده که در ماه سه بار استفاده شود یو در روا

عنى االطباء فجعلوا یۀ یسالم وقد اشتکى فجاءه المترفعون باالدوهما الیموسى بن جعفر عل«

انج یلج والرازیۀ االهلید هذه االدویذهب بکم اقتصروا على سین یا: ب فقالیصفون له العجای
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استقبال الشتاء ثالثۀ  یکل شهر ثالث مرات وف یف ثالثۀ اشهر فیاستقبال الص یوالسکر ف

مرض إال مرض یانج مصطکى فال یجعل موضع الرازیوام ثالث مرات یاشهر کل شهر ثالث أ

 يبرا یمختلف يبان داروهایشدند و طب يماریمبتال به ب) ع( امام کاظم«ی عنی] 2[ ».الموت

د داروهاست استفاده ین دارو که سیاز ا، دیرو یامام فرمودند به کجا م، ز کردندیشان تجویا

 يسه ماه و در هرماه سه مرتبه و در ابتداتابستان  يانه و شکر در ابتدایله و رازیهل، دیکن

پس تا زمان ، دین کنیگزیجا یمسطک، انهیراز يجا زمستان سه ماه و در هرماه سه مرتبه به

  «.د شدیض نخواهیمرگ مر

ها  داروها و درمان ي تنوع و گستره یگر مکاتب طبیو د ید که در طب سنتینیب یاگر م

د به ینبا) ع( ست بلکه به سفارش امام کاظمین ين نشانه برتریاد و متنوع است ایار زیبس

مانند خود  یطب اسالم. ن استیبهتر یاد رفت و طب اسالمیمتفاوت و ز يسراغ داروها

گونه  همان، ت استیحیمانند خود مس) ت داردیحیشه در عالم مسیکه ری (اسالم و طب سنت

از است و ین یگر هم بید یاز است از مکاتب طبین یگر بیان دیک مسلمان در احکام از ادیکه 

اگر به منابع ، گونه است نیهم هم یطب سنت، اند شده فیگر نسخ و تحریان دیگونه که اد همان

) مشروب( از داروها خمر يارید که در بسید دید خواهیرجوع کن یطب سنت یاصل

ت یست بلکه مراد اولوین یگر مکاتب طبید ین مطلب نفیالبته مراد از ا. شده است استفاده

ج یشود ابتدا سراغ طب را یمار میکه ب یمتأسفانه امروزه کس، است یدادن به طب اسالم

نه و یوس شدن و صرف هزیرود و پس از مأ یم یازآن سراغ طب سنت رود و پس یم ییایمیش

م انتخاب ییگو یما م، ستیح نین صحیرود و ا یم یاد به دنبال طب اسالمیرش عوارض زیپذ

ن عوارض را دارد یتر ا کمیرا طب برتر است و عوارض ندارد یباشد ز ید طب اسالمیاول با

  .گر مکاتب طب مراجعه شودیآن در دسترس نبود به د يها ا درمانی یو اگر طب اسالم

ز یا جایسخت است آ يها يماریاز ب يریشگیپ یسرماخوردگ ید سؤال شود که وقتیشا

د گفت که یدر پاسخ با؟ کرد يش گریپ یاز سرماخوردگ) ع( امام کاظم ياست با دارو
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سخت هم هست و  يها يماریها و ب يماریاز کل ب يش گریخود پ) ع( امام کاظم يدارو

  .ندارد یمشکل

ه الزکام صنع من صنع اهللا جند من یشکوت إل«: ت آمدهیدر روا، درمان دوم سعوط است

ز ونصف دانق یدانق شونک بوزن یقلعها فإذا قلعها فعلیبدنک ل یجنود اهللا بعثه اهللا الى علۀ ف

ه یذهب بالزکام وان امکنک إال تعالجه بشئ فافعل فإن فیاالنف فانه  ینفخ فیدق ویکندس 

ن یامام فرمودند ا، ت کردمیشکا یاز سرماخوردگ) ع( به امام صادق«ی عنی] 3[ ».رهیمنافع کث

کن  شهیر ين سرباز را فرستاده برایخداوند ا، از سربازان خداست يسرباز، کار خداست

ک یاندازه  کن کند بر تو باد به شهیرا ر يمارین بیکه ا یزمان، در بدنت يماریک بیکردن 

اب یکندش آس) ا جویچهار دانه گندم ( قیدانه و نصف دان اهیس) ا جویهشت دانه گندم ( قیدان

کند و  یرا برطرف م یه سرماخوردگین انفیرا ایز) هیبه شکل انف( دیزیبر ینیشود و در ب یم

 ».وجود دارد يادیمنافع ز یرا در سرماخوردگیدرمان نکن زی، درمان نکن یتوان یاگر م

ن مقدار از دارو که در یا. اه و درون آن زرد استیاست که ظاهر آن س یاهیشه گیکندش ر

ا یتوان در دو  ید کامل مصرف شود و میک نفر است و بایمصرف  يشده برا یت معرفیروا

اب شود یدانه اگر آس اهیرا سیشتر دارو درست کرد زید به مقدار بینباسه نوبت استفاده کرد و 

  .اب کردید به مقدار مصرف آسین تنها بایشود بنابرا یم یو بماند سم

قطنۀ  یتأخذ دهن بنفسج ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان سوم روغن بنفشه است

روغن بنفشه را در «ی عنی] 4[ ».اهللافإنه نافع للزکام إن شاء ، سفلتک عند منامک یفاحتمله ف

د یمف یسرماخوردگ يبخواست خدا برا، پنبه قرار بده و در مقعد قرار بده در موقع خواب

عنوان  تون که بهیا زید روغن کنجد ید دقت کرد که هم بایدرباره روغن بنفشه با ».است

گل ، گل بنفشهن یبهتر، شود اصل و مرغوب باشد و هم گل بنفشه یه استفاده میروغن پا

 ».نا من البنفسجیتکم شئ أحب إلینا من ناحیأتیما «: ت آمدهیدر روا، است یبنفشه خراسان

چون  ».است  دهیبه ما نرس) خراسان( ه شمایتر از بنفشه از ناح محبوب يزیچ«ی عنی] 5[
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خواص آن را  یه بنفشه است ولیفروشند که شب یآن م يجا رك را بهیاب است پنیبنفشه کم

د است و خواص یرسد رنگش سف یالبته بنفشه مازندران چون نور آفتاب کمتر به آن م. ندارد

ا نور ید در معرض گرما ید نبایند تولیتوجه شود که روغن بنفشه در فرآ. هم دارد يکمتر

  .ردید قرار بگیم خورشیمستق

کم بدهن یعل«: ندیرماف یم) ص( امبریپ، ات فراوان به روغن بنفشه سفارش شدهیدر روا

بر شما باد روغن «ی عنی] 6[ »على سائر الخلق یفإن له فضالً على األدهان کفضل، البنفسج

 ».گر مردمان استیمن بر د يها مانند برتر گر روغنیروغن بنفشه بر د يرا برتریز، بنفشه

 يبرتر«ی عنی] 7[ »انیفضل البنفسج على االدهان کفضل االسالم على األد«: ن آمدهیهمچن

  «.ان استیگر ادیاسالم بر د يها مانند برتر گر روغنیروغن بنفشه بر د

شتر منبع آن طب یچون ب یم که در کتاب ابن طاووس آمده ولیهم دار يگرید يها درمان

  .میکن ینظر م است از خواندن آن صرف یسنت

  يالغر

ا گوشت ه نسبت به استخوان یدرشت است ول يها استخوان ياوقات شخص دارا یگاه

ک و یبار يها نکه استخوانیفرد باا یشود و گاه ین نظر الغر محسوب میدارد و از ا يکمتر

ن هرکس یبنابرا، شود یدارد الغر محسوب نم یاندازه کاف چون گوشت به یز دارد ولیاندام ر

 يماریکه ب ين نوع الغریبدتر. ده شودید سنجیخودش با یجسمان يها یژگیبا توجه به و

در . شکم بزرگ باشد یاست که دست و پا و صورت الغر شود ول یشود حالت یمحسوب م

  .است یاست و پرگوشت بودن بدن نشانه سالمت يمارینشانه ب يات ما الغریروا

، هزلنیؤکلن وی یواللوات. . . «: ندیفرما یر میدرباره گوشت خشک و پن) ع( امام صادق

ابس ینفعان من شئ فاللحم الیضران من کل شئ وال یواللذان . . . والجبن و، ابسیاللحم ال

أما علمت : فقال؟ "ضران ی "وقلت ههنا  "هزلن ی ": قلت ثم "، جعلت فداك: والجبن قلت

گوشت ، کنند یشوند و الغر م یکه خورده م ییزهایو چ«ی عنی] 8[ »!أن الهزال من المضرة
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گوشت خشک و ، ندارند ید و نفعز ضرر دارنیچ همه يکه برا ییزهایو چ. . . ر ویخشک و پن

امام ، ضرر دارند يکنند سپس فرمود یالغر م يکند اول فرمود یعرض م يراو، ر هستندیپن

ر در روز ضرر دارد و با یالبته پن ».است يماریهم از ضرر و ب يالغر یا ندانستیفرمودند آ

  .شود یگردو ضرر آن برطرف م

  ستندین یکننده که خوردن امور چاق

وثالثۀ ، سمنیثالثۀ «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، لباس کتان است يدرمان الغرن یاول

ی عنی] 9[ ». . .نۀیاب اللیولبس الث، بۀیوشم الرائحۀ الط، سمن فادمان الحمامی یفأما الت، هزلنی

، کند یکه چاق م يزیسه چ، کند یز است که الغر میکند و سه چ یز است که چاق میسه چ«

  «. . .دن لباس نرمیخوش و پوش يو استشمام بو) انیک روز در م(ی مرتب حمام رفتن

ی عنی] 10[ ». . .استشعار الکتان، سمنیؤکلن ویال  یفاللوات«: آمده يگریدر نقل د

  «. . .ر کتانیز لباس، کند یچاق م یست ولین یکه خوردن ییزهایچ«

  «. . . دن لباس کتانیپوش. . . «ی عنی] 11[ ». . .لبس الکتان. . . «: آمده يگریدر نقل د

کتان «ی عنی] 12[ ».نبت اللحمیاء وهو یالکتان من لباس األنب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.اندیرو یامبران است و گوشت بدن را میاز لباس پ

کتان گران  يها ن لباسیشود و از جهت ا یم یدن لباس کتان باعث احساس راحتیپوش

  .هستند

  .65ص، اتیبور الزابن سا، طب األئمۀ [1]

  .50ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .64ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .377صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .521ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .118صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [6]
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  .521ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .463ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .155ص، خ صدوقیش، الخصال [9]

  .463ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .450ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .449ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]
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  93/12/16 يدرمان الغر 22

، شود یخ درست میاست که با زرن یعیالبته مراد نوره طب، نوره است ين درمان الغریدوم

ا یخ یده و زرنید نوره از آهک آب، بود) ع( مانیکه نوره درست کرد حضرت سل ین کسیاول

ک یمثال  يششم آهک باشد برا کید یخ بایمقدار زرن، شود یک معدن درست میهمان آرسن

طبق تجربه  یک زرد بهتر است ولیند آرسنیگو یمعموالً م، لو آهکیخ با شش کیلو زرنیک

ن است که آهک و یپودر شوند و نکته مهم ا یخوب د بهیخ بایآهک و زرن، سبز بهتر است

رگ درخت توان به آن ب یبد م يرفع بو يالبته برا. باهم مخلوط شوند یخوب د بهیخ بایزرن

  .هلو اضافه کرد

و  یپوست يها يماریب يمخصوصاً برا، شده یک درمان معرفیعنوان  ات نوره بهیدر روا

ه السالم یعبد اهللا عل یدخلت مع أب«: ت آمدهیدر روا. کشد یها را م ها و قارچ کروبیانواع م

] 1[ ».فإنها طهورأطل : فقال، امیت منذ أیإنما أطل: ا عبد الرحمن أطل فقلتی: یالحمام فقال ل

وارد حمام شدم و امام به من فرمودند از نوره استفاده کن من ) ع( همراه امام صادق«ی عنی

ن یا، ام و امام فرمودند دوباره استفاده کن ش از نوره استفاده کردهیعرض کردم که چند روز پ

السعوط والحجامۀ : الدواء أربعۀ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق،  ».است) درمان( کننده پاك

و ) شود یخته میر ینیکه در ب ییدارو( سعوط، دارو چهارتا است«ی عنی] 2[ ».والنورة والحقنۀ

د از نوره استفاده کرد و یبار با کیطبق سنت هر پانزده روز  ».هیحجامت و نوره و تنق

اگر چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نشود  یست روز هم خوب است ولین هر بیهمچن

س بمؤمن وال مسلم یتنور فلیوما ولم یه أربعون یمن أتت عل«: ت آمدهیدر روا، شکال داردا

که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان  یکس«ی عنی] 3[ ».وال کرامۀ

  «.ندارد یچ ارزشیست و هین

) ع( امام صادق، که باعث چاق شدن است استفاده از نوره است ياز امور یکی

ی عنی] 4[ ». . .ب والنورةیوالط، استشعار الکتان، سمنیؤکلن ویال  یفاللوات«: ندیفرما یم
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محل  ». . .ر کتان و عطر و نورهیز لباس، کند یچاق م یست ولین یکه خوردن ییزهایچ«

  .است) جز سر تمام بدن به( استفاده نوره از گردن تا پا

شحم  ید فیوتز، البدن يوتقو، ماء الصلب ید فیان النورة تز«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

کند و  یت میکند و بدن را تقو یاد مینوره آب کمر را ز«ی عنی] 5[ ».وسمن البدن، نیتیالکل

است که  یع نخاعیمراد از آب کمر همان ما ».کند یکند و بدن را چاق م یاد میه را زیقلوه پ

ت یبا توجه به روا. کنند یم يداربر با سرنگ از آن نمونه یپزشک يها شیاز آزما یدر برخ

د یشا، شود یاد میهم ز یمن، ادشدن آب کمریبه دنبال ز، اد بودن آب کمر خوب استیز

توان  یت انسان است البته استدالل نمیادشدن آب کمر باعث تقویبتوان استشعار نمود که ز

رو یو به انسان ن کند یک غده است به نام آدرنال که اندروژن ترشح میه در اصل یقلوه پ. کرد

  .شود یتر م يشخص هم قو يصدا یدهد و حت یم

امام ، ک درمان استیحمام رفتن خود  یدر طب اسالم، ن درمان حمام رفتن استیسوم

] 6[ ». . .والحمام، والحقنۀ، شرطۀ الحجامۀ: سبعۀ یطب العرب ف«: ندیفرما یم) ع( صادق

) ص( امبرین پیهمچن ». . .حمام ه ویحجامت و تنق، ز استیدر هفت چ یطب عرب«ی عنی

، فدواء الدم الحجامۀ. والبلغم، فأما الداء فالدم والمرة، الداء ثالثۀ والدواء ثالثۀ«: ندیفرما یم

غلبه  يماریب، سه تا است و درمان سه تا است يماریب«ی عنی] 7[ »، . . .ودواء البلغم الحمام

امت است و درمان بلغم حمام رفتن درمان دم حج، و بلغم است) سودا و صفرا( دم و مره

د و یآ یکروب به وجود میبلغم همان خلط است که به سبب عفونت و ورود م ». . .است و

بلغم سرد و جامد است و ، ها است کروبیبا م) دیگلبول سفی (منیستم ایس يریاز درگ یناش

مراد از  البته، د استیکند و به پشت نشستن در معرض آفتاب هم مف یحمام آن را آب م

ک اتاق سرد و خشک که درمان دم است و یم است شامل یقد یحمام همان حمام چهار اتاق

ک اتاق گرم و تر که درمان سودا است و یک اتاق سرد و مرطوب که درمان صفرا است و ی

به  يخشک و جکوز يتر و سونا يد سونایشا، ک اتاق گرم و خشک که درمان بلغم استی
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کن هم مشابه اتاق سرد و  سرد و تر و رخت، گرم و خشک، و تر ب مشابه اتاق گرمیترت

  .خشک است

ک یو  یهرروز حمام رفتن درمان چاقی، کند و هم چاق یرا درمان م يحمام هم الغر

 یمرضت حتى ذهب لحم«: ت آمدهیدر روا. است يان حمام رفتن درمان الغریروز در م

: بلى قال: قلت؟ ک لحمکیعود إلین سرك أیأ: ه فقالیفدخلت على الرضا صلوات اهللا عل

نکه یمار شدم تا ایب«ی عنی] 8[ ». . .اك أن تدمنهیک لحمک وإیعود إلیألزم الحمام غبا فإنه 

گوشت  يامام فرمودند دوست دار، شدم) ع( وارد بر امام رضا، ن رفتیگوشت بدنم از ب

گوشت ، مداوم حمام بروان و یک روز در میامام فرمودند ، گفتم بله، بدنت دوباره برگردد

  «. . .يمبادا هرروز حمام برو، گردد یبدنت برم

وما ومن یغب یوما ویدخل الحمام یحمل لحما فلیمن أراد أن «: ندیفرما یم) ع( امام رضا

که دوست دارد که  یکس«ی عنی] 9[ ».ومیدخل الحمام کل یر اللحم فلیضمر وکان کثیأراد أن 

خواهد الغر  یکه م یگر حمام نرود و کسیروز و روز دک یچاق شود وارد حمام شود در 

  «.هرروز حمام برود، شود و چاق است

ب شحم یذیوم یکل  یکثر اللحم وإدمانه فیوم ال یوم ویالحمام «: گر آمدهیت دیدر روا

کند و هرروز  یاد میان گوشت بدن را زیک روز در میحمام رفتن «ی عنی] 10[ ».نیتیالکل

ه بد است و قلوه یطور که گفته شد آب شدن قلوه پ همان ».کند یرا آب م هیحمام رفتن قلوه پ

  .تر است يشتر باشد بدن قویه هرچه بیپ

. . سمن فادمان الحمامی یفأما الت، هزلنیوثالثۀ ، سمنیثالثۀ «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند مداوم  یکه چاق م ییزهایچ، کند یز الغر میکند و سه چ یز چاق میسه چ«ی عنی] 11[ ».

هرروز حمام رفتن ، ت مراد از مداوم حمام رفتنین رواید گفته شود در ایشا ». . .حمام رفتن

تواند  ین است که مداوم حمام رفتن هم میدرست ا یتناقض دارد ول یات قبلیاست که با روا

 یوجود دارد که مفسر معن يادیات زیان و چون روایک روز در میهرروز باشد و هم 



239 

 

ک یت هم مراد ین رواید گفت که در ایاست با يدرمان الغر يمداومت در حمام رفتن برا

  .ان استیروز در م

 یدرمان چاق يبرا یاز طرف، حمام نشود یشده که با شکم خال هیت توصین در روایهمچن

بعد از غذا و در حال ز آمده که حمام یحمام شود و ن یشده هرروز ناشتا با شکم خال هیتوص

حمام  ید هرروز ناشتا و با شکم خالیالغر شدن با ين برایبنابرا، شود یم یسبب چاق يریس

د بالفاصله یالبته نبا، ان و بعد از غذا حمام برودیک روز در مید یچاق شدن با يرفت و برا

ممکن  ت آمده که ضرر دارد ویرا در روایمفرط حمام رفت ز يریبعد از غذا و درحالت س

  .ا دو ساعت فاصله باشدیک ید یاست باعث مرگ شود و حداقل با

] 12[ »د لحمک فادخل الحمام على شبعکیوان اردت ان تز«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.وارد حمام شو يریدر حال س، اد شودیکه گوشت بدنت ز یخواه یاگر م«ی عنی

، دخول الحمام على البطنۀ: تلنهدمن البدن وربما قیثالثۀ «: ت آمدهین در روایهمچن

تواند انسان را  یز است که میسه چ«ی عنی] 13[ »ونکاح العجائز، ان على االمتالءیوالغش

مفرط  يریمفرط و داخل شدن به حمام در حال س يریبا زنان در حال س يبستر هم، کشد یم

  «.ریبا زنان پ يبستر و هم

ثالثۀ «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، خوش است ين درمان استفاده از عطر و بویچهارم

ی عنی] 14[ ». . .بۀیوشم الرائحۀ الط، سمن فادمان الحمامی یفأما الت، هزلنیوثالثۀ ، سمنی

ک (ی کند مداوم یکه انسان را چاق م يزیچ، کند یز الغر میکند و سه چ یز چاق میسه چ«

  «. . .خوش يدن بوییحمام رفتن و بو) انیروز در م

وشرب ، نیب ولباس اللیالط، ربویفرح بهن الجسم ویثالثۀ «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

، کند یدا میشود و رشد و نمو پ یز است که بدن با آن خوشحال میسه چ«ی عنی] 15[ ».العسل

  «.دن عسلیو لباس نرم و نوش) خوش يبو( عطر
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اب ین من الثیواللد یزیالبدن لکان الغمز  ید فیزیواروى انه لو کان شئ «: ت آمدهیدر روا

کند آن فشار دادن و  یاد میبدن را ز يزیاگر چ«ی عنی] 16[ »ب ودخول الحمامیوکذلک الط

ها  از اندام یا بعضی یکی يا اگر در اثر عارضه ».خوش و حمام رفتن است يلباس نرم و بو

 فشار دادن با ماساژ، آن عضو را فشار دهند، رساندن آن عضو به تناسب يالغر باشد برا

که بچه کوچک دارند با فشار دادن  يافراد، شخص يپا يمثال راه رفتن رو يبرا، فرق دارد

ل یسب ياستعمال عطر رو ين محل برایبهتر. کنند یکودك به رشد آن کمک م يدست و پا

ضرر دارند  ییایمیش يباشد و عطرها یعید طبیعطر با، آن را استشمام کند ياست تا فرد بو

  .شود یو ممکن است باعث مشکالت تنفس

عطر «ی عنی] 17[ ».المسک والعنبر والزعفران والعود: بیالط«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

خوش  يمراد از عطر و بو یدر طب اسالم ».مشک و عنبر و زعفران و عود، ها هستند نیا

ها  اند که البته استفاده از آن شده ریتعب) روغن( ه عطرها به دهنین چهار مورد است و بقیهم

ن استفاده را از عطر یشتریب) ص( امبریپ، ندارد یدر عطر اسراف معن، هم سفارش شده است

دا شود یاب است و اگر هم پینا یاب و حتین عطرها که ذکرشده کمیمتأسفانه ا. کردند یم

ی عنی] 18[ ».هنیدیؤه بأبه بها نسایۀ تطیب بالغالیط) یص( وکان«: ت آمدهیدر روا. گران است

او عطر  يبا دست خود برا) ص( امبریزنان پ، هیکرد با غال یبو م بدنش را خوش) ص( امبریپ«

ب همان چهار عطر که ذکر شد ین عطر آن زمان بوده و از ترکیتر ه گرانیغال ».گذاشتند یم

  .شد یه میته

 ».ت متخلقایبیتخلق الرجل المرأته ولکن ال یال بأس أن «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

شب با خلوق  یهمسرش ول يندارد که مرد از خلوق استفاده کند برا یاشکال«ی عنی] 19[

ه من یه ورجلیدیمسح یو، الحمام یال بأس بالخلوق ف«: آمده يگریت دیدر روا ».نخوابد

، خلوق در حمام اشکال ندارد استفاده از«ی عنی] 20[ »وما اُحب إدمانه، الشقاق بمنرلۀ الدواء

طور  عنوان دارو و دوست ندارم که به وپا به ترك دست يدست و پا را با خلوق مسح کند برا
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 يشده و برا یه میگر تهید يزهایبوده که از زعفران و چ يخلوق عطر ».مداوم استفاده شود

  .ر ضرر داردن عطیات استفاده از ایبا توجه به روا، شد یخانه کعبه از آن استفاده م

ه یقدر علیوم فإن لم یکل  یب فیدع الطیللرجل أن  ینبغیال «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

ست که انسان عطر یسزاوار ن«ی عنی] 21[ ».دعیکل جمعۀ وال  یقدر ففیفإن لم ، وم الیوم ویف

ان و یک روز در میتواند  یاگر نم) د هرروز عطر استعمال کندیباي (چ روزیرا رها کند در ه

  «.و رها نکند) ، هر هفته از عطر استفاده کند( تواند هر جمعه یاگر نم

شما  يایاز دن«ی عنی] 22[ »بیاکم النساء والطیمن دن یحبب إل«: ندیفرما یم) ع( امبریپ

  «.ها و عطر زن، ز نزد من محبوب استیدو چ

ی عنی] 23[ ».وم الجمعۀ ولو من قارورة امرأتهیب أحدکم یتطیل«: گر آمدهیت دیدر روا

  «.شه عطر خانمید هرچند از شیروز جمعه حتماً از عطر استفاده کن«

ب الرجال ما ظهر یوط، حهیر یب النساء ما ظهر لونه وخفیط«: گر آمدهیت دیدر روا

آن کم باشد و عطر مردان  ياد و بویها رنگ آن ز عطر خانم«ی عنی] 24[ ».لونه یحه وخفیر

استفاده  یشیآرا عنوان لوازم د زنان از عطر بهیشا ».ماد باشد و رنگ آن کیآن ز يبو

  .کردند یم

گرم مانند مشک و  يد از عطرهایزمستان با يبرا، مزاج گرم و سرد است يعطر دارا

ن زمان استفاده یبهتر. سرد استفاده کرد يها د از عطر گلیعنبر استفاده نمود و در تابستان با

زل عقله إلى یب أول النهار لم یمن تط«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، از عطر اول روز است

  «.ماند یم یکه در اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باق یکس«ی عنی] 25[ »لیالل

توقوا «: ت آمدهیدر روا، آخر زمستان است ياستقبال از سرما ين درمان الغریپنجم

وآخره ، حرقیأوله ، األشجار یاألبدان کفعله ف یفعل فیفإنه ، آخره یأوله وتلقوه ف یالبرد ف

د در آخر یو به استقبال آن برو) فصل سرما( د از سرما در اولشیزیبپره«ی عنی] 26[ ».ورقی
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سوزاند و در آخر  یدر اول فصل م، کند یکند با بدن انسان م یکه با درختان م يهمان کار، آن

  «.شود یش برگ میفصل باعث رو

إذا «: ندیفرما یم) ع( امام رضا، دن به پشت بعد از غذا استیکشن درمان دراز یششم

که غذا  یزمان«ی عنی] 27[ ».سرىیمنى على الیأکلت فاستلق على قفاك وضع رجلک ال

  «.دیچپ قرار بده يپا يراست را رو يد و پاید به پشت بخوابیخورد

سل یو، مرئ الطعامیو، سمن البدنیاالستلقاء بعد الشبع «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

غذا ( کند یکند و غذا را هضم م یبدن را چاق م يریدن بعد از سیدراز کش«ی عنی] 28[ ».الداء

  «.کشد یرون میرا ب يماریو ب) کند یبدن م يرا آماده استفاده برا

  کننده چاق يها یخوراک

 یف د الطعامیاللحم س«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، کننده گوشت است ن خوراك چاقیاول

خداوند در قرآن  ».ا و آخرت استید غذاها در دنیگوشت س«ی عنی] 29[ ».ا واآلخرةیالدن

 ».ل باشندیو گوشت پرنده از هر نوع که ما«ی عنی] 30[﴾شْتَهونَیرٍ مما یولَحمِ طَ﴿: دیفرما یم

 ».شود یدن گوشت مییگوشت سبب رو«ی عنی] 31[ »نبت اللحمیاللحم «: ت آمدهیدرر روا

وما ساء ین ینبت اللحم ومن ترك اللحم أربعیکم باللحم فإنه یعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

چهل روز  یشود و اگر کس یش گوشت میرا سبب روید زیگوشت بخور«ی عنی] 32[ ».خلقه

گوشت کبوتر است و بعدازآن گوشت ، ن گوشتیبهتر ».شود یگوشت نخورد اخالقش بد م

  .گوسفند

هم  یتیدر روا یبار گوشت مصرف شود ول کیشده هر سه روز  هیات توصیشتر روایدر ب

وال تعودوه ، کل اسبوع یوکلوا اللحم ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق. بار آمده کی يا هفته

سئ یفإنه ، وماین یوال تمنعوهم فوق االربع، فإن له ضراوة کضراوة الخمر، أنفسکم وأوالدکم

د و خود و فرزندانتان را به گوشت یر گوشت بخوربا کی يا هفته«ی عنی] 33[ ».اخالقهم

ش از چهل روز خوردن گوشت را یو ب) شراب( ادآور است مانند خمریرا اعتید زیعادت نده
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کره ) یع( کان على«: ت آمدهیدر روا ».شود که اخالق بد شود یرا سبب مید زیترك نکن

کراهت ) عی (حضرت عل«ی عنی] 34[ ».إن له ضراوة کضراوة الخمر: قولیو، إدمان اللحم

مقدار  ».شود مانند خمر یاد میفرمودند سبب اعت یداشتند از خوردن مداوم گوشت و م

ت یدر روا. ان استین روش بخت بریغذا است و بهتر ک وعدهیاندازه  مصرف گوشت به

غذا ) ع( با امام باقر«ی عنی] 35[ ».وما بلحمیخمسۀ عشر ) ع( ت مع أبى جعفریتغد«: آمده

ا یاز دن) ع( امام باقر ینقل است که وقت ».میپانزده روز پشت سرهم گوشت خورد خوردم

دن یخر يصد درهم کنار گذاشته بودند براینداشتند فقط س یچ اموالیه) د شدندیشه( رفتند

شود که خوردن  یات استفاده میاز مجموع روا. جهت که به گوشت عالقه داشتند گوشت ازآن

ادآور است و ممکن است یجهت که اعت ازآن ید هم هست ولیفار میگوشت ضرر ندارد و بس

  .شده یگر نرود از تداوم مصرف آن نهید يانسان به سمت غذاها

  .505ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .192ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .89ص، 73جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .463ص، 2ج، محمد بن خالد البرقىأحمد بن ، المحاسن [4]

  .575صی، س الحلیابن إدر، مستطرفات السرائر [5]

  .4ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .299ح، 126ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [7]

  .497ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .499ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .496ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .155ص، خ صدوقیش، الخصال [11]

  .66ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]
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  .555ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [13]

  .155ص، خ صدوقیش، الخصال [14]

  .25صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [15]

  .375ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [16]

  .513ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [17]

  .34صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .518ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .83صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [20]

  .510ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [21]
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246 

 



247 

 

  93/12/17 ضعف بدني، درمان الغر 23

  کننده چاق يها یبا خوردن يدرمان الغر

که  يدرمان با امور، دو قسم است يالغردرمان ، ن درمان خوردن گوشت استیاول

ها که در  نینوره و مانند ای، نرم و کتان يها کند مانند لباس یچاق م یست ولین یخوردن

ها که ذکر شد گوشت  ن آنیاول، کند یهست که چاق م ییها یاما خوردن، جلسه قبل ذکر شد

دن گوشت ییگوشت سبب رو«ی عنی] 1[ »نبت اللحمیاللحم «: ت آمدهیدر روا، است

ند که انسان یگو یت میچند روا، ات مختلف استیدرباره مقدار مصرف گوشت روا ».شود یم

داشته باشد و  ییا اصرار دارند که انسان تنوع غذایبار گوشت بخورد و  کید هر سه روز یبا

: ت آمدهیگر غذا بخورد در روایز دیک روز چیک روز با گوشت و یر و یک روز با شی

 »وما بشئ آخریو، وما بلبنیو، وما بلحمیکل : فقال، فذکر اللحم) ع( أبى عبد اهللاکنت عند «

ک روز با گوشت و یامام فرمودند ، اد شدیبودم و از گوشت ) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 2[

م که امام یهم خواند یتیروا یول،  ») .دیغذا بخور( گریز دیک روز با چیر و یک روز با شی

پانزده روز ) ع( د که من با امام باقریگو یم يخوردند و راو یهرروز گوشت معمالً ) ع( باقر

ادآور است و انسان یم که گوشت مانند خمر اعتیخواند یاتیروا، هم با گوشت غذا خوردم آن

که از خوردن مداوم و هرروز  یاتید روایشا، بخورد يگرید يد نتواند غذایاگر عادت کند شا

نکه یاد و مسئله اقتصاد خانواده است و ایاز اعت يریر جلوگکنند به خاط یم یگوشت نه

ان رجال قال له «: ت آمدهیدر روا. از داردیها و تنوع در خوراك ن یانسان به انواع خوردن

بغض یه وآله قال ان اهللا یصلى اهللا عل یروون ان النبیابن رسول اهللا ان قوما من علماء العامۀ ی

نا انما قال رسول یوم اللحم فقال غلطوا غلطا بیه کل یؤکل فی يت الذیمقت أهل بیو، نیاللحام

ما ، غتابونهمی يا وتهم لحوم الناسیب یا کلون فیت یبغض أهل بیه وآله ان اهللا یاهللا صلى اهللا عل

به امام  يمرد«ی عنی] 3[ ».اتهمیرحمهم اهللا عمدوا الى الحالل فحرموه بکثرة روایلهم ال 

کنند خداوند از  یت میروا) ص( امبریعامه از پ ياز علما يا عدهکند  یعرض م) ع( صادق
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که هرروز گوشت  يا د از خانوادهیآ ید و بدش میآ یخورند بدش م یاد گوشت میکه ز یکسان

ن را فرمود خداوند یا) ص( امبریهمانا پ، است ین اشتباه بزرگیامام فرمودند ا، خورند یم

ن کارها را یچرا ا، کنند یبت میغ یعنیخورند  یکه گوشت مردم م يا د از خانوادهیآ یبدش م

از ، کار حالل را حرام کردند، ها را رحم نکند خداوند آن) کنند یها را جعل م ثیحد( کنند یم

شود که خوردن  یت استفاده مین روایاز ا ».طور نقل کردند اهل عامه نیات را همیبس که روا

باشد  يگر اشکال هم داشته باشد اگر قصد درمان الغرا یگوشت هرروز اشکال ندارد حت

مواقع حالل  یحرام هم بعض یرا در درمان حتیشود انسان هرروز گوشت بخورد ز یم

  .شود یم

د غذاها در یگوشت س«ی عنی] 4[ ».ا واآلخرةیالدن ید الطعام فیاللحم س«: ت آمدهیدر روا

و گوشت «ی عنی] 5[﴾شْتَهونَیرٍ مما یولَحمِ طَ﴿: ن در قرآن آمدهیهمچن ».ا و آخرت استیدن

و گوشت از هر «ی عنی] 6[﴾شْتَهونَیولَحمٍ مما ﴿: ز آمدهیو ن ».ل باشندیپرنده از هر نوع که ما

  «.ل باشندینوع که ما

تر به محل چرا است مانند  کینزد ين قسمت گوشت جاهایات بهتریبا توجه روا

ها به  ن گوشتیبهتر. محل ادرار و مدفوع دورتر باشد بهتر استسردست و گردن و هرچه از 

شده است و عامل  یداً نهیگوشت گاو شد یگوسفند و شتر است ول، ب گوشت کبوتریترت

  .است  شده یمرض معرف

: فقال له) ه السالمیعل( عبد اهللا یکنت عند أب«: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان شیدوم

نبت یفإنه ، ک باللبنیعل: فقال له یبدن یأجد الضعف ف یإن جعلت فداك: رجل وأنا أسمع

کند من  یبه امام عرض م يمرد، بودم) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 7[ ».شد العظمیاللحم و

ت یاند و استخوان را تقویرو یر گوشت میرا شیر بخور زیامام فرمودند ش، ضعف دارم

شان یا يکه برا ییهر غذا) ع( امبریرا پیز، ر گاویر است مخصوصاً شین غذا شیبهتر ».کند یم

ن غذا به ما یا در ایفرمودند که خدا یخوردند و پس از حمد و سپاس خدا م یم، آوردند یم
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خواستند و  یخوردند از خدا برکت م یر میش یاما وقت، به ما بده يبهتر يبرکت بده و غذا

أکل طعاما وال یه وآله یهللا علکن رسول اهللا صلى ایلم « شتر بدهیکردند خدا به ما ب یدعا م

اللهم : قولیإال اللبن فانه کان ، را منهیه وأبدلنا به خیاللهم بارك لنا ف: شرب شرابا إال قالی

ر یاز خوردن ش یندارد و اگر کس يا چ مشکل و عارضهیر هیش. ]8[ »ه وزدنا منهیبارك لنا ف

) ص( امبریپ. ریخود شنه ، ر خوردهیاست که با ش ییاز غذا ین ناشیشود ا یت میاذ

بر «ی عنی] 9[ ».ن الرغوة والضرعیطان بیإال اللبن فإن الش یال أخاف على أمت«: ندیفرما یم

ر قرار یو ش) ریش يرو( ان کفیطان میرا شیر زیترسم به جز ش ینم يزیامت خود از چ

. از مصرفر و لزوم جوشاندن آن قبل یت اشاره دارد به احتمال آلوده بودن شین روایا ».دارد

ر خالص و گوارا به شما یش«ی عنی] 10[﴾نَیلَبنًا خَالصا سائغًا للشَّارِبِ﴿: در قرآن آمده

ت یدر روا. رود ینمی) تنفس يمجرا( وقت در گلو چیر هیت آمده که شیدر روا ».مینوشان یم

ی بأرض سیل: قال؟ ما تأکل: نا فقالیه وآله رجال سمیرسول اهللا صلى اهللا عل يورأ«: آمده

ی عنی] 11[ »نین اللحمیجمعت ب: ه وآلهیفقال صلى اهللا عل. وإنما آکل اللحم واللبن) حب(

که ي (خور یسؤال کردند چه م) ص( امبریدند که چاق بود پیرا د يمرد) ص( امبریپ«

ما ) ستیگندم و جو ن( ستین ما دانه نیاو جواب داد که در سرزمي)؟ ، قدر چاق شد نیا

امروزه  »ي.فرمودند دو گوشت را باهم جمع کرد) ص( امبریپ، میخور یمر و گوشت یفقط ش

متأسفانه امروزه به گاو . ن دارد و خواص مشابه داردیر هم مانند گوشت پروتئیم که شیدان یم

ت یر خاصیشود که ش ین باعث میزده و ا دهند مثل نان کپک ینامناسب و ناسالم م يغذا

اهان ین است که گاو از انواع گیر گاو ایت بودن شیپرخاصرا علت ینداشته باشد ز يادیز

اهان یاز کل گ) گاو(«ی عنی] 12[ »فَإِنَّها تَرُم من کُلِّ شَجرٍ«: ت آمدهیدر روا، کند یه میتغذ

رود و منافع  یکند ضرر آن به گوشت آن م یه میاهان تغذیگاو از کل گ یوقت »کند یه میتغذ

] 13[ ».لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء«: ت آمدهیروادر ، رود یر آن میآن به ش

ر یانشا اهللا اگر مردم طالب ش ».ر آن دوا و روغن آن شفا استیگوشت گاو مرض و ش«ی عنی
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 یعیر طبیمردم ش يشوند که در پاسخ به تقاضا یق میهم تشو یباشند کسان یعیسالم و طب

 یدر اصفهان بودم راجع به استفاده نکردن از کوره آهنکه  یبنده درزمان، د و عرضه کنندیتول

ه نان یته يبرا یها از تنور سنت ییاز نانوا يجه تعدادیم و درنتیغ کردیپخت نان تبل يبرا

ولبن البقرة الحمراء ، ر من لبن الحمراءیولبن الشاة السوداء خ«: ت آمدهیدر روا. استفاده کردند

ر یر گوسفند قرمز است و شیاه بهتر از شیر گوسفند سیش«ی عنی] 14[ ».ر من لبن السوداءیخ

اد یر خواص زیر هم مانند شیش يها فرآورده ».اه استیر گاو سیگاو قرمز است بهتر از ش

  .ان استیاز به مصلح دارد که زنیماست ن یدارند ول

اء إلى اهللا یشکا نبى من االنب«: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان پختن گوشت با شیسوم

 -؟ رةیالمض یه: قلت، شدان الجسمیإنهما : وقال. "اطبخ اللحم باللبن  ": فقال له، ضعفال

خدا از  يسو به) ع( امبرانیاز پ يامبریپ«ی عنی] 15[ ».بیولکن اللحم باللبن الحل، قال ال

ت یها بدن را تقو نیو فرمود ا، ر بپزیت کرد و خداوند فرمود گوشت را با شیضعف شکا

خداوند پاسخ ) ، شود یکه با ماست پخته م( ره استین همان مضیا اید آیامبر پرسیپ، کنند یم

د یشا یم به چاق شدن نشده ولیات اشاره مستقیدر روا ».ر استیبلکه گوشت با ش، داد نه

گر که ید یتیز روایکند و ن یکند بدن را چاق هم م یت میکه جسم را تقو يزیبتوان گفت چ

د یتواند مؤ یخوردند و چاق بودند م یر میکه گوشت را با ش يادتر ذکر شد درباره افر قبل

  .باشد يریگ جهین نتیا

] 16[ ».شد العظمینبت اللحم ویق یالسو«: ت آمدهیدر روا، ق استین درمان سویچهارم

 امام صادق ».کند یت میشود و استخوان را تقو یدن گوشت در بدن مییق سبب رویسو«ی عنی

 ید فیزیرق البشرة ویو، شد العظمینبت اللحم ویت یق بالزیالسوشرب «: ندیفرما یم) ع(

شود و استخوان را  یدن گوشت مییتون سبب رویز ق با روغنیخوردن سو«ی عنی] 17[ ».الباه

ق چه یسو ».کند یاد میبستر شدن را ز کند و عمل هم یف میکند و پوست بدن را لط یت میتقو
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در . شود یت استخوان میدن گوشت و تقوییسبب رو، خشک مصرف شود و چه با روغن

  .ق داده شودیها سو د شده که به بچهیات تأکیروا

 یبا وح) قیسو(«ی عنی] 18[ »ی.إنما عمل بالوح«: ق آمدهیت درباره سویدر روا

، دانه انار، کدوتنبل، کنار، بیس، ق از عدسیسو، ق انواع مختلف داردیسو »شده درست

ق یعمده سو یم ولیق داریزده نوع سویدر کل س، شود یه میگر تهید يزهاینخود و چ، سنجد

، ق از سبوس گندم و آرد گندم و سبوس جو و آرد جویسو. ق گندم و جو استیهمان سو

را سبوس زودتر یز( داده شود اب شود و جداگانه تفتیجداگانه آس يهرکدام به مقدار مساو

کند و جو  یگندم چاق م. شودسپس باهم مخلوط ) سوزد یشود و زود م یاز آرد بوداده م

شده  لیتشک( ق گندم بخورندیخواهند فقط چاق شوند فقط سو یکه م یکسان، کند یت میتقو

 ق جو بخورندیت شوند سویخواهند فقط تقو یکه م یو کسان) از سبوس گندم و آرد گندم

ق خشک و ناشتا است ین حالت خوردن سویبهتر) . شده از سبوس جو و آرد جو لیتشک(

ق را با بخورند خواص آن کم یاگر سو، ا روغن هم خوردیعسل و ، توان با خرما یم یول

 ق آغشتهیاورند و سویق بیاو سو يفرمودند که برا) ع( ت است که امام رضایشود در روا یم

ق آغشته باشد خواص یآوردند و امام آن را برگرداندند و فرمودند اگر سو) ا روغنیبا آب (

رد و خارج یگ یق خشک وارد معده شود رطوبت معده را میاگر سو، ق خشک را نداردیسو

ا یشده البته به بچه با آب  هیار توصیتوان به بچه کوچک هم داد و بس یق را میسو. کند یم

ن مرد و زن قبل از یهمچن، شده است یمردان نه يق با شکر برایخوردن سو، ر بدهندیش

هم مادر حتماً سوق بخورد تا فرزند  يباردارق بخورند و بعد از یخوب است سو يبستر هم

 یق فیانکم السویاسقوا صب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق. و استخوانش درشت شود يقو

ن صباحا امتالت یقا أربعیمن شرب سو: وقال. شد العظمینبت اللحم ویفان ذلک ، صغرهم

دن گوشت ییسبب رو نیا، دیق بدهیسو یخود در کوچک يها به بچه«ی عنی] 19[ ».کتفاه قوة

ق بخورد دو کتف او پر از یکه چهل روز سو یکس، کند یت میها را تقو شود و استخوان یم
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خورده  يا سه قاشق غذاخوریق هر بار دو کف معادل دو یشده که سو هیتوص ».شود یرو مین

  .شتر هم اشکال نداردیشود البته ب

ولد لنا : یفقال له، رجل من أصحابنافأتاه ) ع( عبد اهللا - کنت عند أبى «: ت آمدهیدر روا

نبت یشد العظم ویفانه ؟! قیمنعک من السویما : کون منه القلۀ والضعف فقالیالمولود ف

از اصحاب نزد امام آمد و عرض کرد  يبودم و مرد) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 20[ ».اللحم

امام فرمودند چرا ، و ضعف هست) تیمعلول( در او کمبود یشود ول یما متولد م ينوزاد برا

  «.ت استخوان استیدن گوشت و تقوییرا سبب رویز، دیخور یق نمیسو

فقال ) أظن اسمه محمدا( ومعها ابنها) ع( على أبى عبد اهللا، مۀیدخلت عث«: ت آمدهیدر روا

ه یاسق: فقال لها، لیهو عل: قالت - ؟ فایمالى أرى جسم ابنک نح) : ع( عبد اهللا - لها أبو 

 مه وارد بر امام صادقیبه نام عث یخانم«ی عنی] 21[ ».شد العظمینبت اللحم وی فانه، قیالسو

نم که یب یامام فرمود چرا م، که پسرش که اسمش محمد است با او بود یشد درحال) ع(

را ید زیق بدهیامام فرمودند به او سو، او جواب داد او معلول است، فرزندت الغر است

د یها مف تیها و معلول کل ضعف يق برایسو ».کند یت میتقواند و استخوان را یرو یگوشت م

  .د استیهم مف یخون کم ياست و برا

، اد است و فراوان سفارش شدهیخواص برگ چغندر ز، ن درمان برگ چغندر استیپنجم

إنى : فقلت -؟ ف شهوتک للبقلیا أحمد کی«: نصر فرمودند یبه احمد بن اب) ع( امام رضا

ه یوف، نبت على شاطئ الفردوسیفانه ، ک بالسلقیفإذا کان کذلک فعل: قال، الشتهى عامته

احمد عالقه تو به  يا«ی عنی] 22[ ». . .نبت اللحمیو ، غلظ العظمیوهو ، شفاء من االدواء

گونه  نیامام فرمودند اگر ا، ها را دوست دارم يپاسخ داد من همه سبز، چگونه است يسبز

د و در آن درمان دردهاست و یرو یکنار رود بهشت من در یرا ایباشد برگ چغندر بخور ز

ن یبرگ چغندر خشک هم باشد هم ». . .اندیرو یکند و گوشت م یاستخوان را درشت م

  .خواص را دارد
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  کننده چاق يها یخوراک یبرخ

بدن را چاق «ی عنی] 23[ ». . .سمن البدنیو. . . «: ر آمدهیت درباره انجیدر روا، ریانج

  «.کند یم

ار با خرما چاق یخ«ی عنی] 24[ »سمنیان القثاء بالرطب «: ت آمدهیدر روا، رطب ار ویخ

  .است ین درمان عامیت ایالبته روا ».کند یم

  .کنند یا اشکنه خرد میاست که در آبگوشت  ید گوشتیتر، دیثر

ت یدر روا، شود یغذا است که قبل از غذا خورده م شیا پیشارجات سوپ یب، شارجاتیب

عرب  يد غذایثر«ی عنی] 25[ ». . .عظِّمنَ الْبطْنَ ویشَارجات ید طَعام الْعرَبِ و الْبیالثَّرِ«: آمده

  «. . .کند و یشارجات شکم را بزرگ میاست و ب

  بدن یدرمان ضعف و سست

ه وجود دارد که در اصل یا پی یچرب یها نوع هیدور کل، ستین یو چاق يضعف تابع الغر

) ع( امام صادق. کند یهورمون به نام اندروژن ترشح م یام آدرنال است که نوعک غده به نی

ضعف و قوت بدن از قلوه «ی عنی] 26[ »نیتیضعف البدن وقوته من شحم الکل«: ندیفرما یم

ضعف «ی عنی] 27[ »نیتیضعف الصوت وشدته من شحم الکل«: ندیفرما ین میهمچن »ه استیپ

قلوه ، ه استیروغن قلوه پ، ن روغنیتون بهتریز بعد از روغن ».ه استیو شدت صدا از قلوه پ

ظُفُرٍ ومنَ الْبقَرِ  ينَ هادواْ حرَّمنَا کُلَّ ذیوعلَى الَّذ﴿، بات شده استیر به طیه در قرآن تعبیپ

ا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَلک یهِم شُحومهما إِالَّ ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوایوالْغَنَمِ حرَّمنَا علَ

که  یواناتیح( دار وان ناخنیهر ح، انیهودیو بر «ی عنی] 28[﴾هِم وِإِنَّا لَصادقُونَینَاهم بِبغْیجزَ

م یشان را بر آنان تحریه و چربیپ، و از گاو و گوسفند؛ میرا حرام کرد) کپارچه دارندیسم 

ا آنها که با یو ، ا در دو طرف پهلوهایو ، که بر پشت آنها قرار دارد ییهایمگر چرب؛ مینمود

و ما راست ؛ میفر دادیکردند به آنها ک یکه م ین را بخاطر ستمیا؛ خته استیاستخوان آم

بات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عنْ یهِم طَینَ هادوا حرَّمنَا علَیفَبِظُلْمٍ منَ الَّذ﴿ز آمده یو ن ».مییگو یم
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 يریبخاطر جلوگ) زین( و، هود صادر شدیکه از  یبخاطر ظلم«ی عنی] 29[﴾رًایلِ اللَّه کَثیسبِ

در  ».میحرام کرد، زه را که بر آنها حالل بودیپاک يزهایاز چ یبخش، ار آنها از راه خدایبس

 يا الشحمۀ التى تخرج مثلها من الداء، فداكجعلت ) ع( عبد اهللا یقلت الب«: ت آمدهیروا

 زراره) «ی عنی] 30[ »ا زرارة عنها أحد قبلکی یوما سألن، شحمۀ البقر یه: قال -؟ شحمۀ

را از بدن خارج  يماریه است که به اندازه خود بین کدام پید ایپرس) ع( از امام صادق(

در  ».ن سؤال را از من نکردیقبل از تو ا یا زراره کس، ه گاو استیامام پاسخ دادند پ؟ کند یم

ی عنی] 31[ ».جوفه لقمۀ شحم أخرجت مثلها من الداء یمن أدخل ف«: گر آمدهیت دیروا

از بدنش خارج  يماریبه همان اندازه ب، ه گاو وارد بدنش کندیاز پ يا که لقمه یکس«

روغن گوسفند در ه استفاده کرد هم از روغن آن و یتوان از خود قلوه پ یهم م ».شود یم

  .ردیگ یقرار م يدرجه بعد

  .465ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .470ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [2]

  .139ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .308ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .21هیآ، سوره واقعه [5]

  .22هیآ، طور سوره [6]

  .396ص، 36جي، الجواهر یخ محمد حسن النجفیالش، جواهر الکالم [7]

  .491ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .277ص، 2جي، ریالدمي، وان الکبریاه الحیح [9]

  .66هیآ، سوره نحل [10]

  .153صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات [11]

  .460ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیاحاددانشنامه  [12]
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  .637ص، خ صدوقیش، الخصال [13]

  .282ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]

  .467ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [15]

  .488ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [16]

  .306ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [17]

  .305ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .489ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [19]

  .488ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [20]

  .489ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [21]

  .519ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [22]

  .346ص، 5جی، ض الکاشانیالفی، ر الصافیالتفس [23]

  .282ص، 1ج، عون المعبود [24]

  .243صی، محمد بن اشعث کوف، اتیاألشعث - اتیالجعفر [25]

  .370صی، ابن شعبۀ الحران، تحف العقول [26]

  .239ص، 2جی، م القمیبن إبراه یعلی، ر القمیتفس [27]

  .146هیآ، سوره انعام [28]

  .160هیآ، سوره نساء [29]

  .465ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [30]

  .311ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [31]
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  93/12/18 یچاقی، ضعف عموم 24

الزم به ذکر است ، ه گاو شدیا قلوه پیه به استفاده از روغن شحم گاو یدر جلسه قبل توص

ه ید توجه داشت که هنگام حرارت دادن قلوه پین روغن بایاز سفت شدن ا يریجلوگ يبرا

در ، ندین روغن را از ظرف خارج کنند تا حرارت نبینکه روغن از آن خارج شد ایمحض ا به

  .شود یه به روغن زرد مین صورت شبیا

ه یقلوه پ يادیه است و از عالئم قوت بدن و زیگفته شد که منشأ ضعف و قوت قلوه پ

در  ییها هین کار توصیا يبرا، اد کردیه را زید قلوه پیت بدن بایتقو يابر. قوت صدا است

  .ات آمده استیروا

  کند یاد میه را زیکه قلوه پ يامور 1,24

د یوتز، البدن يوتقو، ماء الصلب ید فیالنورة تز«: ت آمدهیدر روا، ن مورد نوره استیاول

ت یکند و بدن را تقو یماد ینوره آب کمر ز«ی عنی] 1[ ».وسمن البدن، نیتیشحم الکل یف

  «.کند یکند و بدن را چاق م یاد میه را زیکند و قلوه پ یم

] 2[ »ن الشحمیتیتدبغ المعدة و تکسو الکل«: ت آمدهیدر روا، ر گاو استین مورد شیدوم

  «.پوشاند یه میه را با پیکند و کل یم یمعده را دباغ«ی عنی

  )ز شودیامور پرهن یاز ا( برد ین میه را از بیکه قلوه پ يامور 2,24

کل  یکثر اللحم وإدمانه فیوم ال یوم ویالحمام «: ت آمدهیدر روا، ن مورد حمام استیاول

ادشدن گوشت بدن یان سبب زیک روز در میحمام «ی عنی] 3[ ».نیتیب شحم الکلیذیوم ی

  «.برد ین میه را از بیبه حمام رفتن قلوه پ) هرروز( شود و مداوم یم

الحمام  یال تضطجع ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، در حمام استدن ین مورد خوابیدوم

ه را آب ین کار قلوه پیرا ایدر حمام دراز نکش ز«ی عنی] 4[ ».نیتیب شحم الکلیذیفإنه 

  «.کند یم
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الحمام  یال تتک ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ه دادن در حمام استین مورد تکیسوم

ه را ین کار قلوه پیرا ایه نده زیوار تکیدر حمام به د«ی عنی] 5[ »نیتیب شحم الکلیذیفإنه 

  «.کند یآب م

ه را آب یقلوه پ، ها هیات گفت که رساندن گرما به کلین رواید بتوان با توجه به ایشا

ه را در ید کلیالبته نبا. ن اثر را داشته باشدیه کند همیهم تک يکند و اگر انسان به بخار یم

  .خورد یه به سرما حساس است و زود سرما میرا کلیمعرض سرما قرار داد ز

  کند یت میکه بدن را تقو يامور 3,24

السمعِ و  ید فیزِیأَکْلُ اللَّحمِ «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان گوشت استیاول

  «.کند یاد میو قوت را ز یینایو ب ییخوردن گوشت شنوا«ی عنی] 6[ »الْبصرِ و الْقُوةِ

  .است یینایو ب ییکه دارد ضعف شنوا ين ضرریاشتباه است و کمتر يخوار اهیبه گه یتوص

، پخته شود) ر گاویحاً شیترج( ریاگر گوشت با ش، ر استین درمان گوشت با شیدوم

امام . ضعف قلب به است يگر برایقلب و بدن است البته درمان د يکننده برا تین تقویبهتر

هرگاه مسلمان «ی عنی] 7[ »أکل اللحم واللبنیالمسلم فلإذا ضعف «: ندیفرما یم) عی (عل

شه مصرف ین غذا همیست که ایت الزم نیبا توجه به روا ».ر بخوردیف شود گوشت با شیضع

. باشد يریاگر ضعف به علت پ ید زمان ضعف و موقع لزوم مصرف گردد حتیشود بلکه با

 يهم مقو ده من آنیبه عق پزند و یهم وجود دارد که گوشت را با ماست م يگرید يغذا

اء إلى اهللا یشکا نبى من االنب«: ت آمدهیدر روا. ر تفاوت داردیاست البته با گوشت و ش

 -؟ رةیالمض یه: قلت، شدان الجسمیإنهما : وقال. "اطبخ اللحم باللبن  ": فقال له، الضعف

خدا از  يسو به) ع( امبرانیاز پ يامبریپ«ی عنی] 8[ ».بیولکن اللحم باللبن الحل، قال ال

ت یها بدن را تقو نیو فرمود ا، ر بپزیت کرد و خداوند فرمود گوشت را با شیضعف شکا

خداوند پاسخ ) ، شود یکه با ماست پخته م( ره استین همان مضیا اید آیامبر پرسیپ، کنند یم

  «.ر استیبلکه گوشت با ش، داد نه
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ه السالم الى ربه عز وجل یشکا نوح عل«: کند یت میروا) ع( از امام باقر) ع( امام صادق

 ».همایه اطبخ اللحم باللبن فکلها فانى جعلت القوة والبرکه فیضعف بدنه فأوحى اهللا تعالى إل

ت کرد و یخدا از ضعف بدنش شکا يسو به) ع( فرمودند حضرت نوح) ص( امبریپ«ی عنی] 9[

ن یمن قوت و برکت را در ا رایر بپز و آن را بخور زیفرمود گوشت را با ش یخدا به او وح

د بتوان یشا. ر گاو استیش، رین شیگوشت گوسفند و بهتر، ن گوشتیبهتر ».دو قرار دادم

: ندیفرما یم) ع( امام صادق. ن غذا باشدیهم) ع( جه گرفت که راز طول عمر حضرت نوحینت

ن یرا ایر بخورد زیپس گوشت گوسفند را با ش، شود یا بدن میکه مبتال به ضعف قلب  یکس«

ت یکند و بدنش را تقو یتکه بدنش خارج م که در بدنش است را از تکه یو هر مشکل يماریب

ت یمیو ییحیک له ید ال اله إال اهللا وحده ال شرین را بگویا، کند یت میکند و لثه را تقو یم

و ) س( ح فاطمه زهرایده مرتبه قبل از آنکه بخوابد و تسب، موتیال  یوهو ح ییحیت ویمیو

کند و  یت اشاره به گوشت گوسفند مین روای] ا10[ ».د بخواندیو سوره توح یالکرس تیآ

، رین شیات بهتریمستفاد از روا یر گوسفند است ولیر هم شید گفته شود که مراد از شیشا

ن ینکته مهم ا. هاست يماریکند و درمان کل ب یه میاهان تغذیر گاو است چون از تمام گیش

ن غذا ین ایکند بنابرا یها را از بدن خارج م يمارین غذا بید ایگو ین است که میت ایروا

در مورد . شود یت بدن میکند سبب تقو یرا خارج م يماریعلت که ب نیا درمان هم هست و به

گوشت گاو  یشود ول ید بتوان گفت که گوشت پرندگان را هم شامل میگوشت شا

م که گاو یکه از گاو باشد و قبالً خواندر هم بهتر است یزا است و ش يماریشده که ب حیتصر

  .است یشتر مراد گاو بومیاه است و بیقرمز بهتر از گاو س

فقال له رجل وأنا ) ع( کنت عند أبى عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان شیسوم

شد ینبت اللحم ویک باللبن فانه یعل: فقال، بدنى یإنى أجد الضعف ف) جعلت فداك: (أسمع

، شنوم یکند و من م یبه امام عرض م يمرد، بودم) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 11[ ».العظم

را گوشت را یر بخور زیامام فرمودند ش، کنم یت شوم من در بدنم ضعف احساس میفدا
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 يت آمده همان الغرید مراد از ضعف که در روایشا ».کند یت میاند و استخوان را تقویرو یم

ت استخوان یدن گوشت و تقوییا مراد از رویاست و  يدرمان الغر يه براین توصیباشد و ا

  .ت بدن باشدیتقو، ت استخوانیدن گوشت و تقویید الزمه رویت بدن باشد و شایهمان تقو

سۀ فإنها تنشط یکم بالهریعل«: ندیفرما یم) ع( نیرالمؤمنیام، م استین درمان حلیچهارم

] 12[ ».ه وآلهیأنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عل یمن المائدة الت یوما وهین یللعبادة أربع

ن یشود به مدت چهل روز و ا یعبادت م ين سبب نشاط برایرا ایم زیبر شما باد حل«ی عنی

نازل ) عی (سیکه بر حضرت ع يا مائده ».شده نازل) ص( امبریاست که بر پ يا همان مائده

ن آن را یم بود که حورالعیشد حل نازل) ص( امبر اسالمیکه بر پ يا بود و مائده یشد ماه

  .دا کردندیچهل مرد را پ يرویامبر از آن خوردند و نیدرست کرده بود و پ

 يالشد ظهر، سۀیبأکل الهر یفأمرن) ، ع( لیجبر ینزل عل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ل بر من نازل شد و مرا امر کرد به خوردن یجبرئ«ی عنی] 13[ »ی.بها على عبادة رب يوأقو

  «.دا کنم تا پروردگار را عبادت کنمیت کنم و قدرت پیم تا کمرم را تقویحل

اء شکا إلى اهللا الضعف وقلۀ الجماع فأمره یا من االنبیإن نب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ت یبستر شدن شکا امبران به خدا از ضعف و کم همیاز پ يامبریپ«ی عنی] 14[ ».سۀیبأکل الهر

ا جو یم همان پختن گوشت با گندم یحل ».م بخوردیفرمود که حل کرد و خداوند به او امر

  .است

ن صباحا یقا أربعیمن شرب سو«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ق استین درمان سویپنجم

رو یق بخورد دو کتف او پر از نیکه چهل روز سو یکس«ی عنی] 15[ ».امتالت کتفاه قوة

کننده  تیق شسته تقویو سو) بدن يباال( کننده دست و کتف تیق نشسته تقویسو ».شود یم

 ید سپس آب آن را خالیسانیق آن را در آب بخیشستن سو يبرا. است) ن بدنییپا( پاها

د تا یبگذار يا ت آن را در پارچهید و درنهایا هفت مرتبه انجام دهین کار را سه ید و ایکن

  .خشک شود
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نزل القوة یذهب بالحمى و. . . یمراتق إذا غسلته سبع یالسو«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

تب را برطرف . . . ق هفت مرتبه شسته شودیاگر سو«ی عنی] 16[ ».نین والقدمیالساق یف

ق سه مرتبه شسته یات آمده سویروا یدر بعض ».کند یرو را در دو ساق پا نازل میکند و ن یم

د یینکه آرد را بشویا ه شود سپس شسته شود نهیق تهید سویتوجه شود که ابتدا با. ]17شود[

  .دیق درست کنیسپس سو

: قال؟ الشتاء یالک فیء تطعم عیش يأ«: ت آمدهیدر روا، ن درمان کواکب استیششم

فإنه ؟ منعک من الکواکبیما : قال، السمن: قلت: قال؟ کن اللحمیإن لم : قال، اللحم: قلت

دق یره یباقاالء أو غز یز حمص وقفیز أرز وقفیقف یالمثلثۀ وه یعنیالجسد کله  یأقوى ف

فرمود در ي) راو( به او) ع( امام صادق«ی عنی] 18[ ».تحسى به کل غداةیطبخ ویعا ویجم

امام فرمود اگر ، عرض کردم گوشت؟ عنوان غذا به یده یات م به خانواده يزیزمستان چه چ

ن یای، کن یامام فرمودند چرا کواکب استفاده نم، عرض کردم روغن زرد؟ گوشت نباشد

 يزهایچ( رازآنیا غی یهم باقل ينخود و مقدار يبرنج و مقدار يمقدار، تر است در بدن يقو

ن یصبحانه ا، عنوان سوپ هرروز صبح د سپس پخته شود و بهیرا بکوب) ا عدسیمانند ماش 

ده ین تفاوت که مواد آن اول کوبیاست با ا يه آش امروزیشب يزیکواکب چ ».دیرا قرار بده

  .شود یسپس پخته مشود  یاب میا آسی

که  یکسان يبرا یحت، قلب به است يکننده برا تین تقویبهتر، ن درمان به استیهفتم

  .ترس دارند مخصوصاً اگر با هسته باشد

ب المعدة یطیقوى الضعف ویک باکل السفرجل الحلو مع حبه فانه یعل«: ت آمدهیدر روا

ت ین ضعف را تقویرا ایاش ز ا دانهن بیریبر شما باد خوردن به ش«ی عنی] 19[ »المعدة یزکیو

السفرجل «: گر آمدهیت دیدر روا ».کند ید است و معده را بزرگ میمعده مف يکند و برا یم

  «.کند یبه معده را بزرگ م«ی عنی] 20[ »فرج المعدةی
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ها کوچک است  گردانند و معده آن یر را زود برمیا شیتوانند بخورند  یکه غذا نم ییها بچه

  .ا آب به بدهندیها به  به آن

ی عنی] 21[ ».ذهب بضعفهیقوة الرجل و ید فیزیاکل السفرجل «: ت آمدهیدر روا

ت اشاره به ین روایچون در ا ».برد ین میکند و ضعف را از ب یت میخوردن به مرد را تقو«

 یت قبلیچون روا یمرد بوده باشد ول ین احتمال وجود دارد که مراد قدرت جنسیمرد شده ا

و بدون هسته  یکننده عموم تید بتوان گفت که به با هسته تقویاختصاص به مرد نداشت شا

ن است که یکننده بودن به در ا تید راز تقوینکه شایگر اینکته د. است یکننده جنس تیتقو

  .شود یم تیرا اگر معده غذا را خوب هضم کند بدن تقویکند ز یمعده را سالم م

امت نوشته شود یاگر با آب گالب و زعفران سوره ق، امت استین درمان سوره قیهشتم

  [22[. کند یت میف را تقویده شود فرد ضعیک ظرف و با آب شسته شود و نوشیدر 

  اتیت بدن در روایتقو يها برا هیتوص 4,24

 ».وأصح للبدن ام بالنهار أقوىیشرب الماء من ق«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ه اولیتوص

 یبدن و سبب سالمت يتر است برا يستاده در روز مقویدن آب در حال اینوش«ی عنی] 23[

 يماریار مضر باشد و سبب بیتواند بس یدن آب در شب میستاده نوشیالبته ا ».شود یبدن م

  .ت آن در جلد اول آمدهیشود و روا يروز کبدیس

جوفک شئ  یال تدخل الحمام إال وف«: ندیفرما یم) عي (امام حسن عسکر، ه دومیتوص

ی عنی] 24[ ».طفئ به عنک وهج المعدة وهو أقوى للبدن وال تدخله وأنت ممتلئ من الطعامی

شود که  ین مقدار غذا سبب میا، در درون تو باشد يزینکه مختصر چیوارد حمام نشو مگر ا«

 يریدر حال س تر است و وارد حمام نشو يبدن مقو ين برایمعده خاموش شود و ا یگرم

  «.مفرط

ثم قال ، ثالث سکرات یۀ هلمیا جار: یفقال، أنه احتجم«: ت آمدهیدر روا، ه سومیتوص

حجامت ) ع( امام صادق«ی عنی] 25[ ».القوة ید فیزیو یرد الدم الطمیإن السکر بعد الحجامۀ 
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فرمودند  امام، اوریمن ب يسه قند برا) زیا کنیخطاب به دختر ( دختر يا کردند سپس فرمودند

اد یرو را زیگرداند و ن یبرم) تازه یتیدر روا( ادیخوردن شکر بعد از حجامت خون ز

  «.کند یم

  یچاق 5,24

ال تسمنوا «: ندیفرما یم) ص( امبریپي، مبتال هستند تا الغر یشتر به چاقیامروزه مردم ب

 ».کشتن و ذبح کردن يها برا د مانند خوكیچاق نشو«ی عنی] 26[ ».ر للذبحیتسمن الخناز

  .شود یکه باعث مرگ م یچاق يت اشاره دارد به ضررهاین روایا

  ن درمان کم کردن غذا استیاول

ل ال تأکلوا حتى یا بنى إسرائی«: ندیفرما یم) عی (سیحضرت ع، ن روش کم کردن غذایاول

، جنوبکموسمنت ، فانکم إذا شبعتم غلظت رقابکم، وإذا جعتم فکلوا وال تشبعوا، تجوعوا

د ید و هر وقت گرسنه شدید تا گرسنه شویل نخوریاسرائ یبن يا«ی عنی] 27[ ».تم ربکمیونس

د گردن شما یر شویرا اگر سیز، دیر شوید که سیقدر نخور د آنیغذا خورد یوقت، دیبخور

  «.دیکن یشود و پروردگار خود را فراموش م ین بدن چاق مییشود و قسمت پا یکلفت م

ال تجلس على الطعام إال «: ندیفرما یم) ع( ت به امام حسنیدر وص) عی (حضرت عل

د تا گرسنه ینخور«ی عنی] 28[ ».ت عن الطبیفإذا استعملت هذا استغن، . . . وأنت جائع

  «.دیشو یاز مین ید از طب بین کار را بکنیاگر ا. . . دیشو

وم : یآلخرة أو قالا یا أطولکم جوعا فیالدن یأطولکم جشاء ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ه گرسنه یشتر از بقیرند در آخرت بیا سیه در دنیشتر از بقیکه ب یکسان«ی عنی] 29[ ».امۀیالق

  «.خواهند بود

م یقیس البن آدم بد من أکلۀ یل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن روش کم کردن غذایدوم

بطنه للشراب وثلث بطنه جعل ثلث بطنه للطعام وثلث یبها صلبه فإذا أکل أحدکم طعاما فل

، د غذا بخورد تا کمرش راست شودیست و باین يا آدم چاره یبن يبرا«ی عنی] 30[ ».للنفس
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سوم  کیدن و ینوش يسوم شکم برا کیغذا و  يسوم شکم برا کید یخور یکه غذا م یزمان

ن یاد در ایز احتمال شکم معده آمده و به يجا گر بهیت دیدر روا ».دنینفس کش يشکم برا

  .ت مراد از شکم همان معده استیروا

عبد اهللا  یأکلت عند أب«: ت آمدهیدر روا، رنگارنگ است يز از غذاین درمان پرهیدوم

د ولوددت أن یمن الثر یکل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إل: بلون فقال یه السالم فاتیعل

ا رنگارنگ آوردند غذا خوردم و غذ) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 31[ ».االسفاناجات حرمت

نزد من  يزیخورم و چ یرنگارنگ نم ين غذاهاین غذا بخور من از ایامام فرمودند از ا

ست و دوست داشتم که ین) زندیر یتون که در آن نان میز سرکه و روغن( دیتر از ثر محبوب

  «.شد یرنگارنگ حرام م يغذاها

ولوددت أن ، ولم أجد أوفق منه، دیمن الثر یما شئ أحب إل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

تر  موافق يزیست و چید نیتر از ثر نزد من محبوب يزیچ«ی عنی] 32[ ».االسفاناجات حرمت

  «.شد یرنگارنگ حرام م يافتم و دوست داشتم که غذاهایاز آن ن

سرکه . زندیر ینان هم م يها تون است که در آن تکهیز روغن يشتر سرکه و مقدارید بیثر

] 33[ ».ى القلبیحی«: ت آمدهیکشد و در روا یها را م د است و انگلیمغز و قلب مف يبرا

 يخوب است برا یچرب يتون هم چون حاویز روغن ».کند یسرکه قلب را زنده م«ی عنی

قلب مضر است و  يشود که سرکه سرد است و برا یگفته م یدر طب سنت، د استیقلب مف

ی عنی] 34[ »هیک بخل الخمر فاغمس فیعل«: ت آمدهیرواات ما منافات دارد در ین با روایا

. بوده) ع( امبران و ائمهیپ يسرکه غذا،  »دیور شو بر شما باد سرکه خمر و در آن غوطه«

  .ندارد یان است استفاده شود مشکلیکه زن ماست هم اگر با مصلح آن

ل به یسپس تبدل به خمر شود یاست که ابتدا تبد يا سرکه، سرکه خمر است، ن سرکهیبهتر

آن را به سرکه  یطور مصنوع و به يزید با اضافه کردن چین سرکه نبایه ایدر ته، سرکه شود

] 35[ »وال تأکلوا ما أفسدتموه أنتم، کلوا خل الخمر ما انفسد«: ت آمدهیدر روا، ل کردیتبد
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ابتدا  »دیا د که خود فاسد شده نه آنکه خودتان فاسد کردهیرا بخور يسرکه خمر«ی عنی

شود و  یل به خمر میپس از سه روز تبد، دیخته و بگذاریر یا آب انگور را در ظرفیانگور 

د یآ ین میید مواد آن پایو پس از نود روز اگر نگهدار) انقالب اول( د باالیآ یتمام مواد آن م

ات آمده سرکه خمر از یدر روا، دیآ یو سرکه به دست م) انقالب دوم( شود یمزه م و ترش

  .گر که به خاطر ندارمیز دیچ کیعسل و ، جو، ریانج، خرما، شود انگور یز درست میچ شش

  .575صی، س الحلیابن إدر، مستطرفات السرائر [1]

  .592ص، 7جی، مجلس یمحمد تق، نیروضه المتق [2]

  .496ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .502ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .501ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .109ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [6]

  .467ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .467ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .64ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [9]

  .64ص، اتیالزابن سابور ، طب األئمۀ [10]

  .492ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .319ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .163صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .403ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [14]

  .489ص، 2ج، محمد بن خالد البرقىأحمد بن ، المحاسن [15]

  .490ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [16]



265 

 

، 5باب، ابواب االطعمۀ المباحۀ، 9ص، 17جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [17]

  .ۀیط اإلسالم، 6ثیحد

  .163صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .136ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [19]

  .171ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [20]

  .136ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [21]

  .314ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [22]

  .382ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [23]

  .497ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [24]

  .74صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [25]

  .270ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [26]

  .447ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [27]

  .229ص، خ صدوقیش، الخصال [28]

  .269ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [29]

  .269ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من  [30]

  .317ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [31]

  .383ص، 36جي، الجواهر یخ محمد حسن النجفیالش، جواهر الکالم [32]

، 44باب، ابواب االطعمۀ المباحۀ، 68ص، 17جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [33]

  .ۀیط اإلسالم، 20ثیحد

  .330ص، 6جی، نیکلخ یشی، االصول من الکاف [34]

  .333ص، 1جی، النراق يالمحقق أحمد بن محمد مهد، عۀیمستند الش [35]
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  93/12/19مفرط یتشنگی، درمان چاق 25

شده باشد وگرنه باعث  ز درستید از سه چیت بایبهتر است که غذا ساده باشد و درنها

رنگارنگ اکراه  يم که امام از خوردن غذایخواند یتیدر جلسه قبل روا. شود یم یچاق

کل من هذا : بلون فقال یه السالم فاتیعبد اهللا عل یأکلت عند أب«: ت آمدهیدر روا، داشتند

نزد امام «ی عنی] 1[ ».د ولوددت أن االسفاناجات حرمتیمن الثر یفأما أنا فما شئ أحب إل

نزد  يزیچ، ن غذا بخوریاز غذا آوردند امام فرمودند از ا یک رنگیغذا خوردم و ) ع( صادق

ست و دوست داشتم ین) زندیر یتون که در آن نان میز سرکه و روغن( دیتر از ثر من محبوب

 یعنیت کلمه اسفناجات آمده که در لغت ین روایدر ا ».شد یرنگارنگ حرام م يکه غذاها

شارجات و یب، اسفناجات يجا به، ]2ست[یدر آن ن ید است و سرکه و ترشیکه سف یخورش

شارجات را یب، شارجات استین آن بیتر رسد که درست یبه نظر م یآمده ول. . . شفارجات و

ن نوع غذاها که نوعاً یت استفاده شده است که این روایاز ا، غذا شیاند به پ ر کردهیتفس

ن غذا در منزل امام بوده و یستند و ازآنجاکه ایحرام ن یاند ول مذمت شده، اشتهاآور هستند

، ستین غذا مکروه هم نیجه گرفت که ایتوان نت یم، ن بخوریز اامام به مفضل فرمودند که ا

] 3[ ».د هاشمیه السالم وأول من هشم الثریم علیأول من لون إبراه«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که  ین کسیبوده و اول) ع( میرنگارنگ درست کرد حضرت ابراه يکه غذا ین کسیاول«ی عنی

د یأول من ثرد الثر«: هم آمده يگریت به شکل دیروان یالبته ا ».د درست کرد هاشم بودهیثر

د استفاده کرد یکه از ثر ین کسیاول«ی عنی] 4[ ».د هاشمیوأول من هشم الثر) ع( میإبراه

البته  ».که نان خشک در آن استفاده کرد هاشم بود ین کسیبود و اول) ع( میحضرت ابراه

 یکه در مکه گرسنگ یدرزمان، کنند نجا آبگوشت است که در آن نان خردید در ایمراد از ثر

اورند و شترها را کشت و نان خشک را خرد کرد و در یآمده هاشم دستور داد ا شام نان ب

  .دندیجهت او را هاشم نام نیخرد کردن و ازا یعنیهشم ، ختیآبگوشت ر
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نَا منْ یقُولُ أُعطیبۀَ و کَانَ یالزَّبِرَباجۀَ و یمنَ الْأَلْوانِ الزِّ یشْتَهِیأَنَّه کَانَ «: ت آمدهیدر روا

 ا لَمانِ مالْأَلْو ۀِ ومالْأَطْع هذیهولُ اللَّهسر طَهان یاز م) ع( امام باقر«ی عنی] 5[ »(. ص) ع

شده که  ن غذاها به ما دادهیاز ا، بهیرباجه و زبیز، ن دو را دوست داشتندیرنگارنگ ا يغذاها

از مجموع ، کاررفته ز بهیاست که در آن مو یبه خورشیزب ».داده نشده هم) ص( امبریبه پ

ن یا کراهت ندارند و تنها مشکل ایرنگارنگ حرمت  يشود که غذاها یات استفاده میروا

  .کند یاست که انسان را چاق م

 يغذاها«ی عنی] 6[ ».نیتیخدرن األلیعظمن البطن ویاأللوان «: ندیفرما یم) عی (امام عل

  «.کند یکند و باسن را بزرگ م یرنگارنگ شکم را بزرگ م

ی عنی] 7[ ».نیتیوترخى االل، العقارجات تعظم البطن«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یکند و باسن را سست م یعقارجات شکم را بزرگ م«

کند  یهضم همان غذا را ترشح م يترشحات مناسب برا ییمعده متناسب با ماده غذا

که عمر  یکسان، هضم کند یراحت د ساده باشد تا معده بتواند غذا را بهیجهت غذا با نیازا

  .شان ساده بودهیاند غذا داشته یطوالن

، شود یهرروز حمام برود الغر م یاگر کس، ن درمان هرروز ناشتا حمام رفتن استیسوم

و ناشتا هرروز  یپس اگر کس، شود یم يناشتا حمام برود سبب الغر ین اگر کسیهمچن

ار گرم بود و شامل چهار اتاق یم حمام بسیالبته در قد. حمام برود اثر آن مضاعف خواهد شد

دخل یحمل لحما فلیمن أراد أن «: ت آمدهیدر روا. تفاوت داشت يبود و با حمام امروز

] 8[ ».ومیدخل الحمام کل یر اللحم فلیضمر وکان کثیوما ومن أراد أن یغب یوما ویالحمام 

که  یان حمام رود و کسیک روز در میکه دوست دارد چاق شود پس  یکس«ی عنی

  «.هرروز حمام برود، خواهد الغر شود و بدنش چاق است یم

د لحمک فادخل الحمام على شبعک وان یان اردت ان تز«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

اد ینت زکه گوشت بد یاگر بخواه«ی عنی] 9[ ».قینقص لحمک فادخله على الریاردت ان 
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د گوشت بدنت کم شود ناشتا ید و اگر بخواهیوارد حمام شو) بعد از غذاي (ریشود در حال س

  «.به حمام برو

  الغر کننده است يها ین درمان خوردنیچهارم

نبت یاللحم «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، تازه است یالغر کننده ماه ین خوردنیاول

بدن را آب  یاند و ماهیرو یگوشت م، گوشت«ی عنی] 10[ »ب الجسدیذیوالسمک ، اللحم

  «.کند یم

تازه بدن  یماه«ی عنی] 11[ ».ب الجسدیذیالسمک الطرى «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یرا آب م

تازه  یماه«ی عنی] 12[ ».ب اللحمیذیالسمک الطرى «: ندیفرما یم) عی (حضرت عل

  «.کند یگوشت را آب م

که در  ید ماهیشود و شا یخشک نم یناً شامل ماهیقی ،تازه یگفته شود ماه یوقت

ن یشتریبی، که به علت محل زندگ یمردم. ت نشودین روایشده هم شامل ا يخچال نگهداری

  .کنند تا الغر نشوند ید استفاده میپس از ص یرا مدت یماه، است یها ماه آن يغذا

ها  گر از درمانید ینوع، کنند یه را گرم میکه کل ییالغر کننده غذاها ین خوردنیدوم

قت مراد همان یه و گرم کردن آن است و در حقیه فعال کردن کلیآمده که بر پا یچاق يبرا

ادشدن یشود و با ز یت و تحرك باال مین صورت فعالیرا در ایه است زیا قلوه پیغده آدرنال 

  .شود یوساز باعث الغر شدن م سوخت

: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کُسب است طلع و، مرغ تخم، ها شامل گردو ین خوردنیا

] 13[ »ض والسمک والطلعیهزلن فإدمان أکل البی یوأما الت، . . . هزلنیوثالثۀ ، سمنیالثۀ «

مداوم ، کند یکه الغر م ییزهایچ. . . کند یز الغر میکند و سه چ یز چاق میسه چ«ی عنی

  «) .نارس يخرما( و طلع یمرغ و ماه خوردن تخم
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فأما اللواتى ، هزلنیؤکلن ویسمن وثالث یؤکلن ویثالث ال «: آمده يگریت دیدر روا

چاق  یشود ول یز خورده نمیسه چ«ی عنی] 14[ »هزلن فالطلع والکسب والجوزیؤکلن وی

شود و الغر  یکه خورده م يزیکند سه چ یالغر م یشود ول یز خورده میکند و سه چ یم

است . . . دانه و کنجد و مانند پنبه یروغن يها دانهکسب تفاله  ».طلع و کُسب و گردو، کند یم

  .شده که روغن آن گرفته

ؤکلن یثالث ال «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن خشک استیپروتئ ین خوردنیدوم

ضران یواثنان ، ضران من شئینفعان من کل شئ وال یواثنان ، هزلنیؤکلن ویوثالث ، سمنیو

، ب والنورةیوالط، استشعار الکتان، سمنیؤکلن وی یفاللوات، نفعان من شئیمن کل شئ وال 

نفعان من کل شئ وال یفاللذان : والجبن والطلع قلت، ابسیاللحم ال، هزلنیؤکلن وی یواللوات

نفعان من شئ فاللحم یضران من کل شئ وال یواللذان ، السکر والرمان: قال - ؟ ضران من شئی

أما : فقال - ؟ "ضران ی "وقلت ههنا  "هزلن ی ": قلت ثم "، جعلت فداك: ابس والجبن قلتیال

کند و سه  یچاق م یشود ول یز خورده نمیسه چ«ی عنی] 15[ »!علمت أن الهزال من المضرة

ز یز همواره نفع دارند و ضرر ندارند و دو چیکند و دو چ یالغر م یشود ول یز خورده میچ

کند  یشود و چاق م یکه خورده نم ییزهایاما چ، ندارند یچ نفعیشه ضرر دارند و هیهم

کند گوشت خشک و  یشود و الغر م یکه خورده م ییزهایر کتان و عطر و نوره و چیز لباس

شه یز که همیشه نفع دارند و ضرر ندارند شکر و انار و دو چیز که همیر و طلع و دو چیپن

کنند  یالغر م دیپرسد ابتدا فرمود یم يراو، ریضرر دارند و نفع ندارند گوشت خشک و پن

  «.به سبب ضرر است يکه الغر یا ندانستیامام فرمودند آ، زنند ید ضرر میسپس فرمود

کننده  که چاق يدر جلسات گذشته امور، ها است ز از چاق کنندهین درمان پرهیپنجم

، برگ چغندر، قیسو، ریپختن گوشت با ش، اتیر و لبنیش، شد مانند گوشت یهستند معرف

  .ز کندیها پره نید از ایبخواهد الغر شود با یپس اگر کس. . . ، ر ویانج، سنجد

  )خشک شدن دهان( مفرط یتشنگ
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اشتکى رجل «: ت آمدهیدر روا، قند باشد يمارین همان بیاحتمال دارد که ا، ن درمانیاول

أخذ یق فأمره ان یبس الفم والریه السالم کثرة العطش ویمن اخواننا الى أبى عبد اهللا عل

خۀ مقشرة یوقاقلۀ وسنبلۀ وشقاقل وعود البلسان وحب البلسان ونار مشک وسل ایسقمون

ۀ کلها وتعجن بعد یدق هذه االدوین یمن کل واحد مثقال ینیوعلک رومى وعاقر قرحا ودارص

ن یاخذ خمسۀ وثمانیعا ویخلط جمینخل ثم یدق على حدة وال یا فانه یر السقمونیما تنخل غ

عجن ذلک کله یۀ ثم یلت به االدوینۀ وین بنار لیالطبخ یب فذاید ویذ سجزى جیمثقاال فان

ق یه فخذ منه على الریقارورة أو جرة خضراء فان احتجت إل یرفع فیبعسل منزوع الرغوة ثم 

از برادران مؤمن ما  يمرد«ی عنی] 16[ ».ن بما شئت من الشراب أو عند منامک مثلهیمثقال

دهان و آب دهان و امام امر نمود  یو خشک یتشنگ يادیاز ز) ع( ت کرد به امام صادقیشکا

ب و شقاقل و شاخه درخت بلسان و دانه یالط ا هل و سنبلیسقمون، ن دارو را درست کندیا

نه ( ن از هرکدام دو مثقالیو عاقرقرحا و دارچ یخه مقشره و مصطکیبلسان و نارمشک و سل

اب شود و الک یا فقط آسیمونسق( ایجز سقمون اب شود و همه الک شود بهیهمه آس) ، گرم

ل قرار داده یسپس همه باهم مخلوط شود و هشتادوپنج مثقال شکر سجستان را در پات) نشود

شده را با آن مخلوط کنند و به آن  آماده ين داروهایم آن را آب کنند و ایو با حرارت مال

زه سبز قرار ا کوی يا شهیش) بانکه( ک ظرفیشده اضافه کنند و آن را در  عسل کف گرفته

دو مثقال از آن ناشتا با هر ) دهان یو خشک یزمان تشنگی (از داشتیدهند و هر وقت ن

  «.موقع خواب هم بخور ید داشتیاز شدیبخور و اگر ن یکه خواست یدنینوش

آورد و  یدهان و تکرر ادرار م یاد و خشکیز یقند تشنگ يمارید بیدان یطور که م همان

 يمارید است که بیبع، گر اسهال استیاستسقا و علت د يماریبی، گر تشنگیاز علل د

ت یگر در روایرا درمان اسهال ساده است از طرف دیت اسهال باشد زین روایموردبحث در ا

که استسقا اگر درمان شود  یاز استفاده کن درحالیوقت ن دار و به گفته که دارو را در ظرف نگه

ن یشتر ایب یا قند است ولیابت یموردبحث د يماریاد بیز احتمال رو به نیکند ازا یدا نمیادامه پ
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 يشکر است براین دارو از نید چون شکر ایشا؟ دارو شکر است پس چگونه درمان قند است

ابت ضرر دارد و درواقع ید يم که شکر برایکن ید ما اشتباه میا شایقند ضرر نداشته باشد و 

د موجب یگرفتن خون از بدن است و بامانند حجامت که در ظاهر ، تواند درمان باشد یم

د یکار دارد و با ين مسئله جایالبته ا، است یخون در اصل درمان کم یگردد ول یخون کم

ن یمورداستفاده در ا يبات و داروهاید توجه کرد که ترکیالبته با، ردیمورد تجربه قرار بگ

احتمال افت قند خون  ن حالتین است و در اید انسولین آورنده قند و محرك تولییدرمان پا

. ن مقدار قند در دارو وجود داردیرو ا نیاز است که به بدن قند برسد ازایاد است و نیز

ن است یاست و نشانه اصل بودن آن ا یا که در بازار موجود است اکثراً تقلبیمتأسفانه سقمون

در خرد و پو یراحت با مختصر فشار به یرسد ول یکه در ظاهر سفت و محکم به نظر م

د یش از دو گرم نبایالزم به ذکر است که ب، ا مسهل صفرا استیدر کتب آمده سقمون. شود یم

مرگ براثر شدت اسهال  ید و حتیاد مصرف کردن آن باعث اسهال شدیاستفاده کرد و ز

سنبله . ا هل سبز که بهتر استیز یا و هل ریا هل بویهل دو قسم است هل درشت . شود یم

. است ییا زردك صحرای یج وحشیشقاقل همان هو. علف گربه است ایب یالط همان سنبل

ه هسته ینارمشک شب. اب شده استیکم یراً کمید و اخیآ یدانه و شاخه بلسان از مصر م

ه یخه مغشره شبیسل. شود یخرد م یراحت است و به یترد و سبک است و توخال، آلبالو است

ک نوع همان ین سه نوع است یدارچ، ترنگ اس رهین تفاوت که زبر و تین است با ایدارچ

 ین معمولیخه که زبر است و از دارچیگر سلیک نوع دیج است و یاست که در بازار را

ا قرفۀ القرنفل ین که قرفه ینوع سوم دارچ، کمتر است ین معمولیتر و طعم آن از دارچ کلفت

طعم  یاست ولن یخک است و ازنظر ظاهر مانند دارچینام دارد و در اصل پوست درخت م

ترد است و مانند کندر نرم و  یه کندر است ولیاه است و شبیصمغ گ یمصطک. آن را ندارد

ن شکر آن زمان یشکر سجستان بهتر. اه ترخون استیشه گیعاقرقرحا ر. ستین یدنیجو

باشد که نرم  يد قدریمقدار عسل هم با، شده است ج در بازار عسل کف گرفتهیعسل را. بوده
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 يگریابت درمان دید يبرا. شود یتر م د نرمیشتر عسل اضافه کنیشود و هرچه بر یو مثل خم

گر هم اضافه یب دیبات هشت ترکین ترکیهم وجود دارد که مرکب چهار است عالوه بر ا

  .ستیه آن نیاب است امکان تهیمتأسفانه چون مواد آن کم، است يتر يدارد و درمان قو

ده یبه من رس ینخودک یخ حسن علیاست که باواسطه از ش يگریدرمان د، ن درمانیدوم

  .ا نداردیدارد  ییدانم منشأ روا یو نم

ب از یالط ج و تخم ترب و سنبلیله و اسفرزه از هرکدام دو مثقال و تخم هویتخم شنبل

است و همه مخلوط شود و  یرا سمیجز اسفرزه ز اب شود بهید آسیک مثقال همه بایهرکدام 

  .مصرف شود يک قاشق مرباخوریغذا  هبعد از هر وعد

  .ست بلکه همان زردك استین یفرنگ جین درمان هویج در ایمراد از هو

  .317ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .82ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [2]

  .317ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .402ص، 2ج، البرقىأحمد بن محمد بن خالد ، المحاسن [4]

  .111ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [5]

  .317ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .402ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .499ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .66ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [9]

  .4235ح، 351ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [10]

  .476ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .476ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [12]

  .155ص، خ صدوقیش، الخصال [13]
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  .450ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [14]

  .463ص، 2ج، بن خالد البرقىأحمد بن محمد ، المحاسن [15]

  .73ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [16]
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  93/12/20 رطوبت، کزاز، عام يها يماریب 26

  .است که اختصاص به عضو خاص از بدن ندارد يماریب یعام نوع يماریمراد از ب

  کزاز

، ا خاك استیله آب یوس زخم به ید کزاز معلول زخم و آلودگیات و در طب جدیدر روا

گر به وجود یا علت دیشه یش یدگیکه براثر بر یشه است و زخمیش يبه معنا یکزاز در عرب

ه به یشب یکزاز همراه با تشنج و لرزش و حالت، شود ید و آلوده شود منجر به کزاز میآ

  .کشنده است يمارین بیا، است یگرفتگ برق

أصابته جنابۀ على جرح  ذکر له أن رجال) ه وآلهیصلى اهللا علی (إن النب«: ت آمدهیدر روا

قتلوه قتلهم اهللا ) : ه وآلهیصلى اهللا عل( فأمر بالغسل فاغتسل فکز فمات فقال رسول اهللا، کان به

جنب شده  یخبر دادند که شخص) ص( امبریبه پ«ی عنی] 1[ ».السؤال یإنما کان دواء الع

او هم غسل کرد و  د غسل کند ویبوده و سؤال کرده و به او گفته شد که با یکه زخم یدرحال

همانا ، ها را بکشد فرمود او را کشتند خداوند آن) ص( امبریپ، کزاز مبتال شد و مرد يماریبه ب

  «.جهل سؤال کردن است يدارو

مار بدهند تا خوب شود و هرچه یک نخود به بیاندازه  د بهیبا، ه استیشاف يدرمان دارو

  [2[. تر باشد بهتر است دارو کهنه

  رطوبت بدن

ادشدن آب دهان یعالئم آن ز، ادشدن آب بدن استیز، اد بودن رطوبت بدنیاز ز مراد

پرد  یا موقع حرف زدن آب از دهان میزد و یر یکه موقع خواب آب از دهان م يطور است به

ن یگر باشند همچنید يها د بلغم و خلط هم از نشانهیشا، شود یا آب در دهان جمع میو 

هم از  ینیاد و سر شدن بدن و احساس سنگیاد و خواب زیو تکرر ادرار و تعرق ز يادیز

ست که همه عالئم یالزم ن. شود یمار ابله میت فرد بیرطوبت بدن است و درنها يها نشانه

  .است یها کاف از آن یباهم باشد و تنها مشاهده بعض
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چون صفرا گرم و خشک است فرد مرتب تشنه ، صفرا است، از علل ابتال به رطوبت

: ت آمدهیدر روا. شود یادشدن رطوبت مین باعث زینوشد و ا یاد آب میجه زینتشود در یم

محل «ی عنی] 3[ »المرة الصفراء یومسکن الرطوبۀ ف، المرة السوداء یبوسۀ فیمسکن ال«

اگر علت رطوبت صفرا و  ».سودا است و محل سکونت رطوبت صفرا است یسکونت خشک

د یمار بایدرمان صفرا است و به ب، رطوبت يا شهیاد آب باشد پس درمان ریدن زینوش

  .بوست استیه و یکل يکار گر کمیاز علل د. صفرابر داد

، فلج، و بالهت یعقل گر شود مانند کمید يها يماریتواند منجر به ب یاد میرطوبت ز

  ) .کج شدن دهان و چشم( لقوهی، وانگید

 یذلک خروج الرطوبۀ الت یففق یل من أفواه األطفال من الریسیفأما ما «: ت آمدهیدر روا

ه الرطوبۀ فأخرجته یمۀ کمن تراه قد غلبت علیهم األمور العظیأبدانهم ألحدثت عل یت فیلو بق

ر ذلک من األمراض المتلفۀ کالفالج واللقوة وما یط إلى غیإلى حد البله والجنون والتخل

 یذلک من الصحۀ ف یصغرهم لما لهم ف یل من أفواههم فیأشبههما فجعل اهللا تلک الرطوبۀ تس

ن آب دهان که از یا«ی عنی] 4[ »عرفوهیکبرهم فتفضل على خلقه بما جهلوه ونظر لهم بما لم 

ن رطوبت یاگر ا، ها خارج شود شود که رطوبت از بدن آن یسبب م، زدیر یدهان نوزادان م

 يگرید يها يماریو سبب ب یعقل یکند و جنون و ب یمبتال م یبماند او را به ابله یدر بدن باق

گونه قرار داد که  نیخداوند ا، ها نیکند مانند فلج و لقوه و مانند ا یشود که انسان را تلف م یم

است تا در  یها نعمت آن ين کار برایزد و ایر یم ین رطوبت از دهان بچه در کودکیا

ن نعمت خدا به مردم است که مردم قدر آن را یا، نشوند يماریمبتال به ب یسال بزرگ

زش آب دهان او ناراحت بود یا از ریه بچه را گرفت یگر يد جلوین نبایبنابرا ».دانند ینم

رطوبت در . شود یاو م یزهوشیو سبب ت یسال در بزرگ يماریاز ب يریشگین باعث پیبلکه ا

  .خون غلبه دارد تا بدن رشد کند ین دوره از زندگیرا در اینوزاد از خون است نه از صفرا ز
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واعلم «: ت آمدهیدر روا. از استین ییبدن و جابجا کردن مواد غذا يبرادر اصل رطوبت 

ذلک  یکون فیمن هذه البلۀ إلى مواضع أخر من المرة ف يۀ الغذاء وقد تجریأن الرطوبۀ مط

غذا ) حمال( رطوبت بارکش«ی عنی] 5[ ».بست المرة لهلک اإلنسانیصالح تام لإلنسان ولو 

 يها گر از محلیبه محل د یکند از محل یدا میان پیت جرن رطوبیاز ا يبسا مقدار چه، است

ن یبنابرا ».شود یت تام است و اگر مره خشک شود انسان هالك مین کار صالحیمره و در ا

. از خشک شدن مره يریجلوگ يگریغذا و د ییجابجا یکیده دارد یت رطوبت دو فایروا

ص داده شود با ین تشخیمرگ به علت خشک شدن مره است و اگر ا یو حت يماریب یگاه

نده یم که در آیدار یدرمان آب یدر طب اسالم، توان مشکل را برطرف کرد یدن آب مینوش

  .م خواندیخواه

کان إذا اعتل انسان من أهل الدار «: ت آمدهیدر روا، دیتوان آب نوش یدرمان صفرا م يبرا

وإن قالوا ، سقىیأمر بماء فیف ،هو من المرة الصفراء: فإن قالوا أصفر قال، وجهه یانظروا ف: قال

شد امام  یمار میخانه ب ياز اعضا یکیهرگاه «ی عنی] 6[ ».أمر بالحجامۀیف، أحمر قال دم

فرمود مره است  یگفتند زرد است امام م ید اگر میفرمود به صورت او نگاه کن یم) ع( صادق

فرمود خون  یامام م گفتند قرمز است یاورند که بنوشد و اگر میش آب بیفرمود برا یو امر م

  «.فرمود که او را حجامت کنند یاست و امر م

  رطوبت يها درمان

شکا رجل الى «: ت آمدهیدر روا، ن درمان خوردن خرما و نخوردن آب بعدازآنیاول

شرب الماء ففعل ذلک یق وال یاکل التمر البرنى على الریموسى بن جعفر الرطوبه فأمره ان 

ق یاکل التمر البرنى على الریه فأمره ان یبس فشکا ذلک إلیه الیفذهبت عنه الرطوبه وافرط عل

) ع( اد به امام کاظمیاز رطوبت ز يمرد«ی عنی] 7[ ».ه الماء ففعل فاعتدلیشرب علیو

ن کار را یا، ناشتا بخورد و بعدازآن آب ننوشد یبرن يامام امر فرمود که خرما، ت کردیشکا

به امام ) ادیز یخشک( نیخشک شد و از ا يادیکرد و رطوبت بدنش رفت و بدنش ز
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ن کار را کرد و یا، بخورد و بعدازآن آب بنوشد یت کرد و امام امر فرمود که خرما برنیشکا

  «.بدنش متعادل شد

فکتب ، شکو البخریإن بعض أصحابنا ) ع( کتبت إلى أبى الحسن«: گر آمدهیت دیدر روا

کل التمر البرنى على : هیفکتب إل، بسایشکو یه آخر یوکتب إل: قال "کل التمر البرنى  ": هیإل

شکو ذلک فکتب یه یفکتب إل، ه الرطوبۀیوغلبت عل، ففعل فسمن، واشرب على الماء، قیالر

) ع( به امام کاظم«ی عنی] 8[ ».ه الماء فاعتدلیق وال تشرب علیکل التمر البرنى على الر: هیإل

 یبرن ياو نوشت خرما يامام برا، ارندت دیاد شکایاصحاب ما از رطوبت ز ینوشتم بعض

او نوشت  يکرد و امام برا یت میشکا یامام نوشت و از خشک يبرا يگریکس د، بخور

ن کار را کرد و چاق شد و رطوبت بر یاو هم ا، ناشتا بخور و بعدازآن آب بنوش یبرن يخرما

 ياو نوشت خرما يبرانوشت و امام ) ابتال به غلبه رطوبت( ن رایامام ا ياو غلبه کرد و برا

زمان  ».ن کار را کرد و بدنش متعادل شدیاو هم ا، را ناشتا بخور و بعدازآن آب ننوش یبرن

خوب است که خرما خورده شود و  یاز خشک يریو جلوگ یتحمل تشنگ يروزه برا

  .ده شودیبعدازآن آب نوش

شرب یو، أکل منهیفجعل ، فأتى برطب) ع( کنت مع أبى عبد اهللا«: گر آمدهید یتیدر روا

إنى کنت صاحب : فقلت له، حتى فعل ذلک مرارا، فأکره أن أرده فأشرب، االناء یناولنیالماء و

ه یفف: قال، نعم: فقلت -؟ لک بستان: ب الحجاز فقال لىیطب "أهرن  "بلغم فشکوت إلى 

منه کل : فقال لى، رونیفعددت على حتى بلغت اله، هیفعد على ما ف: قال، نعم: قلت - ؟ نخل

د أن أبزق فال أقدر على یفکنت أر، ففعلت، د أن تنام وال تشرب الماءین تریسبع تمرات ح

فقال أبو ، ففعلت، عتکیال وأمسک حتى تعتدل طبیاشرب قل: فقال، هیفشکوت ذلک إل، ذلک

 يبودم برا) ع( با امام صادق«ی عنی] 9[ ».ت ال أذوقهیأما أنا فلوال الماء بالب) . ع( عبد اهللا

داد و من  یدن آب و به من هم آب میامام خرما آوردند و امام شروع کرد به خوردن و نوش

به امام عرض ، ن کار را چند بار تکرار کردیکه ا نیخوردم تا ا یشدم و آب م یهم مجبور م
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به من گفت ) بیطب، (ت کردمیب حجاز شکایکردم من مبتال به بلغم بودم از بلغم به اهرن طب

ي، دار ییها بشمار چه نخل، بله؟ ن باغ نخل هم هستیو در ا، گفتم بله؟ دیدار ا شما باغیآ

هفت خرما بخور موقع خواب و ) رونیه( نیبه من گفت از ا، رونیدم به هیپس شمردم تا رس

توانستم آب  یکه دهانم خشک شد و نم یین کار را کردم تا جایمن هم ا، بعدازآن آب نخور

آب  ياو گفت که خرما بخور و مقدار، ت کردمیشکا) بیطب( ه اون مشکل را بیا، زمیدهان بر

 یامام فرمودند ول، ن کار را کردمیمن هم ا، عت تو معتدل گرددیدار تا طب بخور و دست نگه

ب یإنما آکل التمر ألستط«: آمده يگریت دیو در روا ».خورم یمن اگر آب نباشد خرما نم

ن است که ین کار امام ایعلت ا ».از آب لذت ببرم خورم تا یخرما م«ی عنی] 10[ »ه الماءیعل

ا لذذه اهللا عز وجل یالدن یمن تلذذ بالماء ف«: ت آمدهیدر روا. لذت بردن از آب مستحب است

ا لذت ببرد خدا به او یکه از خوردن آب در دن یکس«ی عنی] 11[ ».من أشربۀ الجنۀ

  «.دهد تا لذت ببرد یبه او م یبهشت يها یدنینوش

  .اختصاص ندارد یبرن يت تنها به خرماین خاصیات ذکرشده ایبه روا با توجه

کثره التمشط تذهب بالبلغم «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ن درمان شانه کردن سر استیدوم

اد شانه کردن بلغم را برطرف یز«ی عنی] 12[ ».ذهب باصلهیقطع الرطوبه ویح الراس یوتسر

  «.کند یکن م شهیرطوبت را ر، کند و شانه کردن سر یم

ه یعل( إن موسى بن عمران«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ل استین درمان اطرفیسوم

لج واالملج یوالبل، لجیأخذ الهلیشکا إلى ربه تعالى البلۀ والرطوبۀ فأمر اهللا تعالى أن ) السالم

 ».فلیعندکم الطرسمونه ی يهو الذ) : ه السالمیعل( ثم قال أبو عبد اهللا، أخذهیعجنه بالعسل ویف

و رطوبت و خداوند به  يت کرد از تریخداوند شکا يسو به) عی (حضرت موس«ی عنی] 13[

ر درست کند و مصرف یو با عسل خم) اب کندیآس( ردیله و آمله را بگیله و بلیاو امر کرد هل

 يها يماریاز ب ياریبس يفل برایطر ».فل استیطر ين همان دارویسپس امام فرمودند ا، کند
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لقوه و عدم ي، سکته مغز، غلبه رطوبت، غلبه بلغم، سمیاست مانند رمات یسخت درمان خوب

  .تمرکز حواس

له یاند از هل له عبارتیانواع هل، اه استیله سیمراد هل، له اشاره نشودیهرگاه به نوع هل

که  یوقت، هستند یکیله در اصل یتمام انواع هلی، له برنجیو هل یله کابلیهل، له زردیهل، اهیس

له یند هلیگو یتر شد به آن م بزرگ یوقتی، له برنجیند هلیگو یله کوچک است به آن میهل

 یلیخ یوقت، له زردیند هلیگو یشود و به آن م یتر شود رنگ آن زرد م بزرگ یوقت، اهیس

ز و یر یله برنجیهلی. له کابلیند هلیگو یشود و به آن م یرنگ م يا د قهوهیبزرگ شد و رس

اه است که یله سیگر هلینوع د، ندیگو یهم م ینیله چیدانه برنج است و به آن هل کیاندازه  به

اه یله سیهل«ی عنی] 14[ ».لجۀ السوداء من شجر الجنۀیالهل«: در مورد آن فرموده) ص( امبریپ

اه هسته نرم یله سیهل، له بخورندیو دستور دادند که مردم هر سه روز هل ».از بهشت آمده

امام . له زرد صفرابر استیهل، اه سودا بر استیله سیهل، شود یاب میآس دارد و تمام آن

است  يب هندیک طبیبا  يا لج دارند که در اصل منظرهیبه نام رساله اهل يا رساله) ع( صادق

 یه کمین تفاوت که بلیله زرد است با ایه هلیله شبیبل. عالقه دارد مطالعه کند یو اگر کس

د یاب کردن بایله زرد هسته سخت دارند و قبل از آسیله و هلیبل، تر است و دم دارد صاف

شده و شکل  که پوست و هسته آن گرفته يا آمله یعنیآمله مغشر . هسته آن جدا شود

  .است یباً طوسیندارد و رنگ آن تقر یمشخص

 -عجن بالعسل یغلى بسمن البقر ویلج وأملج یلج األسود وبلیالهل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

اضافه کرده  يبه آن روغن زرد گاو، له و آملهیاه و بلیله سیهل«ی عنی] 15[ ».-فل یالطر یعنی

اندازه دو  د بهیعسل با ».فل استین همان طریا، دیر درست کنید و با عسل خمیو بجوشان

ک ماه بماند تا اثر آن ید به مدت یبات بایپس از آماده شدن ترک، بات باشدیگر ترکیبرابر د

  .شتر شودیب



281 

 

چون روغن زرد ، آمده با روغن آغشته شود، جوشاندن با روغن يجا گر بهیت دیدر روا

  .تر خواهد بود ن روش ارزانیفل به ایدرست کردن طر، گران است

فل یوم من االطریتناول کل یذهب عنه البلغم فلیومن اراد ان «: ه آمدهیدر رساله ذهب

هرروز ناشتا ، خواهد بلغم از او برطرف شود یکه م یکس«ی عنی] 16[ »)مثقاالً واحداً( االصغر

فل هم درمان بلغم است هم درمان یطر »)دهم گرم چهار و شش( ک مثقالیفل زرد یاز طر

فل باشد یفل زرد همان طرید مراد از طریشا. ن دو باهم تالزم داشته باشندید ایرطوبت و شا

شود  یل میرنگ آن به زرد متما ین حالت کمیرا در ایشده است ز که با روغن زرد درست

له زرد یاه از هلیله سیهل يجا باشد که در ساخت آن به یفلید هم مراد طریالبته شا

  .شده است استفاده

الحسن  یعن أب، نییعن بعض الواسط«: ت آمدهیدر روا، شن استین درمان آویچهارم

از  يمرد«ی عنی] 17[ ».قیستف السعتر على الریه رطوبۀ فأمره أن یه السالم أنه شکا إلیعل

امام به او امر نمود ، ت کردیاز رطوبت شکا) ع( به امام کاظم) در عراق يا منطقه( اهل واسط

  «.بخورد) صورت خشک به( اب کند و ناشتایشن را آسیکه آو

البکاء من المنفعۀ واعلم أن  یا مفضل ما لألطفال فیاعرف «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

مۀ من ذهاب یلۀ وعلال عظیهم أحداثا جلیها أحدثت علیت فیأدمغۀ األطفال رطوبۀ إن بق یف

أبدانهم  یعقبهم ذلک الصحۀ فیل تلک الرطوبۀ من رءوسهم فیسیره والبکاء یالبصر وغ

وجود  یه کردن بچه چه منفعتیمفضل بدان در گر يا«ی عنی] 18[ »أبصارهم یوالسالمۀ ف

وجود دارد که اگر در آن بماند سبب مشکالت بزرگ و  یها رطوبت بدان که در مغز بچه، دارد

ها  ه کردن رطوبت را از سر آنیرازآن و گریشود ازجمله کور شدن و غ یسخت م يها يماریب

  «.به دنبال دارد در بدن و چشمانشان یکند و سالمت یخرج م

  .68ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .124ص، اتیسابور الزابن ، طب األئمۀ [2]
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  .286ص، 58جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .53صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [4]

  .73صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [5]

  .101ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [6]

  .66ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .533ص، 2ج، محمد بن خالد البرقىأحمد بن ، المحاسن [8]

  .538ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [9]

  .382ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .381ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .66ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .193ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .237ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]

  .240ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [15]

  .42ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [16]

  .375ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [17]

  .53صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [18]
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  93/12/23 سحر، زخم چشم 27

مانده راجع به رطوبت کودکان و نوزادان  يا نکته، و غلبه رطوبت تمام شد بحث رطوبت

ه یگر ید و وقتیآ یها آب م د که کودکان و نوزادان از دهان آنینیب یم، د گفته شودیکه با

د است یار مفیزند که نشانه غلبه رطوبت است و خارج شدن آن بسیر یاد اشک میکنند ز یم

رد وگرنه خطرناك یصورت گ يرید تدبیسرش هم گرم باشد بااد باشد و یاگر رطوبت ز یول

با  يریگ خون( د حجامت نقره انجام شودیهرماه بای، ن است که از چهارماهگیر ایتدب، است

 ياحتمال ابتال به فلج و کور یسال ا بزرگی یو اگر انجام نشود ممکن است در کودک) بادکش

 يبرا یشود ول یم یرا باعث فراموشیشده ز یساالن نه بزرگ يحجامت نقره برا، ار استیبس

البکاء من  یا مفضل ما لألطفال فیاعرف «: ندیفرما یم) ع( امام صادق. کودکان استثنا شده

لۀ وعلال یهم أحداثا جلیها أحدثت علیت فیأدمغۀ األطفال رطوبۀ إن بق یالمنفعۀ واعلم أن ف

عقبهم ذلک الصحۀ یمن رءوسهم ف ل تلک الرطوبۀیسیره والبکاء یمۀ من ذهاب البصر وغیعظ

 یه کردن بچه چه منفعتیمفضل بدان در گر يا«ی عنی] 1[ »أبصارهم یأبدانهم والسالمۀ ف یف

وجود دارد که اگر در آن بماند سبب مشکالت  یها رطوبت بدان که در مغز بچه، وجود دارد

رطوبت را از  ه کردنیرازآن و گریشود ازجمله کور شدن و غ یسخت م يها يماریبزرگ و ب

  «.به دنبال دارد در بدن و چشمانشان یکند و سالمت یها خرج م سر آن

  زخم چشم

اگر «ی عنی] 2[ »نیتم ان اکثر مو تاکم بالعیلو نبش لکم عن القبور لرأ«: ت آمدهیدر روا

ن یبا توجه به ا ».زخم است ها به خاطر چشم شتر مردهید که بید دیقبرها باز شود خواه

  .در خاك یخواهد ماند حت یزخم باق شمت اثر چیروا

ها  يمارین سنخ بیمعمول در مورد ا يها زخم است و درمان ها معلول چشم يماریب یبرخ

  .ن داردییپا ییا کارایست یکارساز ن
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د مثل یاورد و ذکر و دعا بگویند نام خدا بر زبان بیبب يزیشده که شخص هرگاه چ هیتوص

  .نگذارد يگریبر د ماشااهللا گفتن تا چشم او اثر سوء

  زخم درمان چشم

، ن لتدخل الرجل القبریإن الع«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ک ذکر استین درمان یاول

گ یکند و شتر را وارد د یمرد را وارد قبر م، زخم حق است چشم«ی عنی] 3[ ».والجمل القدر

  «.کند یم

زخم حق است و  چشم«ی عنی] 4[ ».ن حق تستنزل الحالقیإن الع«: گر آمدهیت دیدر روا

  «.کند یقله کوه را م

از چشم خودت بر  یستیمن نیا، زخم حق است چشم«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

بگو ی، زخم بزن را چشم) ا خودتی (یکه کس يدیاگر ترسي، گریو نه از خودت بر د، خودت

  [5[ ».سه مرتبه، میالعظ یما شاء اهللا ال قوة إال باهللا العل

دوم نگاه کردن است و سوم حرف ، است) توجه( اول الطفات، دارد یراحلزخم م چشم

ت کند به قلب و شخص آرزو کند که طرف مقابل مثالً یاگر الطفات و توجه به قلب سرا. زدن

شود  یز کند میاگر نگاهش را ت یول، شود حسد ین میا، ن برودیاش از ب یا سالمتیمالش 

  .بزندکند که حرف  یر میتأث یچشم و وقت

 حسن) ص( امبریپ«: ندیفرما یم) عی (حضرت عل، است) ع( نیه حسنین درمان رقیدوم

ذکما بکلمات اهللا التامات وأسمائه الحسنى کلها عامۀ من یأع، ه کردندیرا رق) ع( نیو حس) ع(

) ص( امبریسپس پ، ن المۀ ومن شر حاسد إذا حسدیشر السامۀ والهامۀ ومن شر کل ع

  [6[ ».کرد یذ میرا تعو) ع( و اسحاق) ع( لین نحو اسماعیبه هم) ع( میفرمودند حضرت ابراه

شده  ن امور فراموشیامروزه ا یه خواندن تخصص داشتند ولیدر رق یدر گذشته کسان

 »خواند یه میرق یچه کس«ی عنی] 7[﴾لَ منْ راقٍیوق﴿: در قرآن آمده، قت داردیکه حق یدرحال



285 

 

د به صورت انشا ین که بایدارد و مهمتر از همه ا یه خواندن روش خاصیبه نظر من رق

  .خوانده شود نه اخبار

ن والحمى والضرس وکل ذات هامۀ یال باس بالرقى من الع«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ه یرق«ی عنی] 8[ ».عرفهیئا ال یته وعوذته شیرق یدخل فیقول ال یلها حمۀ إذا علم الرجل ما 

که ی) وانیا حیحشره ي (زیدرد و هر چ زخم و تب و دندان شمچ يبرا، ندارد یخواندن اشکال

ه و یداند وارد رق یکه نم يزیچ، د بداندیگو یآنچه را که م یشرط آنکه مرد معن به، زهر دارد

ها به  هیاز رق ياریجهت است که بس ت ذکر شد ازآنین روایکه در ا یشرط ».عوذه نکند

ز یآم است و ممکن است مطالب شرك. . .) و يا عبری يهند( گانه و ناشناسیب يها زبان

  .داشته باشد

 فقال رسول اهللا) ص( فذکر ذلک لرسول اهللا، نیأصاب رجل لرجل بالع«: ت آمدهیدر روا

 امبرین خبر را به پیگر را چشم زد و ایکس د یکس«ی عنی] 9[ ».هیرقیالتمسوا له من ) : ص(

ن یت چنین روایاز ا ».ه بخواندیش رقیبراد که یدا کنیپ یشان فرمودند کسیرساندند و ا) ص(

  .دا کندین مردم رواج پیه خواندن بیخواستند که رق یم) ص( امبریشود که پ یاستفاده م

ه وآله یکان رسول اهللا صلى اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، ن استین درمان حمد و معوذتیسوم

مسح ین ثم یالکتاب والمعوذته فقرأ فاتحۀ یدین أو صداع بسط یوسلم إذا کسل أو اصابته ع

ا یشدند  یکسل م) ص( امبریهرگاه پ«ی عنی] 10[ ».جدیذهب عنه ما کان یبهما وجهه ف

کردند و سوره  یدو دست خود را باز م، شدند یگرن میا دچار مید یرس یبه او م یزخم چشم

ف کردند و مشکلشان برطر یخواندند سپس با دست صورتشان را مسح م ین میحمد و معوذت

  «.شد یم

ک یفإذا أصابک ذلک فارفع کف، حق: فقال؟ نیوسأله رجل عن الع«: : آمده یتیدر روا

ک فإنه یوامسحهما على نواص، نیوالمعوذت) قل هو اهللا أحد( و) الحمد هللا( حذاء وجهک واقرأ

شان فرمودند ید و ایپرس) ع( زخم از امام رضا درباره چشم يمرد«ی عنی] 11[ ».نافع بإذن اهللا
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د دو دست خود را باال ببر مقابل صورت یبه تو رس یزخم اگر چشم، حق است و باور کن

همانا نافع ، خود مسح کن یشانیپ ين را بخوان و روید و معوذتیخود و سوره حمد و توح

  «.متعال ياست به اذن خدا

راست فوت کند و  ینیچهار مرتبه ب«: شده از زراره نقل، ه چشم استین درمان رقیچهارم

د باسم اهللا ال بأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت یسپس بگو، چپ ینیسه مرتبه ب

ت از مکارم االخالق است و ین روای] البته چون ا12[ ».کشف البأس إال أنتیال  یالشاف

  .ستیاعتماد ن قابل یلیسند ندارد خ

ذ یاهللا أعسد باسم ین را بنویسوره حمد را بخواند و ا«: ت آمدهیدر روا، ن درمانیپنجم

ن ناظرة وأذن سامعۀ یفالن بن فالنۀ بکلمات اهللا التامات من شر خلق وذرأ وبرأ ومن کل ع

، له ورجلهیطان وخیطان وعمل الشیومن شر الش، میعلى صراط مستق یإن رب، ولسان ناطق

) و همراه خود داشته باشد، (ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقۀ یا بنیوقال 

  .ت هم از مکارم االخالق استین روای] ا13[ ».

ل دامس یابس ولیاللهم رب مطر حابس وحجر «، زخم چشم ين درمان عوذه برایششم

، فارجع البصر هل ترى من فطور﴿، ده ونحره ومالهیک یه فین علین العیابس رد عیورطب و

  [14[ ».﴾ریک البصر خاسئا وهو حسینقلب إلین یثم ارجع البصر کرت

سوره ) ا دستیبر گردن ( زان کنیس و آویبخوان و بنو«: ت آمدهیدر روا، درمانن یهفتم

ک توکلت یو اللهم أنت ربى ال إله إال أنت عل یالکرس تید و آین و سوره توحیحمد و معوذت

ل ما شاء یاهللا ونعم الوک یم حسبیالعظ یم ال حول وال قوة إال باهللا العلیوأنت رب العرش العظ

ر وان اهللا قد احاط بکل شئ علما یکن اشهد ان اهللا على کل شئ قدیشأ لم یاهللا کان وما لم 

تها یومن شر کل دابۀ أنت اخذ بناص یواحصى کل شئ عددا اللهم انى اعوذ بک من شر نفس

ه توکلت وهو رب یاهللا ال إله إال هو عل یم فان تولوا فقل حسبیان ربى على صراط مستق

ابس وماء فارس وشهاب یم بسم اهللا رب عبس عابس وحبس حابس وحجر یالعظالعرش 
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 یه فیه وعلى احب الناس إلین علین العاین رددت عین العایقابس من نفس نافس ومن ع

م وکتبنا یق بسم اهللا الرحمن الرحیلیق ماله یق وعظم دقیق وشحم وسیته دم رقیکبده وکل

ن واالنف باالنف واالذن باالذن والسن بالسن یلعن بایها ان النفس بالنفس والعیهم فیعل

  [15[ ».مایدنا محمد وآله وسلم تسلیوالجروح قصاص وصلى اهللا على س

باسم «: خوانده) ص( امبریپ يل براین عوذه را جبرئیا، ل استیه جبرئین درمان رقیهشتم

  [16[ »کیشفین واهللا یک من حاسد وعیؤذیء یک من کل شیاهللا أرق

ا یروزه و ین معروف است که فیبهتر است در انظار جلب توجه کرد و همچن یبطور کل

  .شود یزخم م رنگ باعث رفع چشم یاجسام آب

  ا جادویسحر 

در قرآن هم به سحر اشاره شده است  یقت دارد حتیاست و حق يماریسحر هم از علل ب

  [17[﴾علِّمونَ النَّاس السحرَینَ کَفَرُواْ یاطیولَکنَّ الشَّ﴿

ن از پدرانش به یا، میامال کرده و ما نوشت) ع( ن عوذه را امام صادقیا«: ت آمدهیدر روا

که جادو شده  یشود و به کس یک کاغذ نوشته می يرو، کند یده و سحر را باطل میاو رس

ن یصلح عمل المفسدیبطله ان اهللا ال یقال موسى ما جئتم به السحر ان اهللا س﴿شود  یزان میآو

أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها رفع سمکها ﴿ ﴾اهللا الحق بکلماته ولو کره المجرمونحق یو

ن والقى یعلمون فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغریفوقع الحق وبطل ما کانوا ﴿ات یاآل ﴾فسواها

  [18[ »﴾ن رب موسى وهارونین قالوا آمنا برب العالمیالسحرة ساجد

  ریخناز

  .سرطان پوست استشتر یر سرطان و بیمراد از خناز

از دختران ما مبتال به  یکی«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، ک دعا استین درمان یاول

ا ید ین را بگوین دختر بگو که ایبه ا یعل يا نزد من آمد و گفت یکس، ر شد در گردنیخناز

ن کار را کرد و خداوند ین دختر ایا، ن را تکرار کندیاي، دیا سیا رب یم یا رحیرؤوف 
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له آن یوس مان بهیاست که جعفر بن سل یین دعا همان دعایر را از او برطرف کرد و ایخناز

  [19[ ».خوب شد

اء یدر کتاب ض، خرچنگ است یسرطان به معن یدر عرب، ن درمان خرچنگ استیدوم

د و آن را یقرار ده یک خرچنگ را در ظرف، ین آمده درمان سرطان خرچنگ استیالصالح

اء یکتاب ض. ستیت نیه رواین توصیالبته ا. دیا خوب برشته شود و بخورد تیدر کوره بگذار

در کنار  يا ن کتاب در هر خانهیدر عراق ا یست ولیران متداول نین در ایالصالح

  .الجنان وجود دارد و موردتوجه است حیمفات

  .53صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [1]

  .121ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .386صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .6ص، 60جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .386صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .569ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .27هیآ، امتیسوره ق [7]

  .48ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [8]

  .110صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [9]

  .39ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [10]

  .413صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]
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  93/12/24 سردرد 28

تواند  یسردرد م) ، علت یحداقل س( دارد يادیاالبتال است و علل ز عام يماریسردرد ب

سرطان و ی، خون کم، غلبه خون، غلبه صفرا، بوست مزاجی، ینیب یگرفتگ، معلول ضعف چشم

  .تومور باشد

  سردرد يها درمان

ه وآله کان یأن رسول اهللا صلى اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان روغن کنجد استیاول

هرگاه مبتال ) ص( امبریپ«ی عنی] 1[ ».إذا اشتکى رأسه استعط بدهن الجلجالن وهو السمسم

 ».همان کنجد است) جلجالن( نیختند و ایر یم ینیشدند روغن جلجالن در ب یبه سردرد م

است و در مکاتب  یدر طب اسالم یک روش درمانیکه  ینیختن دارو در بیر یعنیسعوط 

) . ا چپیراست ( طرف دهان کیختن دارو در یر یعنیلدود ، شود یده میگر کمتر دید یطب

روغن کنجد  ازآنجاکه، ه کنجد استیهم هست که استفاده از روغن بنفشه پا يگریدرمان د

ه کنجد یاگر روغن بنفشه پا، سردرد است يسردرد است و روغن بنفشه هم دارو يخود دارو

  .د خواهد بودیدرمان سردرد مف يباشد از دو جهت برا

شتر در شمال و یزمستان و اول بهار است و ب یانیپا يش گل بنفشه روزهایزمان رو

نا من یأتیما «: ندیفرما یم) ع( ام صادقام، ن بنفشه از خراسان استیبهتر، دیرو یخراسان م

 ه شمایتر از بنفشه از ناح محبوب يزیچ«ی عنی] 2[ ».نا من البنفسجیتکم شئ أحب إلیناح

فإن له فضالً ، کم بدهن البنفسجیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ ».است  دهیبه ما نرس) خراسان(

 يرا برتریز، باد روغن بنفشهبر شما «ی عنی] 3[ »على سائر الخلق یعلى األدهان کفضل

  «.گر مردمان استیمن بر د يها مانند برتر گر روغنیروغن بنفشه بر د

ن است ییت آن پایفیا کیاست  یا تقلبیکه در بازار موجود است  يا متأسفانه روغن بنفشه

د ممکن است اثر نکند و بهتر است که خودتان آن را درست یها استفاده کن رو اگر از آن نیازا

آن  يد و رویقرار ده يا شهیش) حاًیترجی (بنفشه را در ظرف، ه روغن بنفشهیته يبرا، دیکن
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توان آن را  یم، دیک ماه آن را بگذار، یها برسد گل يکه رو ییخته تا جایروغن کنجد ر

آفتاب قرار داد و هرچند روز آن را تکان داد تا ) میرمستقیغ( شه در معرض نوریپشت ش

م یتوان روغن را صاف کرد و اگر بخواه یک ماه میپس از ، شود مواد آن خوب جابجا

ن یم و اگر ده ماه ایک ماه بگذاریم و یزید دوباره در آن گل بریم بایداشته باش يروغن بهتر

ها  يماریو مؤثر در درمان انواع ب یار عالیآمده بس دست م روغن بنفشه بهیکار را انجام ده

را یخشک استفاده شود و بدون ساقه باشد ز مهیبنفشه از گل نه روغن یبهتر است در ته. است

دقت شود که از ، شود یر جذب میزند و اگر خشک باشد مواد آن د یاگر تر باشد کپک م

 يروغن بنفشه عالوه بر سردرد برا. د استفاده کردیم آفتاب نبایو نور مستق) حرارت( آتش

  .درمان استي) مغز ضربه( ب مغزیت و آسینوزیس

ي نزد امام حسن عسکر يروز«: ت آمدهیدر روا، قرآن است يها هین درمان آب و آیمدو

شه یامبر خانواده من همیپسر پ يا ت کردیاز برادران ما به امام شکا یکیحاضر شدم و ) ع(

امام ، مرد پاسخ داد سردرد؟ ستین درد چیامام فرمودند ا ین درد لعنتیشوند به ا یمبتال م

ن کفروا ان السموات واالرض یر الذیر و بر آن بخوان أو لم یآب بگوان یک لیفرمودند 

گر ید، سپس آن را بخور، ؤمنونیافال  یوکانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شئ ح

ت در کتاب طب االئمه آمده که ین روای] ا4[ ».د انشا اهللایه سردرد نخواهد رسیاز ناح یبیآس

از به ین درمان نیق نشده لذا ایق است در کتب رجال توثآن که اسحا يراو یمعتبر است ول

  .تجربه دارد

ده ید است و حداقل فایسردرد مف يکل انواع حجامت برا، ن درمان حجامت استیسوم

  .حجامت درمان سردرد است

وم الثالثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو الحدى یمن احتجم «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

له شفاء من کل داء من أدواء السنۀ کلها وکانت لما سوى ذلک شفاء ن من الشهر کانت یوعشر

که حجامت کند در  یکس«ی عنی] 5[ ».من رجع الرأس واألضراس والجنون والجذام والبرص
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درمان کل ، کم ماه باشدیست و یا بیا نوزدهم یشنبه که مصادف با هفدهم  روز سه

درد و  گر درمان سردرد و دندانید يها حجامت در زمان یسال خواهد بود ول يها يماریب

را  ینیک وجب باالتر از نوك بید یحجامت سر با يبرا ».است یسیجنون و جذام و پ

  .حجامت کرد

إذا «: ه آمدهیدر رساله ذهب، دن آب ولرم قبل از ورود به حمام استین درمان نوشیچهارم

دخولک بخمس جرع من ک فابدأ قبل یؤذیرأسک ما  یأردت دخول الحمام وأن ال تجد ف

هرگاه «ی عنی] 6[ ».قۀیمن وجع الرأس والشق - إنشاء اهللا تعالى  -فإنک تسلم ، ماء فاتر

قبل از ورود به ، ت کندیکه تو را اذ يدر سر نشو يزیو مبتال به چ يوارد حمام شو یبخواه

ه قیشق ».قهیاز سردرد و شق يشو یمن میحمام پنج جرعه آب ولرم بنوش به خواست خدا ا

  ) .ا چپیمه راست ین( مه سر استیک نیدرد در 

ه یدر رساله ذهب، سر بعد از ورود به حمام است يختن آب گرم روین درمان ریپنجم

داخل حمام  یوقت«ی عنی] 7[ ».ه عند دخول الحمامیصب الماء الحار علیخمس مرات «: آمده

باره  کیار گرم بوده انتقال یم حمام بسیچون در قد ».زیسر بر يپنج مرتبه آب داغ رو يشد

و  یآمادگ يتوانست باعث سردرد شود و برا یط حمام میرون به محیط سرد بیاز مح

سر شده است از  يختن آب گرم رویه به خوردن آب ولرم و ریاز سردرد توص يریجلوگ

شده که پا با آب سرد شسته شود تا بدن آماده و رود به  هیهنگام خروج از حمام توص یطرف

  .ط سرد شودیمح

ت یکه از سردرد شکا یکس«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ک عوذه استین درمان یششم

 یالبر والبحر وما ف یسکن له ما ف يد اعوذ باهللا الذیدارد سر را با دست مسح کند و بگو

ن ی] ا8[ ».شود یهمانا سردرد برطرف م، هفت مرتبه، میع العلیالسموات واالرض وهو السم

  .شتر دعاها آمده استید است و در بیار مفیسردرد بس يه برایآ
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از ) ع( ت کردم به امام صادقیشکا«: ت آمدهیدر روا، ک استجاره استین درمان یهفتم

ن را بگو یامام فرمودند دستت را بر سر قرار بده و ا، روز مبتال به سردرد هستم شبانه، سردرد

م اللهم انى یع العلیالسماء وهو السم یف االرض وال یضر مع اسمه شئ فیال  يبسم اهللا الذ

همانا به اذن خدا ، هفت مرتبه، ه وآله لنفسهیر بک مما استجار به محمد صلى اهللا علیاستج

  [9[ ».ابدی ین میتسک

عرض ) ع( به امام کاظم یداود رق«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استین درمان یهشتم

ن سردرد یبسا من به خاطر ا هست چه يشه در سرم دردیفرزند رسول خدا هم يا کند یم

 يزیداود هرگاه چ يا امام فرمودند، کند از نماز شب یکشم و مرا مشغول م یم یخواب یب

ع ماا یمن جم یذ نفسین را بگو اعوذ باهللا واعیبا دستت سرت را مسح کن و ا ياحساس کرد

باهللا عز  یذ نفسیفاجر اعجاوز هن بر وال یال  یم وکلماته التامات التیعترانى باسم اهللا العظ

 یک إال اجرتنیار اللهم بحقهم علین االخیه وآله الطاهریوجل وبرسول اهللا صلى اهللا عل

ن دعا یکه در ا يعتری] کلمه 10[ ».رسد یگر به تو ضرر نمین دیهمانا بعدازا، مشکاتى هذه

بوده باشد  ن سردرد معلول جنونیرود پس ممکن است که ا یجنون بکار م يآمده معموالً برا

 يجه گرفت موجودیتوان نت یم، است ين آمده نه موجود خوب و نه موجود فاجریو همچن

  .طان استیا شیاد جن یز احتمال ا فاجر باشد و بهیتواند خوب  یرساند م یب را مین آسیکه ا

ان ما یعیبه ش«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، سردرد است يم برایعظ ین درمان اسامینهم

نزد  یاست و منزلت یمیعظ ین اسامیا، ا طناتیا طمنۀ یا ذر یا طاهى ید یاموزیسردرد ب يبرا

  [11[ ».کند یها درد را برطرف م ن نامیله ایوس خداوند دارد و خداوند به

حضرت ابا عبد اهللا الصادق «: ت آمدهیدر روا، است یدرمان سردرد دائم، ن درمانیدهم

ن فجعل یه وسلم ثم سأله عن شئ من أمر الدیحاج فدخل عل یه السالم وقد جائه خراسانیعل

من  یا منذ خرجت من منزلیابن رسول اهللا ما زلت شاکیفسره ثم قال له یه السالم یالصادق عل

وجع الرأس فقال له قم من ساعتک هذه فادخل الحمام وال تبتدأن بشئ حتى تصب على 
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بعد ذلک ان شاء اهللا  یة فانک ال تشتککل مر یراسک سبعۀ اکف ماء حارا وسم اهللا تعالى ف

از اهل خراسان نزد امام آمد و  ینزد امام صادق حاضر شدم و شخص«ی عنی] 12[ ».تعالى

آن ( د و امام هم پاسخ داد سپسیپرس یاز مسائل شرع يزیبود و سالم کرد سپس چ یحاج

امام فرمودند ، ارمام خارج شدم سردرد د که از خانه یفرزند رسول خدا از زمان يا گفت) مرد

د یزیسر بر ينکه هفت کف آب داغ روید تا اینکن يچ کارید و هیهمان لحظه وارد حمام شو

  «.داشت یگر درد نخواهیهمانا به خواست خدا د، متعال را ببر يو در هر مرتبه نام خدا

ولَو أَنَّ ﴿ن را بخوان یا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، از قرآن است یاتین درمان آیازدهمی

یقُرْآنًا سمرُ جاألَم ل لِّلّهتَى بوالْم بِه کُلِّم أَو ضاألَر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب بِه ایرَت13[﴾ع [﴿ تَکَاد

 اتاومایالسدالُ هرُّ الْجِبتَخو ضتَنشَقُّ الْأَرو نْه14[﴾تَفَطَّرْنَ م [﴿ن بلْنَا معجینِ أَیوا یددس هِم

ا سماء یماءك و یا أَرض ابلَعیلَ یوق﴿] 15[﴾بصرُونَینَاهم فَهم الَ یومنْ خَلْفهِم سدا فَأَغْشَ

عیأَقْل غیوقُضاء والْم یض ودلَى الْجع تتَواسرُ وياألَم قیوممِ الظَّالا لِّلْقَودعن ﴿] 16[﴾نَیلَ بفَم

د اللَّه فَوقَ ی﴿] 17[﴾امٍ أَو صدقَۀٍ أَو نُسکیۀٌ من صیضًا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفدیکَانَ منکُم مرِ

لَه ما ﴿ يا وجع الرأس بالذی] اسکن سکنتک 18[﴾نکُثُ علَى نَفْسهیهِم فَمن نَّکَثَ فَإِنَّما یدیأَ

کَنَ فلِ یاللَّ یسمالس وهارِ والنَّهیولالْع یعات ین آی] با توجه به ا20[ ».]19[﴾م﴿قیلَ یو ضا أَر

لَعیاب و اءكیمعاء أَقْلمیا س غاءیوالْم جه گرفت که سردرد معلول ید بتوان نتیشا ﴾. . . ض

  .رطوبت است

کتب االذان ی«: آمده تیدر روا، زان کردن اذان و اقامه استین درمان آویدوازدهم

برطرف  يد برایسیاذان و اقامه را بنو«ی عنی] 21[ ».هیعلق علیو، لرفع وجع الرأس، واالقامۀ

سردرد  يباشد که برا يد مراد درمان بعدیشا ».دیزان کنیمار آویکردن سردرد و بر شخص ب

  .است یهمراه با گرم

  است یکه همراه با گرم يدرمان سردرد
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ک مربع یکه در سر است  یهر سردرد و هر گرم يبرا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

. صولۀ حر النار یبسم اهللا الرحمن تطف: ن شکلید حر النار به ایسید در وسط مربع بنویبکش

زان ید و آویسیو اذان و اقامه را بنو، وآله وسلم ید بسم اهللا وصلى اهللا على النبییسپس بگو

] 22[ ».متعال يابد به اذن خدای ین میهمان ساعت تسکو سردرد در  یگرم، مارید بر بیکن

و وسط آن حر النار و  ید بسم اهللا و در سمت راست تطفیسیدن مربع در باال بنویپس از کش

ف السند است و هرچند در طب یت ضعین روایا. ن آن الرحمانییسمت چپ صولۀ و در پا

  .از به تجربه داردین یاالئمه آمده ول

  است يکه همراه با سرد يدرمان سردرد

 یرأس یدا فیه السالم انى اجد بردا شدیکتبت الى أبى الحسن الرضا عل«: ت آمدهیدر روا

بسعوط العنبر والزنبق بعد الطعام  یفکتب ل یغشى علیاح کدت ان یحتى إذا هبت على الر

شدت سرد  هنوشتم که سرم ب) ع( من به امام رضا«ی عنی] 23[ ».تعافى منه باذن اهللا جل جالله

من نوشت بر تو  يامام برا، ک است که غش کنمیوزد نزد یباد م یکه وقت ییشود تا جا یم

عنبر  »ي.شو یبه اذن خدا خوب م، بعد از غذا، عنبر و زنبقی) نیختن دارو در بیر( باد سعوط

آسمان ، رسایگل است که به آن ا یرند و زنبق هم نوعیگ یا میعطر است که از در ینوع

شه آن موجود یشود که در بازار ر یهم گفته م ید و رازقیسوسن سف، سوسن آزادی، جون

. اب و با عنبر مخلوط کردیشه آن را آسید رین دارو هم بایه ایته ياست و ظاهراً برا

  .از به تجربه داردین درمان نیق نشده ایازآنجاکه حناط در کتب رجال توث

  ددر درمان التهاب سر و سردرد همراه با دندان

حتى تورم  ینیع یوضربانا ف یواضراس یرأس یجانا فیه هیشکوت إل«: ت آمدهیدر روا

ه من هذا السکر یک بهذا الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب علیه السالم علیمنه فقال عل یوجه

قبل ان  یلتیفعالجته من ل یقال فانصرفت الى منزل، دفع ضررهیسکنه ویالطبرزد واکثر منه فانه 

 به امام صادق«ی عنی] 24[ ».ت بحمد اهللا ومنهیه فاصبحت وقد عوفیانام وشربته ونمت عل
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م و احساس رگ زدن در چشم یها که در سر داشتم و در دندان یجانیت کردم از هیشکا) ع(

ر و یر و فشار بده و آب آن را بگیرا بگ یامام فرمودند کاسن، که صورتم ورم کرد ییتا جا

دهد و ضرر آن را  ین میهمانا آن را تسک، اد کنیز و شکر آن را زیکر طبرزد برآن ش يرو

دم و ین کار را کردم و نوشید من به خانه برگشتم و همان شب ایگو یم يراو، کند یبرطرف م

م یریتر آب بگ یاگر از کاسن ».ن حال و صبح که شد خوب شدم به حمد خدایدم با همیخواب

د باشد و ید مفید شایخشک را بجوشان یتر در دسترس نبود کاسن یاگر کاسن یبهتر است ول

، جز گالب م بهیات نداریاستفاده از عرق یرا در طب اسالمید زید از عرق آن استفاده کنینبا

ات در آن الکل دارد و علت آن یکردند و متوجه شدند که عرق یاز دوستان بررس یراً بعضیاخ

ت هم آمده یدر روا، کند ید الکل میر شده و تولیخمات است که تیدر عرق يوجود مواد قند

جهت است که  ات استفاده کرد و گالب که استثنا شده ازآنیتوان از عرق یکه تنها تا سه روز م

  .ندارد يمواد قند

  زخم درمان سردرد به علت چشم

 يماریت کرد از بیشکا) ع( از برادران ما به امام صادق يمرد«: ت آمدهیدر روا

عرض ، قهیچشم و شکم و ناف و سردرد و شق يماریب، زخم اش به خاطر چشم خانواده

زند و من در  یاد میماند و تمام شب فر یدار میفرزند رسول خدا خانم من تا صبح ب يا کرد

امام فرمودند یی، ن خانم با دعایمنت کن بر ما و ا، او يادهایها و فر هیعذابم به خاطر گر

ن را بگو با خشوع و یآسمان بازکن و ا يسو دستانت را به یخوان یضه میکه نماز فر یزمان

ا ی یا غوثیا اهللا ی یا غوثیاعوذ بجاللک وقدرتک وبهائک وسلطانک مما اجد  یآرام به

با دست ی، اغثن یا فاطمۀ بنت رسول اهللا اغثنی یا غوثین یر المؤمنیا أمی یا غوثیرسول اهللا 

االرض سکن ما بى  یالسموات وما ف یمن سکن له ما ف ایسر و بگو  يراستت مسح کن رو

مار ید توسط بین عوذه بای] ا25[ ».بقوتک وقدرتک صل على محمد وآله وسکن ما بى

  .خوانده شود
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  93/12/25) گرنیم( سردرد 29

ات به یگرن است که در روایاز انواع سردرد م یک، یسردرد انواع و علل مختلف دارد

سردرد است که همراه با احساس رگ  یگرن نوعیت میمستفاد از روا، ر شده استیصداع تعب

شود و ممکن است در کل سر هم  یدر دو طرف سر احساس م معموالً درد، است) نبض( زدن

؟ وما اُم ملدم: قال؟ هل أخذتک اُم ملدم قطّی: ألعراب) صی (قال النب«: ت آمدهیدر روا. باشد

عرق : قال؟ وما الصداع: قال؟ فأخذك الصداع قطّ: قال، ال: ن الجلد واللّحم قالیحرّ ب: قال

من سرّه ) : ص( قال رسول اهللا، فلما ولّى، وجدت هذا قطّما : قال، رأسه یضرب اإلنسان فی

ا یآ یک اعرابیاز ) ص( امبریپ«ی عنی] 1[ ».نظر إلى هذاینظر إلى رجل من أهل النار فلیأن 

ن یماب ییفرمودند گرما) ص( امبریپ؟ ستید تب چیمرد پرسي؟ ا حال مبتال به تب شده تابه

گرن یا مبتال به مید آیپرس) ص( امبریپ. ام نشدهمرد گفت نه مبتال به تب . پوست و گوشت

احساس نبض ( زند یاست که در سر م یرگ) ص( امبریپ؟ ستیگرن چید میمرد پرسي؟ ا شده

رفت و دور  یوقت، ام گرن نشدهیوقت مبتال به م چیمرد پاسخ داد من ه) . در سر همراه با درد

ی) اعراب( نیند پس ایجهنم را بباز اهل  یکه دوست دارد کس یفرمودند کس) ص( امبریشد پ

احساس رگ . شود یات مشخص میگرن ازنظر روایف میت تعرین روایبا توجه به ا ».ندیرا بب

  .گر سردرد وجود نداردیگرن وجود دارد و در انواع دیفقط در م) نبض( زدن

 یگرن علت سردرد باشد نه نوعیها احتمال دارد م وجود دارند که با توجه به آن یاتیروا

جوز له ید هل یجد رأسه وجعا من صداع شدیالرجل  یف«: ت آمدهیدر روا، از سردرد

دا یناه رمدا شدیدة وإذا رمدت عیشد یدا وإذا حم حمیإذا صدع صداعا شد: قال؟ االفطار

ز است که یاو جا يا برایآ، ردیگرن سردرد بگیاگر مرد از م«ی عنی] 2[ ».فقد حل له االفطار

د شد و هرگاه مبتال تب یگرن شدیند هرگاه مبتال به میفرما یم) ع( صادقامام ؟ افطار کند

او حالل  يافطار برا، د در دو چشم شدید شد و هرگاه مبتال به ورم ملتحمه شدیشد

پس دو احتمال وجود دارد ، گرن به سردرد مبتال شودیت آمده اگر از مین روایدر ا ».شود یم
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. گرن علت سردرد استینکه میگر ایت و احتمال دسردرد اس یگرن خود نوعینکه میا یکی

د و یگرن انواع شدیتوان م ید شد پس میگرن شدیت اشاره به مین رواینکه در ایگر اینکته د

  .د داردیر شدیغ

  گرنیم يها يریشگیپ

غسل الرأس «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، است یشستن سر با گل خطم يریشگین پیاول

حسن الشعر والبشر وهو امان من یصرف الفقر ویدر الرزق ویوم الجمعۀ من السنۀ یبالخطمى 

اد یرا ز يروز، از سنت است، در روز جمعه یشستن سر با گل خطم«ی عنی] 3[ »الصداع

از  یمنیکند و ا یکو میکند و پوست را ن یکو میبرد و موها را ن ین میکند و فقر را از ب یم

ن یبهتر. اد مراد هر هفته استیز احتمال شده روز جمعه و به گفته تین روایدر ا ».گرن استیم

 یتوان گل خطم یاگر موها بلند نباشد م، ار داردید بسیاست و فوا یخطم، سر ينده برایشو

اب ید را آسیسف ینکه گل خطمیگر ایاب کرد و با آن سر را شست و روش دید را آسیسف

ا آب جوش بگذارند سپس صاف کنند و یک ساعت در آب ولرم ی یم ساعت الیکنند و ن

تواند  یص شخص میمقدار آب هم بسته به تشخ، ع حاصل را مانند شامپو استفاده کنندیما

هر بار ، دا کندیپ یظ نباشد که حالت چسبندگیغل یلیتفاوت داشته باشد و بهتر است که خ

ن یاد از ایمقدار زرا اگر ینده درست کرد زین شوید به مقدار مصرف از ایشستن سر با يبرا

نکه در یندارد که دفعات بعد هم استفاده گردد مگر ا یطوالن ينده درست کنند ماندگاریشو

 ییایمیکه ش يامروز يسر با استفاده از شامپوها يبعد از شستشو. شود يدار خچال نگهی

پوست و مو مضر  ين برایماند و ا یم یپوست سر باق يها رو از مواد آن يمقدار، هستند

است  ییایمیش يها ندهین شویپشت است و علت هم اکثر مردم کم يامروزه مو، ستا

کند  یاد میرا ز يروز، اد داردیخواص ز یندگیعالوه بر شو یکه استفاده از گل خطم یدرحال

  .کند و درمان شوره و شپش است یو موها را و پوست را نرم م
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من الصداع وبراءة من الفقر  غسل الرأس بالخطمى أمان«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

گرن و برائت از یاز م یمنیا یشستن سر با گل خطم«ی عنی] 4[ ».وطهور للرأس من الحزاز

ت اشاره به روز جمعه نشده پس ین روایدر ا ».از شوره است یزگیسر پاک يفقر است و برا

شود که  یمات استفاده یشود که اختصاص به روز جمعه ندارد البته از مجموع روا یمعلوم م

بنا بر آنچه . شست یبار سر را با خطم کی يا ن کار باشد و حداقل هفتهید مداومت در ایبا

د در درمان هم مؤثر یشا یگرن است ولیاز م يریشگیپ یات آمده استفاده از خطمیدر روا

  .باشد

وإذا «: ت آمدهیدر روا، عطسه است يدن صدایحمد خدا بعد از شن يریشگین پیدوم

. ن العاطس أرض أو بحرینک وبیأو کان ب، صالتک یوإن کنت ف، فأحمد اهللا سمعت عطسۀ

عطسه  یکس يکه بشنو یزمان«ی عنی] 5[ ».أمن من الصداع، ومن سبق العاطس إلى حمد اهللا

ن شما یا بیا درین یاندازه زم و هرچند که به یزده خدا را حمد کن هرچند در حال نماز باش

 ».شود یمن میگرن ایرد از میکنند بر حمد خدا سبقت بگ که از عطسه یفاصله باشد و کس

، گرن وجود دارد هنوز ازنظر علم معلوم نشدهین حمد بعد از عطسه و میب يا نکه چه رابطهیا

از  يریاز مرگ است و نشانه خ یمنیات ما عطسه مدح شده ازجمله آمده که عطسه ایدر روا

و نشانه هضم شدن غذا  يماریاز ب ینشانه سالمت، داشته یخداوند است که به بنده خود ارزان

  .اندازد یاد حمد خدا میعطسه ما را به . است

ها و مسح صورت با  خواندن سوره حمد بعد از عطسه بر دست يریشگین پیسوم

، أمن من الرمد، من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه: الحمد«: ت آمدهیدر روا، ها دست

 که سوره حمد را یکس«ی عنی] 6[ ».والرعاف، والکلف، والجرب، نیالع یاض فیوالب، والصداع

من ین صورت خود را مسح کند ایکه عطسه بزند و با ا یبار بخواند زمان ک) یدر دستان(

 یاهیو س يو زبر يد و گریمروار گرن و آبیو م) التهاب چشم( شود از ورم ملتحمه یم

ا یه یبا استفاده از انفی (عطسه مصنوعن عمل بعد از ید انجام ایشا ».دماغ پوست و خون
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ا درمان ی يریشگیپ ين روش براید باشد و بتوان از ایگرن مفیم يهم برا) گرید يها روش

  .گرن استفاده کردیم

 و امام باقر) ع( امام صادق، بستن سر هنگام خروج از حمام است يریشگین پیچهارم

هو : قوالنیوکانا ، فاین شتاء کان أو صیإذا خرجنا من الحمام خرجنا متعمم«: ندیفرما یم) ع(

چه ، میشو یم با عمامه خارج میشو یهرگاه از حمام خارج م«ی عنی] 7[ ».أمان من الصداع

  «.گرن استیاز م یمنین ایا، در زمستان و چه در تابستان

  گرنیم يها درمان

شود  هیبنفشه درست ته اگر روغن، است) ه کنجدیپا( بنفشه گرن روغنین درمان میاول

ازآنجاکه روغن کنجد خود درمان سردرد . سخت است يها يماریب يار خوب برایدرمان بس

  .گرن استفاده شودیم يه کنجد برایبنفشه پا است بهتر است از روغن

 يقرار داده و روي) ا شهیحاً شیترجی (بنفشه ابتدا گل بنفشه را در ظرف ه روغنیته يبرا

م یرمستقیشه در معرض نور غیا برسد سپس پشت شه گل يم تا روغن رویزیر یآن روغن م

م تا یده یشه را تکان میا چهار روز شیم بماند و هر سه یگذار یک ماه میآفتاب به مدت 

د روغن یم بایدرست کن يم روغن بهتریک ماه اگر بخواهیمواد آن خوب جابجا شود بعد از 

ن کار را اگر یم بماند و ایبگذار ک ماهیم و مانند قبل یزیم و دوباره در آن گل بریرا صاف کن

  .هاست يماریاز ب ياریت و درمان بسیفیار باکیآمده بس دست م روغن بهیده ماه ادامه ده

 يرو یمال روغن«ی عنی] 8[ ».ذهب بالصداعین بالبنفسج یدهن الحاجب«: ت آمدهیدر روا

  «.کند یگرن را برطرف میبنفشه م ابروها با روغن

دهن ) یص( وکان. . . هو أفضل االدهان: قولیدهن بالبنفسج ویوکان «: ت آمدهیدر روا

کردند و  یبنفشه استفاده م از روغن) ) ص( امبریپ(«ی عنی] 9[ »ه من الصداعیحاجب

درمان  يدند برایمال یبنفشه م ابروها روغن يو رو. . . هاست ن روغنین بهتریفرمودند ا یم

  «.گرنیم
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الهندباء شفاء من ألف داء «: ندیفرما یم) ع( رضا امام، و بنفشه است ین درمان کاسنیدوم

وما لبعض الحشم وکان تأخذه یودعا به : جوف ابن آدم إال قمعه الهندباء قال یما من داء ف

ه دهن البنفسج ووضعه على یوصب عل، ره على قرطاسیدق وصیالحمى والصداع فأمر أن 

 یکاسن«ی عنی] 10[ ».ذهب بهینفع من الصداع ویذهب بالحمى ویأما إنه : نه ثم قالیجب

آن را سرکوب  ینکه کاسنیآدم مگر ا یدر بن يماریچ بیست هین، است يماریدرمان هزار ب

آن شخص مبتال به تب ، اورندیب یاز خادمان کاسن یکی يکند و امام فرمودند که برا یم

 یسنکا يکاغذ قراردادند و رو يرا بکوبند و آن را رو یامام امر کرد که کاسن، شد یم

او قراردادند سپس امام  یشانیپ يرو) بنفشه و روغن یکاسن( ختند و آن رایبنفشه ر روغن

با توجه  ».برد ین مید است و آن را از بیگرن مفیم يکند و برا ین تب را برطرف میفرمودند ا

ه یبنفشه پا ن درمان بهتر است از روغنیدر ا. است یعموم يها جزو درمان یت کاسنیبه روا

بهتر  یاستعمال خارج يم برایات به دست آوردیآنچه از روا یطورکل به، استفاده شودتون یز

ه یبنفشه پا از روغن ینیختن داخل بیر يتون استفاده شود و برایه زیبنفشه پا است از روغن

  .کنجد

ه یصلى اهللا عل( کان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا، دن آب ولرم استین درمان نوشیسوم

جد فسکرة أو تمرات فإذا أعوز ذلک کله فماء یها فإن لم یفطر علیإذا أفطر بدء بحلواء ) وآله

الحدق  يقویاألضراس و يقویب النکهۀ والفم ویطیالمعدة والکبد و ینق: یقولیفاتر وکان 

 یطفیقطع البلغم ویسکن العروق الهائجۀ والمرة الغالبۀ ویغسل الذنوب غسال ویجلو الناظر ویو

با حلوا افطار ، زمان افطار) ص( امبریپ«ی عنی] 11[ ».ذهب بالصداعیالمعدة و الحرارة عن

کدام نبود با آب ولرم افطار  چیا خرما و اگر هیافتند با شکر ی یکردند و اگر حلوا نم یم

کند و  یبو م کند و انسان و دهان را خوش یفرمودند معده و کبد را پاك م یکردند و م یم

گرن را یکند و م یمعده را خاموش م یکند و گرم یکند و بلغم را قطع م یت میها را تقو دندان
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ا پاك نبودن و یا بلغم یمعده  یگرم، گرنید بتوان گفت که علت میشا ».کند یبرطرف م

  .میل ندارین دلیا يالبته برا، درد است ا دندانیمشکل معده و کبد و 

د یار در استفاده از حنا تأکیت بسایاد دارد و رواید زیحنا فوا، ن درمان حنا استیچهارم

ذهب یالمؤمن عمله و ید فیزیالحناء خضاب االسالم «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، اند کرده

ی عنی] 12[ ».ا واآلخرةیالدن ین فیاحید الریالوقاع وهو س ید فیزیحد البصر ویبالصداع و

کند و  یبرطرف مگرن را یکند و م یاد میعمل مؤمن را ز، است یاسالم يحنا رنگ مو«

در ) اهان معطریگ( ها د گلیکند و س یاد میبستر شدن را ز کند و عمل هم یت میرا تقو یینایب

ی عنی] 13[ ».ه من الحناءیما خلق اهللا شجرة احب ال«: ن فرمودندیهمچن ».ا و آخرت استیدن

بدن محل استعمال حنا کل  ».تر از حنا خلق نکرده است محبوب یاهیخداوند نزد خود گ«

د بودند که در حمام از گردن یمق) ع( ائمه. سروصورت استفاده کرد يد برایاست و حداقل با

ه یت أبا جعفر علیرأ«: ت آمدهیدر روا. تا پا نوره بمالند و بعد از نوره از سر تا پا حنا بمالند

ی عنی] 14[ ».السالم وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء

که از سر تا پا مانند گل بود در اثر  یدم که از حمام خارج شد درحالیرا د) ع( امام صادق«

  «.استفاده از حنا

 »ل اهللایسب یالخضاب أفضل من نفقۀ درهم ف ینفقۀ درهم ف«: آمده يگریت دیدر روا

ک درهم در راه ینه یرنگ کردن مو بهتر از هز يک درهم براینه کردن یهز«ی عنی] 15[

رد یم که رنگ بگیصبر کن يقدر د بهیم بایسر استفاده کن يم حنا را برایاگر بخواه »خداست

  .ردیست که رنگ بگیاز نیبدن ن يبرا یول

وم یاه العذاب قبل یرفع المیإن اهللا «: شده از ابن عباس نقل، ن درمان آب زمزم استیپنجم

ومن شربه ، جلو البصریها یع فذهب بالحمى والصداع واالطالیوأن ماءها ، ر زمزمیامۀ غیالق

 يها امت آبیخداوند قبل از ق«ی عنی] 16[ ».ومن شربه للجوع أشبعه اهللا، للشفاء شفاه اهللا

کند و  یگرن را برطرف میجه و میآب زمزم سرگ، راز زمزمیغ دارد به ین برمین را از زمیریش
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قصد شفا از آن بنوشد خداوند  به یدهد و اگر کس یرا جال م ییناینگاه کردن در چاه زمزم ب

آب  ».کند یر میآن را بنوشد خداوند او را س یبه خاطر گرسنگ یدهد و اگر کس یاو را شفا م

  .است یعموم يها زمزم از درمان

، وإن کان به صداع سکن عنه«: ت آمدهیدر روا، است) باران( ن درمان آب آسمانیششم

گرن داشته یاگر م) ن آب را بخوردیکه ا یسک(«ی عنی] 17[ »جسمه یوسکن عنه کل داء ف

  «.ابدی ین میکه در بدن دارد تسک ییز تمام دردهایابد و نی ین میباشد تسک

الرأس شفاء من  یالحجامۀ ف«: ت آمدهیدر روا، گرن حجامت سر استین درمان میهفتم

ی عنی] 18[ ».ن والصداعیمن الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمۀ الع: سبع

درد  و دندان یآلودگ و خواب یسیجنون و جذام و پ، است يماریحجامت سر درمان هفت ب«

فاصله  ینیک وجب از نوك بیاندازه  د بهیمحل حجامت سر با ».گرنیچشم و م يو تار

  .داشته باشد

ز شفاء من کل یالشون یإن ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، دانه است اهین درمان سیهشتم

 ینیشفیمن االوجاع ف یعرض لیفأنا آخذه للحمى والصداع والرمد ولوجع البطن ولکل ما ، داء

کنم  یمن از آن استفاده م، ها است يماریدانه درمان کل ب اهیدر س«ی عنی] 19[ ».اهللا عزوجل به

که بر من  ییکل دردها يدرد و برا و شکم) التهاب چشم( گرن و ورم ملتحمهیتب و م يبرا

دانه به تعداد فرد  اهیمعموالً مقدار مصرف س ».کند یود و خداوند مرا درمان مش یعارض م

  .ن اعدادیک و مانند ایو ستیا بیازده یا یا نه عدد یهفت عدد ، است

  .43صی، محمد بن همام االسکاف، صیالتمح [1]

  .118ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .55ص، نیعدة محدث، األصول الستۀ عشر [3]

  .19ص، خ صدوقیش، ثواب األعمال [4]

  .391ص، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب، فقه الرضا [5]
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  .388ص، 8جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [6]

  .55صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .522ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .33صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .363ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .153ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .30صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [12]

  .30صي، المستغفرابو العباس جعفر بن محمد ی، طب النب [13]

  .509ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .482ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .159صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات [16]

  .36ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [17]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .186صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [19]
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  94/01/15جه یسردرد و سرگ 30

  .شده است یگرن و سردرد هم دعا و هم دارو معرفیدرمان م يات برایدر روا

 يه همان دارویشاف يدارو، ه استیشاف يا دارویمرکب هفت  يگرن داروین درمان مینهم

، ریاز س یبین دارو فصل بهار است و ترکیه ایته ين فصل برایبهتر، است) عی (حضرت موس

استفاده شود که در  ير گاوید از شیفلفل و مرزنجوش و با، دانه اهیس، عسل، روغن زرد، ریش

، ر خاكید دفن شود زیه ساخته شد بالفاصله بایشاف يدارو یوقت، کند یه میعت تغذیطب

دفن شد هرماه که بگذرد بر خواص آن افزوده  یوقت، شود یوگرنه خراب م، ا جویخاکستر 

اگر پنج ماه گذشته باشد ، کند یدا میها را پ يماریاز ب يشتریف بیت درمان طیشود و قابل یم

  .گرن استیدرمان م

ؤخذ من یؤخذ دهن بنفسج أو دهن خل ویه خمسۀ اشهر یوإذا اتى عل«: ت آمدهیدر روا

 یزمان«ی عنی] 1[ »سعط به صاحب الصداع المطبقیهذا الدواء نصف عدسۀ تداف بالدهن و

اندازه  ه بهیشاف يد و از دارویریا روغن گل سرخ بگیروغن بنفشه ، پنج ماه بر آن گذشت

 عبارت ».دیزیگرن بریفرد مبتال به م ینید و در بید و در روغن حل کنیرینصف عدس بگ

روغن گل سرخ  یبه معن »دهن جل« ست و درستیح نیآمده صحت یکه در روا »دهن خل«

ا سه ید نصف عدس از دارو را در دو یزند بایبر ینیهر بار که بخواهند روغن در ب. است

نکه یخت نه ایدر قطره ر ینیو در هر سوراخ ب) جمعاً چهار قطره( قطره از روغن حل کرد

ت کنند و در طول زمان از آن ک قطره درسیروغن حل کنند و  ينصف عدس را در مقدار

ن یا، از شودیموارد دو بار ن ید در بعضیاست و شا یبار استعمال کاف کیالبته ، استفاده کنند

  .کند یگرن سخت را هم درمان میم یار مؤثر است و حتیدرمان بس

از تربت امام «: درباره سردرد آمده یتیدر روا، است) ع( نین درمان تربت امام حسیدهم

د ییسد و بشویبنو یبا قلم آهن يا شهیک ظرف شید و در ید و با آب حل کنیریبگ) ع( نیحس

ما ﴿طه ، لیاهللا ونعم الوک یحسب، ﴾میسالم قوال من رب رح﴿د که درد دارد یبده یو به کس
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، ﴾خفف عنکمید اهللا أن یری﴿، ﴾ۀیمسک السموات االیإن اهللا ﴿، ﴾ک القرآن لتشقىیأنزلنا عل

ادرأ عن فالن ابن فالنۀ ، ﴾میبردا وسالما على إبراه یا نار کونیقلنا ﴿، ﴾االن خفف اهللا عنکم﴿

، طسم، ع االالم واالسقام واالعراض واالمراض واالوجاع والصداعیلۀ وجمیالحر والبرد والمل

 ﴾میز الحکین من قبلک اهللا العزیک وإلى الذیإل یوحیحم عسق کذلک ﴿، بأسماء اهللا ﴾طس﴿

دنا محمد ین وصلواته على سیم والحمد هللا رب العالمیالعظ یهللا العلوال حول وال قوة إال با

زول صل على محمد وآل محمد وأزل کل ما یا من تزول الجبال وال ، ینیوآله الطاهر یالنب

ر وحسبنا اهللا وحده وصالته على یء قدیبفالن بن فالنۀ من مرض وسقم وألم إنک على کل ش

ت از کتاب ین رواینکه ایا یکیت دو مشکل دارد یروان ی] ا2[ ».نیوآله أجمع یمحمد النب

ات ینکه در روایگر ایمشکل د، اعتبار ندارد ين کتاب ازنظر سندیمکارم االخالق است و ا

توان  یم یشده ول یاست و از استفاده از آن نه) آلوده( ار درباره آهن آمده که رجسیبس

درمان کل ) ع( نیبت امام حسگر خود تریاز طرف د، ن مورد استثنا شدهیگفت که در ا

  .ت نداردین روایبه ا يازیها است و ن يماریب

ه و نشره و یرق، عوذه، دارد یانواع یدرمان يدعاها، ک نشره استین درمان یازدهمی

. ات معتبر درمان با دعا آمدهین درمان دعا است و در روایبهتر. هم باشد يگرید انواع دیشا

و امام  ».است ییدوا يماریهر ب يبرا«ی عنی] 3[ »داء دواءلکل «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

 يماریهر ب يبرا«ی عنی] 4[ »لکل داء دعاء«: ندیفرما یث مین حدیا یدرباره معن) ع( رضا

  «.است ییدعا

گرن است یا مبتال به میت دارد یدرد شکا که از گردن یکس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

د أسکن یدستش را بر محل درد قرار دهد و بگو) ادرار نداردواقعاً ( کند یا احساس ادرار می

] قرار دادن دست بر محل 5[ ».میع العلیل والنهار وهو السمیالل یسکن له ما ف يسکنتک بالذ

طور مشابه تکرار  ز بهیگر نیت دین در رواینقش دارد و ا یدر رساندن اثرات درمان يماریب

ن یعه است و از ایش يها ن کتابیآمده که از معتبرتر یت در کتاب کافین روایا، شده است
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ز به یاد خدا را نیدرمان عالوه بر درمان  ياستفاده از دعا برا. اعتماد است نظر کامالً قابل

کند تا انسان از  یخدا انسان را مبتال م یعنین است یهم هم يماریهمراه دارد و هدف از ب

هل تعرفون «: ت آمدهیدر روا. ت او بازگردداد کند و به سمیغفلت خارج شود و خدا را 

إذا الهم أحد کم الدعاء عند البالء فاعلموا أن البالء : قال، ال: قلنا؟ طول البالء من قصره

مدت را  یطوالني) ماریبي (د بالیشناس یا میسؤال کردند آ) ع( امام صادق«ی عنی] 6[ ».ریقص

از شما الهام شود که موقع بال دعا  یبه کس امام فرمودند اگر، م نهیپاسخ داد؟ مدت از کوتاه

  «.مدت است کوتاهي) ماریب( بداند که بال، کند

از  ياریهم دارد و عامل بس يادینه عوارض زیعالوه بر هز ییایمیش ياستفاده از داروها

استفاده از  یل داروها است ولین قبیمانند سرطان مصرف ا يالعالج امروز صعب يها يماریب

 یک روش درمانیعنوان  امروزه در غرب هم دعا را به یت را ندارد و حتن مشکالیدعا ا

  .اند رفتهیپذ

است که  يا ن عوذهیا«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ک عوذه استین درمان یدوازدهم

شدند و  یگرن میمبتال به م) ص( امبریکه پ یشده درحال نازل) ص( امبریبا آن بر پ) ع( لیجبرئ

بر شما سبک ) درد را( خداوند، ن عوذهیگرن خود را با ایذ کن میمحمد تعو يا فرمود

که مبتال  يهر درد ين عوذه هفت مرتبه رویکند با ا یذ میکه تعو یمحمد کساي  ،کند یم

ن را بگو بسم اهللا ربنا یمحل درد مسح کن و ا يرو، کند یخداوند از او محافظت م، است

 یالسماء واالرض امره نافذ ماض کما ان امره ف یف يربنا الذ، السماء تقدس ذکره یف يالذ

ن انزل شفاء ین الطاهریبیانا رب الطیاالرض واغفر لنا ذنوبنا وخطا یالسماء اجعل رحمتک ف

د یان عوذه بای] در پا7[ ».من شفائک ورحمۀ من رحمتک على فالن ابن فالنۀ وتسمى اسمه

ن عوذه را یچون ا، مار را گفتیفالنه نام مادر شخص ب يجا فالن نام شخص و به يجا به

ت در کتاب طب االئمه آمده که ین روایا. دیل نامیتوان آن را عوذه جبرئ یل آورده میجبرئ
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د ییمطالب آن را تأ یراتییشده و امام پس از تغ ن کتاب به امام عرضهیا، ار معتبر استیبس

  .اند نموده

ه یکان رسول اهللا صلى اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، ن استین درمان فاتحه و معوذتیزدهمیس

ن ثم یه فقرأ فاتحۀ الکتاب والمعوذتیدین أو صداع بسط یوآله وسلم إذا کسل أو اصابته ع

ا یشد  یکسل م) ص( امبریهرگاه پ«ی عنی] 8[ ».جدیذهب عنه ما کان یمسح بهما وجهه فی

د و سوره حمد کر یش را باز میها شد دست یگرن میا مبتال به مید یرس یبه او م یزخم چشم

ده بود یکرد و آنچه به او رس یخواندند سپس صورتش را با دودست مسح م ین را میو معوذت

  «.شد یبرطرف م

ه وقرأ فاتحۀ یدیر ذلک فبسط یإذا أصاب أحدکم صداع أو غ«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که مبتال  هر کس از شما«ی عنی] 9[ »ن ومسح بهما وجههیالکتاب و قل هو اهللا أحد والمعوذت

د و یدستانش را باز کند و سوره حمد را بخواند و سوره توح، گر شودیز دیا چیگرن یبه م

  «.ن و صورتش را با دودست مسح کندیمعوذت

عصب المحرم رأسه یال بأس بأن «: ت آمدهیدر روا، ن درمان سر بستن استیچهاردهم

بستن  ».دارد سرش را ببنددگرن یم یندارد که محرم وقت یاشکال«ی عنی] 10[ »من الصداع

را ید کرده زیین کار را تأیت انجام این رواین مردم معمول است و ایسردرد در ب يسر برا

  .شد یده نداشت اجازه به آن داده نمین کار فایست و اگر ایز نیمحرم جا يبستن سر برا

قلبه لعصبت رأس الکافر بعصابۀ  یالمؤمن ف يجد عبدیلوال أن «: آمده یث قدسیدر حد

سر کافر را با ، شد یاگر بنده مؤمن ناراحت نم«ی عنی] 11[ ».صدع رأسه أبدایال ، دیحد

شود که  یت استفاده مین روایاز ا ».گرن نشودیوقت مبتال به م چیبستم تا ه یم یسربند آهن

  .بستن سر استمحکم ی، د است و مراد از بستن با سربند آهنیسردرد مف يبستن سر برا

  قهیشق
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در دو طرف  يگرن دردین است که میگرن ایسردرد است و تفاوت آن با م یقه نوعیشق

  .مه چپیا نیمه راست یا نیمه سر است ین کیدر  يقه دردیشق یسر است ول

  .قه آمده استیو درمان شق يریشگیپ يبرا ییها ات سفارشیدر روا

ه یدر رساله ذهب، خوردن پنج جرعه آب گرم قبل از ورود به حمام است يریشگین پیاول

ک فابدأ قبل دخولک بخمس یؤذیرأسک ما  یوإذا أردت دخول الحمام وأن ال تجد ف«: آمده

] 13] [12[ ».قۀیمن وجع الرأس والشق - إنشاء اهللا تعالى  -فإنک تسلم ، جرع من ماء فاتر

قبل از ورود به حمام ي، و به مبتال به سردرد نشو يبه حمام وارد شو یهرگاه خواست«ی عنی

ن کار بدن یبا انجام ا ».قهیشد از سردرد و شق یرا درمان خواهیز، پنج جرعه آب ولرم بخور

  .شود یشود و آماده ورود به حمام م یاز درون گرم م

قۀ والشوصۀ یالشق یومن خش«: ت آمدهیدر روا، تازه است ین درمان خوردن ماهیدوم

درد ( قه و شوصهیکه از شق یکس«ی عنی] 14[ ».فا وشتاءیص يؤخر أکل السمک الطریفال 

اندازد چه در تابستان و چه در یر نیتازه را به تأخ یخوردن ماه، برد یرنج م) ها دنده

آن  يها است و از درمان یسطح يشوصه درد، شوصه با درد پهلو تفاوت دارد ».زمستان

  .جامع با آب زعفران بر محل درد است يدن دارویمال

) ع( امام صادق، ن درمان شستن پا با آب سرد هنگام خروج از حمام استیسوم

قۀ وإذا خرجت یذهب بالشقیاغسلوا أرجلکم بعد خروجکم من الحمام فإنه «: ندیفرما یم

 يها در حمام »ي.پاها را با آب بشو يشو یکه از حمام خارج م یزمان«ی عنی] 15[ ».فتعمم

البته در ، شستند یک در بود که هنگام خروج پا را در آن میلز آب سرد نزد یم حوضیقد

  .قاً به آب سرد اشاره نشده استیت دقیروا

ؤخذ منه یه ستۀ اشهر یفإذا اتى عل«: ت آمدهیدر روا، ه استیشاف ين درمان دارویچهارم

ق یه العلۀ وذلک على الریف يالجانب الذ یقۀ بالبنفسج فیسعط به صاحب الشقیقدر عدسۀ 

، ر جویشش ماه از دفن آن ز( ماهه شد ن دارو ششیهرگاه ا«ی عنی] 16[ »من أول النهار
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 قه دارد با روغن بنفشهیکه شق یرد و کسیک عدس بگیاندازه  به) ا خاکستر گذشتیخاك 

هم  ».در ناشتا و اول روز، زدیکند بر یکه سر درد م یو در سمت ینیو در سوراخ ب) حل کند(

شده باشد  ن دارو اگر خوب درستیقه هستند و ایه درمان شقیشاف يروغن بنفشه و هم دارو

  .است یو قطع يدرمان فور

 یکیدارد که  ی] خواص17[) ع( حرز امام جواد، است) ع( ن درمان حرز امام جوادیپنجم

  .قه استیها درمان شق از آن

قه یشق يبرا«: مکارم االخالق آمدهدر ، د استیدانه و نصف نخود سف کین درمان یششم

تَنَا وهب لَنَا من لَّدنک رحمۀً إِنَّک أَنت یربنَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هد﴿د یه را بخوانین آیا

ابهد و سه مرتبه یاب کنید را خوب آسیدانه و نصف نخود سف کیاگر درمان نشد ، ﴾الْو

 یعنی ی] حمص در عرب18[ ».د با آب بخوردیمار بدهید و به بیبخواند بر آن یسوره توح

 دینجا گفته سفیچون در ا یآمده که مراد از حمص همان عدس است ول یتیدر روا ینخود ول

  .د داردیاه و سفیرا نخود دو نوع سین منظور همان نخود است زیبنابرا) ضایحمص الب(

  .استفاده است قه هم قابلیشق يبرا گرن کهیدرمان م ين درمان همان دعاهایهفتم

: از کتاب طب االئمه آمده یتیدر روا، قه استیکه مخصوص شق یین درمان دعایهشتم

ا دو بار به آن مبتال یک ی يا قه که هفتهیشق يماریت کردم از بیشکا) ع( به امام باقر«

ا ظاهرا موجودا یکند قرار بده و بگو  یطرف که درد م امام فرمودند دستت را بر آن، شدم یم

لۀ عنده واذهب عنه ما به من اذى یک الجمیادیف ایر مفقود اردد على عبدك الضعیا باطنا غیو

  [19[ »ي.شو یانشا اهللا خوب م، سه مرتبه بگو، ریم ودود قدیانک رح

ربنا ال ﴿، میبسم اهللا الرحمن الرح«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، ه استین درمان دو آینهم

ربنا إنک جامع الناس ، تنا وهب لنا من لدنک رحمۀ إنک أنت الوهابیبعد إذ هدتزغ قلوبنا 

س اللهم إنک لست بإله استحدثناه ین را بنویو ا، ﴾عادیخلف المیه إن اهللا ال یب فیوم ال ریل

قضون معک وال کان قبلک إله ندعوه ونتعوذ به یده ذکره وال معک شرکاء یبیوال برب 
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ال إله إال أنت وحدك ال ، کیعانک على خلقنا من أحد فنشک فه وندعک وال أیونتضرع إل

  [20[ ».تهیعاف فالن بن فالنۀ وصل على محمد وأهل ب، ک لکیشر

  جهیسرگ

خون  یبه علت کم یو غلبه خون و گاه يادیاز علل ز یکیجه علل مختلف دارد یسرگ

کند که  یستد احساس میبا یجه شود وقتیکه دچار سرگ یکس، خون است یچرب یو گاه

 یباشد وقت یخون از کم یجه ناشیاگر سرگ، چرخد یچرخد و سقف م یاو م ير پایز زیچ همه

اگر علت  یگردد ول یبرم یینایشود و بعد از چند لحظه ب یاو تار م یینایستد بیا یشخص م

  .دیآ یخون باشد فقط احساس چرخش به وجود م یا چربیغلبه خون 

ه أمن من یمن اکل السداب ونام عل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ن درمان سداب استیاول

جه یشود از سرگ یمن میکه سداب بخورد و بخوابد ا یکس«ی عنی] 21[ ».الدوار وذات الجنب

است به مقدار صدق باشد و موقع خواب درون شخص سداب  یمقدار هم کاف ».هیو التهاب ر

 یسبز و مثلث يها دارد دانهز یگرد و ر يها شن است که برگیه آویشب یاهیسداب گ. باشد

سداب ، جن استیگر آن فینام د، رسد یشکل دارد و به همراه ساقه و برگ و دانه به فروش م

خته یه روغن سداب ابتدا سداب را در ظرف ریته يبرا. د استیگوش مف يها يماریب يبرا

بپوشاند د و آن را یایسداب ب يکه رو یید تا جایزیتون اصل و مرغوب بریز سپس روغن

شب تا صبح  یا حتیا دو ساعت یک یبه مدت  يا بخاریم یمال یلیشعله خ يسپس رو

 يد و برایسپس آن را صاف کن، م باشد تا نسوزدید مالیتوجه شود که گرما با، دیبگذار

  .دیگوش استفاده کن يها يماریب

  .126ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .370صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .76ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .296ص، 90جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]
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  .190ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .471ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .20ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .39ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [8]

  .365صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .359ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .257ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .332ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [12]

  .29ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [13]

  .324ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]

  .79ص، 73جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [15]

  .126ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [16]

  .362ص، 91جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [17]

  .374صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .20ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [19]

  .373صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [20]

  .30صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [21]

  94/01/16 عقل 31

نور آن در تمام  یکند که در سر است ول یعمل م یات آمده که عقل مانند چراغیدر روا

است که با آن چهارپا را  يبند یالبته در لغت به معن، قدرت درك یعنیعقل . بدن وجود دارد

کند و  ین بند عمل میعقل در انسان مانند ا، کند ینکند و آن را محدود م يبندند تا هر کار یم

ت یا را رعاشود که انسان حدومرزه یشود که انسان به دنبال شهوات برود و سبب م یمانع م
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التجرع للغصۀ : قال؟ ما العقل: ل لهیفق) عی (مع سئل الحسن بن عل«: ت آمدهیدر روا. کند

امام ؟ ستیسؤال کردند عقل چ) عی (از امام حسن مجتب«ی عنی] 1[ ».حتى تنال الفرصۀ

  «.که فرصت اجازه دهد یتا زمان) ه از صبر و تحملیکنا( فرمودند جرعه کردن غصه

از امام حسن «ی عنی] 2[ »حفظ قلبک ما استودعته: قال؟ ما العقل«: آمدهگر یت دیدر روا

 ».دیعه گذاشتیآنچه نزد او ود، امام فرمودند حفظ قلب؟ ستیسؤال کردند عقل چ) عی (مجتب

  .کند یاو حفظ م يریاد بگیهرچه  یعنی

است  يزیهمان چ( عقل) «ی عنی] 3[ »ما عبِد به الرحمن«: ات آمدهیشتر روایالبته در ب

  «.کند یله آن خدا را عبادت میوس که انسان به

  .کند یف میا تضعیت و یعقل را تقو يشود که امور یات استفاده میاز روا

  کند یت میکه عقل را تقو يامور

] 4[ »شد العقلیالخل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کننده عقل سرکه است تین تقویاول

کنند  یم یکننده عقل معرف تیکه سرکه را تقو یاتیروا ».کند یت میسرکه عقل را تقو«ی عنی

  .ار استیبس

] 5[ »شد العقلیو، قتل دواب البطنیو، شد اللثۀیالخل الخمر «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

در  ».کند یت میکشد و عقل را تقو یکند و انگل شکم را م یت میسرکه خمر لثه را تقو«ی عنی

ت قبل ندارد یبا روا ین منافاتیکند که ا یت میخمر عقل را تقود شده که سرکه یت مقین روایا

گر را تنها سرکه خمر یخواص د یکننده عقل است ول تیتقو يا توان گفت که هر سرکه یو م

ل به خمر یشدن به سرکه ابتدا تبد لیند تبدیند که در فرآیگو یم يا سرکه خمر به سرکه. دارد

ات و در منابع یدر روا) ، انقالب دوم( شود یرکه مل به سیسپس تبد) انقالب اول( شود یم

، انگور، شوند یل به سرکه میل به خمر و سپس تبدیز ذکرشده که ابتدا تبدیشش چ یفقه

ب سرکه درست یاگر از س یعن، یاد ندارمیگر که به یک مورد دیر و یانج، عسل، جو، خرما

شدن به خمر فقط در همان شش  لیل به خمر شود و تبدیست که ابتدا تبدیگونه ن نیکنند ا
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د تا ید انگور شسته شود سپس صبر کنیدرست کردن سرکه از انگور ابتدا با يبرا. مورد است

د و در یریازآن آب انگور را بگ پس، شود یرا آب سبب کپک زدن آن میکامالً خشک شود ز

ت یت و درنهاخیتوان خود انگور را هم در ظرف ر ید البته میخته و درب آن را ببندیظرف ر

ل به خمر یکشد تا تبد یدر زمستان شش روز و در تابستان سه روز طول م. آن را صاف کرد

، دیآ ین مییشود و تفاله آن پا یل به سرکه میتبد یپس از مدت، دیآ یشود و تفاله آن باال م

د تا مگس یدرب ظرف را بازکن) ده روز( شدن به خمر لیشرطش آن است که پس از تبد

ل به سرکه یشود که آب انگور تبد ین حشره باعث میا، پشه سرکه وارد آن شود ایسرکه 

ن است که بعد از ده روز به آن یگر ایکشد و روش د یند نود روز طول مین فرآیشود و ا

اگر در را  یرا در سرکه کهنه تخم مگس سرکه وجود دارد و حتیسرکه کهنه اضافه کنند ز

شود  یل به سرکه مید و پس از چهل روز تبدیآ یببندند بازهم مگس سرکه در آن به وجود م

آن  یعیشده با باز گذاشتن ظرف و ورود مگس سرکه از راه طب هیات توصیآنچه در روا یول

ی عنی]6[ »وال تأکلوا ما أفسدتموه أنتم، کلوا خل الخمر ما انفسد«: ت آمدهیاست در روا

هرچه انگور .  »دیا د که خود فاسد شده نه آنکه خودتان فاسد کردهیرا بخور يخمر سرکه«

م از خرما یاگر بخواه. تر است تر باشد سرکه حاصل از آن بهتر و ترش نیریمورداستفاده ش

پس ، دیایخرما ب يکه آب رو ییم تا جایآب به خرما اضافه کن ید کمیم بایسرکه درست کن

  .دید و تا نود روز بگذاریکناز چهل روز آن را صاف 

 یشود ول یم ین سرکه معرفیعنوان بهتر ب بهیها سرکه س يو عطار یامروزه در طب سنت

  .سرکه خمر است، ن سرکهیبهتر یدر طب اسالم

گر ید یاتیت عقل است و در روایآمد که مراد تقو »تشد« که ذکر شد عبارت یاتیدر روا

  .اد شدنیز یعنی »دیتز« آمده

ها یه مائدة علیفقدمت إل، بخراسان) ع( رجال کان عند أبى الحسن الرضا«: آمدهت یدر روا

هذا : فقال، إنکم أمرتمونا أن نفتتح بالملح، جعلت فداك: بالخل فقال الرجل، خل وملح فافتتح
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در ) ع( نزد امام رضا يمرد«ی عنی] 7[ »العقل ید فیزیشد الذهن و) یعنى الخل(ی مثل هذا

در مقابل او پهن کردند و سرکه و نمک در سفره قراردادند و امام با  خراسان بود و سفره

م و ید که با نمک شروع کنیسرکه آغاز کردند و آن مرد اعتراض کرد که شما به ما امر کرد

اد یکند و عقل را ز یت میذهن را تقو) سرکه یعن(ی ن استیهم مانند ا امام فرمودند آن

  .ال رفتن مرتبه عقل استبا، ادشدن عقلیمراد از ز ».کند یم

ه اکلمه ببعض یه السالم الرجل آتیعبد اهللا عل یقلت الب«: کند یت میاسحاق بن عمار روا

، کما کلمته یرده علیکله ثم  یکالم یستوفیه فاکلمه بالکالم فیومنهم من آت، عرف کلهیف یکالم

قال ، قلت ال؟ لم هذا يأو ما تدر: ا اسحاقیفقال  یأعد عل: قولیه فاکلمه فیومنهم من آت

تکلمه  يواما الذ، عرف کله فذاك من عجنت نطفته بعقلهیتکلمه ببعض کالمک ف يالذ

 يوأما الذ، بطن أمه یرکب عقله ف يبک على کالمک فذاك الذیجیکالمک ثم  یستوفیف

 »ی.قول اعد علیه بعد ما کبر فهو یرکب عقله ف يفذاك الذی، قول اعد علیتکلمه بالکالم ف

کنم و او کل مطلب  یرا با او چند کلمه صحبت م يدم مردیپرس) ع( از امام صادق«ی عنی] 8[

فهمد  یکالمم تمام شد حرفم را م یکنم و وقت یرا با او صحبت م يگریفهمد و شخص د یرا م

، د دوباره بگویگو یشود م یکنم چو حرفم تمام م یبا او صحبت م یگر که وقتیو شخص د

که  یامام فرمودند کس، عرض کردم نه؟ ستیعلتش چ یدان یمگر نم اسحاق يا امام فرمودند

اش با  است که نطفه یفهمد او کس یت را میها و کل حرف ییگو یاز کلمات را به او م یبعض

است  یفهمد کس یکالمت تمام شد سپس حرفت را م یکه وقت یکس ن شده و آنیعقلش عج

د یگو یو م یکن یکه با او صحبت م شده و آن شخص که عقلش در شکم مادر به او اضافه

ت به سه ین روایدر ا ».شده است که بعد از بزرگ شدن عقل به او اضافه یدوباره بگو کس

 يتوان گفت که عقل دارا یپس م، هم باشد يگرید مراتب دیشده و شا مرتبه از عقل اشاره

البته ؟ دهد یش میافزاا مرتبه عقل را یکند آ یاد میمراتب است و اگر خوردن سرکه عقل را ز

کمتر از کالم  يدن مقداریبا شن یمثال کس ياست برا یمراتب يهم خود دارا يا هر مرتبه
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توان گفت  یبرد و م یبه مفهوم م یشتر پیدن کلمات بیگر با شنید یابد و کسی یمفهوم را درم

که با  یصکه شخ نیشود نه ا یادشدن عقل و مرتبه آن مین نظر باعث زیکه خوردن سرکه از ا

 یدن بعضیشود که با شن یابد با خوردن سرکه مانند کسی یدن کل کالم مفهوم را درمیشن

  .برد یبه مفهوم م یکلمات پ

ادشدن مغز یشود مراد ز یاد میند عقل زیگو یم ین احتمال هم وجود دارد که وقتیالبته ا

م که در یاگر قبول کن. شود یاد مید و به دنبال آن عقل زیآ یحساب م له عقل بهیاست که وس

  .اد هم بشودیتواند ز یپس عقل م، شود یمثل کهولت سن عقل کم م یاثر عوامل

ات آمده عقل یدر روا، است یکیشه یهم ییکسان است و احکام عقالیعقل در کل بشر 

 یاد بودن عقل بستگیا زین کم یبنابرا، ق داریبه تعداد خال یاست که دستان يملک واحد

روگاه یک نیمانند ، افت داردیدر در يشتریا بیکمتر  ییکه بهره و توانا دارد به مغز شخص

افت برق یها متصل شده است و آنچه در در ها و کارخانه برق به خانه يها برق که با کابل

آمپر  10 یها متفاوت است بعض ها و کارخانه وز است که در خانهیکند ف یجاد میتفاوت ا

  . . . .آمپر است و 25 یاست و بعض

  .است) س( حضرت زهرا يخرفه همان سبز، کننده عقل خرفه است تین تقویدوم

العقل  ید فیزیفانه إن کان شئ ، سۀیکم بالفرفخ فهى المکیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

 يزیکند و اگر چ یم) عاقل( ن و باوقارین انسان را سنگیا، بر شما باد خرفه«ی عنی] 9[ »فهى

  «.استاد کند خرفه یعقل را ز

شد ی«: ت درباره برگ چغندر آمدهیدر روا، کننده عقل برگ چغندر است تین تقویسوم

  «.کند یکند و خون را صاف م یت میهمانا آن عقل را تقو«ی عنی] 10[ »صفى الدمیالعقل و

ت ندارند یکنند که خاص یو اسفناج مصرف م یز و شاهیمتأسفانه امروزه غالباً مردم گشن

  .کند یف میشود و عقل را ضع یم یز سبب فراموشیمثال گشن يبراضرر دارند  یا حتی
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] 11[ »العقل ید فیزیالدباء «: ت آمدهیدر روا، کننده عقل کدوتنبل است تین تقویچهارم

  «.کند یاد میکدوتنبل عقل را ز«ی عنی

  «.کند یاد میمغز را ز«ی عنی] 12[ »الدماغ ید فیزیالدباء «: آمده يگریت دیدر روا

  «.کند یاد میعقل و مغز را ز«ی عنی] 13[ »العقل والدماغ ید فیزی«: گر آمدهید یتیدر روا

  «.کند یز میعقل را ت«ی عنی] 14[ »ذکى العقلیفإنه «: آمده يگریت دیدر روا

  «.کند یاد میعقل را ز«ی عنی] 15[ »الْعقْلَ یزَکِّیفَإِنَّه «: آمده يگریت دیدر روا

 امبریپ«ی عنی] 16[ »لْتَقطُها منَ الصحفَۀِیعجِبه الدباء و یأَنَّه کَانَ «: ت آمدهین در روایهمچن

که بر سفره  ز آنیبه کدوتنبل و مقدار ر) داشتند يادیعالقه ز( کردند یحرص م) ص(

گران بخصوص به یکردند به د ین سفارش میهمچن »خوردند یکردند و م یخت را جمع میر یم

 »العقل والدماغ ید فیزیفانه ، ک بالدباء فکلهیا على علی«: فرمودند یم و) عی (حضرت عل

همه  ».کند یاد میرا عقل و مغز را زیز، آن را بخور، بر تو باد کدوتنبل یعل يا«ی عنی] 17[

توان از آن  یم ین به هر شکلیهمچن، کدوتنبل بهتر است یت را دارند ولین خاصیانواع کدو ا

  .پخته بهتر از خام است یاستفاده کرد ول

د یزیکم بالسفرجل فکلوه فانه یعل«: ت آمدهیدر روا، کننده عقل به است تین تقویپنجم

اد یرا عقل و مروه را زیز، دیآن را بخور، بر شما باد به«ی عنی] 18[ »العقل والمروءة یف

  «.کند یم

م که تمام یبساز یید است دارویعقل مف يکه برا يکردن تمام موارد م با جمعیتوان یم

 یا انواعیسم یا مبتال به اوتیکه دچار ضعف عقل هستند  يافراد يخواص را دارا باشد و برا

دوم برگ ، م اول برگ خرفه و تخم خرفهیاگر از سرکه بگذر. استفاده کرد، هستند یوانگیاز د

  .گریچهارم به و تخم به و موارد د، سوم کدو و تخم کدو، چغندر

  .196ص، 1ج، بن محمد بن خالد البرقى أحمد، المحاسن[1]

  .101ص، 75جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[2]
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  .137صی، بن محمد العامل یعل، الدر المنظوم من کالم المعصوم[3]

  .485ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[4]

  .487ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[5]

  .333ص، 1جی، النراق يالمحقق أحمد بن محمد مهد، عۀیمستند الش[6]

  .487ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[7]

  .102ص، 1ج، خ الصدوقیالش، علل الشرائع[8]

  .517ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[9]

  .520ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[10]

  .520ص، 2ج، بن محمد بن خالد البرقىأحمد ، المحاسن[11]

  .520ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[12]

  .521ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[13]

  .229ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[14]

  .113ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[15]

  .113ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [16]

  .521ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[17]

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[18]
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  94/01/17 اد کردن عقلیت و زیتقو 32

ت عقل و یتقو يبرا يامور، اد کردن عقلیز یکیت و یتقو یکیر آمده یات دو تعبیدر روا

  .میپرداز یها م شده که به آنقدرت درك ذکر 

 ید فیالتجارة تز«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کننده عقل تجارت است تین تقویششم

  «.کند یاد میتجارت عقل را ز«ی عنی] 1[ ».العقل

رها کردن تجارت عقل را «ی عنی] 2[ »نقص العقلیترك التجارة «: گر آمدهیت دیدر روا

  «.کند یکم م

ت یموضوع روا یاست ول يت اقتصادیمراد همه نوع شغل و فعالد گفته شود که یشا

ر کند و یکه ذهن را درگ يد گفته شود هر کاریشا یاز طرف، تجارت است نه مطلق کار کردن

ت علت ذکر نشده یچون در روا یکند ول یاد میت وادارد مانند تجارت عقل را زیبه فعال

  .گرفت يا جهین نتیتوان چن ینم

زل عقله یب أول النهار لم یمن تط«: ت آمدهیدر روا، نده عقل عطر استکن تین تقویهفتم

 ».ماند یم یکه در اول روز از عطر استفاده کند تا شب عقلش باق یکس«ی عنی] 3[ »لیإلى الل

ت یدر روا. است یت موقتیک تقویعنوان درمان ضعف عقل باشد و  تواند به یالبته عطر نم

مشغول ، زائل العقل، شیزل ناقص العیخمس خصال من فقد واحدة منهن لم «: آمده يگرید

. س الموافقیوالرابعۀ األن، الرزق یوالثالثۀ السعۀ ف، ۀ االمنیوالثان، فأولها صحۀ البدن: القلب

والخامسۀ . ط الصالحیوالخل، والولد الصالح، قال الزوجۀ الصالحۀ؟ س الموافقیوما األن: قلت

ها نباشد  نیاز ا یکیپنج خصلت است که اگر «ی عنی] 4[ ».الدعۀ: خصالتجمع هذه ال یوه

بدن  ین آن سالمتیاول، ندارد و قلبش مشغول است یانسان ناقص است و عقل درست یزندگ

س موافق یکند ان یسؤال م يموافق راو، سیو چهارم ان يت و سوم صحت روزیو دوم امن

پنجم آرامش ، ق خوبیخوب و رف دهند همسر خوب و فرزند یامام پاسخ م؟ ستیچ
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ن مشکالت زوال عقل هم یاست و با برطرف شدن ا ین نوع زوال عقل موقتیا »ي.فکر

  .شود یبرطرف م

عطر لباس انسان «ی عنی] 5[ »ما طَابت رائحۀُ عبد إِلَّا زاد عقْلُه«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.شود یاد مینکه عقلش زیشود مگر ا یخشک نم

 يبو«ی عنی] 6[ » الْباءةِ ید فیبۀُ تَشُد الْعقْلَ و تَزِیح الطَّیالرِّ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یاد میبستر شدن را ز کند و هم یت میعطر عقل را تقو

استفاده  درمان ضعف عقل قابل يتوان گفت که عطر هم برا یات ذکرشده میبا توجه به روا

  .است

إن الحجامۀ تصحح البدن «: ت آمدهیدر روا، کننده عقل حجامت است تین تقویهشتم

  «.کند یت میکند و عقل را تقو یحجامت بدن را سالم م«ی عنی] 7[ »وتشد العقل

حجامت «ی عنی] 8[ »د الحافظ حفظاید العقل وتزیالحجامۀ تز«: گر آمدهیت دیدر روا

ت یتقو يمخصوصاً حجامت سر برا ».شود یت حافظه هم میکند و سبب تقو یاد میعقل را ز

در زمان قاجار ، شوند یمار میمردم حجامت کنند کمتر ب یتا وقت. د استیار مفیعقل بس

کند و علت  یدارو مصرف نم یران کسیدند که در ایکردند و د یبررس ییدارو يها شرکت

ش را یها غیشاه دادند تا ت نیبه حجام دربار ناصرالد يادین پول زیحجامت کردن است بنابرا

شاه دستور  نیزهرآلود کند و در اثر آن دو نفر پس از حجامت مردند سپس ناصرالد

افراد  یبعض. خود را بفروشند يها هم توانستند داروها ت حجامت را صادر کرد و آنیممنوع

د یهستند و ابتدا با يکنند معموالً صفراو ین علت حجامت نمیترسند و به هم یکه از خون م

  .مان کنندصفرا را در

ذهب بالبلغم یالسواك «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، کننده عقل مسواك است تین تقوینهم

 ».کند یاد میکند و عقل را ز یمسواك زدن بلغم را برطرف م«ی عنی] 9[ ».العقل ید فیزیو

  .شود یت مید بتوان گفت که در اثر کم شدن بلغم عقل تقویشا
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] 10[ »العقل ید فیزیالسداب «: ندیفرما یم) ع( کاظمامام ، ن درمان سداب استیدهم

  «.کند یاد میسداب عقل را ز«ی عنی

کم باأللبان فانها تمسح الحر یعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ن درمان کندر استیازدهمی

الذهن  یالعقل وتذک ید فیوتشد الظهر وتز، نیکسح االصبع العرق عن الجبیعن القلب کما 

کند  یاز قلب پاك م یرا گرمیبر شما باد کندر ز«ی عنی] 11[ ».انیهب النسوتجلو البصر وتذ

اد یکند و عقل را ز یت میکند و کمر را تقو یرا پاك م یشانیگونه که انگشت عرق پ همان

  «.کند یرا برطرف م یدهد و فراموش یرا جال م یینایکند و ب یز میکند و ذهن را ت یم

  .د استیت عقل فرزند او مفیتقو يبرا اگر زن باردار کندر استفاده کند

 یبطنها غالم خرج ذک یک فیأطعموا حباالکم ذکر اللبان فإن «: ندیفرما یم) ع( امام رضا

 ».ت عند زوجهایزتها وحظیۀ حسن خلقها وعظمت عجیالقلب عالما شجاعا وإن تک جار

زهوش و عالم و یت اگر در شکم او پسر باشد، دیبه زنان باردار خود کندر نر بده«ی عنی] 12[

اقبال خواهد  اگر دختر باشد باسن آن بزرگ و نزد شوهرش خوش یول، شجاع خواهد بود

  «.بود

کندر ، ند کندر نریگو یجهت به آن م نیه آلت مرد است ازاین است و شبیرید و شیکندر سف

د یبامانند غدا  یعنیت کلمه اطعموا آمده یچون در روا. مزه است ماده کدر و زردرنگ و تلخ

  .اب شده باشدیو آس يا چند قاشق غذاخوریک یتواند  یکه م، اد از آن خورده شودیمقدار ز

بطن أمه  یف يإذا غذ یأطعموا حباالکم اللبان فإن الصب«: ندیفرما یم) ص( امبرین پیهمچن

کودك  یوقت، دیبه زنان باردار خود کندر بده«ی عنی] 13[ »عقله ید فیباللبان اشتد قلبه وز

  «.شود یاد میشود و عقلش ز یم يه کند قلبش قویدر شکم مادرش از کندر تغذ

فإنه ، استکثروا من اللبان واستبقوه وامضغوه وأحبه إلى المضغ«: ندیفرما یم) ع( امام رضا

د یاد کندر استفاده کنیز«ی عنی] 14[ ».مرئ الطعامیو، شد العقلیو، نظفهایو، نزف بلغم المعدةی

آن بلغم معده را ، تر است دن نزد من محبوبید و جوید و آن را بجویفوراً قورت ندهو آن را 
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کند و  یت میکند و عقل را تقو یم يساز کند و معده را پاك یخارج م يزیر به شکل خون

  «.شود که غذا هضم شود و به مرحله استفاده برسد یسبب م

ورث یالکرفس  يا - أنه « :ت آمدهیدر روا، کننده عقل کرفس است تین تقویدوازدهم

 کند یز میشود و قلب را ت یت حافظه میکرفس سبب تقو«ی عنی] 15[ »القلب یذکیو، الحفظ

  «) .کند یزهوش میانسان را ت(

 ».العقل فهو هو ید فیزیء یکم بالکرفس فانه ان کان شیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

تخم و  ».کند آن کرفس است یماد یعقل را ز يزیاگر چ، بر شما باد کرفس«ی عنی] 16[

  .تر است يقو یاستفاده است البته کرفس وحش ت عقل قابلیتقو يساقه و برگ کرفس برا

 ید فیزیومن أراد أن «: ه آمدهیدر رساله ذهب، له و شکر استیت کنند هلین تقویزدهمیس

عقلش را خواهد  یکه م یکس«ی عنی] 17[ ».لجات بسکر ابلوجیوم ثالث هلیتناول کل یعقله 

ستان بوده که ین شکر مال منطقه سیبهتر ».له با شکر بلوچستانیهرروز سه عدد هل، اد کندیز

. کردند و مقدار استفاده از شکر به مقدار صدق است یشده و دو بار صاف م یه میشکر تهیاز ن

له یهل د مراد همه انواعیاه است البته شایله سید معموالً مراد هلیایب ییتنها له بهیهرگاه هل

  .ره باشدیو غ ینیو چ یله کابلیشامل هل

نبت اللحم یاللحم «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کننده گوشت است تین تقویچهاردهم

اند و یرو یگوشت م، گوشت«ی عنی] 18[ »اما فسد عقلهیالعقل ومن ترك اکله ا ید فیزیو

  «.شود یمگوشت نخورد عقلش فاسد  يکه چند روز یکند و کس یاد میعقل را ز

ن صباحا ساء خلقه وفسد یمن ترك اکل اللحم اربع«: ندیفرما یم) ع( ن امام صادقیهمچن

شود و عقلش کم  یکه چهل روز گوشت نخورد اخالقش بد م یکس«ی عنی] 19[ »عقله

شده است  یشده البته گوشت گاو نه ین غذا معرفیعنوان بهتر ات گوشت بهیدر روا ».شود یم

  .گوشت کباب کردن آن استن روش پخت یو بهتر
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طور  همان، ها نفع دارد و ضرر ندارد کردن درمان م که جمعیا ات استفاده کردهیآنچه از روا

وهو شفاء ، فَإِنَّها تَرُم من کُلِّ شَجرٍ؛ کُم بِأَلبانِ البقَرِیعلَ« ت آمدهیر گاو در روایکه در مورد ش

ن کُلِّ داءتمام  يخورد و برا یاهان میرا از تمام گیز، ر گاویش بر شما باد«ی عنی] 20[ »م

سبلَ ربک  یمنْ کُلِّ الثَّمرَات فَاسلُک یثُم کُل﴿و در مورد عسل آمده  »ها درمان است يماریب

از تمام  سپس«ی عنی] 21[﴾ه شفَاء للنَّاسِیخْرُج منْ بطُونها شَرَاب مخْتَلف أَلْوانُه فی ۚ◌ ذُلُلًا 

، ن کرده استییتو تع يرا که پروردگارت برا ییها بخور و راه) ها ره گلیو ش( ثمرات

، شود که در آن یمختلف خارج م يها با رنگ یدنینوش، ها از درون شکم آن، مایبپ یراحت به

ه یر گاو و عسل به علت تغذیش یت درمانیات خاصین آیبا توجه به ا »مردم است يشفا برا

 يها م از تمام درمانیحال اگر بخواه. ها است مختلف و جمع خواص آن اهانیاز گ

بات آن یترک، م که همه خواص را داشته باشدیو کامل بساز یبیترک يک دارویشده  یمعرف

، کندر، سداب، دانه به، به، تخم کدو، کدو، برگ چغندر، برگ خرفه، تخم خرفه، ن استیچن

 ين دارو برایاي، اندازه مساو له و شکر هرکدام بهیهل، برگ کرفس، ساقه کرفس، تخم کرفس

د گفته یشا. استفاده است سم قابلیا افراد مبتال به اوتیکه دچار ضعف عقل هستند  يافراد

کردند و  یم یب معرفیصورت ترک ها را به آن) ع( ن مواد خوب بود ائمهیب ایشود که اگر ترک

در ) ع( ن است که ائمهیپاسخ ا، میستیها ن آنب یز به ترکیست ما هم جایگونه ن نیحال که ا

صورت مجزا  اند به خاطر آن است که آن مواد به کرده یمعرف یبیترک يکه دارو يموارد

مانند مسئله موردبحث  يدر موارد یت را ندارند ولیشوند و آن خاص یدرمان محسوب نم

ز یند و نیآ یحساب م به ییه غذایشتر توصیطور جداگانه مؤثر هستند و ب ها هرکدام به درمان

جهت جمع  نیازا، ستندیندارد و ناسازگار ن یها باهم منافات ات مصرف آنیبا توجه به روا

  .د استیشده و مف یت اثربخشیها موجب تقو آن

  جنون
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ن یاد در مورد ایات زیروا یدر طب اسالم یدرمان ندارد ول يمارین بیمتأسفانه امروزه ا

از مجموع  یول، میت داریشتر از همه در مورد جنون روایجزام ب د بعد ازیم و شایدار يماریب

پس ، است يش گریه درباره پیپردازند و بق ید حدود پنج درصد به درمان میات شاین روایا

درمانش سخت و ( العالج و سهل التدارك است صعب يماریم جنون بیریگ یجه مینت

  ) .از آن آسان است يریشگیپ

ات یدرباره خوردن نمک مخصوصاً قبل و بعد از غذا در روا، نمک است يریشگین پیاول

ه به مصرف نکردن نمک یات توصیمتأسفانه امروزه برخالف روا ید شده است ولیار تأکیبس

د موجود ید است و یاز مواد مف ياریگر نمک موجود در بازار فاقد بسیاز طرف د، شود یم

ن ید را تأمیاز به یشود و ن یجذب بدن نم یخوب شده و به اضافه یطور مصنوع که به در آن

کدر است  یزودرشت دارد و رنگ آن کمیر يها است که دانهینمک در، ن نمکیبهتر، کند ینم

  .و در درجه بعد سنگ نمک خوب است

  .148ص، 5جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[1]

  .148ص، 5جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[2]

  .510ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[3]

  .284ص، خ صدوقیش، الخصال[4]

  .165ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[5]

  .166ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[6]

  .611ص، خ صدوقیش، الخصال[7]

  .126ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[8]

  .18ص، خ الصدوقیالش، ثواب األعمال[9]

  .515ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[10]

  .25صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب[11]
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  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[12]

  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[13]

  .444ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[14]

  .240ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[15]

  .31صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب[16]

  .324ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[17]

  .139ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[18]

  .139ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[19]

  .460ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد[20]

  69هیآ، سوره نحل[21]
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  94/01/18 جنون 33

  .از آن آسان است يریشگیپ یمتأسفانه درمان جنون سخت است ول

، ا على افتتح بالملحی«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، نمک است يریشگین درمان و پیاول

ن نوعا من أنواع البالء منها ین وسبعیمن اثن یفانه من افتتح بالملح وختم به عوف، واختم به

را یز، ان بدهیغذا را با نمک شروع کن و پا یعل يا«ی عنی] 1[ »والبرصالجنون والجذام 

ن یشود از هفتادودو نوع بال ازجمله از ا یان دهد معاف میکه با نمک شروع کند و پا یکس

  «.است یسیبالها جنون و جذام و پ

إن اهللا عزوجل أوحى إلى موسى بن عمران أن «: ندیفرما یم) ص( امبریگر پیت دیدر روا

. والبرص، والجذام، ن داء أهونها الجنونیالملح دواء من سبع یفان ف، ابدأ بالملح واختم بالملح

با نمک شروع ) غذا خوردن را( فرمود یوح) ع( بن عمران یخداوند به موس«ی عنی] 2[ ». .

ن آن جنون و یاست که کمتر يماریرا در نمک درمان هفتاد بیز، کن و با نمک هم ختم کن

  «. . . .است یسیجذام و پ

ان دهد از بال معاف یکه با نمک غذا را آغاز کند و پا یت اول گفته شد کسیدر روا

ت ینکه در روایگر اینکته د، اشاره شد که در نمک درمان است يت بعدیدر روا یشود ول یم

 یگر مثل فقر هم شود ولید يزهایو چ يماریتواند شامل ب یت از بال که میاول گفته شد معاف

ر گفته یت اخینکه روایگر اینکته د، گردد یبرم يماریگفته شد درمان که به ب يت بعدیروادر 

در نمک  يزیتوان گفت چ ین میدر نمک درمان است و نگفته که نمک درمان است بنابرا

منْ کُلِّ  یثُم کُل﴿طور که در مورد عسل هم در قرآن آمده  وجود دارد که درمان است همان

لُکفَاس رَاتذُلُلًا  یالثَّم کبلَ ربی ۚ◌ سف انُهأَلْو فخْتَلم ا شَرَابهطُوننْ بم یخْرُج فَاءش ه

را که پروردگارت  ییها بخور و راه) ها ره گلیو ش( سپس از تمام ثمرات«ی عنی] 3[﴾للنَّاسِ

مختلف  يها با رنگ یدنینوش، ها ز درون شکم آنا، مایبپ یراحت به، ن کرده استییتو تع يبرا

جه گرفت یتوان نت یه مین آیبا توجه به ا »مردم است يشفا برا، شود که در آن یخارج م
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طور  نکه عسل بهیکند در عسل شفا وجود دارد نه ا یه میاهان گوناگون تغذیچون زنبور از گ

ها درمان  است که آن یاجزاء و مواد مختلف يت نمک داراین روایبنابرا، مطلق درمان است

ن خواص یگر اید آنگاه دیم خالص به دست آید سدیم تا کلریه کنیهستند و اگر نمک را تصف

  .را ندارد

ن داء ادناها الجذام والبرص یک بالملح فانه شفاء من سبعیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ن آن یاست که کمتر يماریدرمان هفتاد برا یز، بر شما باد خوردن نمک«ی عنی] 4[ »والجنون

 یشود نمک خورده نشود از طرف ید مینکه امروزه تأکیا ».جذام و برص و جنون است

 يها در مورد نمک یندارد بلکه ضرر هم دارد ول یتیشده خاص هیرا نمک تصفیدرست است ز

 يد است و براین نمک مفیرا ایست زیدرست نی) ز و بهداشتیالبته تم( ایمانند نمک در یعیطب

کنند دچار  یاز افراد که به من مراجعه م ياریبس، ا کمتر ضرر داردیفشارخون ضرر ندارد 

د یددار نتوانسته مشکل کمبود یشده  هین نمک تصفید هستند و معلوم است که ایروئیت يماریب

قاً خالف ید دقیمصرف نکن) و سالم یعینمک طب( ند نمکیگو یکه م یکسان، را برطرف کند

ن اشخاص ینکه ایا ایاز جهل است و  یا ناشین امر یند و ایگو یرا م) ص( امبریه پیتوص

شه دارو مصرف یمار باشند همیجهت که اگر مردم ب نیمار بودن مردم دارند ازایدر ب یمنافع

  .رانیدر ا یان طوالنیسال يمانند منع کردن حجامت برا، کنند یم

که ) ص( امبریه پین توصیم که ایدیجه رسیگفت که ما به نت یک دکتر از آلمان می

مانند هشدار  يل تندینمک به دل، دارد يا دهیچه فا، دیند غذا را با نمک آغاز کنیفرما یم

. کند یرش غذا میبدن را آماده پذ. . . ، بزاق. . . ک ترشحات مانندیکند و با تحر یعمل م

  .شود یک میتحر ن جهت باشد که باعثیز از همیجنون ن يده نمک براید فایشا

ن یثالث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثن«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

سه لقمه با نمک قبل از غذا «ی عنی] 5[ ».ن نوعا من البالء منه الجنون والجذام والبرصیوسبع

  «.کند یآدم برطرف م یهفتادودو نوع بال را از بن
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الرُّقَۀِ  یوإنَّ ف. . . الملح یعن، ینِ الخُبزِ والرُّقَّۀِیضَیکُم بِاألَبیعلَ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

را در یز، نان و نمک، دین دو سفیبر شما باد ا«ی عنی] 6[ ».والجنونِ، والبرَصِ، أمانا منَ الجذامِ

 ییها تیدر روا، در مورد مقدار استفاده از نمک ».و جنون است یسیاز جذام و پ یمنینمک ا

ز یخوردن نان و نمک هم جا یده بنده حتیباشد و به عق یعیآمده سه لقمه البته اگر نمک طب

ا است و در درجه ینمک در، ن نمکیبهتر) ، ع( نیرالمؤمنیاست مانند خوراك حضرت ام

ازنظر ظاهر  یعینمک طب. شده مضر است هینمک تصف یول یا نمک معدنیدوم سنگ نمک 

  .هم کدر دارد دارند و رنگ آن یچسبندگ یو زبر است و کم زودرشتیر يها دانه يدارا

د بعد از نماز ین را بگویکه ا یکس«: ت آمدهیدر روا، ن درمان بسمله و حوقله استیدوم

 یم ال حول وال قوة إال باهللا العلیبسم اهللا الرحمن الرح، هفت مرتبه، صبح و بعد از نماز مغرب

و  یسیو پ) درد متحرك( ن آن بادیکند که کمتر یاو دفع مخداوند هفتاد نوع بال را از ، میالعظ

 يریشگیشود و مراد پ یمبتال نم یعنیکند  یشده دفع م ت گفتهین روای] در ا7[ ».جنون است

  .است

وم ولدته یخرج من ذنوبه ک "وم عشرا یمن بسمل وحولق کل «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ی عنی] 8[ »منها الجنون والجذام والبرص والفالج، من البالء "ن بابا یودفع اهللا عنه سبع، أمه

شود  یاز گاهانش خارج م، دیبگو) همان حوقله( که هرروز ده مرتبه بسمله و حولقه یکس«

ها  کند که ازجمله آن یکه متولدشده و خداوند از او هفتاد باب از بال را دفع م يمانند روز

  «.و فلج است یسیجنون و جذام و پ

غسل الرأس «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است یتن سر با گل خطمن درمان شسیسوم

در هر  یشستن سر با گل خطم«ی عنی] 9[ ».کل جمعۀ أمان من البرص والجنون یف یبالخطم

اد ید زید است و فوایسف ینده سر گل خطمین شویبهتر ».و جنون است یسیاز پ یمنیجمعه ا

اب نمود و یتوان آن را آس یاستفاده هم م يبرا، شوره است ين درمان برایدارد ازجمله بهتر

ن شکل که ابتدا گل یدرست کرد به ا یاهیتوان از آن شامپو گ یبا آن سر را شست و هم م
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سانده و آن را صاف یخ) حاً آب گرمیترج( م ساعت تا دو ساعت در آبیاب شده را نیآس

ن یرا اید زین کار را بکنیام اد و هر بار قبل از حمییآمده سر را بشو دست ع بهید و با مایکن

ن است که یت مراد این رواید گفته شود در ایشا. ستیماندگار ن یمدت طوالن يع برایما

ت شستن یچون موضوع روا یول، کند يریشگیها پ يمارین بیتواند از ا یشستن سر هر هفته م

زمان که در آن  یدارد درحال یت اشاره به گل خطمید گفت که روایاست با یبا خطم

ات یگر را که در رواید يها ندهیتوان شو ین میهمچن. هم وجود داشت يگرید يها ندهیشو

  .شده مانند حنا و سدر را باهم مخلوط کرد و استفاده نمود هیتوص

م که یدار یاتیروا یدرمان است و حت یصدقه خود نوع، صدقه است يریشگین پیچهارم

 امبریاز پ یتیدر روا، العالج را درمان کرد صعب يمارید صدقه داد تا بیند چگونه بایگو یم

لۀ والحرق والغرق والهدم یدفع بالصدقۀ الداء و الدبیإن اهللا ال إله إال هو ل«: آمده) ص(

که  يهمانا خداوند«ی عنی] 10[ ».ن بابا من السوءیسبع) ه وآلهیصلى اهللا عل( والجنون وعد

س و سوختن و غرق شدن و یو آپاند يماریله صدقه بیوس کند به یست دفع میجز او ن ییخدا

  «.هفتاد باب از سوء شمردند) ) ص( امبریپ( انسان و جنون و يوار و سقف رویختن دیر

من أدخل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، برآوردن حاجت مؤمن است يریشگین پیپنجم

دفع یوقضاء حاجۀ المؤمن ) ه وآلهیصلى اهللا عل( على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول اهللا

بر قلب مؤمن وارد کند همانند آن  يکه سرور یکس«ی عنی] 11[ ».الجنون والجذام والبرص

وارد کند و برآوردن حاجت مؤمن جنون را دفع ) ص( امبرین سرور بر قلب پیاست که ا

  «.یسیکند و جذام و پ یم

خذ من «: اند فرمودهامام صادق ، ل هر هفته استیگرفتن ناخن و سب يریشگین پیششم

بک جنون وال جذام وال یصیها شئ فحکها ال یکن فیکل جمعۀ فإن لم  یشاربک وأظفارك ف

ر و اگر بلند نبود آن را سوهان کن و اگر یل را بگیهر هفته ناخن و سب«ی عنی] 12[ ».برص

  «.یسیبه جنون و جذام و پ يشو یمبتال نم ين کار را کردیا
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کل جمعۀ أمان من البرص  یم األظفار وأخذ الشارب فیتقل«: گر آمدهیت دیدر روا

  «.و جنون است یسیاز پ یمنیل در هر هفته ایگرفتن ناخن و سب«ی عنی] 13[ ».والجنون

ؤمن من الجذام والجنون والبرص یوم الجمعۀ یم األظفار یتقل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند از  یمن میگرفتن در روز جمعه اناخن «ی عنی] 14[ »فإن لم تحتج فحکها حکا، والعمى

  «.آن را سوهان کن یاز نداشتیاگر ني، و کور یسیجذام و جنون و پ

قلم ین والبرص والجنون فلیۀ العیأمن الفقر وشکایمن أراد ان «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که دوست دارد  یکس«ی عنی] 15[ ».ساریبدأ بخنصره من الیس بعد العصر ولیوم الخمیأظفاره 

در روز پنجشنبه و بعد از عصر ، و جنون یسیچشم و پ يماریدر امان باشد از فقر و ب

به  یت قبلینکه در روایا ».رد و از انگشت کوچک دست چپ شروع کندیش را بگیها ناخن

  .ندارند یت به روز پنجشنبه از مثبتات است و باهم منافاتین روایروز جمعه اشاره شد و در ا

من دخل الحمام فأطلى ثم «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، نوره و حنا است يریشگین پیهفتم

أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه کان أمانا له من الجنون والجذام والبرص و اآلکلۀ إلى مثله 

که وارد حمام شود و از نوره استفاده کند سپس حنا به بدنش  یکس«ی عنی] 16[ ».من النورة

 »ي.تا نوره بعد، و خوره یسیشود از جنون و جذام و پ یمن میا، بمالد از فرق سر تا نوك پا

بار از نوره استفاده شود و محل استفاده از کردن  کیامبران است که هر پانزده روز یسنت پ

د از نوره استفاده یبار با کیت هر چهل روز یو درنها ست روز هم آمدهیالبته ب، تا پا است

س بمؤمن وال مسلم وال یتنور فلیوما ولم یه أربعون یمن أتت عل«: ت آمدهیدر روا، کرد

که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان  یکس«ی عنی] 17[ ».کرامۀ

  «.ستین

اب شده باشد یآس یخوب ده که بهید آبقرار است که شش واحد آهک  نیبات نوره ازایترک

 يگرید يها هیالبته توص، مخلوط شوند یخوب د بهیکه با) کیآرسن( خیک واحد زرنیاضافه  به

  .خ استین آهک و زرنیاصل آن هم یمانند افزودن برگ درخت هلو هم آمده ول
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لرحمن أطل ا عبد ای: یه السالم الحمام فقال لیعبد اهللا عل یدخلت مع أب«: ت آمدهیدر روا

وارد ) ع( همراه امام صادق«ی عنی] 18[ ».أطل فإنها طهور: فقال، امیت منذ أیإنما أطل: فقلت

ش از یحمام شدم و امام به من فرمودند از نوره استفاده کن من عرض کردم که چند روز پ

نوره  ».است) درمان( کننده ن پاكیا، ام و امام فرمودند دوباره استفاده کن نوره استفاده کرده

  .است یپوست يها يماریاز ب يش گرین پیکش است و بهتر کش و قارچ کروبیم

  .593ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[1]

  .593ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[2]

  69هیآ، سوره نحل[3]

  .46ص، 1ج، خ الصدوقیالش) ، ع( ون أخبار الرضایع[4]

  .22صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب[5]

  .480ص، 1جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد[6]

  .531ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[7]

  .5ص، 84جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[8]

  .418ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[9]

  .5ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[10]

  .34ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[11]

  .490ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[12]

  .490ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[13]

  .301ح، 126ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [14]

  .66صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[15]

  .509ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[16]

  .89ص، 73جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[17]
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  .505ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[18]
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  94/01/19 جنون 34

 يادیامور ز، از آن آسان است يریشگیسخت است اما پ یوانگیا دیجنون  يماریدرمان ب

  .دارو و ذکر و دعا، اعم از غذاات ذکرشده یاز جنون در روا يریشگیپ يبرا

ن ذکر را یهرکس ا«: ت آمدهیدر روا، ک ذکر است، ید درمانیو شا يریشگین پیهشتم

نَ و تَبارك یالَمٰ◌ ه رب الْعٰ◌ مِ الْحمد للّینِ الرَّحٰ◌ ه الرَّحمٰ◌ د بِسمِ اللّیمرتبه بگو یهرروز س

خداوند از او نودونه بال را ، مِیالْعظ یحولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلنَ و لَا یالقٰ◌ ه أَحسنُ الْخٰ◌ اللّ

د یا شایانسان سالم است  ين ذکر برای] ا1[ ».ن آن جنون استیتر کند که کوچک یدفع م

د یبگو یو سالمت ين ذکر را در حالت عادیتواند ا یاست و م يکه دچار جنون ادوار یکس

  .د باشدیوانه بخواند مفیفرد د ين ذکر را برایگر اید یگر کسد این شایهمچن

 یکنند ول یتمام انواع حجامت جنون را درمان م، و درمان حجامت است يریشگین پینهم

انجام شود ، مصادف باشد يا نوزدهم ماه قمریشنبه که با هفدهم  اگر حجامت در روز سه

کل  يک درمان عام و براین حجامت سر هم یهمچن، ک سال استیها تا  يماریدرمان تمام ب

  .ها است يماریب

وم الثالثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو الحدى یمن احتجم «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ن من الشهر کانت له شفاء من کل داء من أدواء السنۀ کلها وکانت لما سوى ذلک شفاء یوعشر

شنبه  که روز سه یکس«ی عنی] 2[ ».من رجع الرأس واألضراس والجنون والجذام والبرص

ن درمان کل یا، کم ماه باشدیو ستیا بینوزدهم ، حجامت کند که مصادف با روز هفدهم

درد و  درمان سردرد و دندان، گر حجامت کندید ياگر در روزها، ک سال استیها تا  يماریب

چون قمر در  یشنبه و هفدهم ماه بود ول روز سهیمثال د يبرا ».است یسیجنون و جذام و پ

که قمر در  یمهم درزمان يشده که کارها هیرا توصیعقرب بود بهتر بود که حجامت نشود ز

  .مهم است يعقرت است انجام نشود و حجامت هم از کارها
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، ثۀیکم بالمغیعل: ه رأسهیده إلیوأشار ب) ص( رسول اهللا«: اند ت کردهیروا) ع( امام صادق

به ) ص( امبریپ«ی عنی] 3[ »برص واالکلۀ ووجع االضراسفانها تنفع من الجنون والجذام وال

جنون و جذام و برص و خوره  يبرا، سرشان اشاره کردند و فرمودند بر شما باد حجامت سر

است  يریشگیپ یشتر به معنیت قبل کلمه شفا آمده بود که بیدر روا ».د استیدرد مف و دندان

تفاوت جذام و . توان گفت که درمان هم هست یپس م، ت آمده که نفع داردین روایدر ا یول

ن یبدن را از ب يها اعضا د سالیشا یزمان طوالن ین است که جذام در طیا آکله ایخوره 

  .شود یسرعت منتشر م ا آکله بهیخوره  یبرد ول یم

من الجنون والجذام والبرص والنعاس : الرأس شفاء من سبع یالحجامۀ ف«: آمده یتیدر روا

، ز استیحجامت سر درمان هفت چ«ی عنی] 4[ ».ن والصداعیوظلمۀ العووجع الضرس 

  .گرنیچشم و م يتار، درد دندانی، آلودگ خوابی، سیپ، جذام، جنون

آمد که نامش ) ص( امبرینزد پ يمرد«: ت آمدهیدر روا، ک ذکر استین درمان یدهم

که قبالً  ییکارها، ف شدهیرسول خدا سنم باال رفته و بدنم ضع يا عرض کرد، بود یبه هذلیش

از ، ها عادت داده بودم که خود را به آن ییکارها، توانم انجام دهم یدادم حاال نم یانجام م

من نفع داشته  ياموز که برایبه من ب يرسول خدا ذکر يا پس، ام و حج و جهادینماز و ص

را سه بار  شیها فرمودند که دوباره بگو و آن مرد هم گفته) ص( امبریپ، باشد و ساده باشد

ه ینکه به خاطر تو گریست مگر این یسپس فرمودند در اطراف تو درخت و خاک، تکرار کرد

وال حول ، م وبحمدهین را ده مرتبه بگو سبحان اهللا العظیا ينماز صبح را خواند یوقت، کرده

م و و جنون و جذا يکند از کور یمن میهمانا خداوند تو را ا، میالعظ یوال قوة إال باهللا العل

که گفته شد حوقله وجود  ین ذکر و ذکر قبلید در اینیب یطور که م ] همان5[ »ي.ریفقر و پ

  .ن حوقله استیدر هم یدارد و نکته اصل

در ) ص( امبریپ، عروس انجام دهد يد برایاست که داماد با يکار يریشگین پیازدهمی

تک فاخلع خفها یالعروس بإذا دخلت ی، ا علی«: ندیفرما یم) عی (ت خود به حضرت علیوص
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فإنک إذا فعلت ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، هایواغسل رجل، ن تجلسیح

، ن ألف لون من البرکۀیها سبعیوأدخل ف، ن ألف لون من الفقریذلک أخرج اهللا من دارك سبع

 ،تکیۀ من بین رحمۀ ترفرف على رأس العروس حتى تنال برکتها کل زاویک سبعیوأنزل عل

 يا«ی عنی] 6[ ».تکیب یبها ما دامت فیصیوتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن 

اور و یش دربیند کفشش را از پاینش یکه م یشود وقت یات م که عروس وارد خانه یزمان یعل

 ين کار را کردیاگر ا، زیخانه بر يو آبش را جمع کن و از دم در تا انتها يش را بشویپاها

سر  يکند که رو یکند و هفتاد رحمت نازل م یخداوند هفتاد نوع فقر را از خانه خارج م

از  ین برکت شامل هر رکنیاي، اورینکه برکت آن را به دست بیزند تا ا یوپر م عروس بال

که در خانه  یو تا زمان یسیشود از جنون و جذام و پ یمن میشود و عروس هم ا یات م خانه

  «.شود یتو است مبتال نم

 یمن قرأ سورة النحل ف«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ن درمان سوره نحل استیدوازدهم

. . ا أهونه الجنون والجذام والبرصین نوعا من أنواع البالیا وسبعیالدن یکل شهر کفى المغرم ف

شود و از  یخالص م يبار بخواند از بدهکار کیکه سوره نحل را هرماه  یکس«ی عنی] 7[ ».

  «. . .است یسین آن جنون و جذام و پیشود که کمتر یهفتاد نوع بال خالص م

شموا «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، دن گل نرگس استییبو يریشگین درمان و پیزدهمیس

ولو ، السنۀ مرة یولو ف، الشهر مرة یولو ف، االسبوع مرة یولو ف، وم مرةیال یالنرجس ولو ف

ی عنی] 8[ ».قلعهایالقلب حبۀ من الجنون والجذام والبرص وشمه  یفان ف، الدهر مرة یف

 یوگرنه سال، بار کی یوگرنه ماه، بار کی يا وگرنه هفته، دییبار ببو کینرگس را هرروز «

است که  یسیاز جنون و جذام و پ يا را در قلب دانهیز، بار کیوگرنه در روزگار ، بار کی

دن نرگس هرماه ییشده بو هینکه توصیبا توجه به ا ».کند یکن م شهیدن نرگس آن را رییبو

استفاده  هم قابل آن یعید عطر طبیاستفاده است و شا هم قابل شده آن انجام شود احتماالً خشک

، ستیآورد ن یت مراد از قلب همان عضو بدن که خون را به گردش درمین روایدر ا، باشد
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 ایه به ژن یشب يزیمراد از قلب چ دم کهیجه رسین نتیات به ایدر روا یمن پس از بررس

DNA  عرق همان ، شود یت مربوط به ژن میمانند کلمه عرق که در روا، ا مانند آن استیو

د مراد از قلب همان بسته یشا. کند یمنتقل م یصورت وراثت است که صفات را به يزیچ

 یشده که باق ات هم اشارهیرود و در روا ین نمیبعد از مرگ هم از ب یباشد که حت یکیژنت

  .ماند یم

که ال حول والقوة إال  یکس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان حوقله استیچهاردهم

 ».ن آن جنون استیکند که کمتر ید خداوند هفتادوسه نوع بال را از او دفع میم بگویباهللا العظ

  .کند یت میهم کفا بار گفتن آن کیت ی] با توجه به روا9[

رأى «: ت آمدهیدر روا، خته از ظرف استیرون ریب يخوردن غذاهان درمان یپانزدهم

ک یبورك لک وبورك عل) : ص( فقال، لتقط نثارة المائدةی يوب االنصاریأبا أ) صی (النب

من أکل ما أکلت فله ما قلت ، نعم: قالي؟ ریا رسول اهللا ولغ: یوبیفقال أبوأ. کیوبورك ف

] 10[ ».الجنون والجذام والبرص والماء االصفر والحمقمن فعل ذلک وقاه اهللا : أو قال. لک

خته از ظرف را یرون ریز بیر يغذاها يوب انصاریمشاهده کردند ابو ا) ص( امبریپ«ی عنی

ابو ، امبر فرمودند بر شما مبارك باشد و خدا به شما برکت دهدیپ، خورد یکرد و م یجمع م

پاسخ داد بله ) ص( امبریشود و پ یمگران هم ین برکت شامل دیا ایوب سؤال کرد که آیا

او هم خواهد بود  يشما گفتم برا يکه برا يزیز را بخورد همان چیر ين غذاهایهرکس که ا

 یسیدهد از جنون و جذام و پ یقرار م يریشگیاو پ ين کار را بکند خداوند برایکه ا یو کس

ذکرشده  يریشگیعنوان پ بهن عمل یت این روایدر ا »ی.عقل و کمي) روس کبدیس( و آب زرد

  .شده است یز معرفیها ن يماریعنوان درمان کل ب گر بهیات دیدر روا یول

ن یتر شاخص) ع( میبخور حضرت مر، است) ع( مین درمان بخور حضرت مریشانزدهم

از  ياریبس يبرا. ها است مانند آن ییها يماریسم و انواع بیاوت، خبلی، پ یسی، وانگیدرمان د

تواند درمان باشد مانند صرع که با سه بار بخور دادن درمان  یکه درمان ندارد م ییها يماریب
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را یونان بوده زین دارو قبالً هم در اروپا و روم و یکه انجام دادم ا ییها یطبق بررس. شود یم

ه السالم انه وصف یأبى جعفر الباقر عل«: ت آمدهیدر روا. است) ع( میمربوط به حضرت مر

ولد له وذکر انه نافع لکل شئ من قبل االرواح من المس والخبل والجنون  م المیبخور مر

قال لتأخذ لبانا أو سندروسا . ر ذلک نافع مجرب باذن اهللا تعالىیوالمصروع والمأخوذ وغ

ض کسرة داخل المقل وسعد یت ابیوکبر يوقشور الحنظل ومرمر يوبزاق الفم وکور سندر

ث بقطران شامى قدر ثالث قطرات تجمع ذلک کله ه مر وشعر قنفذ مشبویکسر فیمانى وی

م یبخور حضرت مر) ع( امام باقر«ی عنی] 11[ ».د نافع ان شاء اهللا تعالىیصنع بخورا فانه جیو

همه  ين نفع دارد برایو فرمودند که ا، کنند یم یکه از او فرزند داشتند معرف يزیکن يرا برا

و ی) پ یس( مس و خبل يبرا، است) و روحطان یجن و ش( ه ارواحیکه از ناح ییها يماریب

گر یو د) طور کامل کنترلش به دست جن افتاده که به یکس( و صرع و مأخوذ یوانگید

ا سندروس و آب دهان و یکندر ، به اذن خداوند، د و مجرب استیمف، ها نیمشکالت مانند ا

داخل مقل و  ید و شکستگیو گوگرد سف يو پوست هندوانه ابوجهل و مر مر يکَور سندر

اندازه سه  بهی، آغشته شده به قطران شام یغیت جوجه يمن و در آن مر خرد کن و مویسعد 

همانا به ی، کن یو از آن بخور درست م یکن یو مخلوط م یکن یها را جمع م آن یتمام، قطره

  «.خواست خداوند خوب و نافع است

ا یدا کند و یلت ترس پا از خواب بپرد و حایکند  یدر خواب احساس خفگ یاگر کس

مردم معموالً  یطان است ولیها معلول جن و ش نیهمه ا، ش را بشنودیا صدایند یجن را بب

با سقف  يها و خانه یمیقد يها معموالً در خانه. کنند یگران باور نمیرا دیکنند ز یبازگو نم

  .شتر استین مشکالت بیاحتمال ابتال به ا، بلند

طَانُ منَ یتَخَبطُه الشَّی يالَّذ﴿: دیفرما یخورد م یکه ربا م یخداوند در قرآن درباره کس

ستواند تعادل خود را حفظ  یو نم( وانه شدهید، طانیکه براثر تماس ش یکس«ی عنی] 12[﴾الْم

است که کنترل حرکت  یمراد از مس حالت »)زدیخ یبپا م یگاه، خورد ین میزم یگاه؛ کند



342 

 

رد و حرکات بدن یگ یار جن قرار میشود و در اخت یاعضا بدن از دست شخص خارج م

  .شود یم يرعادینامتوازن و غ

گر که بعداً ذکر خواهد یات دیدر روا، تفاوت آمده یگر باکمید يها ت در کتابین روایا

سنگ قمر آمده و ، آب دهان يجا کندر و سندروس آمده و به، ا سندروسیکندر  يجا شد به

 يجا آمده و به يا حزا بري، یمر بري، مر مر يجا آمده و به يکور سندي، کور سندر يجا به

  .ز آمدهیاد بریدر آن مر ز، در آن مر خرد کن

 یسنگ قمر نوع، تر است و طعم آن تفاوت دارد درشت یه کندر است ولیسندروس شب

اه است که برگ یگ یا کور گندم نوعیکور ، درخشد یم یمهتاب يها سنگ است که در شب

خار هم دارد و در  یشود و کم یم يا دارد ابتدا سبز است و بعد از خشک شدن قهوه يگرد

همان مر که  یعنی يمر مر، ار تلخ هم به آن گفته شودید خیها وجود دارد و شا يعطار

است که در  يح همان حزا بریت مر تکرار شده احتماالً صحیچون در روا یمعروف است ول

کتب آمده  یا مغدونس است البته در بعضی یوحش يجعفر یعنگر آمده و به مید يها نقل

در  یمشکل اصل. صمغ است یمقل ازرق نوع، ندیگو یه و زوفرا هم به آن میناروید یعنیحزا 

آن سخت است  يآور ار کم است و جمعیبس یغیت جوجه يمثال مو ين مواد است برایه ایته

است  یقطران شام یاست و مشکل اصل یباشد کار آسان یغیت جوجه يها غیالبته اگر منظور ت

) هیسور( د که در شامیآ یاست که از سوزاندن تنه درخت أرز به دست م یاهیکه ماده س

  .ستیوجود دارد و در حال حاضر در دسترس ن

  .137ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[1]

  .385ص، خ صدوقیش، الخصال[2]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[3]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[4]

  .110ص، خ صدوقیشی، األمال[5]
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  .662ص، خ صدوقیشی، األمال[6]

  .107ص، خ الصدوقیالش، ثواب األعمال[7]

  .30صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب[8]

  .39ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[9]

  .146صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[10]

  .112ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[11]

  275هیآ، سوره بقره[12]
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  94/01/22 جنون و ضعف مغز 35

العالج و  صعب يها يمارین بخور درمان بیا، مین درمان جنون بخور حضرت مریشانزدهم

 يها يماریها و ب بیجنون و آس، صرعی، پ یاست که درمان ندارند مانند س ییها يماریب

وقشور ي، وکوز سند، وبزاق القمر، وسندروسا، تأخذ لبانا«: ت آمدهیدر روا. از جن یناش

ه مر وشعر یکسر فیوی، مانیوسعد ، وکسرة داخل المقل، ضیتا أبیوکبري، ومرا بر، الحنظل

د نافع إن یفإنه ج، ضع بخورایتجمع ذلک کله و، قدر ثالث قطرات یمبثوث بقطران شام، قنفذ

و پوست هندوانه  ير و سندروس و سنگ قمر و کور سندیکندر بگ«ی عنی] 1[ ».شاء اهللا

و مر هم در  یمنیداخل مقل و سعد ي) ها تکهی (د و شکستگیو گوگرد سف يابوجهل و مر بر

همه را ، آغشته شده به اندازه سه قطره یکه به قطران شام یغیت جوجه يآن خرد کن و مو

ن یا) ، دید و از دودش استفاده کنیدر آتش بسوزان( دید و از آن بخور بسازیباهم جمع کن

همانطور که در جلسه قبل هم ذکر شد  ».است و به خواست خدا منفعت دارد یخوب يدارو

است که در آن سنگ قمر  يا ن نقل تنها نسخهیا، ردت وجود داین روایمتفاوت از ا يها نقل

شده  ید معرفیها مف يماریل بین قبیا يگر سنگ قمر براینکه در کتب دیآمده و با توجه به ا

ت به مر یان رواینکه در پایل ایهم به دل يح است و مر بریتوان گفت که سنگ قمر صح یم

ا ی یوحش يجعفر یبه معن يحزا بر رسد که یست و به نظر میح نیاحتماالً صح، اشاره شده

  .گر آمدهید يها ح باشد که در نقلیمغدونس صح

 يوکور سند، وبزاق الفم، وسندروسا، تأخذ لبانا«: ن آمدهیت چنین روایگر اینقل د

، ه مریکثر فیوی، مانیوکسرت داخل المقل وسعد ، ضیتا أبیوکبر، وحزاء برى، وقشور الحنظل

د یفإنه ج، جمع ذلک کله وتصنع بخورایقدر ثالث قطرات  یوشعر قنفذ ملتوت بقطران شام

و پوست  ير و سندروس و آب دهان و کور سندیکندر بگ«ی عنی] 2[ ».نافع إنشاء اهللا

اد یو ز یمنید و داخل مقل را بشکن و سعد یو گوگرد سف یوحش يهندوانه ابوجهل و جعفر

همه را ، ه شده به اندازه سه قطرهآغشت یکه به قطران شام یغیت جوجه يز و مویدر آن مر بر
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است و به خواست خدا منفعت  یخوب ين دارویا، دید و از آن بخور بسازیباهم جمع کن

  «.دارد

تأخذ لبانا « که ينگونه جمع بندیتوان ا یت ذکر شد مین روایبا توجه به سه نقل که از ا

وکسرة ، ضیتا أبیوکبر، وحزاء برى، وقشور الحنظل يوکور سند، وبزاق القمر، وسندروسا

قدر ثالث قطرات  یوشعر قنفذ ملتوت بقطران شام، ه مریکسر فیوی، مانیداخل المقل وسعد 

ر و سندروس و یکندر بگ«ی عنی ».د نافع إنشاء اهللایفإنه ج، جمع ذلک کله وتصنع بخورای

د و یو گوگرد سف یوحش يو پوست هندوانه ابوجهل و جعفر يسنگ قمر و کور سند

که به قطران  یغیت جوجه يو در آن مر خرد کن و مو یمنیداخل مقل و سعد  یشکستگ

ن یا، دید و از آن بخور بسازیهمه را باهم جمع کن، آغشته شده به اندازه سه قطره یشام

از آنجا که در دو نسخه آب دهان آمده  ».است و به خواست خدا منفعت دارد یخوب يدارو

اط بهتر است که آب دهان شخص مبتال یجهت احت یاد است ولیف زیهرچند احتمال تصح

  .هم اضافه شود یا مر وحشی ين مر بریهمچن، اندازندیهم در آتش ب

السنا لقابلوا کل  یلو علم الناس ما ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان هفدهم سنا است

. والفالج واللقوةإنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون ، أما، ن من ذهبیمثقال منه بمثقال

وأصفر وأسود أجزاء  یلج کابلیجعل معه هلیال نوى له و يب االحمر الذیؤخذ مع الزبیو

 ».ۀید االدویوهو س، ت إلى فراشک مثلهیق مقدار ثالثۀ دراهم وإذا أویؤخذ على الر، یسواء

دو  در مقابل هر مثقال سنا، وجود دارد یتیاگر مردم بدانند که در سنا چه خاص«ی عنی] 3[

و جزام و  یسیو پ) پوست يدیسف( است از بهق يریشگین پیرا ایز، دادند یمثقال طال م

ز قرمز که هسته ندارد و ید و با مویریبگ) سنا( آن را) ، انحراف صورت( جنون و فلج و لقوه

) ده گرم( در ناشتا به اندازه سه درهمي، اه به اندازه مساویله سیله زرد و هلیو هل یله کابلیهل

 یسنا مک، ن سنایبهتر ».د داروها استین سیموقع خواب به همان اندازه مصرف شود و ا و

است که به  ییسنا دارو، شتر استیر آن بیدارد و تأث يتر رهیتر و ت درشت يها است که برگ
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مقدار ، وجود داشته باشد یطب اسالم يها باً در اکثر نسخهید و خواصش تقریخاطر فوا

که  يا بچه يبرا یاست ول يگرم که حدوداً معادل دو قاشق غذاخورمصرف آن حداقل چهار 

ن روش استفاده دم یاست و بهتر یکاف يخور يک قاشق چایا نوزاد باشد یکوچک  یلیخ

ن چهار گرم اضافه شود و پس از یوان آب جوش به ایک لیکردن آن است و بهتر است که 

آب ) برد ین میت آن را ازبیشاندن خاصا جویقه دم کردن یش از ده دقیب( قه دم کردنیده دق

ست که خود سنا هم خورده شود و بهتر است که در روز یآن کامل خورده شود و الزم ن

توان به شکل پودر هم استفاده  یالبته م، کند یت آن را مهار میرا خواب خاصیمصرف شود ز

شود  یها دچار مشکل م رودهرا ین دارو هر روز استفاده کرد زید از ایتوجه شود که نبا، کرد

البته گل سرخ هم که جزو ، ک بار استفاده شودیا هر هفته یک بار یو بهتر است هر سه روز 

چه را یپ توان به عنوان مصلح همراه سنا استفاده کرد تا دل یاست را م یاسالم يداروها

  .برطرف کند

د ابتدا یبا یله کابلیرد و هلله زید پودر شوند البته هلیت ذکر شد بایکه در روا يتمام مواد

ک ین دارو یا، اب کردیز هم خشک باشد تا بتوان آسیاش جدا شود و بهتر است که مو هسته

مدت ، کند یت را درمان میذکر شده در روا يها يماریباشد و حداقل ب یز میدرمان عام ن

مصرف کند که  ییمار تاجایب یعنیو شدت آن متفاوت است  يماریمصرف دارو بسته به ب

ا عسل مخلوط کرد و یتوان با آب  یسخت است م یچون خوردن دارو کم، درمان شود

  .مصرف نمود

ها  ها و نرده است که بر تنه درختان و ستون یگل، است) چکیپ( درمان هجدهم لبالب

در . ا داردیه برگ لوبیشب يها درشت و گل زرد و برگ يها رود و دانه یچد و باال میپ یم

منها  یأخذنیمرة کنت أجد مما ) ع( شکوت إلى الرضا«: م آمدهیاز عمرو بن ابراه یتیروا

فدقها فضعها على رأسک ومر ، تلتف یک بهذه البقلۀ التیعل: فقال، ه الجنون وصداع غالبیشب

. الوجع یففعلت فسکن عن، انهم فإنها نافعۀ لهم بإذن اهللایضعوها على رؤوس صبیأهلک فل
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غلبه سودا و ي (ا ت کردم از مرهیشکا) ع( به امام رضا«ی عنی] 4[ ».اللبالب یوتلک البقلۀ ه

ه جنون و غش یشب یکه با آن مواجه بودم و دچار حالت) شتر سودا مراد استیصفرا البته ب

سر قرار  يرا بکوب و رو ر و آنیچد بگیپ یکه م یاهین گیامام فرمودند از ا، شدم یکردن م

ها  آن ين برایا، خود بگذارند يها سر بچه ين را رویور بده که ابده و به خانواده هم دست

اه لبالب یافت و آن گین یام تسک يمارین کار را کردم و بیمن هم ا، د است به اذن خداوندیمف

که  یاه استفاده شود در صورتین گیها هم از ا بچه يت اشاره شد که براین روایدر ا ».است

ق یها از طر را احتمال ابتال بچهیبوده ز يریشگیگفت علت پتوان  یم، ها مبتال نبودند بچه

ک خانه یط مشابه و در یدر شرا ین است که چون همگیگر ایاحتمال د، وراثت وجود دارد

نکه شخص گفته یگر اینکته د، ها هم وجود دارد بچه يکنند احتمال ابتال برا یم یزندگ

د یا شایح کند و یباشد به جنون تصره جنون است که احتمال دارد نخواسته یاش شب يماریب

گرن یم یعنیصداع ، صرع ياند که به جا احتمال داده ین بعضیشناخته همچن یجنون را نم

ن دارو یدم ایگر ندید يچون در جا ید باشد ولیگرن هم مفیم ين دارو برایح باشد و ایصح

  .رسد ید به نظر میشود بع یسردرد معرف يبرا

اس یفإنه طعام إل، کم بالکرفسیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان نوزدهم کرفس است

] 5[ ».الجنون والجذام والبرص ینفیو، القلب یذکیو، ورث الحفظیأنه  يورو. وشعیسع ویوال

ت یو روا. بود) ع( وشعیو ) ع( سعیو ) ع( اسین غذا الیهمانا ا، بر شما باد کرفس«ی عنی

کند و جنون و جزام و  یز میشود و قلب را ت یت حافظه میسبب تقو) ص( امبریشده از پ

  «.کند یرا برطرف م یسیپ

  ضعف مغز

در ؟ ت نمودیرا تقو توان آن یا میدر کار مغز باشد آ يا قصوریبه مغز برسد و  یبیاگر آس

ا ی يتوان آن را بازساز یشود و نم یم نمیب مغز ترمین است که آسیده بر ایطب امروز عق

اد کردن یز يبرا ییها هیوجود دارد که توص يادیت زیروا یدر طب اسالم یول، ت کردیتقو
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م نه یموجود بدان يها اد شدن مغز را در اثر بزرگ شدن سلولیالبته اگر ز، اند مغز ذکر کرده

  .ندارد یمنافات يده طب امروزین صورت با عقیدر ا، ها تکثر آن

الدماغ  ید فیزین ویمخخ الساقی یلأکل الباق«: ت آمدهیدر روا، ن درمان باقال استیاول

کند و  یاد میکند و مغز را ز یاد میباقال مغز استخوان را ز«ی عنی] 6[ »ي.ولد الدم الطریو

 ییمغز استخوان توانا، شوند یکه دچار سرطان خون م يدر افراد ».شود ید خون میسبب تول

که به باقال  يافراد. استد یها مف آن يدهد و مصرف باقال برا ید گلبول را از دست میتول

است  ییایمیت به علت کود شین حساسیشتر ایهستند و ب يت دارند معموالً صفراویحساس

 یقساوت قلب و فراموشی، وجود دارد که باقال باعث کودن یعاتیشا. کنند یکه استفاده م

باقال را  .کند یاد میکند که مغز را ز یند و اشاره میگو یات ما عکس آن را میروا یشود ول یم

  .ستیسر آن که خوب ن يرو یاهیرا مصرف کنند به جز س آب پز کرده و هر دو پوست آن

الدماغ  ید فیزیفإنه «: ت درباره کدو تنبل آمدهیدر روا، ن درمان کدو تنبل استیدوم

ک خانواده هستند و خواص یانواع کدو از  ».کند یاد میمغز و عقل را ز«ی عنی] 7[ ».والعقل

  .دارندمشابه 

ادة یز: ه منافعیأما إن ف: ذکر السداب فقال«: ت آمدهیدر روا، ن درمان سداب استیسوم

اد یدر محضر امام از سداب «ی عنی] 8[ ».نتن ماء الظهریر أنه یالدماغ غ یر فیالعقل وتوف یف

کند و آب  یکند و مغز را بزرگ م یاد میاست عقل را ز يدیکردند و امام فرمودند در آن فوا

سداب ، د استیگوش هم مف يدارد از جمله برا يادید زیسداب فوا ».کند یکمر را بد بو م

  .در شب مصرف کرد يک قاشق مرباخورید پودر کرد و یرا با اه است آنیک گیبرگ 

الدماغ  ید فیزین البشرة ویلیالدهن «: ت آمدهیدر روا، است یمال ن درمان روغنیچهارم

کند و  یروغن پوست را نرم م«ی عنی] 9[ »سفر اللونیشف وذهب القیالماء و يسهل مجاریو

پوست را برطرف ) اهیس يها لکهی (اهیکند و س یآب را آسان م يکند و مجار یاد میمغز را ز

عرق  يآب همان مجار ياحتماالً مراد از مجار ».کند یکند و رنگ انسان را روشن م یم
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مانند  یخون يها م که رگیدار تیباشد چون در روا یخون يها د مراد رگیاست و شا

است که  یخون يها شتر مراد باز شدن رگیده بنده بیبه عق، عت استیآب در طب يمجار

پوست و  یدن رطوبت به پوست و نرمیکند و سبب رس یدن خون به پوست را آسان میرس

  .روغن بنفشه است، ن روغنیبهتر، شود یت مو میتقو

روغن بنفشه مغز «ی عنی] 10[ ».رزن الدماغیدهن البنفسج «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

شخص گفته  يشود البته اگر برا یشتر میت مقدار مغر بیبا توجه به روا ».کند ین میرا سنگ

  .ت در مورد مغز است منظور همان وزن استیچون روا یوقار است ول یشود به معن

  .20498ح، 442ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [1]

  .156ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [2]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .374صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .284ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .344ص، 6جی، نیکلخ یشی، االصول من الکاف [6]

  .371ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .368ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .519ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .522ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]
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  94/01/23 یذهن و فراموش، ضعف مغز 36

 یاگر عامل یحت، شود یشود و نه کم م یاد میمعروف است که مغز نه ز يدر طب امروز

در  یول، ن نخواهد شدیگزیها دوباره جا ن سلولیا، ن ببردیمغز را از ب يها از سلول يتعداد

تواند مورد اختالف باشد اما اگر  ین امر میا، ادشدن مغز مکرر آمدهیر به زیات تعبیروا

ن یب یآنگاه اختالف، میکن یموجد معن يها شدن همان سلولادشدن مغز را رشد و بزرگ یز

  .نخواهد بود یو طب اسالم يطب امروز

، ادشدن مغز آمدهیز يات برایکه در روا ياز امور، است ین درمان روغن مالیچهارم

ن امر یبه ا) ص( امبرید شده و پیار تأکین مسئله بسیا يات رویدر روا. دن استیروغن مال

ش یکه موها یگرفت و به او گفتند کس یرا م) ص( امبریسراغ پ یکه کس یید بود تا جایمق

وضو  ين کار برایالزم به ذکر است که ا. است) ص( امبریاو پ، دهیمرتب است و روغن مال

ست چند یکند و الزم ن یت مین تنها زدن روغن به موها کفایهمچن، کند یجاد نمیا یمشکل

  .قه ماساژ داده شودیدق

على سائر  یفإن له فضالً على األدهان کفضل، کم بدهن البنفسجیعل«: دهت آمیدر روا

ها مانند  گر روغنیروغن بنفشه بر د يرا برتریز، بر شما باد روغن بنفشه«ی عنی] 1[ »الخلق

فضل البنفسج على االدهان کفضل «: ن آمدهیهمچن ».گر مردمان استیمن بر د يبرتر

اسالم بر  يها مانند برتر گر روغنیروغن بنفشه بر د يبرتر«ی عنی] 2[ »انیاالسالم على األد

  «.ان استیگر ادید

در ، در شب یمال روغن«ی عنی] 3[ »العروق یف يجریل یدهن الل«: گر آمدهیت دیدر روا

  .کند یرا باز م) ها یگرفتگ( شده ن آمده که راه بستهیو همچن ».کند یدا میان پیها جر رگ

 يسهل مجاریو، الدماغ القوة ید فیزیو، ن البشرةیلیالدهن «: ندیفرما یم) ع( نیرالمؤمنیام

 آب يکند و مجار یاد میمغز را ز يرویکند و ن یروغن پوست را نرم م«ی عنی] 4[ ». . .الماء

  «.کند یرا آسان م) ا هر دویا خون یعرق  يمجار(
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ر یت اخیدر روا یول، کند یاد میم آمده که مغز را زیکه تاکنون خواند یاتیدر تمام روا

ادشدن یهم ز یات قبلید بتوان گفت که مراد روایشا، کند یاد میمغز را ز يرویآمده که ن

. ادشدن مغز استیمغز در اثر ز يرویادشدن نیتوان گفت که ز یز میمغز است و ن يروین

 توان یاد کرد پس میمغز را ز یین است که اگر بتوان با استفاده از داروین دو در ایتفاوت ا

  .م نمودیز ترمیرا ن يمغز يها بیآس

ات ذکرشده اترج یادشدن مغز در روایز يکه برا يگریمورد د، ن درمان اُترج استیپنجم

توان گفت که مراد از  یات میبا توجه به مجموعه روا یبالنگ است ول یاترج به معن، است

  .اترج کل مرکبات است

بر «ی عنی] 5[ »الدماغ ید فیزیو، ر الفؤادسیکم باالترج فإنه یعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.کند یاد میکند و مغز را ز یرا قلب را مسرور میز، شما باد اترج

ی عنی] 6[ ».الدماغ ید فیزیو، ر الفؤادینیفإنه ، کم باألترجیعل«: آمده يگریت دیدر روا

  «.کند یاد میکند و مغز را ز یرا قلب را روشن میز، بر شما باد اترنج«

 يگرید يجا به یکیه به هم است احتمال دارد یشب »سری« و »رینی« ازآنجاکه نوشتن

  .ن دو درست باشدیاز ا یکیآمده باشد و تنها 

ت ین مرکب در روایدرباره ا، کند مرکب چهار است یاد میکه مغز را ز يزین چیششم

کم شدن  يسردرد و برا يبرا) د استیمف(«ی عنی] 7[ »لوجع الراس ونقصان الدماغ«: آمده

م و یدن مغز قابل ترمیب دیشود کم شدن و آس یات استفاده میآنچه از مجموعه روا ».مغز

  .جبران است

  ذهن

حافظه ی، مختلف است مانند حافظه اصل ياجزا يانه دارایک دستگاه رایمغز مانند 

حال مراد از ذهن ، استتر  شرفتهیتر و پ دهیچیار پیالبته مغز انسان بس. . . پردازنده وی، جانب

 عقل و حفظ القلب، در لغت ذهن به فهم؟ شود یست و کدام بخش مغز را شامل میچ
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در . وانتقال اطالعات را به عهده دارد فه نقلید ذهن وظیشا، شده یمعن) احتماالً حافظه(

  .ت ذهن ذکرشدهیتقو يبرا يات اموریروا

 ید فیزیشد الذهن وی«: ت آمدهیروا درباره سرکه در، کننده ذهن سرکه است تین تقویاول

  «.کند یاد میکند و عقل را ز یم يذهن را قو«ی عنی] 8[ »العقل

فانه ، کلوا الرمان بشحمه«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کننده ذهن انار است تین تقویدوم

ی را معده را دباغیز، دیه آن بخوریانار را با پ«ی عنی] 9[ »الذهن ید فیزیو، دبغ المعدةی

انار است  يها ن دانهید بیه انار پرده سفیمنظور از پ ».کند یاد میکند و ذهن را ز یمي) قو(

ن انار ازجمله یهمچن، گر هم شامل شوندیدرنگ دیسف يها البته ممکن است که بخش

ست تنها در فصل خودش یتوان استفاده کرد و الزم ن یم یاست که در هر فصل ییها وهیم

، معده یمنظور از دباغ. ت را دارندین خاصیانار خشک هم هم رب انار و، مصرف شود

ت معده و ین تقویت گفت که بین رواید بتوان با توجه به ایشا، ت و مقاوم کردن آن استیتقو

  .وجود دارد يا ذهن رابطه

 کان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا، کننده ذهن شانه کردن محاسن است تین تقویسوم

د یزیانه : قولیومن فوقها سبع مرات و، ن مرةیته اربعیسرح تحت لح: ی) ه وآلهیصلى اهللا عل(

ر و هفت یمحاسن خود را چهل مرتبه از ز) ص( امبریپ«ی عنی] 10[ ».قطع البلغمیالذهن و یف

کند و بلغم را قطع  یاد مین ذهن را زیفرمودند همانا ا یکردند و م یمرتبه از رو شانه م

و  یچون مواد مصنوعی، عاج است و بعدازآن شانه چوبشانه ، ن شانهیبهتر ».کند یم

ن ید بیشا. مناسب نباشد یکید شانه پالستیبدن ضرر دارند شا ينوعاً برا یکیپالست

  .باشد يا ت ذهن رابطهید و تقویآ یته ساکن که در اثر شانه کردن به وجود میسیالکتر

ق یلعقۀ عسل على الرمن لعق «: ت آمدهیدر روا، کننده ذهن عسل است تین تقویچهارم

إذا کان مع ، جود الحفظیو، الذهن یصفیو، قطع المرة السوداءیو، کسر الصفراءیو، قطع البلغمی

بلغم را قطع ، عسل در ناشتا بخورد يک قاشق مرباخوریکه  یکس«ی عنی] 11[ ».اللبان الذکر
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و حافظه را  کند یکند و ذهن را صاف م یشکند و مره سودا را قطع م یکند و صفرا را م یم

شود که ذهن و حافظه  یت استفاده مین روایاز ا ».کند اگر با کندر نر مصرف شود یت میتقو

 يا ت ذهن و حافظه رابطهین تقوید بتوان گفت که بین شایز متفاوت هستند همچنیدو چ

د گفت با یت آمده بایان روایدر مورد استفاده از عسل به همراه کندر که در پا. وجود دارد

ز عسل و کندر یحافظه است و ن يها کننده تیکندر از تقو، گریات دیتوجه به قرائن و روا

ت آمده ین روایکه در ا يگریکندر خواص د يم که برایندار یتیروا یول، کند یبلغم را قطع م

 یانیتوان گفت که استفاده از کندر به همراه عسل تنها مربوط به جمله پا یرا ذکر کند پس م

 یعیطور طب به یوحش ياست که زنبورها یعسل، ن عسلیبهتر. شود یت حافظه میتقو یعنی

منْ  یثُم کُل﴿: را در قرآن درباره عسل آمدهیز، د کرده باشندیعت تولیدر کوه و جنگل و طب

لُکفَاس رَاتذُلُلًا  یکُلِّ الثَّم کبلَ ربی ۚ◌ س فخْتَلم ا شَرَابهطُوننْ بم خْرُجف انُهیأَلْو فَاءش ه

را که پروردگارت  ییها بخور و راه) ها ره گلیو ش( سپس از تمام ثمرات«ی عنی] 12[﴾للنَّاسِ

مختلف  يها با رنگ یدنینوش، ها از درون شکم آن، مایبپ یراحت به، ن کرده استییتو تع يبرا

ت که عسل از انواع ن صورت اسیتنها در ا »مردم است يشفا برا، شود که در آن یخارج م

ه یته ياهان محدودیکنند معموالً از گ ید میکه زنبوردارها تول یعسل یشود ول یه میاهان تهیگ

متأسفانه ، مختلف را باهم مخلوط کنند يها م که عسلیکن یه میل ما توصین دلیبه هم، شود یم

تواند  یز نمین یشگاهیص آزمایتشخ یست حتین یکار آسان یعیص عسل طبیتشخ

  .دکننده عسل مورد اعتماد باشدین است که تولیبخش باشد و تنها راه ا نانیاطم

فإنها ، کم باللبانیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ت کنند ذهن کندر استین تقویپنجم

 ».انیوتذهب النس، وتجلو البصر، الذهن یوتزک، العقل ید فیوتز. . . تمسح الحر عن القلب

اد یرا ز) قدرت درك( و عقل. . . دیزدا یاز قلب م یرا گرمیز، کندربر شما باد «ی عنی] 13[

البته در  ».کند یرا برطرف م یدهد و فراموش یرا جال م یینایکند و ب یاد میکند و ذهن را ز یم

  «کند یز میذهن را ت«ی عنی] 14[ »الذهن یوتذک« آمده يگرینقل د
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 ید فیزیفإنه ، کلوا السفرجل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ت کنند ذهن به استین تقویششم

که  ینیکند و سنگ یاد میرا ذهن را زیز، دیبه بخور«ی عنی] 15[ »ذهب بطخاء الصدریالذهن و

  «.کند یند را برطرف مینش ینه میبر س

  یفراموش

از ، اند دچار شده يادیشده و افراد ز یاست که امروزه عموم ییها يماریازجمله ب

شوند و در  یده میها کال چ وهیمتأسفانه امروزه م، کال است يها وهین علل مصرف میتر مهم

گر علل مصرف کنجد است که امروزه یاز د، شوند یشوند سپس مصرف م یده میانبار رس

، ر بدون گردو استیگر مصرف پنیعلت د، ج شده استیار رایاضافه کردن کنجد به نان بس

] 16[ ».إذا اجتمعا کانا دواء وإذا افترقا کانا داءإن الجوز والجبن «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

 ».هرکدام مرض هستند ییتنها به یر و گردو باهم مصرف شوند دوا است ولیاگر پن«ی عنی

گر یاز طرف د یشود ول یت استخوان میم است و باعث تقویر منبع کلسین است که پنیعلت ا

 يبرا یاز طرف ید است ولیمغز مف يزند و گردو منبع فسفر است که برایب میبه مغز آس

من  يبرا، رود ین میها از ب ن دو باهم مصرف شوند ضرر آنیاستخوان ضرر دارد و اگر ا

کردم متوجه شدم که کنجد در  یبررس یحافظه مضر است و وقت يسؤال بود که چرا کنجد برا

د علت یشا، دیآ یحساب م م بهیکلس یم باال است و از منابع غنیکلس يدارا یتوجه حد قابل

  .ن باشدیحافظه ا يمضر بودن کنجد برا

قطع یق یمن لعق لعقۀ عسل على الر«: ت آمدهیدر روا، عسل است ین درمان فراموشیاول

إذا کان مع اللبان ، جود الحفظیو، الذهن یصفیو، قطع المرة السوداءیو، کسر الصفراءیو، البلغم

بلغم را قطع ، عسل در ناشتا بخورد يک قاشق مرباخوریکه  یکس«ی عنی] 17[ ».الذکر

کند و حافظه را  یکند و ذهن را صاف م یشکند و مره سودا را قطع م یکند و صفرا را م یم

  .ن استیرید و شیسف، کندر نر ».کند اگر با کندر نر مصرف شود یت میتقو
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. . . کم باأللبان فانها تمسح الحریعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ن درمان کندر استیدوم

از  یرا گرمیز، بر شما باد کندر«ی عنی] 18[ ».انیالذهن وتجلو البصر وتذهب النس یوتذک

را برطرف  یدهد و فراموش یرا جال م یینایکند و ب یز میو ذهن را ت. . . دیزدا یقلب م

  «.کند یم

] 19[ »القلب یذکّیو ، ورث الحفظیأنّه «: ت آمدهیدر روا، ن درمان کرفس استیسوم

  «.کند یز میکند و قلب را ت یت میحافظه را تقو) کرفس( همانا آن«ی عنی

أنه  يورو. وشعیسع ویاس والیفإنه طعام إل، کم بالکرفسیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

 اسیحضرت ال يرا آن غذایز، بر شما باد کرفس«ی عنی] 20[ »القلب یذکیو، ورث الحفظی

ز یکند و قلب را ت یت میت شده حافظه را تقویز روایو ن، بود) ع( وشعیو ) ع( سعیو ) ع(

  «.کند یم

قلت : قال: ریبص یعن أب«: ت آمدهیدر روا، است یبیترک يک داروین درمان یچهارم

خذ وزن عشرة دراهم : قال؟ فرعتموه لنا يف نقدر على هذا العلم الذیک: ه السالمیللصادق عل

ر یابو بص«ی عنی] 21[ ».الیوم قلیق کل یردقها ناعما ثم استف على ال، ومثلها کندر ذکر، قرنفل

شاخه  ما شاخه يکه برا ین علمیم به حفظ ایسؤال کرد چگونه قادر شو) ع( از امام صادق

، ن اندازه کندر نریو هم) خکیم( قرنفل) گرم 32٫5( اندازه ده درهم امام فرمودند بهي؟ نمود

ي) خور يک قاشق چا(ی یسپس هرروز صبح ناشتا مقدار کم، اب کندیها را نرم آس آن

خک و یاب کردن میچون ممکن است که باهم آس ».ن دارو مصرف کنیصورت خشک از ا به

  .اب شوندیها شود بهتر است جداگانه آس دن آنیکندر باعث چسب

من أخذ «: ندیفرما یم) ع( نیرالمؤمنیحضرت ام، است یبیترک يک داروین درمان یپنجم

کل  ین فیشرب منه مثقالیو، هما عسالیضاف إلیالسعد جزء ومن الزعفران الخالص جزء ومن 

زعفران خالص  يمقدار«ی عنی] 22[ ».کون ساحرایه من شدة الحفظ أن یتخوف علیوم فإنه ی

همانا ترس از ، اندازه بردار و به آن عسل اضافه کن و هرروز دو مثقال از آن بخور و سعد هم
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اندازه دو برابر زعفران و سعد  د بهیعسل با ».ساحر شود، ت حافظهیآن است که از شدت تقو

، د چهار مثقال باشدیک مثقال سعد باشد عسل بایک مثقال زعفران و یاگر  یعنیباشد 

ن مقدار کشنده یشود و ا یسوم مثقال زعفران هرروز مصرف م کیباً هرروز ین تقریبنابرا

  .ستین

 يوسعد هندی، ؤخذ سنا مکی«: ت آمدهیدر روا، است یبیترک يک داروین درمان یششم

شرب منه زنۀ یخلط بعسل و یدق ویأجزاء سواء ، وکندر ذکر وزعفران خالص، ضیوفلفل أب

ه من شدة الحفظ یف علیوما خیفإن فعل ذلک أربعۀ عشر ، ۀیام متوالیسبعۀ أ، ومیمثقال کل 

ان د و کندر نر و زعفریو فلفل سف يو سعد هند یسنا مک«ی عنی] 23[ ».کون ساحرایأن 

ک یاندازه  اب شود و با عسل مخلوط شود و هرروز بهیآس يمساو يها خالص به اندازه

ن دارو را بخورد یاگر چهارده روز ا، مثقال و به مدت هفت روز پشت سر هم مصرف شود

اندازه دو برابر وزن داروها عسل  د بهین دارو هم بایدر ا ».ترس از آن است که ساحر شود

شود و به  یم جمعاً پنج مثقال میک مثقال برداریمثال اگر از هر قلم از دارو  ياضافه کرد برا

  .د ده مثقال عسل اضافه کردیآن با

  .118صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [1]

  .521ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .519ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .519ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .407ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [5]

  .297ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [6]

  .78ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .487ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .542ص، 2ج، خالد البرقىأحمد بن محمد بن ، المحاسن [9]
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  .308صیی، سابوریالفتال الن، نیروضۀ الواعظ [10]

  .366ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [11]

  .69هیآ، سوره نحل [12]

  .374ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [13]

  .25صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [14]

  .172صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [15]

  .340ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .366ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [17]

  .25صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [18]

  .45ص، 3ج، د االولیالشه، ۀیفقه اإلمام یۀ فیالدروس الشرع [19]

  .284ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [20]

  .272ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [21]

  .272ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [22]

  .272ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [23]
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 ه ارواحیاز ناح يماریو مس و بی) پ یس( و خبل یفراموش يماریدرمان ب 37

94/01/24  

کال  يها وهیاند از مصرف م عام االبتال است و عوامل آن عبارت یفراموش يماریب

خواندن نوشته ، زیگشن، شوند و مصرف کنجد یده میب که امروزه معموالً کال چیمخصوصاً س

  .ک اشاره شدیگر که در جلد یان دو زن و عوامل دیراه رفتن م، قبرها يرو

، حفظه ید فیزیومن أراد ان «: ه آمدهیدر رساله ذهب، ز استیمو یفراموشدرمان هفتم 

 ياش قو خواهد حافظه یکه م یکس«ی عنی] 1[ ».قیباً بالغداة على الریل زبیأکل سبع مثاقیفل

ب به کل انواع کشمش یکلمه زب ».ز بخورد در ناشتایمو) گرم 30حدود ( شود هفت مثقال

ز است و یمراد مو یشود که در مورد فراموش یگر استفاده میات دیاز روا یگردد ول یاطالق م

  .قرمز است که هسته دارد یز کشمشیمو

، انهیقل نسیومن أراد ان «: ه آمدهیدر رساله ذهب، ل و عسل استیدرمان هشتم زنجب

صطنع بالخردل مع یو، مربى بالعسل، لیوم ثالث قطع زنجبیکل  یأکل فیفل، کون حافظاًیو

، اش کم شود و اهل حفظ باشد یخواهد فراموش یکه م یکس«ی عنی] 2[ ».ومیکل  یطعامه ف

غذا درست  یبخورد که با عسل مربا شده است و هرروز وقت یلیهرروز سه قطعه زنجب

خشک شود  یدارد که وقت یدرشت يها ل تازه تکهیزنجب ».کند به آن خردل اضافه کند یم

ل ین است که زنجبیا، ل مربا شده با عسلیمراد از زنجب، شود یل به قطعات کوچک میتبد

ا یآفتاب و  يبگذارند تا با مرور زمان و گرما یخشک را با عسل مخلوط کنند و مدت

ن یم مربا را به ایالبته در قد، ل به مربا شودیخوردن و تبد نرم و قابل، گرم يگذاشتن در جا

زمان محدود به چند  مدتکردند برعکس امروز که با حرارت آتش و در  یوه درست میش

ت یازآنجاکه در روا.  »المعقود بالعسل« شده به یمربا معن، در لغت. شود یه میساعت مربا ته

. ن کار را انجام دادیا یمدت طوالن يد برایشود که با یشده هرروز خورده شود معلوم م گفته

به  یراد بلغمبلغم است و نوعاً اف یفراموش یعلت اصل یار گرم است از طرفیل بسیزنجب
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ل یشود استفاده از زنجب یمزاج مبتال به فراموش گرم ياگر فرد یول، شوند یمبتال م یفراموش

  .ن روش استفاده کنندیاز ا یجاد مشکل کند و بهتر است افراد بلغمیاو ا يممکن است که برا

  .ت قبل ذکر شدیدرمان نهم اضافه کردن خردل به غذا که در روا

است که ابن مسعود از  یتین روایا، ابن مسعود يمعروف به دارو درمان دهم مرکب چهار

ؤخذ عشرة دراهم : یقوى الظهریقطع البلغم والبول ویلحفظ القرآن و«، کند ینقل م) ص( امبریپ

خلط یع ویسحق الجم، یضیو من السکر األب، ضیومن الکندر األب، قرنفل وکذلک من الحرمل

ی عنی] 3[ ».وکذا عند النوم، ؤکل منه غدوة زنۀ درهمی و، دیفرك فرکا بالیإال الحرمل فإنه 

) م گرمیودو و ن یس( ده درهم، ت کمریقطع بلغم و ادرار و تقو يحفظ قرآن و برا يبرا«

اب شود و مخلوط یهمه آس، دید و شکر سفین اندازه اسپند و کندر سفیو هم) خکیم( قرنفل

سه ( درهم کیب هرروز صبح ناشتا ین ترکیااز ، با دست بمالند) اسپند را، (جز اسپند شوند به

اب کرد ید آسیاسپند را نبا ».ن مقدار موقع خواب خورده شودیو هم) وپنج صدم گرم ستیو ب

البته داخل ، آن برطرف شود يشود تا سم رو یده میاست و در عوض با دست مال یرا سمیز

 يجا گر بهیات دیدر روا. نداشته باشد ید درسته خورده شود تا مشکلیاست و با یهم سم آن

د همان کندر نر است و مراد ین است که کندر سفید منظور اید کندر نر آمده که شایکندر سف

  .د شده استیشده و سف ا دو بار صافیک ید همان شکر سرخ است که یاز شکر سف

  )یپ یس( خبل يماریدرمان ب

مار کنترل بر یاست که در آن فرد ب یحالتی، پ یس ياصطالح امروز ا بهیخبل  يماریب

، شود یم يرعادیگر اعضا دچار حرکات ناموزون و غیبدن ندارد و سر و د يحرکات اعضا

قت یدر حق یباشد ول یکیها خبل و جنون  زبان عرب يممکن است که در اصطالح امروز

ت بخور حضرت ین در روایست همچنین یوانگیو د یفرد مبتال به خبل دچار مشکل عقل

ن در کتب یهمچن، ز متفاوت هستندیاند و دو چ گر عطف شدهیکدیخبل و جنون بر ) ع( میمر

ه یو عدم کنترل شب يرعادیا حرکت غیدر سر است و  یچشیلغت هم درباره خبل آمده که پ
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در اصل جن ، طان استیاست و معلول جن و ش يمادرزاد يمارین بیا. که فلج است یبه کس

  .ردیگ یبدن را به دست م يکنترل حرکت اعضا

ت آن قبالً در یاست که روا) ع( مین درمان بخور حضرت مریتر ين و قویتر ن و مهمیاول

  .بخش درمان جنون آمده است

وارد شد و عرض ) ع( بر امام صادق يمرد«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان دوم 

ن دعا را بخوان یا يرو یکه به رختخواب م یامام فرمودند زمان، کرد که مبتال به خبل است

اعوذ بعزة اهللا  یقظتیو یمنام یف یبسم اهللا وباهللا آمنت باهللا وکفرت بالطاغوت اللهم احفظن

 ».ن کار را کردم و به اذن خدا خوب شدمیمن هم ا) آن مرد گفت، (وجالله مما اجد واحذر

 يتواند برا یگر میچه باشد کس دمار بیاگر ب ید بخواند ولین عوذه را خود شخص بای] ا4[

  .او بخواند

ن عوذه را که شفابخش و یکه مبتال به خبل شده شب جمعه ا یکس«: آمده يگریدر نقل د

 یقظتیو یمنام یف ینافع است بخواند بسم اهللا وباهللا آمنت باهللا وکفرت بالطاغوت اللهم احفظن

ن کار را یگردد و ا یبه او برنم) لخب يماریب( گرید، اعوذ بعزة اهللا وجالله مما اجد واحذر

 یاست ول یقبل ين هم همان دعای] ا5[ ».هنگام سحر انجام دهد بعد از نماز شب و استغفار

  .ه شده شب جمعه و بعد از نماز شب و استغفار خوانده شودیت توصین روایدر ا

فاخذ ، وبه خبل یهذا خال، ا رسول اهللا: یفقام رجل منهم فقال«: آمده يگریت دیدر روا

ستاد و عرض یا يمرد«ی عنی] 6[ ».فبرأ، ثم أرسله، ثالثاً، اخرج عدو اهللا: بردائه ثم قال

راهن او را گرفت یپ) ص( امبریپ، من است و مبتال به خبل است یین دایرسول خدا ا يا کرد

ن یاز ا ».سپس او را رها کرد و او خوب شد، سه بار، سپس فرمود خارج شو دشمن خدا

، مار حلول کرده خارج شودیکه در شخص ب یشود که خطاب کردن جن یاستفاده مت یروا

که اهل  يافراد یکند ول یم ين کاریاست که چن) ص( امبرین پیت این روایالبته در ا
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ن کار را یه اید بتوانند شبیشا، ه قرآن امر به خروج کنندیات و اعتقاد باشند و در قالب آیمعنو

  .بکنند

  مس يماریدرمان ب

ن یدهد و ا یکنترل اعضا خود را از دست م یصورت آن که مبتال به مس باشد به يفرد

خورد  یکه ربا م یخداوند در قرآن درباره کس. ستیدار نیو پا یشگیحالت مانند خبل هم

وانه ید، طانیکه براثر تماس ش یکس«ی عنی] 7[﴾طَانُ منَ الْمسیتَخَبطُه الشَّی يالَّذ﴿: دیفرما یم

نکه یا »)زدیخ یبپا م یگاه، خورد ین میزم یگاه؛ تواند تعادل خود را حفظ کند یو نم( شده

احتمال دارد که مربوط شود به  یست ولیرد بر ما معلوم نیگ یعمل مس چگونه صورت م

له آن فرمان یوس که در مغز و اعصاب وجود دارد و اعضا بدن به يا تهیسیان الکتریجر

ا یکردن آن و  یان و خالین جریر قرار دادن ایطان با تحت تأثیو ش احتماالً جن، رندیگ یم

  .شود یم يرعادیها موجب عدم کنترل بر اعضا و بروز حرکات غ ن فرمانیمنحرف کردن ا

کد یطان لم یألنه إن أصابک مس من الش، حذاء واحد یال تمش ف«: ت آمدهیدر روا

از  یاگر به شما مس، راه نرویی) دمپا( ک کفشیبا «ی عنی] 8[ ».فارقک إال ما شاء اهللای

  «.نکه خدا اراده کندیشود مگر ا یاز شما جدا نم، طان اصابت کندیش

  ه ارواحیاز ناح يماریب

نافع لکل شئ من قبل االرواح من المس «: آمده) ع( میت بخور حضرت مریدر روا

د یآ یبه وجود م ه ارواحیکه از ناح یکل مشکالت يبرا«ی عنی] 9[ ». . .والخبل والجنون و

ه جن یل که از ناحین قبیمتأسفانه مشکالت از ا ». . .از مس و خبل و جنون و، د استیمف

 یکس حت چیکنند چون ه یع است و افراد مبتال آن را بازگو نمیار شاین مردم بسیباشد در ب

دارند و  ین مشکالتینم که چنیب یکنند م یبه من مراجعه م یوقت یکند ول یپزشک باور نم

  .ام هستند گزاف نگفته ین مشکالتیسوم مردم دچار چن کیم که یاگر بگو، نندیب یار آزار میبس
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ۀ یجار یابن رسول اهللا ان لین فقال یه رجل من المؤمنیانه شکا إل«: ت آمدهیدر روا

جام  ین عشرا عشرا ثم اکتبه لها فیتتعرض لها االرواح فقال عوذها بفاتحۀ الکتاب والمعوذت

ام یشرابها ووضوءها وغسلها ففعلت ذلک ثالثۀ أ یکون فیاه ویمسک وزعفران واسقها اب

فرزند اي  ،ت کردیشکا) ع( ن به امام باقریاز مؤمن یکی«ی عنی] 10[ ».فذهب اهللا به عنها

ش سوره حمد و یامام فرمودند برا، شوند یدارم که ارواح به او متعرض م يرسول خدا دختر

ک ین را در یسپس سوره حمد و معوذت، را بخوان هرکدام ده بار) و فلقسوره ناس ( نیمعوذت

که  یخورد و آب یکه م یو به او بنوشان و در آب) با مشک و زعفران( سیبنو يا شهیظرف ش

ن کار را انجام داد و یسه روز ا، کند اضافه کن یکه با آن غسل م یرد و آبیگ یبا آن وضو م

بوده  یت اشاره نشده که تعرض به چه شکلین روایدر ا ».ن مشکل را رفع کردیخداوند ا

ن یام ا ن مشکالت برخورد کردهیچن نیبا ا ياریبا توجه به تجربه من که با افراد بس یول

توجه شود که . تواند باشد یهم م یتعرض جنس یب رساندن تا حتیتعرض از ترساندن و آس

شده علت احتالم  جلد اول اشاره طور که در ن حالت با احتالم تفاوت دارد البته همانیا

ن مشکالت که گفته شد مالزم هستند و با یا یشود ول یبا ازدواج تمام م یطان است ولیش

دارد  يشوند علل متعدد ین مشکالت میدچار ا ينکه چرا افرادیا. ابدی یان نمیازدواج هم پا

در  یا تخلیکفش ک یا راه رفتن با یک خانه و یتنها در  یدن و زندگیازجمله تنها خواب

 یالکرس تیوار آینند مثالً بر دیبب ید تدارکیدارند حتماً با یمیکه خانه قد يافراد، قبرستان

  .کنند يتر از همه کبوتر در خانه نگهدار ا مهمینصب کنند 

ان عامۀ هذه االرواح من المرة الغالبۀ أو دم محترق أو بلغم «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

] 11[ ».هلکهیع فیه شئ من هذه الطبایالرجل بمراعاة نفسه قبل ان تغلب علشتغل یغالب فل

انسان ، ا غلبه بلغم استیا خون سوخته و ین ارواح به خاطر غلبه مره یا یتمام«ی عنی

ع بر او غلبه کند و منجر به مرگ ین طبایاز ا یکیشود قبل از آنکه  یمشغول به حال خود م

که  ییها يماریب یکیشوند  یم میها به دودسته تقس يماریه بم کیما در گذشته گفت ».او شود
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شوند که به  یست و منجر به مرگ میدرمان ن که قابل ییها يماریب يگریشوند و د یدرمان م

ت ین روایدر ا یدرمان است ول ات غلبه اخالط قابلیبا توجه به روا، ندیگو یآن سام م

 توان گفت که مراد از کلمه یم یاز طرف، گردد یشده که اگر درمان نشود منجر به مرگ م گفته

ت ین روایاز ا. است يب جدیست بلکه منظور آسیت آمده مرگ نیکه در روا »هالك«

ا یحال آ، ع چهارگانه استیشود که علت مشکالت مربوط به ارواح غلبه طبا یاستفاده م

 ییل رواین دلراجع به خو؟ ع در رفع مشکل ارواح مؤثر استیتوان گفت که اصالح طبا یم

ه یقوا مجاریفض، من ابن آدم مجرى الدم يجریطان لیإن الش«: ت آمدهیدر روا، وجود دارد

او را  يمجار یپس با گرسنگ، شود یم يها جار طان در رگیهمانا ش«ی عنی] 12[ »بالجوع

اما ؛ د بتوان گفت که حجامت کردن هم مؤثر استیت شاین روایبا توجه به ا ».تنگ کن

انسان دچار غلبه صفرا و مخصوصاً سودا شود  یتوان گفت وقت یگر اخالط میغلبه دراجع به 

ن راه مقابله یتواند بر او غلبه کند و بهتر یطان و جن میرد و شیگ یدر حالت ضعف قرار م

  .کبوتر است ينگهدار

هما السالم زوج حمام اما الذکر فانه یمنزل موسى بن جعفر عل یت فیرأ«: ت آمدهیدر روا

فت لهما الخبز وهو على الخوان یته یواما االنثى فسوداء ورأ، ن اخضر به شئ من السمرکا

ل إال دفع اهللا بها ینفض بها من اللیؤنسانى وما من انتفاضۀ یل ویتحرکان من اللیقول انهما لیو

نر ، دمیک جفت کبوتر د) یع( در منزل امام کاظم«ی عنی] 13[ ».ت من االرواحیمن دخل الب

که بر سفره  یکرد درحال یها نان خرد م آن يدم که امام براید، اه بودیره بود و ماده سیسبز ت

ن یکه ا یهر حرکت، شوند یکنند و سبب انس من م یها شب حرکت م نیفرمود ا یبود و م

  «.کند یله آن ارواح را از خانه دور میوس کند خدا به یکبوتر در شب م

دفع عنهم الضرر یاننا یکان من أهل االرض عبثا بصب انه إذا«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

) جن( نیاگر از طرف اهل زم«ی عنی] 14[ »لیؤذن بالصالة آخر اللیبانتفاض الحمام وانهن 
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شود و انسان  یها دفع م با حرکت و بال زدن کبوترها ضرر از آن، به فرزندان ما برسد یبیآس

  «.کنند در آخر شب یدار مینماز شب ب يرا برا

وارد شد که در آن جن بود و  يا در خانه) عی (آمده که حضرت عل یتین در روایهمچن

ن یا. ا کبوتر در خانه نگهدارندیا از خانه خارج شوند و یبه افراد آن خانه فرمودند که 

 يا ژهید ویو ورشان تأک یشود البته در مورد کبوتر راعب یات شامل همه انواع کبوتر میروا

است که در  يکبوتر قرمزی، است و کبوتر راعب یرشان همان کبوتر چاهکبوتر و، شده است

ن امام یدارد که قاتل یتین کبوتر خصوصیاد است و احتماالً در قم هم هست ایعراق و نجف ز

لنفضۀ «: ت آمدهیدر روا یخروس هم خوب است ول ينگهدار. کند ین میرا نفر) ع( نیحس

ک کبوتر بهتر از هفت ی«ی عنی] 15[ ».ضیبوك فرق یمن حمامۀ منمرة أفضل من سبع د

 یکوتق یاگر همان موس( میاکریو  یکوتق یالبته در مورد موس ».د افرق استیخروس سف

رون کرد ید بیا تخم گذاشتند بایاگر النه ساختند  یرون کرد حتیها را از خانه ب د آنیبا) باشد

  .کنند ین میخانه را نفرشوند و اهل  ین اهل خانه میب یرا شوم هستند و سبب دشمنیز

  دن از خوابیترس و پر

ها یبنتا وانا ارق لها واشفق عل یابن رسول اهللا ان لیقد سأله الرجل فقال «: ت آمدهیدر روا

ۀ قال فدعا لها ثم قال مرها یت ان تدعو اهللا لها بالعافیال ونهارا فان رأیرا لیوانها تفزع کث

فرزند رسول  يا سؤال کرد) ع( از امام صادق یشخص«ی عنی] 16[ ».بالقصد فانها تنتفع بذلک

ترسد  یاد میرا زیشود ز یاو ناراحت م يسوزد و برا یش میدارم و دلم برا يخدا من دختر

او  يامام هم برا، د تا خوب شودیاو دعا کن يد برایاگر صالح بدان، چه در شب چه در روز

  «.ندیب یدعا کردند و فرمودند به او امر کن که فصد کند همانا از فصد کردن نفع م

 یکثر فزعها فیۀ یجار یا ابن رسول اهللا ان لیان رجال قال له «: آمده يگریت دیدر روا

عالج فقال یعضدها وقد رآها بعض من  یاخذها حرز فیالمنام وربما اشتد بها الحال فال تهدأ 

ه السالم مرها بالفصد وخذ لها ماء یمکن عالجها فقال علیس یأهل االرض ول ان بها مس من
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ت باذن یها قال ففعلت ذلک فعوفیعافیام فان اهللا تعالى یالشبت المطبوخ بالعسل وتسقى ثالثۀ أ

فرزند رسول خدا من  يا سؤال کرد) ع( از امام صادق یشخص«ی عنی] 17[ ».اهللا عز وجل

شود و  یشود و آرام نم یپرد و حالش هم بد م یترسد و م یخواب ماد در یدارم که ز يدختر

از اهل  ید و گفت مسیکنند او را د یکه درمان م یاز کسان یک، یشود یحس م یدستش هم ب

د را بپز یشو، امام فرمودند او را امر کن به فصد کردن، ستیدرمان ن ده و قابلین به او رسیزم

خداوند او را خوب ، ن را به او بنوشانیکن و سه روز ا و آبش را صاف کن و با عسل مخلوط

  «.ن کار را کرد و خوب شدیاو هم ا، کند یم

  .36ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [1]

  .36ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [2]

  .272ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .107ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .107ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [5]

  .322صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [6]

  .275هیآ، سوره بقره [7]

  .467ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .112ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [9]

  .108ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [10]

  .110ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب  [11]

  .42ص، 67جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [12]

  .111ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [13]

  .111ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]

  .16ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [15]
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  .108ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [16]

  .110ص، اتیسابور الزابن ، طب األئمۀ [17]
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  94/01/25 صرع و ضعف اعصابي، مغز ضربه 38

سقوط و امثال  یدر اثر تصادف و گاه یاست که گاه يمغز صحبت امروز راجع به ضربه

م خود یندارد و تنها با استراحت و ترم یدرمان خاص يدر طب امروز، افتد یها اتفاق م نیا

درمان عاجل و مؤثر وجود دارد و آن  یدر طب اسالم یرد ولیگ یبدن درمان صورت م

  .روغن بنفشه است

ه السالم بغلۀ یعبد اهللا عل یت إلى أبیأهد«: ت آمدهیدر روا، درمان اول روغن بنفشه

أفال : ه السالم فقالینۀ فأخبرنا أبا عبد اهللا علیأرسلت بها معه فأمته فدخلنا المد يفصرعت الذ

حار ، فیالص یا عقبۀ إن البنفسج بارد ف: یثم قال، فاسعط بالبنفسج فبرء؟ أسعطتموه بنفسجا

ته یالبنفسج قامت أوق یعلم الناس ما فیلو ، ابس على عدونا، یعتناین على شیالشتاء ل یف

قاطر رم ، ک نفر فرستادندیبا ) ع( امام صادق يه برایعنوان هد به يقاطر«ی عنی] 1[ ».ناریبد

نه یوارد شهر مد، شد يمغز شخص ضربه کرد و آن شخص که همراه قاطر بود را انداخت و

، دیختیاو نر ینیامام فرمودند چرا روغن بنفشه در ب، میرا خبر کرد) ع( م و امام صادقیشد

است که در تابستان  ییسپس امام فرمودند بنفشه دارو، ن کار را کردند و زود خوب شدیا

دشمنان ما خشک  يان ما نرم است و برایعیش يبرا، سرد است و در زمستان گرم است

 ».دندیخر ینار میک دیدارد هفتاد گرم آن را  یتیاگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوص، است

ار یبس، ن کار تکرار شودیخته شود و ایدو قطره ر ینید هر شب در هر بیاستفاده با يبرا

ز زود چشم با یلین روش خیبه کما رفتند و با ا يمغز در اثر ضربه يشده که افراد تجربه

  .کردند و درمان شدند

  درباره روغن بنفشه ینکات

امام ، بنفشه خراسان است، ن بنفشهینکه بهتریا یکیوجود دارد  یدرباره روغن بنفشه نکات

نا من یتکم شئ أحب إلینا من ناحیأتیما «: ند کهیفرما یبه اهل خراسان م) ع( صادق



368 

 

شتر دوست داشته یاز بنفشه بده که یبه ما نرس يزیه شما چیاز ناح«ی عنی] 2[ »البنفسج

  .بنفشه خراسان کم است و در درجه دوم بنفشه شمال است ».باشم

نکه کامالً خشک یاگر گل بنفشه قبل از ا، نکته دوم روش درست کردن روغن بنفشه است

م ین اگر گل را نیهمچن، شتر استیخته شود اثرش بیخشک در روغن ر مهیشود و به حالت ن

ن یها عوض شود تا ده ماه ا اگر هرماه گل، شود یحجم آن کم م کوب کنند بهتر است و

خته ید گل بنفشه در روغن ریالبته حداقل دو ماه با، روغن بنفشه واقعاً معجزه خواهد بود

  .شود

تون یز خته سپس روغنیر يا شهیش ین است که گل را در ظرفیچن یطورکل ه بهیروش ته

م و یبند یها برسد و در ظرف را محکم م گل يروم تا روغن یزیر یآن م يا روغن کنجد روی

شه را یم آفتاب قرار داد و هر دو سه روز شیرمستقیشه را در معرض نور غیتوان پشت ش یم

ک ماه روغن بنفشه آماده یبعد از ، ها خوب وارد روغن شود م تا مواد گلیده یخوب تکان م

زند تا به ده ماه برسد یدر آن بر بهتر است که هرماه روغن را صاف کنند و گل تازه یاست ول

  .ن کار را بکنندیا حداقل دو ماه ای

د کردن پوست یسف، زش مویاز ر يریار دارد ازجمله جلوگید بسیروغن بنفشه فوا

م یخته شود سبب ترمیر ینیاگر در ب، نرم کردن مو، ومک صورت برطرف کردن کک، صورت

گرن و یم، تینوزیس يشود و برا یعقل و قدرت درك م يادیباعث ز، شود یت مغز میو تقو

  .ن درمان استیسردرد بهتر

  صرع

ا آخر یوسط ، انعقاد نطفه در اول یات صرع معلول جن است و سبب اصلیبا توجه به روا

رد جن و یصورت گ يبستر ها هم ن زمانیت آمده که اگر در ایدر روا، است يماه قمر

ه وآله یإن رسول اهللا صلى اهللا عل«: آمده یتیدر روا. کنند ین در انعقاد نطفه مشارکت میاطیش

د صاحبه وال یأخذ کل رجل منکم بیمجنۀ فنادى أصحابه أال ل يۀ فأتى وادیسر یخرج ف
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ه وقد صرع یفتقدم رجل وحده فانتهى إل: رجل وحده قال یمضیدخلن رجل وحده وال ی

ث یبسم اهللا اخرج خب: بإبهامه فغمزها ثم قاله وآله فأخذ یفأخبر بذلک رسول اهللا صلى اهللا عل

خارج  يا هیسر ياز مسلمانان برا يا و عده) ص( امبریپ«ی عنی] 3[ ».فقام: قال، أنا رسول اهللا

به اصحاب فرمودند که ) ص( امبریپ، که در آن جن سکونت داشت يا دند به درهیشدند و رس

جلو رفت و  ییها به تنها از آن یکی، وارد نشود ییبه تنها یرند و کسیگر را بگیکدیدست 

انگشت ) ص( امبریرا مطلع نمودند و پ) ص( امبریدند غش کرده و پیدند دیبه او رس یوقت

شست او را گرفت و فشار داد سپس گفت به نام خدا خارج شو چون من فرستاده خدا 

  «.سپس آن مرد برخاست، هستم

لم ، سفره یمن کتبها وشربها ف«: ت آمدهیدر روا، ا حمعسقین درمان سوره شورا یاول

، وإذا رش على المصروع من هذا الماء، حتج إلى ماء بعدها وکرهته نفسه ولم تطلبه ابدای

د و آبش یسد و بشویکه سوره شورا را بنو یکس«ی عنی] 4[ ».ه ابدایعد إلیطانه ولم یاحترق ش

خواهد و اگر  یگر آب نمیدد و یآ یکند و از آب بدش م یدا نمیاز به آب پیگر نید، را بنوشد

 ».گردد یگر برنمیسوزد و د یطان آن میزند شیکه صرع دارد بر یکس ين سوره را رویآب ا

ا زعفران و مشک ، ید از زعفرانیا دعاها بایات قرآن و ینوشتن آ يات برایبا توجه به روا

  .استفاده کرد

ن یکه مبتال به صرع است ا یکس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان دعا استیدوم

ه یطالب عل یبن أب یعزم بها عل یمۀ التیا رب بالعزیک یش بخوان عزمت علیدعا را برا

الصبرة فأجابوا واطاعوا لما  يه وآله وسلم على جن وادیالسالم ورسول اهللا صلى اهللا عل

  [5[ ».اجبت واطت واخرجت عن فالن ابن فالنۀ الساعۀ

ه السالم انه رأى مصروعا یعن أبى الحسن الرضا عل«: آمدهت یدر روا، ن درمانیسوم

القدح ثم امر بصب الماء على  ین ونفث فیه الحمد والمعوذتیه ماء ثم قرأ علیفدعا له بقدح ف

د که یرا د یکس) ع( امام رضا«ی عنی] 6[ ».ک ابدایعود الیرأسه ووجهه فافا ق وقال له ال 
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وان ین خواندند و در لیسپس حمد و موعوذت، دیاوریوان آب بیک لیغش کرده و فرمودند 

امام ، د و آن شخص به هوش آمدیزین آب را بر سروصورت او بریفوت کردند و فرمودند ا

  «.کند یگر عود نمیفرمودند که د

انه نافع لکل شئ من قبل «: ت آمدهیدر روا) ، ع( مین درمان بخور حضرت مریچهارم

هر  يبرا«ی عنی] 7[ ».ذلک نافع مجرب باذن اهللا تعالىر یوغ. . . والمصروع. . . االرواح

 يزهایو صرع و چ. . . لیاز قب، د استیباشد مف) نیاطیجن و ش( ه ارواحیکه از ناح يزیچ

  «.متعال يبه اذن خدا، گرید

که سحر شده و  یکس يبرا«: ت آمدهیدر روا) ، ع( رین درمان حرز حضرت امیپنجم

که از  یکه مبتال به صرع است و مسموم و کس یکس شود توسط جن و یکه دنبال م یکس

ن نوشته را یکه ا یکس، ترساند یکه انسان را م ییزهایطان و تمام چیسلطان ترس دارد و ش

ها و مارها و  ترسد و از درنده یاز دزد نم، زدیاویهمراه خود داشته باشد و به گردنش ب

متن آن است بسم اهللا الرحمن  نیکند و ا یت میکه مردم را اذ يزیها و از هر چ عقرب

ا یالسنون ما وماسا ماسوما یططرون فریا مینطح ینطیکنوش أرشش عط يا کنوش يا میالرح

وما کنت بجانب ، فتکش هذا هذایطینوش لیعیش مشاصعوش أو طیطوش مشفقیطشالوش خیط

ن بعزة یاللع هایاخرج بقدرة اهللا منها أ، نینا إلى موسى االمر وما کنت من الشاهدیإذ قض یالغرب

ها یکون لک أن تتکبر فیفما ﴿اخرج منها ، نیاخرج منها وإال کنت من المسجون، نیرب العالم

اخرج مذؤما مدحورا ملعونا کما لعنا أصحاب السبت وکان أمر ، ﴾نیفاخرج إنک من الصاغر

ن ططرون طرعویا میا سورا سور باالسم المخزون یاخرج ، المخزون يا ذویاخرج ، اهللا مفعوال

وما باالسم المکتوب على جبهۀ یا قیا حیا شراهیا هین یمراعون تبارك اهللا أحسن الخالق

طانۀ وتابع وتابعۀ وساحر یطان وشیۀ وشیوجن یاطرد عن صاحب هذا الکتاب کل جن، لیاسراف

 یعبث بابن آدم وال حول وال قوة إال باهللا العلیوساحرة وغول وغولۀ وکل متعبث وعابث 

ر سر یر خیر خیر خیر خیر خیخ. نین وعترته الطاهریبی على محمد وآله الطم وصلى اهللایالعظ
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در آن  یکلمات ین حرز در کتاب مکارم االخالق آمده و سند ندارد از طرفی] ا8[ »ریخ

  .ا نداردیت دارد یا صالحیجهت محل بحث است که آ نیست و ازاین یوجود دارد که عرب

) ه وآلهیصلى اهللا عل( کنا مع رسول اهللا«: آمده تیدر روا، ن درمان سوره حمد استیششم

، من صرعه یفقام وعوف، اذنه یفقرأ بعض الصحابۀ فاتحۀ الکتاب ف، فصرع رجل، غزاة یف، 

 یام القرآن وه یه) : ه وآلهیصلى اهللا عل( فقال) ، ه وآلهیصلى اهللا عل( فقلنا ذلک لرسول اهللا

 دچار غش شد يم و مردیبود) ص( امبریهمراه پ یدر جنگ«ی عنی] 9[ ».شفاء من کل داء

در گوش آن مرد سوره حمد خواند و او خوب ) ص( امبریاز اصحاب پ یک) یدر اثر صرع(

ن ام القرآن است و درمان هر یفرمود ا) ص( امبریم و پیعرض کرد) ص( امبرین را به پیا، شد

  «.است يماریب

  ضعف اعصاب

و لرزش دست و پا  یدچار احساس خستگشود و شخص  ین حالت بدن سست میدر ا

  .ندارد یمدت طوالن يستادن برایشود و قدرت ا یم

د یزیو، شد العصبیذهب بالنصب ویالبصل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ازیدرمان اول پ

کند و عصب را  یرا برطرف م یاز خستگیپ«ی عنی] 10[ ».ذهب بالحمىیو، الماء والخطا یف

 ».کند یکند و تب را برطرف م یاد میها را ز کند و گام یاد مید را زکند و آب مر یت میتقو

  .کند یت میاز هم عصب را تقویالبته تخم پ

ذهب بالنصب یشد العصب ویب یالزب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، زیدرمان دوم مو

، کند یرا برطرف م یکند و خستگ یت میز عصب را تقویمو«ی عنی] 11[ ».ب النفسیطیو

  «.کند یخوش م را دل انسان

 ».ب النفسیطیذهب بالنصب ویشد العصب و ی یب الطائفیالزب«: گر آمدهیت دیدر روا

شتر از ینه انگور بیالبته چون در مکه و مد ».کند یت میز طائف عصب را تقویمو«ی عنی] 12[
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ندارد که حتماً انگور طائف باشد و انگور هر  یاست و لزوم ید غالبین قید ایآ یطائف م

  .د استیمف يشهر

، شد العصبیو، ذهب بالبلغمیکشف المرة ویب فإنه یکم بالزبیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ز یبر شما باد مو«ی عنی] 13[ ».ذهب بالغمیو، ب النفسیطیو، حسن الخلقیو، اءیذهب باالعیو

کند  یت میبرد و عصب را تقو ین میکند و بلغم را از ب یرا برطرف م) سودا و صفرا( را مرهیز

کند و غم را  یخوش م کند و انسان را دل یکو میکند و خلق را ن یرا برطرف م یو خستگ

  «.کند یبرطرف م

وهو ، دفع األمراضیبۀ حمراء ین زبیواالصطباح بإحدى وعشر«: آمده يگریت دیدر روا

ز یک دانه مویو ستیصبحانه ب«ی عنی] 14[ »ب النفسیطیذهب بالنصب ویشد العصب وی

کند و  یرا برطرف م یکند و خستگ یت میکند و عصب را تقو یها را دفع م يماریب، قرمز

  «.کند یخوش م انسان را دل

کشف المرة یت فانه یکم بالزیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، تونیز درمان سوم روغن

 »ذهب بالغمیب النفس ویطیحسن الخلق ویذهب بالضنا ویشد العصب ویذهب البلغم ویو

کند و بلغم را از  یرا برطرف م) سودا و صفرا( را مرهیتون زیز بر شما باد روغن«ی عنی] 15[

) شود یم يکه منجر به کسالت و الغر يماریب( کند و ضنا یت میبرد و عصب را تقو ین میب

کند و غم را برطرف  یخوش م کند و انسان را دل یکو میکند و خلق را ن یرا برطرف م

ت یاست که در روا یناً همان خواصیکه ذکر شد ع یت خواصین روایازآنجاکه در ا ».کند یم

تون یز ز و روغنیرا نوشتن مویف وجود دارد زینجا احتمال تصحیا، ز ذکرشدهیمو يگر براید

، ز بوده باشدیت مراد همان موین روایه هم است و ممکن است که در ایشب یدر نسخ خط

  .میا رفتهیدرهرحال ما هر دو را پذ



373 

 

ذْهب بِالْبلْغَمِ و یکْشف الْمرَّةَ و یت فَإِنَّه یکُم بِالزَّیعلَ«: ندیفرما یم) ص( امبرین پیهمچن

را برطرف ) سودا و صفرا( را مرهیتون زیز بر شما باد روغن«ی عنی] 16[ ». . .شُد الْعصب وی

  «. . .کند و یت میبرد و عصب را تقو ین میکند و بلغم را از ب یم

اللون  یصفیذهب بالبلغم ویب النکهۀ ویط، یتینعم الطعام الز«: آمده يگریت دیدر روا

، تون استیز ن غذا روغنیبهتر«ی عنی] 17[ ».طفئ الغضبیذهب بالوصب ویشد العصب ویو

کند و عصب را  یصاف مرا ) رخسار( برد و رنگ ین میکند و بلغم را از ب یبو م بدن را خوش

  «.کند یبرد و غضب را خاموش م ین میرا از ب يماریکند و ب یت میتقو

نبت على شاطئ نهر یفإنه ، کم بالسلقیعل«: ت آمدهیدر روا، درمان چهارم برگ چغندر

 ».غلظ العظامیطفئ حرارة الدم ویشد العصب ویه شفاء من کل داء وهو یوف. الفردوس یف

د و در آن یرو یدر بهشت م يکناره رود ين رویرا ایباد برگ چغندر زبر شما «ی عنی] 18[

کند و  یخون را خاموش م یکند و گرم یت میاست و عصب را تقو يماریدرمان هر ب

  «.کند یاستخوان را درشت م

 ینقیو، إلى االعتدال يؤد، یمۀیمنفعۀ عظ«: ت آمدهیدر روا، درمان پنجم حمام رفتن

] 19[ ».ذهب العفنیو، ب الفضولیذیو، األعضاء الکبار يقویو، والعروقن العصب یلیو، الدرن

ها را  یع انسان معتدل شود و چربیشود که طبا یسبب م، اد استید حمام رفتن زیفوا«ی عنی

را  يو مغز یسکته قلب يجلو( کند یرا نرم م یخون يها کند و اعصاب و رگ یاز بدن پاك م

کند و مواد بد بو را  یکند و مواد زائد را آب م یت میوبزرگ بدن را تق يو اعضا) ردیگ یم

  «.دیزدا یم

د نرم هم باشد و راجع به یبودن با يشود که اعصاب عالوه بر قو یت معلوم مین روایاز ا

  .طور است نیها هم هم رگ

  .521ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .222ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [2]
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  .533ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .312ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [4]

  .92ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [5]

  .111ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .112ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .415صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [8]

  .301ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [9]

  .522ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .352ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .352ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .344ص، خ صدوقیش، الخصال [13]

  .283ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [14]

  .39ص، 1ج، خ الصدوقیالش) ، ع( ون أخبار الرضایع [15]

  .53ص) ، ع( امام رضا، فۀ الرضایصح [16]

  .190صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [17]

  .181صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .322ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [19]
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  94/01/26 وسوسه، وسواس) ، لمم( جنون 40

ن به یت آمده که لمم از اهل زمیدر روا، از انواع آن لمم است یکیدارد و  یجنون انواع

ن یر زمین هستند که در زیاطیا اجنه و شی یسفل يروهاین نیرسد و مراد از اهل زم یانسان م

  .کنند یم یها زندگ و چاه

ه یه السالم أنه سئل عن قول رسول اهللا صلى اهللا علیعبد اهللا عل یعن أب«: ت آمدهیدر روا

والهامۀ هو ام ، السامۀ القرابۀ: فقال "أعوذ بک من شر السامۀ والهامۀ والعامۀ والالمۀ  ": واله

سؤال شد ) ع( از امام صادق«ی عنی] 1[ ».عامۀ عامۀ الناسوال، نیاطیوالالمۀ لمم الش، االرض

، برم از شر سامه و هامه و عامه و المه یکه فرمودند به تو پناه م) ص( امبرین قول پیا  درباره

است که  یکان هستند و هامه جنبندگان هستند و المه همان لممینزد، امام پاسخ دادند سامه

  «.هستندرسد و عامه مردم  یطان میاز ش

ن نسبت یات لمم به اهل زمیدر روا یگاه، طان نسبت دادهیت لمم را به شین روایدر ا

ن هم از جنس جن یاطیرا شیها از مثبتات هستند ز نیالبته ا، هم به اجنه یشود و گاه یداده م

  .هستند

مورد  یمیقد يها شتر است مانند خانهیمتر ب 3٫5ها از  که ارتفاع سقف آن ییها خانه

از قبل مورد سکونت جن باشد و در آنجا  ینین اگر زمیرند و همچنیگ یسکونت جن قرار م

ها از آهن  امروزه در ساخت خانه یاز طرف. ن مشکل وجود داردیساخته شود باز هم يا خانه

جعلَ «: ت آمدهیدر روا، شوند یشود و اجنه به آهن عالقه دارند و به آهن جذب م یاستفاده م

جن و  ينت است برایا زیآهن در دن«ی عنی] 2[ ».نِیاطینَۀَ الْجِنِّ و الشَّیا زِیالدنْ ید فیه الْحداللَّ

  «.نیاطیش

، والسحر، من السم، التفاح شفاء من خصال«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، بیدرمان اول س

ب یس«ی عنی] 3[ »منهس شئ أسرع منفعۀ یول، والبلغم الغالب، عرض من أهل االرضیواللمم 
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ن است و غلبه بلغم یت و جادو و لمم که از طرف اهل زمیمسموم، است يماریدرمان چند ب

  «.ب باشدیتر از س عیست که منفعتش سرین يزیو چ

 یتعهد فی یحد الصب یما من أحد ف«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، درمان دوم عوذه است

لۀ قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس کل واحدة ثالث مرات وقل هو اهللا یکل ل

ن إال صرف اهللا عز وجل عنه کل لمم أو عرض من أعراض یقدر فخمسیأحد مائۀ مرة فإن لم 

ب فإن تعهد یبلغه الشیان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى یالصب

ست ین«ی عنی] 4[ ».قبض اهللا عز وجل نفسهیوم یهد کان محفوظا إلى نفسه بذلک أو تعو

د یش هر شب سوره ناس و سوره فلق هرکدام سه مرتبه و سوره توحیبرا یکه در کودک یکس

کند لمم  ینکه خداوند از او دور میمگر ا، تواند پنجاه مرتبه خوانده شود یصد مرتبه و اگر نم

خوانند  یش مین را برایکه ا یو تا وقت يزیمعده و خونر یو خراب یکودکان و تشنگ يماریو ب

او  يا براین را بخواند یر شود و اگر خودش اینکه پیشود تا ا یها مبتال نم يمارین بیبه ا

  «.ا برودینکه از دنیماند تا ا یبخوانند محفوظ م

مروا القابلۀ أو «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان سوم اذان و اقامه در گوش نوزاد

به «ی عنی] 5[ ».به لمم وال تابعۀ أبدایصیمنى فال یأذنه ال یم الصالة فیه أن تقیلیبعض من 

هرگز مبتال به لمم و ، د که اقامه در گوش راستش بخواندیان امر کنیاز اطراف یکیا یقابله 

ر گوش چپ آمده که اذان در گوش راست و اقامه د یاتیالبته در روا ».تابعه نخواهد شد

  .کند یاو را دنبال م یکند کس یشه احساس میاست که شخص هم یتابعه حالت. خوانده شود

ن ین را رها نکند و موقع خواب ایمرد ا«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان چهارم 

طان وهامۀ یبکلمات اهللا التامات من کل ش یومال یتیوأهل ب یتیوذر یذ نفسید أعیرا بگو

 نیو امام حس) ع( امام حسن يل برایاست که جبرئ يا ن همان عوذهیا، المۀن یومن کل ع

  [6[ ».خواندند) ع(

  وسواس يماریب
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د یاست که انسان مدام دچار شک و ترد یوسواس حالت، وسواس و وسوسه تفاوت دارند

 یول، دهد یو انتخاب را از دست م يریگ میتصم ییکند و توانا یشود و کارها را تکرار م یم

است  ییزهایشه فرد به فکر چیکند و هم یطان انسان را وسوسه میاست که ش یوسوسه حالت

ن ید چرا ایگو یاست و به خود م یوسته ناراحت و ناراضیکه ندارد و از آن محروم است و پ

  .را ندارم

از انواع آن خناس  یکیدارد و  یطان انواعیش، طان استین علت ابتال به وسواس شیاول

  .ز هست به نام خنزبین يگریطان دیکه در سوره ناس ذکرشده و شنام دارد 

طان قد یإن الش، ا رسول اهللا: یفقال، ه الوسوسۀیأن بعض الصحابۀ شکا إل«: ت آمدهیدر روا

طان یذلک ش) : ه وآلهیصلى اهللا عل( فقال رسول اهللای، لبسها علی، ین صلواتیوب ینیحال ب

ت کرد و یاز وسواس شکا) ص( امبریاز اصحاب به پ یکس«ی عنی] 7[ »خنزب: قال لهی

امبر فرمودند یپ، اندازد یاشتباه م طان مانع شده از نمازخواندنم و مرا بهیامبر شیپ يا عرض کرد

  «.است که نامش خنزب است یطانین سببش شیا

مبتلى بالوضوء والصالة  "ه السالم رجال یعبد اهللا عل یذکرت ألب«: آمده يگریت دیدر روا

ف یوک: فقلت له؟ طانیع الشیطیعقل له وهو  يأبو عبد اهللا وأ: فقال، هو رجل عاقل: وقلت

 »طانیقول لک من عمل الشیفإنه ؟ شئ هو يا ه منیأتی يفقال سله هذا الذ؟ طانیع الشیطی

عاقل  يگفتم که گرفتار وضو و نماز است و گفتم مرد یاز کس) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 8[

پرسد  یم يراو، کند یطان اطاعت میکه از ش یاست درحال ین چه عقلیفرمودند اامام ، است

قدر نماز  نیا( شود یگونه م نیامام فرمودند از او بپرس چرا ا، کند یطان اطاعت میچگونه از ش

  «.شود یطان باعث میو آن مرد پاسخ داد که ش)؟ کند یرا اعاده م

  د وسواسیعوامل تشد
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عش عن ذکْرِ یومن ﴿: در قرآن آمده، اد خدایغفلت از  د وسواسین عامل تشدیاول

او  يشود برا یاد خدا غافل میکه از  یکس«ی عنی] 9[﴾نٌیطَانًا فَهو لَه قَرِیض لَه شَیالرَّحمنِ نُقَ

  «.کند یشه مقارن اوست و او را رها نمیم که همیکن یفراهم م یطانیش

طان بالوسوسۀ من العبد إال وقد اعرض عن یتمکن الشیال «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

نکه آن بنده یمگر ا، تواند بنده را وسوسه کند یطان نمیش«ی عنی] 10[ »ذکر اهللا تعالى واستهان

  «.اد خدا غافل شودیاز 

امام ) ، اوقات واجبات و مستحبات( ت ندادن به اوقاتید وسواس اهمین عامل تشدیدوم

 یکس«ی عنی] 11[ »طان ال محالهید الشیوأما المهمل الوقاته فهو ص«: ندیفرما یم) ع( صادق

  «.طان استین شکار شیا، دهد یت نمیکه به اوقات اهم

فانه «: ت آمدهیه در روایشاف يدرباره دارو، ن علت ابتال وسواس غلبه سودا استیدوم

د یسودا مف يبرا«ی عنی] 12[ »اخذ صاحبها بالفزع والوسواس ینفع من المرة السوداء التی

  «.که عوارض آن دلهره و وسواس است؛ است

  عالئم وسواس و سودا

گرفتن ناخن با ، خرد کردن گل، چهار عالمت سودا و وسواس عبارتند از خوردن گل

  .شیدن ریو خوردن و جو) دن ناخنیجو( دندان

األظفار م یوتقل، نیوفت الط، نیأکل الط: أربعۀ من الوسواس«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

خوردن گل و خرد ، ز معلول وسواس استیچهار چ«ی عنی] 13[ ».ۀیوأکل اللح، باألسنان

  «.محاسن) دنیجو( کردن گل و گرفتن ناخن با دندان و خوردن

 یإن التمن«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، است ياپردازین عالمت وسواس آرزو و رؤیپنجم

آرزو کردن کار وسوسه است و «ی عنی] 14[ »نیالططان أکل یعمل الوسوسۀ وأکثر مصائد الش

  «.طان خوردن گل استیش ين تورهایشتریب

  .ازاندازه است شیاد اشتباه کردن و شک کردن و دقت بین نشانه سودا و وسواس زیششم
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شه در حال ین حالت انسان همیدر ا، ث نفس استین نشانه سودا و وسواس حدیهفتم

  .ندیب یاد میو خواب ززند  یفکر است و با خود حرف م

  وسوسه يماریب

 ین امور باعث غفلت انسان از خدا و گمراهیاگر ا، کند یخطور م يدر ذهن انسان امور

که  يا افکارید و یآ یکه در نماز سراغ انسان م يمانند افکار، دیآ یحساب م وسوسه به، شود

ات یبا توجه به روا. تازاندازه اس شیها ب ا دوست داشتن زنیا و یراجع به دوست داشتن دن

نوع . شود یبار دچار م کیحداقل هر چهل روز  ید و هرکسیآ ین نوع وسوسه سراغ همه میا

  .مثل شک در وجود خدا و بهشت و جهنم، است يگر وسوسه در امور اعتقادید

  درمان وسوسه

  .ن قسم دعا و اذکار استیوسوسه چهار قسم هستند و اول يها درمان

طان موسوسا یإذا اتاك الش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، وسوسه ين درمان برایاول

د الحق على یؤیک ذکر اهللا تعالى فاستعذ منه بربک وبربه فانه ینسیل الحق ویضلک عن سبیل

 »﴾توکلونین آمنوا وعلى ربهم یس له سلطان الذیانه ل﴿: نصر المظلوم بقوله عز وجلیالباطل و

اد یکند که از  يوسوسه کند و از راه حق گمراه کند و کار طان آمد شمارایاگر ش«ی عنی] 15[

همانا خداوند حق را ، پس پناه ببر به پروردگار خودت و پروردگار خودشي، خدا غافل شو

که  يطان به افرادیبه گفته خداوند ش، دهد یدهد و مظلوم را نصرت م یبر باطل نصرت م

  «.کنند سلطه ندارد یاند و به پروردگار خود توکل م مان آوردهیا

طان تو را یل هرگاه شیکم يا«: ندیفرما یاد میل بن زیتش به کمیدر وص) عی (حضرت عل

من شر ی، وأعوذ بمحمد الرضي، طان الغویمن الشي، ن را بگو أعوذ باهللا القویا، وسوسه کند

 یخواه طان در امانیاز شر ش، نیمن شر الجنۀ والناس أجمع، وأعوذ بإله الناسی، ما قدر وقض

  [16[ ».س باشندین قدرتمند و مانند ابلیاطین شیبود هرچند ا
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طان یإن الش، ا رسول اهللا: یفقال، ه الوسوسۀیأن بعض الصحابۀ شکا إل«: آمده یتیدر روا

طان یذلک ش) : ه وآلهیصلى اهللا عل( فقال رسول اهللای، لبسها علی، ین صلواتیوب ینیقد حال ب

ففعلت ذلک : سارك ثالثا قالیواتفل عن ، فتوذ باهللا منه خنزب فإذا أحسست به: قال لهی

ت کرد و یاز وسوسه شکا) ص( امبریاز اصحاب به پ یکی«ی عنی] 17[ »ی.فاذهب اهللا عن

، اندازد یاشتباه م شه مرا بهیطان مانع شده از نماز خواندم و همیرسول خدا شاي  ،عرض کرد

که تو را وسوسه  يهرگاه احساس کرد، طان نامش خنزب استین شیفرمودند ا) ص( امبریپ

طرف چپ خود  پناه ببر و سه بار آب دهانت را به یوتعال خداوند تبارك يسو از او به، کند یم

توان در  ین کار را نمیالبته ا ».ن مسئله برطرف شدین کار را کردم و ایشخص گفت ا، ندازیب

  .هنگام نماز انجام داد

رسول خدا من  يا آمد و عرض کرد) ص( امبریپنزد  یشخص«: آمده يگریت دیدر روا

دانم چند رکعت نماز  یکه نم ییشما از وسوسه در نمازم تا جا يسو کنم به یت میشکا

ران چپت را با انگشت شست دست  يفرمودند هرگاه وارد نماز شد) ص( امبریپ، ام خوانده

م من یع العلیباهللا السمأعوذ ، ن را بگو بسم اهللا وباهللا توکلت على اهللایراست بزن سپس ا

  [18[ »ی.ده یم يو او را فرار یزن ین کار گردنش را میبا ا، میطان الرجیالش

ه أربعون صباحا إال حدث نفسه یمر علیس من مؤمن یل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

که چهل روز بر او بگذرد  یست مؤمنین«ی عنی] 19[ ».ستعد باهللا من ذلکین ولیصل رکعتیفل

د دو رکعت نماز بخواند و از آن به خدا پناه یآنگاه با، شود یث نفس مینکه مبتال به حدیمگر ا

  «.ببرد

فرمود  ین را میشد ا یمار حاضر میکه بر سر ب یزمان«: شده که تیروا) ص( امبریاز پ

  [20[ ».ال شفاء إال شفاؤكی، اشف وأنت الشاف، اذهب الوسواس والبأس رب الناس

ه یعل( سألت أبا عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا، اله اال اهللا گفتن است ن درمان گفتن الیدوم

از امام «ی عنی] 21[ ».ال إله إال اهللا: تقول، هایال شئ ف: فقال، عن الوسوسۀ وإن کثرت) السالم
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محسوب  یامام فرمودند گناه، اد شودیکه ز یاز وسوسه سؤال شد درصورت) ع( صادق

  «.د تا برطرف شودییال اله اال اهللا بگو، شود ینم

) ع( به امام باقر یکس«: ت آمدهیدر روا) ، حوقله( ن درمان الحول وال قوت اال باهللایسوم

امام پاسخ دادند خداوند اگر ، کند یکه ذهنش خطور م يت کرد از افکارینوشت و شکا

، دبر شما داشته باش یس راهیدهد که ابل یکند و اجازه نم یثابت م، بخواهد شمارا ثابت کند

اگر از کوه پرت ، شود یها عارض م بر آن يت کردند که افکاریشکا) ص( امبریبه پ یقوم

) ص( امبریپ، ندین افکار را بگوینکه ایتر است تا ا ها محبوب شوند و تک تکه شوند نزد آن

فرمودند ) ص( امبریپ، عرض کردند بله، دینیب ین مسئله را در ذهن خود میا یراست فرمودند به

 ن حالتیق و سالم است و اگر ایمان عمین نشانه ایاو که جانم در دست اوست اقسم به 

د آمنا باهللا ورسوله وال حول وال قوة یین را بگوید ایدا کردیرا پ) افکار و شک در اعتقادات(

  [22[ ».إال باهللا

ث نفس و یت کرد از حدیخداوند شکا يسو به) ع( حضرت آدم«: شده نقل) ص( امبریاز پ

ن را بگو ال حول وال قوة یآدم ا يا نازل شد و گفت) ع( بر حضرت آدم) ع( لیجبرئ، اندوه

  [23[ ».ن را گفت و وسوسه و حزن او برطرف شدیا) ع( آدم، إال باهللا

ت یاد آرزو کردن و وسوسه شکایاز ز) ع( امام صادق يسو به یکس«: ت آمدهیدر روا

ن را بگو بسم اهللا وباهللا محمد یسپس اات مرور بده  نهیامام فرمودند دستت را بر س، کرد

سپس دستت بر ، ما احذر یم اللهم امسح عنیالعظ یرسول اهللا وال حول وال قوة إال با هللا العل

ن وسوسه و آرزو کردن را از شما یخداوند ا، ن را بگویشکمت مرور بده و سه مرتبه ا

کردم به  یازم را قطع مافتاد که نم یاتفاق م يادید موارد زیگو یشخص م، کند یبرطرف م

) ع( من امام صادق يرا که آقا ين کاریام بود و ا نهیکه در س يا خاطر آرزوها و وسوسه

گر احساس ین مشکل را از من رفع کرد و بعدازآن دیفرمود انجام دادم سه مرتبه و خداوند ا

  [24[ ».نکردم
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) ص( امبریاز اصحاب به پ یکی«: ت آمدهیدر روا، ن درمان هو االول و هو اآلخریچهارم

ن را یدر قلب خود ا یافتین وسوسه را یفرمودند اگر ا) ص( امبریپ، ت کردیاز وسوسه شکا

  [25[ ».میبگو هو االول واالخر والظاهر والباطن وهو بکل شئ عل

) ص( امبرینزد پ یشخص«: ت آمدهیدر روا، موتیال  يالذ یالح ین ذکر توکلت علیپنجم

عائله  يکشم و من مرد یم ینه سختین وسوسه سیرسول خدا من از ا يا آمد و عرض کرد

 ین کلمات را تکرار کن توکلت على الحیفرمودند ا) ص( امبریپ، ازمندمیمندم و بدهکارم و ن

الملک ولم  یک فیکن له شریتخذ صاحبۀ وال ولدا ولم یلم  يموت والحمد هللا الذیال  يالذ

 يا برگشت و گفت) ص( امبرینگذشت که مرد نزد پ يرید، رایمن الذل وکبره تکب یکن له ولی

 يمن را ادا کرد و روز ينه را از من برطرف کرد و بدهکاریخداوند وسوسه س، رسول خدا

  [26[ ».اد شدیمن هم ز

  .173ص، خ صدوقیش، األخبار یمعان [1]

  .235ص، 4جی، العالمۀ المجلس، ب األخباریفهم تهذ یار فیمالذ األخ [2]

  .553ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [3]

  .623ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .1352ح، 470ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [6]

  .425ص، 6جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [7]

  .12ص، 1جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .36هیآ، سوره زخرف [9]

  .79ص) ، ع( امام صادق، عۀیمصباح الشر [10]

  .80ص) ، ع( امام صادق، عۀیمصباح الشر [11]

  .127ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]
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  .221ص، خ صدوقیش، الخصال [13]

  .266ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .79ص) ، ع( امام صادق، عۀیمصباح الشر [15]

  .426ص، 6جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [16]

  .425ص، 6جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [17]

  .358ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .328صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [19]

  .301ص، 59جی، عالمه مجلس، األنواربحار  [20]

  .424ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [21]

  .425ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [22]

  .855ص، خ صدوقیشی، األمال [23]

  .117ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [24]

  .425ص، 6جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [25]

  .339ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [26]
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 يد برایمف يو کارهای، و نفس یو درمان روح، درمان با غذا و دارو( درمان وسواس 41

  94/01/29) وسواس

  درمان وسواس با غذا و دارو

، کند یک دانه انار صحبت میات از یدر روا یگاه. انار است، وسواس یین درمان غذایاول

ن در ناشتا یریاز انار ش یگاه، زدیر ین میکه بر زم ییها از دانه یگاه، ک انار کاملیاز  یگاه

  .دیآ ید میبدون ق ید و گاهیآ ید میبا ق یگاه، از خوردن انار در روز جمعه یو گاه

ن وسوسه را خاموش یند که ایگو یم، کنند یک دانه انار صحبت میکه از خوردن  یاتیروا

ن یطان الوسوسۀ أربعیمن أکل حبۀ من رمان أمرضت ش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کند یم

مار یطان وسوسه را به مدت چهل روز بیک دانه از انار بخورد شیکه  یکس«ی عنی]1[ ».ومای

 یس من حبۀ تقع فیفانه ل، کم بالرمانیعل«: آمده) ع( گر از امام کاظمیت دیدر روا ».کند یم

ست یرا نیبر شما باد خوردن انار ز«ی عنی]2[ »طان الوسوسۀیالمعدة إال أنارت وأطفأت ش

طان یکند و ش یم ینکه درون انسان را نورانیمگر ا، ردیاز آن که درون معده قرار گ يا دانه

فانه ، کم بالرمانیعل«: آمده) ع( گر از امام صادقیت دیدر روا ».کند یوسوسه را خاموش م

بر شما باد «ی عنی]3[ »الوسوسۀطان یمعدة إال أنارت وأطارت ش یما من حبۀ رمان تقع ف

نکه درون انسان را یمگر ا، ردیاز آن که درون معده قرار گ يا ست دانهیرا نیخوردن انار ز

ار یوه است و بسین میانار بهتر ».دهد یمي) فرار( طان وسوسه را پروازیکند و ش یم ینوران

  .مدح شده

د که یگو یم، کند یظرف صحبت ما ین یخته شده انار بر زمیر يها که از دانه یاتیدر روا

فإذا ، ه حبۀ من الجنۀیما من رمانۀ إال وف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن دانه درمان استیا

ن یتلک الحبۀ معدة امرئ قط إال أنارتها أربع) أو ما دخلت( وما وقعت، شذ منها شئ فخذوه

از بهشت  يا نکه در آن دانهیمگر ا يست انارین«ی عنی] 4[ ».طان الوسوسۀیونفت عنه ش، لۀیل

رد مگر یگ ین دانه در معده قرار نمیا، دیاز انار پخش شود آن را بردار ییها اگر دانه، دارد
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 یالبته در بعض ».برد ین میطان وسوسه را از بیکند و ش یم ینکه معده را چهل شب نورانیا

  .کند یم یات آمده قلب را نورانیروا

طان الوسوسۀ یوطرد عنه ش، من أکل رمانۀ نور اهللا قلبه«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند و  یخداوند قلبش را نوران، ک انار کامل بخوردیکه  یکس«ی عنی]5[ »ن صباحایأربع

من أکل رمانۀ أنارت «: ندیفرما یم) ص( امبریپ ».کند یطان وسوسه را چهل روز طرد میش

ک انار کامل بخورد قلبش را یکه  یکس«ی عنی]6[ »ن صباحایورفعت عنه الوسوسۀ أربع، قلبه

  «.کند یکند و چهل صبح وسوسه را از او رفع م یم ینوران

فطردت ، ق أنارت قلبهیمن أکل رمانۀ على الر«: اند فرموده) ع( امام صادق، انار در ناشتا

 یک انار در ناشتا بخورد قلبش را نورانیکه  یکس«ی عنی]7[ »ن صباحایطان الوسوسۀ أربعیش

  «.به مدت چهل روز، کند یطان وسوسه را دور میکند و ش یم

ست من حبۀ یفانه ل، کم بالرمان الحلو فکلوهیعل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، نیریانار ش

، نیریبر شما باد انار ش«ی عنی]8[ »طان الوسوسۀیمعدة مؤمن إال أنارتها وأطفأت ش یتقع ف

 ینکه آن را نورانیرد مگر ایاز آن که در معده مؤمن قرار گ يا ست دانهیرا نیز، دیآن را بخور

کم بالرمان الحلو یعل«: آمده يگریت دیدر روا ».کند یطان وسوسه را خاموش میکند و ش

 »طان الوسوسۀ عنهیمعدة مؤمن إال أبادت داء وأطفأت ش یست من حبۀ تقع فیفکلوه فإنه ل

رد مگر یاز آن که در معده مؤمن قرار گ يا دانهست یرا نیز، نیریبر شما باد انار ش«ی عنی]9[

از  يا پس هر دانه ».کند یطان وسوسه را خاموش میبرد و ش ین میرا ازب يماریک بینکه یا

ن یبه هم، دهد یقرار م یعموم يها ن انار را جزو درمانیاست و ا يماریک بیانار درمان 

  .کند يریشگیها پ يماریاز کل به شده که انار کامل خورده شود تا یات توصیجهت در روا

وم الجمعۀ على یمن أکل رمانۀ «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، خوردن انار در روز جمعه

ن یفمائۀ وعشر، فان أکل ثالثا، وماین ین فثمانیفان أکل رمانت، ن صباحایق نورت قلبه أربعیالر

ومن لم ، عص اهللایطان لم یومن طردت عنه وسوسۀ الش، طانیوطردت عنه وسوسۀ الش، ومای
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قلبش ، ک انار در روز جمعه و ناشتا بخوردیکه  یکس«ی عنی]10[ »عص اهللا أدخله اهللا الجنۀی

و اگر سه انار ، کند یم یو اگر دو انار بخورد هشتاد روز نوران، کند یم یرا چهل روز نوران

که  یکند و کس یطان را از او دور میکند و وسوسه ش یم یست روز نورانیبخورد صد و ب

، ت نکندیکه خدا را معص یکند و کس یت نمیطان از او برطرف شود خدا را معصیوسوسه ش

  «.کند یخدا او را وارد بهشت م

ه احد عشر شهرا یوإذا اتى عل«: ت آمدهیدر روا، ه استیشاف يدرمان دوم وسواس دارو

اخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصۀ بدهن الورد  ینفع من المرة السوداء التیفانه 

ازده ماه یهرگاه به «ی عنی]11[ »ر دهنیشربه عند منامه بغیق بقدر الحمصۀ یشربه على الریو

به ، باشد ید است که شخص مبتال به سودا دچار ترس و وسواس میسودا مف يد برایرس

موقع خواب بدون روغن ) ک نخودی( و، ک دانه نخود با روغن گل سرخ در ناشتایاندازه 

  «بخورد

ساخت آن  يبرا، دارد یدر طب اسالم يادید است و کاربرد زیار مفیروغن گل سرخ بس

ا یتون یآن روغن ز يد و رویبکوب ید و کمیمه خشک را برداریا نیگل سرخ خشک  يمقدار

توان از  ین مید همچنیزیآن را صاف کرده و دوباره در آن گل بر ید و پس از مدتیزیکنجد بر

گل را  ين که روغن بویهم، ن برودیکه رنگ گل از ب ییم هم استفاده کرد تا جایحرارت مال

  .است یرد کافیبه خود بگ

 يگل محمد یز دارد ولیر يها گل سرخ گلبرگ، تفاوت دارد يگل سرخ با گل محمد

  .درشت دارد يها گلبرگ

  وسواس يبرا یو روح ینفس يها درمان

: کند یت میعبداهللا بن سنان روا، طان استیمخالفت با شی، و نفس یروحن درمان یاول

، هو رجل عاقل: مبتلى بالوضوء والصالة وقلت "ه السالم رجال یعبد اهللا عل یذکرت ألب«

فقال سله ؟ طانیع الشیطیف یوک: فقلت له؟ طانیع الشیطیعقل له وهو  يأبو عبد اهللا وأ: فقال
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 به امام صادق«ی عنی]12[ »طانیقول لک من عمل الشیفإنه ؟ شئ هو يا ه منیأتی يهذا الذ

، است ین مرد عاقلیکه مبتال به تکرار وضو و نماز است و گفتم ا يعرض کردم از مرد) ع(

عرض کردم چگونه ، کند یطان اطاعت میکه از ش یاست در حال ین چه عقلیا: امام فرمودند

و پاسخ  یکن ین قدر تکرار میبپرس چرا ااز او : امام فرمودند، کند یطان اطاعت میاز ش

إذا کثر «: ندیفرما یم) ع( امام باقر ».دهد نمازم را بخوانم یطان اجازه نمیخواهد داد که ش

اگر سهو و شک «ی عنی]13[ »طانیإنما هو من الش، دعکیوشک أن یک السهو فدعه فإنه یعل

ر یزراره و ابو بص ».ان استطین علتش شیا، رها کن) دیشک و ترد( اد شد آن رایدر نماز ز

 یکم صلى وال ما بق يدریصالته حتى ال  یرا فیشک کثیالرجل : قلنا له«: کنند یت میروا

ال : شکه ثم قال یف یمض: یقال؟ ه ذلک کلما عاد شکیکثر علیفإنه : قلنا له، دیع: یقال؟ هیعل

مض یعتاد لما عود فلیث یطان خبیث من أنفسکم بنقض الصالة فتطمعوه فإن الشیتعودوا الخب

قال ، ه الشکیعد إلیکثرن نقض الصالة فإنه إذا فعل ذلک مرات لم یالوهم وال  یأحدکم ف

به امام «ی عنی]14[ ».عد إلى أحدکمیلم  یطاع فإذا عصیث أن ید الخبیریإنما : زرارة ثم قال

نماز  داند چقدر یکه نم ییکند تاجا یاد شک میکه در نماز ز یم راجع به شخصیعرض کرد

ش از حد معمول یب) شک( نیم ایعرض کرد، امام فرمودند ادامه بدهد، خوانده و چقدر مانده

طان را ین شیسپس فرمودند ا، ت ندهدیامام فرمودند ادامه بدهد و به شک اهم، شود یاد میز

هرطور که ، ث استیطان خبیرا شیز، دیاد ندهیطان ید و قطع کردن نماز را به شیعادت نده

اگر ، در همان حال شک ادامه دهد و نمازش را قطع نکند، کند یعادت م، دیادت دهاو را ع

ن است که از او یطان ایهدف ش، گردد یش برنمیگر شک به سوین کار را تکرار کرد دیا

امام  يگریت دیدر روا ».گردد یشما برنم يبه سو يکرد یاطاعت شود پس اگر از او نافرمان

ن بابا من یک تسعۀ وتسعیفتح علینه للطاعه فانه ییغرنک تزیوال «: ندیفرما یم) ع( صادق

 »له والمضادة باستهوائهیظفر بک عند تمام المائۀ فقابله بالخالف والضد عن سبیر لیالخ

نکه یکند تا ا یت باز میر به روینود و نه در خ، با کردن عبادتیمغرورت نکند با ز«ی عنی]15[
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شه با او مخالفت کن و از راهش خارج شو و به هر یهم، داندازیدر مرتبه صدم تو را به گناه ب

  «.کند آن را رها کن یق میکه تشو يزیچ

 یشکوت إلى أب«: کند یت میر روایابو بص، اد مرگ و آخرت استی ین درمان روحیدوم

قبرك ورجوع  یا أبا محمد أذکر تقطع أوصالک ف: یالوسواس فقال) ه السالمیعل( عبد اهللا

ک وأکل الدود لحمک یحفرتک وخروج بنات الماء من منخر یأحبابک عنک إذا دفنوك ف

ه من یما أنا ف یفواهللا ما ذکرته إال سلى عن: ریه قال أبو بصیعنک ما أنت ف یسلیفإن ذلک 

ابا محمد  يا امام فرمودند، ت کردمیاز وسواس شکا) ع( به امام صادق«ی عنی]16[ ».ایهم الدن

را  یزمان، شود یرا که بدنت در قبر متالش ياور روزیاد بیوسوسه به سراغت آمد به  یتوق

شود و  یات خارج م ینیکه از ب يا و خونابه یآب يها و کرم، کنند یکه تو را در قبر رها م

ر یابو بص، شود یخاطر تو م ین سبب تسلیا، اوریاد بیخورند را به  یکه بدنت را م ییها کرم

  «.افتمی یا تسلینکه از هم و غم دنیاوردم مگر ایاد نین را به یسوگند که ا گفت به خدا

از  یا و ناراحتیدن یانسان از زندگ یتیها معلول نارضا یاز افسردگ ياریامروزه بس

  .خاطرش شود یتواند باعث تسل یاد مرگ میش است و یها دن به خواستهینرس

طان یتمکن الشیال «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، اد استیمراقبت ز ین درمان روحیسوم

ه ونسى اطالعه یبالوسوسۀ من العبد إال وقد اعرض عن ذکر اهللا تعالى واستهان وسکن الى نه

على سره فالوسوسۀ ما تکون من خارج القلب باشارة معرفۀ العقل ومجاورة الطبع وأما إذا 

بلطف دعوته وعرفهم القلب فذلک غى وضالله وکفر واهللا عز وجل دعا عباده  یتمکن ف

ب مع کلب یفکن معه کالقر ﴾طان لکم عدو فاتخذوه عدوایان الش﴿: س فقال تعالىیعداوه ابل

ل الحق یضلک عن سبیطان موسوسا لیفزع الى صاحبه صرفه عنه کذلک إذا اتاك الشیالراعى 

المظلوم نصر ید الحق على الباطل ویؤیک ذکر اهللا تعالى فاستعذ منه بربک وبربه فانه ینسیو

قدر على ومعرفۀ یولن  ﴾توکلونین آمنوا وعلى ربهم یس له سلطان الذیانه ل﴿: بقوله عز وجل

به المطلع وکثره یانه ومذاهب وسوسته إال بدوام المراقبۀ واالستقامۀ على بساط الخدمه وهیات
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دا اد خینکه آن بنده از یشود مگر ا ینم يا طان موفق به وسوسه بندهیش«ی عنی]17[ »الذکر

ادش برود که خدا از یخدا شود و  یغافل شود و مسائل را سبک بشمارد و مرتکب نواه

و با اشاره ) طان استیتوسط ش( وسوسه آن است که از خارج قلب است، رازش با خبر است

است و کفر  ین گمراهیا، ن وسوسه وارد قلب شودیاگر ا، طبع هم باشد يعقل باشد و مقتضا

، س آشنا کردیابل یدگانش را با لطف دعوت کرد و آنها را با دشمنخداوند عز وجل بن، است

به با یطان مانند آدم غریبا ش، دیشما دشمن است و او را دشمن بشمار يطان برایو فرمود ش

طان آمد که شما را وسوسه کند پناه ببر به پروردگار خودت و یاگر ش، سگ چوپان رفتار کن

خداوند ، دهد یکند و مظلوم را نصرت م ید مییتأهمانا خداوند حق را بر باطل ، خودش

اند  اند و به پروردگارشان توکل کرده مان آوردهیکه ا یبه کسان) طانیش( د همانا اویفرما یم

شناسد مگر  یها را نم ن راهیشود و انسان ا یمختلف وارد م يها طان از راهیش، سلطه ندارد

و ، امت باشدیبت مرگ و قیاد هیر باشد و داینکه دائم مراقب حال خود باشد در خدمت پایا

  «.اد خدا باشدیاد به یز

  د استیوسواس مف يکارها که برا یبعض

ه وآله على یقبض رسول اهللا صلى اهللا عل«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، اول روزه گرفتن

) ص( امبریپ«ی عنی]18[ »ذهبن بوحر الصدریعدلن الدهر ویوقال ، الشهر یام فیصوم ثالثۀ أ

فرمودند که روزه گرفتن در  یگرفتند و م یا رفتند سه روز از ماه را روزه میکه از دن یتا زمان

امام  ».برد ین میطان را از بین سه روز معادل روزه گرفتن کل روزگار است و وسوسه شیا

ذهبن یعدلن صوم الشهر وی -الشهر یام فیام ثالثۀ أیص یعنی–إنهن «: ندیفرما یم) ع( صادق

الشهر  یس فیأول خم: قالی؟ ام هیاأل يوأ: فقلت: الوسوسۀ قال حماد: الصدر والوحر بوحر

ن سه روز معادل یروزه گرفتن در ا«ی عنی]19[ »هیس فیوأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خم

 يراو، وسوسه یعنیوحر ، برد ین میطان را از بیروزه گرفتن کل روزگار است و وسوسه ش

ن چهارشنبه بعد از ده ین پنجشنبه ماه و اولیامام پاسخ دادند اول؟ اند دامپرسد آن سه روز ک یم
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قۀ یال راحۀ لمؤمن على الحق«: ندیفرما یم) ع( امام صادق ».ن پنجشنبه ماهیروز از ماه و آخر

ت به الشهوات یوجوع تم. . . اءیإال عند لقاء اهللا تعالى وما سوى ذلک ففى اربعۀ اش

قت یا به حقید است که آیدر ترد( قت نداردیدر ح یمؤمن راحت«ی عنی]20[ »والوسواس

که به  یگرسنگ، . . . زین در چهار چیر از ایو به غ، نکه با خدا مالقات کندیتا ا) ا نهیده یرس

  «يبر ین میله آن شهوات و وسواس را از بیوس

باعث درمان  یشود که روزه گرفتن و بلکه مطلق گرسنگ ین استفاده میت چنین روایاز ا

  .باشد یم يد بتوان گفت که از علل وسواس پرخوریشود و شا یوسواس م

د یأما المهمل الوقاته فهو ص«: ندیفرما یم) ع( امام صادقی، زندگ يبرا يزیدوم برنامه ر

طان ین شکار شیا، کند یاهمال م یدر اوقات زندگ یکس«ی عنی]21[ »طان ال محالهیالش

  «.است

ذهب یکم بالسواك فإنه یوعل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، نسوم مرتب مسواك کرد

  «.کند یرا وسوسه صدر را برطرف میبر شما باد مسواك زدن ز«ی عنی] 22[ »وسوسۀ الصدر

اغسلوا رؤوسکم بورق السدر فإنه «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، چهارم شستن سر با سدر

بورق السدر صرف اهللا عنه وسوسۀ ومن غسل رأسه ، مرسل یقدسه کل ملک مقرب وکل نب

عص اهللا ومن لم یوما لم ین یطان سبعیومن صرف اهللا عنه وسوسۀ الش، وماین یطان سبعیالش

را هر یز، دییبشو) برگ درخت کنار( سر خود را با سدر«ی عنی]23[ »عص اهللا دخل الجنۀی

د یکه سرش را با برگ سدر بشو یو کس، آن را مقدس کرده يامبریملک مقرب و هر پ

طان یکه خداوند وسوسه ش یکند و کس یطان را از او برطرف میخداوند هفتاد روز وسوسه ش

  «.شود یکند وارد بهشت م یکه گناه نم یو کس، کند یرا هفتاد روز از او برطرف کند گناه نم

شوند اگر ضرر  یمج است و عموماً با الکل ساخته یکه امروزه را ییها ندهیها و شو صابون

د مثل سدر یمف يها ندهین هم ندارند و خوب است که مردم از شوینچنیده اینداشته باشند فا

 يها ن صابونینه ا یه شده ولیات توصیدر روا یعیالبته استفاده از صابون طب، استفاده کنند
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استفاده کند تواند از پودر برگ مورد  یسر دارد م یمشکل چرب یاگر کس یاز طرفي، امروز

  .سر است ینده مناسب و هم درمان چربیکه هم شو

ه اربع عشر یف«: ندیفرما یدرباره خضاب م) ع( امام صادق، پنجم رنگ کردن مو است

وسوسه . . . ده داردیخضاب چهارده فا«ی عنی] 24[ »طانیقل الوسوسۀ من الشیو. . . خصلۀ

  «کند یطان را کم میش

کند و کتم رنگ  یم ییوسم است که رنگ مو را طال، شدهه یار توصیکه بس يگریرنگ د

  .کند یم يا ا قهوهیکند و حنا مو را قرمز  یاه میمو را س

ی عنی]25[ »ل اهللایسب ینفق فیالخضاب أفضل من الف درهم  یدرهم ف«: ت آمدهیدر روا

  «.ادرهم در راه خد) ا صد هزاریا ده هزار (ی ک درهم در راه خضاب برابر است با هزاری«

  .353ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .852ح، 545ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [2]

  .854ح، 545ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [3]

  .828ح، 540ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [4]

  .848ح، 544ص، 2ج، البرقىاحمد بن محمد بن خالد ، المحاسن [5]

  .849ح، 544ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [6]

  .845ح، 543ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .853ح، 545ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .354ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .851ح، 544ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .127ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [11]

  .12ص، 1جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .989ح، 339ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [13]
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  .358ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .80ص) ، ع( صادقمنصوب به امام ، عۀیمصباح الشر [15]

  .255ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .79ص) ، ع( منصوب به امام صادق، عۀیمصباح الشر [17]

  .301ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [18]

  .89ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .115ص) ، ع( منصوب به امام صادق، عۀیمصباح الشر [20]

  .80ص) ، ع( منصوب به امام صادق، عۀیمصباح الشر [21]

ر یغ یابواب احکام المالبس ولو ف، 61ص، 5جی، خ الحر العاملیش، عۀیوسائل الش [22]

  .تیط آل الب، 5915ثیحد، 32باب، الصالة

  .125ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [23]

  .475صي، شابوریفتال ن، نیروضۀ الواعظ [24]

  .474صي، شابوریفتال ن، نیروضۀ الواعظ [25]
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  94/01/30 یدرمان غم و اندوه و افسردگ 42

 يا شهیدرمان ر یمتأسفانه امروزه افسردگي، ماریاست هم علت ب يماریغم و اندوه هم ب

در طب  یول. دهند تا موقتاً از غم رها شود یمار میآور به ب خواب يندارد و عمدتاً دارو

  .آن درمان وجود دارد يبرا یاسالم

ن درباره یو همچن،  »است يریهم نصف پ«ی عنی]1[ »الهم نصف الهرم«: ت آمدهیدر روا

  «.شد به علت هم و غم) دیمروار مبتال به آب( چشمانش کور«: آمده) ع( عقوبیحضرت 

 يماریل به بیدتر تبدیباشد و در حالت شد یم يگرید يها يماریهم و غم علت ب

. ن است که هم در قلب است و غم در سر استیتفاوت هم و غم در ا. شود یم یافسردگ

شتر شده مخصوصا در یب یافسردگ یشتر شده ولیع شده هرچند رفاه بیشا یامروزه افسردگ

ان شده که در یعلل آن ب یالبته در طب اسالم، دانند یو علت آن را هم نم، بزرگتر يشهرها

در طب . است یافسردگ يماریراجع به درمان بنجا بحث یجلد اول بحث آن آمده و در ا

شود که  یاستفاده م، آور است شتر خوابیبخش که ب آرام يدرمان از داروها يد برایجد

 یمار سعیاست که با صحبت با ب یو رواندرمان يگر روانکاویست و درمان دین یدرمان خوب

  .ناقص است یست ولین درمان بد نیدارند البته ا يماریدر درمان ب

  یدرمان هم و غم و افسردگ 1,42

  ،اد خداستین درمان یاول 1,1,42

اد یدر جامعه امروز ضعف ارتباط با خدا و غفلت از  یاز علل غم و افسردگ یکی

ی عنی]2[ ﴾شَۀً ضَنکًایفَإِنَّ لَه مع يومنْ أَعرَض عن ذکْرِ﴿: دیفرما یخداوند در قرآن م، خداست

مربوط به مسائل  ین تنگیا ».خواهد داشت یشت تنگیاد من اعراض کند معیکه از  یکس«

أَالَ بِذکْرِ ﴿: دیفرما ین خداوند میهمچن، مال کفران استي) از نظر ماد( ایرا دنیاست ز یروح

نُّ الْقُلُوبئتَطْم يم که در کشورهاینیب یاگر م »شود یها آرام م اد خدا دلیبا «ی عنی]3[ ﴾اللّه 

اد خداست یبرند علت غفلت از  یرنج م یو افسردگ اد از غمیرقم امکانات ز یعل یغرب
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ن یدر ا. کنند یم یشتر جدا از هم و تنها زندگیها ب که انسان يامروز یمخصوصاً در زندگ

  .کند یو ضعف نم ییاد خدا باشد احساس تنهایکه  یحالت کس

  ،ن و رضا استیقیدرمان دوم  2,1,42

 یوعلمه ـ جعل الروح والفرح فإنّ اهللا ـ بعدله وحکمته «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

 »وسلّموا ألمره، الشک والسخط فارضوا عن اهللا ین والرضا عن اهللا وجعل الهم والحزن فیقیال

ن و رضا از یقیرا در  يو شاد یخداوند به جهت عدل و حکمت و علمش راحت«ی عنی]4[

د و یباش یدا راضپس از کار خ، قرار داده یتیو هم و غم را در شک و نارضا، خدا قرار داده

گر یاو مقدر کرده به نفع اوست د ياگر بنده بداند که هر آنچه که خدا برا ».دیم او باشیتسل

از کرده خود باشد و بخاطر آخرت باشد  یالبته اگر نگران، و ناراحت نخواهد بود یناراض

  .خوب است

  ،درمان سوم صبر کردن و جزع نکردن است 3,1,42

ورِثُ الْهم و یضَعف الْعملَ و یقْطَع الْأَملَ و یاك و الْجزَع فَإِنَّه یإِ«: ندیفرما یم) عی (امام عل

ف خْرَجأَنَّ الْم لَمرَ یاعیأَمف ا کَانَتینِ مح یهتیلَۀٌ فَاالحتَکُنْ ف ا لَمم یالُ وح یهاربطلَۀٌ فَاالص « 

د شود دنبال چاره یکند و اگر انسان نا ام یطع مد را قیرا امیز یمبادا جزع کن«ی عنی]5[

 يا افت و اگر چارهید چاره را یباشد با يا اگر چاره، شود یرود و باعث هم و غم م ینم

  «.است يدین بهتر از نا امید صبر کرد و ایست باین

  ،درمان چهارم زهد است 4,1,42

که  ییزهایرا دوست داشته باشد بابت آن در رنج است و هرچه چ يزیهرگاه انسان چ

ا یالدن یالرغبۀ ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، شتر استیشتر باشد رنجش هم بیدوست دارد ب

ا هم و یدوست داشتن دن«ی عنی]6[ ».ح القلب والبدنیریا یالدن یوالزهد ف، تکثر الهم والحزن

 يگریت دیدر روا ».تن است یقلب و راحت یا سبب راحتیکند و زهد در دن یاد میغم را ز
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ر و یکه به تقد یکس«ی عنی]7[ »ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والکرب والتعب«: آمده

  «.در امان خواهد بود یقسمت خود قانع باشد از غم و خستگ

  از هم و غم وارد شده ییرها يکه برا ییدعاها 5,1,42

اگر انسان گناه کند و ، افتدیاد خدا بین است که انسان به یا يماریب يها از حکمت یکی

کند تا گناهانش پاك شود و متوجه خدا  یگناهانش جمع شود خدا او را مبتال به هم و غم م

کند و اگ باز هم افاقه نکرد او را گرفتار جور سلطان  یمار میگردد و اگر افاقه نکرد او را ب

دعا و  يانسان بسو يماریا بیار خوب است که هنگام بروز غم و اندوه ین رو بسیاز ا. کند یم

  .خدا بروداد ی

  خاص ي استعاذه 1,5,1,42

از خانه خارج  یهرگاه کس«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ک استعاذه استین درمان یاول

إذا غابت  يد الذیوم الجدیأعوذ بما عاذت به مالئکۀ اهللا من شر هذا ال: دین را بگویشود ا یم

اء اهللا یألولن ومن شر من نصب یاطیومن شر الش يریومن شر غ یشمسه لم تعد من شر نفس

باهللا  یر نفسیأج، ومن شر الجن واإلنس ومن شر السباع والهوام ومن شر رکوب المحارم کلها

اش را قبول  آمرزد و توبه ین دعا را بخواند خداوند گناهانش را میکه ا یکس، من کل شر

در  رد و او را از شریگ یاو را م يماریب يکند و جلو یت میکند و او را از هم و غم کفا یم

  [8[ ».دهد یامان قرار م

  ،بعد از نماز ين درمان دعا برایدوم 2,5,1,42

مرور  یشانیدستت را بر پ يکه نماز مغرب را خواند یزمان«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

 یاللهم أذهب عن، میب والشهادة الرحمن الرحیال إله إال هو عالم الغ يبسم اهللا الذ: بده و بگو

  [9[ ».به تکرار کنو سه مرت، الهم والغم والحزن
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نشستند و  یبعد از تشهد و سالم چهارزانو م) ص( امبریپ«: ت آمدهیدر روا، دوم يدعا

ال اله اال هو عالم  يبسم اهللا الذ: فرمودند یدادند و م یدست راست خود را بر سر قرار م

  [10[ »الهم والحزن یواذهب عن، صل على محمد وآل محمد، میب والشهادة الرحمن الرحیالغ

دستت را بر محل  يکه مبتال به هم شو یزمان«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، سوم يدعا

تا  یشانیاز جانب گونه چپ و از پ، سجود مرور بده سپس دستت را بر صورتت مرور بده

ب والشهادة یال إله إال هو عالم الغ يسمت راست صورت سپس سه مرتبه بگو بسم اهللا الذ

  [11[ »بالهموم والحزن یاذهب عنم اللهم یالرحمن الرح

  ،درمان سوم غسل و نماز و دعا 3,5,1,42

ا یا فارج الهم ویغسل کن و دو رکعت نماز بخوان و بگو «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ا اهللا الواحد االحد ی یواکشف غم یمهما فرج همیا واآلخرة ورحیا رحمن الدنیکاشف الغم 

سپس  یتیو اذهب ببل یوطهرن یاعصمن، فوا أحدکن له کیولد ولم یلد ولم یلم  يالصمد الذ

  [12[ »نیبخوان و معوذت یۀ الکرسیآ

  ،درمان چهارم نماز شب است 4,5,1,42

 »ل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصریصالة الل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

را جال  یینایکند و ب یکند و هم و غم را برطرف م یبا مینماز شب صورت را ز«ی عنی]13[

  «.دهد یم

  ،درمان پنجم استغفار است 5,5,1,42

ومن کثرت ، "الحمد هللا  "کثر ذکر یه النعمۀ فلیمن ظهرت عل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

 »ال حول وال قوة إال باهللا "کثر من قول یه الفقر فلیومن ألح عل، ه باالستغفاریهمومه فعل
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اد یکه هم و غم او ز یکسو ، دیاد الحمدهللا بگویکه نعمت بر او ظاهر شود ز یکس«ی عنی]14[

  «د الحول وال قوة اال باهللایار بگویکه مبتال به فقر شود بس یو کس، د استغفار کندیشود با

  ،درمان ششم 6,5,1,42

د خداوند چهار ین کلمات را بگویکه در روز ده مرتبه ا یکس«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

از فشار قبر و از کل  دهد و یآمرزد و او را از مرگ نجات م یره از او میهزار گناه کب

نش ادا یشود و د یس محافظت میس و سربازان ابلیو از شر ابل. . . ها ها و ترس یسخت

شود و آن کلمات  یاش برطرف م و غصه یشود و ناراحت یشود و هم و غم او برطرف م یم

، ولکل نعمۀ الحمد هللا، ولکل هم وغم ما شاء اهللا، ن است اعددت لکل هول ال اله اال اهللایا

بۀ انا هللا یولکل مص، ولکل ذنب استغفر اهللا، ولکل اعجوبۀ سبحان اهللا، ولکل رخاء الشکر هللا

ولکل عدو ، ولکل قضاء وقدر توکلت على اهللا، اهللا یق حسبیولکل ض، ه راجعونیوانا إل

  [15[ »میالعظ یۀ ال حول وال قوة اال باهللا العلیولکل طاعۀ ومعص، اعتصمت باهللا

  ،درمان هفتم 7,5,1,42

د الحمد یکه اول صبح سه مرتبه بگو يا ست بندهین«: ت شدهیروا) رضی (سلمان فارس از

نکه خداوند هفتاد نوع بال از او یمگر ا، هیبا مبارکا فیرا طیالحمد هللا حمدا کث، منیهللا رب العال

  [16[ ».ن آن هم و غم استیکند که کمتر یدور م

  ،ه ملک استیدرمان هشتم آ 8,5,1,42

که  یه دعا کند در حالین آیکه با ا ین مسلمانیزم يست روین«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

بعد از ، او را برطرف کند ینکه خدا هم و غم او و بدهیدارد مگر ا یا بدهیهم و غم دارد و 

وتمنع منهما ما ، منهما ما تشاء یتعط، مهمایا واالخرة ورحیا رحمن الدنید ین را بگویه ایآن آ
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د خدا آن را ادا ین طال بدهکار باشیاگر به اندازه کره زمی، وفرج همی، نید یتشاء اقض عن

  [17[ ».کند یم

  ،نماز است یدرمان نهم نوع 9,5,1,42

زده بار سوره قدر و یس، ک بار حمدیهر رکعت ، دو رکعت نماز بخواند«: ت آمدهیدر روا

ب دعوة یا کاشف الغم ومجیا فارج الهم وید اللهم یبعد از نماز به سجده برود و بگو

رحمۀ تطفئ  یصل على محمد وآل محمد وارحمن، م االخرةیا ورحین ورحمن الدنیالمضطر

ن قرار دهد یسپس گونه راست را بر زم، بها عمن سواك ینیغضبک وسخطک وتغن یبها عن

أمر کذا  یف یل وحقک قد بلغ المجهود منیا معز کل ذلید ویا مذل کل جبار عنید یو بگو

سجده  یشانین قرار دهد و دوباره تکرار کند سپس بر پیزم سپس گونه چپ را بری، ففرج عن

کند و حاجتش را برآورده  یخداوند هم و غم او را برطرف م، کند و دوباره تکرار کند

  [18[ ».کند یم

  ،درمان دهم 10,5,1,42

ن دعا را بخواند اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن یکه ا یکس«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ت یأسألک بکل اسم هو لک سم، قضاؤك یعدل ف، حکمک یفماض ، دكیب یتیأمتک ناص

ب عندك یعلم الغ یکتابک أو علمته أحدا من خلقک أو استأثرت به ف یبه نفسک أو أنزلته ف

خداوند هم و غم او را ی، وذهاب هم یوجالء حزن يونور صدر یع قلبیأن تجعل القرآن رب

  [19[ ».کند ین میگزیرا جا یکند و خوشحال یبرطرف م

  ،است) ال حول وال قوه اال باهللا( حوقله ازدهمیدرمان  11,5,1,42

درباره  یتیدر روا، ار و در حد تواتر آمده که حوقله درمان هم و غم استیات بسیدر روا

در آن درمان نود و نه «ی عنی]20[ »ن داء أدناها الهمیه شفاء من تسعۀ وتسعیف«: حوقله آمده
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ت ین روایشود که هم و غم از نظر ا یمعلوم م »ن آن هم و غم استیاست که کمتر يماریب

دارد که در جلد  یدارد و مقدمات و مؤخرات یالبته حوقله شروط. شود یمحسوب م يماریب

صلى اهللا  یإلى النب یشکا عوف بن مالک االشجع«: ت آمدهیدر روا. دوم کتاب مفصالً آمده

، هیحول وال قوه اال باهللا وداوم علال : ستکثر من قولیان ابنه اسره العدو فامر ان ، ه وآلهیعل

 امبریبه نام عوف به پ یشخص«ی عنی]21[ »ه ابنه مع االغنام والجمالیفنجا من همه ورد اهللا إل

اد یبه او امر فرمود که ز) ص( امبریپ، ن که پسرش گرفتار دشمن شدهیت کرد از ایشکا) ص(

اندوه او برطرف شد و هم پسرش به هم غم و ، د و مداومت کندیالحول وال قوة اال باهللا بگو

  «.دا کردیم نجات پیهمراه غنا

ت کرد یخدا شکا يحضرت آدم به سو«: است که) ص( امبریت از پین روایه ایاصل قض

آدم بگو ال حول  يا نازل شد و فرمود) ع( لیاز هم و غم بخاطر ازدست دادن بهشت و جبرئ

  [22[ ».نه از او برطرف شدیو آدم گفت و حزن و وسوسه س، وال قوة إال باهللا

  ،درمان دوازدهم توکل است 12,5,1,42

ده مبتال یچیو بال و مشکل پ یا ناراحتیکه به هم و غم  یکس«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  [23[ »موتیال  يالذ یتوکلت على الح، ئایوال أشرك به ش ید اهللا ربین را بگویشود ا یم

  ،مکروب يزدهم دعایدرمان س 13,5,1,42

د یک او شد و او را بوسینزد، مار شدیب) ع( از فرزندان امام جواد یکی«: ت آمدهیدر روا

ن یامام فرمود بعد از نماز ظهر ا، پاسخ داد من دردمندم، پسرم حالت چطور است يا و فرمود

نکه ید مگر ایگو ین را نمیکه ناراحت است ا یکس، ا اهللایا اهللا یا اهللا یرا ده مرتبه بگو 

  [24[ ».ستیدهد که بنده من حاجتت چ یب مجوا یپروردگار تبارك و تعال

ل والنهار یا منزل الشفاء بالل: یمکروب در شب يدعا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ن دعا ید ای] شا25[ ».من الداء یشفائک شفاء لکل ما ب یل والنهار انزل علیومذهب الداء بالل
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 يماریاحتمال دارد منظور بست و یاز هم و غم ن یچ صحبتیرا هیست زیمربوط به هم و غم ن

  .بوده باشد

از برادرانم  يا آمدم با عده) ع( نزد امام صادق«: کند یت میروا ین بن حسن خراسانیحس

، مکروب است يمکروب سؤال کردم و امام فرمود دارو ياز دعا، از حجاج در زمان منصور

م اهللا محمد رسول اهللا د بسم اهللا بسیبعد از نماز شب دست را بر محل سجده قرار بدهد و بگو

غادر یال شفاء إال شفاؤك شفاء ال  یا شافی یع عباده اشفنیأرضه على جم یعلى امام اهللا ف

  [26[ »سقما من کل داء وسقم

شب جمعه بعد از نماز ، مبتال شده ییکه ناچار است و به بال یکس«: گر آمدهیت دیدر روا

ن ی] البته تعداد در ا27[ »نیکنت من الظالمد ال إله إال أنت سبحانک انى ین را بگویعشاء ا

 يدعاها، ا نهیدارند  یلیدانم دل یاند چهارصد مرتبه و نم گفته یبعض یت ذکر نشده ولیروا

نشدن بحث آنها  یطوالن يکن برایه لیفه سجادیصح يم مثل دعاهاین مضمون داریگر به اید

  .میا اوردهیرا ن

  .557ص، 10جي، نماز یخ علیش، نۀ البحاریمستدرك سف [1]

  124هیآ، سوره طه [2]

  28هیآ، سوره رعد [3]

  .124ح، 59صی، محمد بن همام االسکاف، صیالتمح [4]

  .223ص، 1جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [5]

  .73ص، خ صدوقیش، الخصال [6]

  .202ص) ، ع( منصوب به امام صادق، عۀیمصباح الشر [7]

  .541ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .549ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .53ص، 5جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [10]
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  .112ص، 2جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [11]

  .557ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .122ص، 2جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [13]

  .42ص، 1ج، محمد بن خالد البرقىاحمد بن ، المحاسن [14]

  .379ص، 5جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [15]

  .392ص، 5جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [16]

  .290ص، 13جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [17]

  .329صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]

  .351صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [19]

  .76صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [20]

  .373ص، 5جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [21]

  .673ص، خ صدوقیشی، األمال [22]

  .556ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [23]

  .121ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [24]

  .121ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [25]

  .121ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [26]

  .122ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [27]
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  94/01/31 یدرمان هم و غم و افسردگ 43

  اعمال خاص 1,43

  کند یکمک م یاعمال که انجام آنها به درمان غم و افسردگ یبعض

  ،کمک به مسافر 1,1,43

من أعان مؤمنا مسافرا نفس اهللا عنه ثالثا «: کند ینقل م) ص( امبریاز پ) ع( امام صادق

ا رسول اهللا وما : یلیق، میا من الهم والغم ونفس عنه کربه العظیالدن یوأجاره ف، ن کربۀیوسبع

ک مؤمن مسافر کمک کند یکه به  یکس«ی عنی]1[ »غشى بأنفاسهمیث یح: قال؟ میکربه العظ

دهد و غصه  یخدا او را از هم و غم پناه م، کند یاز او برطرف م یخداوند هفتاد و سه ناراحت

پاسخ دادند ) ص( امبریپ؟ ستیسؤال شد غصه بزرگ چ، کند یبزرگ را از او برطرف م

  «) .مرگ و جان کندنزمان  یعن(ی شود یاست که نفس قطع م یزمان

  ،وضو گرفتن قبل و بعد از غذا 2,1,43

أن رسول  يورو، الرزق یدان فیزیالوضوء قبل الطعام وبعده «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

وضو گرفتن قبل از «ی عنی] 2[ »الهم ینفیالفقر وآخره  ینفیأوله : ه وآله قالیاهللا صلى اهللا عل

وضو گرفتن قبل از ی (اند اول فرموده) ص( امبریکند و پ یاد میرا ز يغذا و بعد از آن روز

البته  ».کند یهم را برطرف م) وضو گرفتن بعد از غذاي (گریکند و د یفقر را برطرف م) غذا

 يست مانند وضویتاً دهان است و الزم نیمراد از وضو صرفاً شستن دست و صورت و نها

  .سر و پا مسح شود یشرع

  ،زیتم يها دن لباسیپوش 3,1,43

 ».ذهب الهم والحزن وهو طهور للصالةیاب یف من الثیالنظ«: ندیفرما یم) ع(ی امام عل

نماز  يبرا ینکه طهارتین ایکند در ع یهم و حزن را برطرف م، پاك يها لباس«ی عنی]3[
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ها هم  شستن لباس«ی عنی]4[ »ذْهب الْهم و الْغَمیابِ یغَسلُ الثِّ«: گر آمدهیت دیدر روا ».است

  .ز استیدن لباس تمیپوش، منظور از شستن لباس ».کند یبرطرف مو غم را 

  ،دن کفش زرد رنگیپوش 4,1,43

نعل  یرجل یه السالم وفیعبد اهللا عل یدخلت على أب«: کند یت میر روایحنان بن سد

 یوترخ، تضعف البصر: ها ثالث خصالیا حنان مالک وللسوداء أما علمت أن ف: یسوداء فقال

: قال؟ فما ألبس من النعال: فقلت: قال) نیذلک من لباس الجبارومع ( وتورث الهم، الذکر

مع ذلک  یوتدرء الهم وه، وتشد الذکر، تجلو البصر: ها ثالث خصالیک بالصفراء فإن فیعل

امام ، م بودیاه پایوارد شدم و کفش س) ع( بر امام صادق«ی عنی]5[ ».نییمن لباس النب

ف یرا ضع یینایب، ن سه اثر داردیکه ا یدان یا نمیآ یپوش یاه میحنان چرا کفش س يا فرمودند

 يراو، ز لباس جباران استیشود و ن یکند و باعث هم و غم م یآلت مرد را سست م، کند یم

، ت استیرا در آن سه خاصیامام پاسخ دادند بر شما باد کفش زرد ز؟ پرسد چه بپوشم یم

امبران یکند و لباس پ یرا برطرف مهم و غم ، کند یت میآلت را تقو، دهد یرا جال م یینایب

و  یینایج است و ضعف بیرا یدن کفش مشکید امروزه پوشینیب یهمانگونه که م ».است

 يا بشر کار ساده ينها برایو درك رابطه ا، دارد يادیوع زیز شیآلت و هم و غم ن یسست

  .ان کنندیب) ع( ن که ائمهیست مگر این

که از پوست درست شده و مخصوص سفر است و امروزه  یه به جورابیشب( البته خُف

ا زرد ید یزرد و سف، کفش ين رنگ برایاه باشد و بهتریتواند س یاستثنا شده است و م) ستین

ل یدهد که منظور زرد متما یشتر نشان میقات بیالبته تحق، است ینارنج یعنیل به قرمز یمتما

  .زرد روشن است یعنید یبه سف
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  ،انگشتر ينوشته رو 5,1,43

روح  يا به او گفتم، دمیرا د) عی (سیدر خواب حضرت ع«: ندیفرما یم) عی (امام مجتب

س یفرمودند بنو) عی (سیحضرت ع؟ سمیچه بنو، سمیبنو يزیانگشترم چ يخواهم رو یاهللا م

  [6[ ».کند ین هم و غم را برطرف میرا ایز، نُیلَا إِلَه إِلَّا الَّله الْملک الْحقُّ الْمبِ

  کند یکه هم و غم را برطرف م ییغذاها 6,1,43

  ،انگور 1,6,1,43

از  یکی«ی عنی]7[ »فأمره بأکل العنب، اء إلى اهللا الغمیشکا نبى من االنب«: ت آمدهیدر روا

خداوند هم به او امر کرد که انگور ، ت کردیخداوند از هم و غم شکا يامبران به سویپ

ه أن کان یفأوحى اهللا إل، اهللا الغم شکا إلى) ع( إن نوحا«: آمده يگریت دیو در روا ».بخورد

ت کرد و یاز هم و غم به خدا شکا) ع( حضرت نوح«ی عنی]8[ »ذهب بالغمیالعنب فانه 

امام  ».کند یرا انگور هم و غم را برطرف میز، خداوند هم به او امر کرد که انگور بخورد

جزع جزعا ) ع( فرأى ذلک نوح، لما حسر الماء عن عظام الموتى«: ندیفرما یم) ع( صادق

آب  یوقت«ی عنی]9[ »ذهب غمکیکل العنب االسود ل: ه أنیفأوحى اهللا إل، دا واغتم لذلکیشد

د و یها را د ن استخوانیا) ع( ماند و حضرت نوح ین باقیزم يها رو فروکش کرد و استخوان

 ».اه بخور تا غمت برطرف شودیفرمود که انگور س یناراحت شد و خداوند به او وح یلیخ

 یارانش از کشتیو ) ع( مستقر شد و حضرت نوح یبعد از آنکه کشت«: کند ینقل م يمسعود

دار شد و گفت  غصه، دیاز آن آب د، نیزم يها را متفرق و رو استخوان یوقت، خارج شدند

ن بندگان خود را یمن بر خودم عهد بستم بعد از ا) ، ن کردنیاشاره به نفر( ن هم اثر دعوتتیا

و انگور را خورد و ، د بخوردیخدا به او امر فرمود که انگور سف، نکنم با طوفان عذاب

انگور  یکیات بطور مطلق انگور آمده و در یروا ینکه در بعضی] ا10[ ».حزنش برطرف شد

ر مرسل یت اخیندارد و از مثبتات هستند البته روا یبا هم تعارض، دیانگور سف يگریاه و دیس
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انگور  یست و بطور کلید بودن نیا سفیاه ید به سیانگور مق توان گفت که یت میدر نها، است

  .ت را دارد که هم و غم را برطرف کندین خاصیا

  ،ا کشمشیز یمو 2,6,1,43

شد العصب یذهب البلغم ویکشف المرة ویب فانه یکم بالزبیعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

شما باد خوردن بر «ی عنی]11[ ».ذهب بالغمیب الفم ویطیو، حسن الخلقیاء ویذهب باالعیو

ت یبرد و عصب را تقو ین میکند و بلغم را از ب یرا صفرا و سودا را برطرف میز، کشمش

کند و دهان را  یکو میبرد و اخالق را ن ین میمفرط را از ب یکند و احساس خستگ یم

تون یروغن ز، کشمش يبجا يگریت دیدر ورا ».کند یکند و غم را برطرف م یبو م خوش

  .میریپذ یو را مآمده و ما هر د

  ) ،ع( نیتربت امام حس 3,6,1,43

ت شفا یرا بخورد و به ن) ع( نیکه خاك تربت امام حس یکس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

از به خوردن یدرمان ن يبرا یاگر کس، مانند آن است که گوشت ما را خورده است، نخورد

اللهم رب هذه التربۀ المبارکۀ ، د بسم اهللا وباهللاین را بگویا، دا کردیپ) ع( نیتربت امام حس

، ن بهیورب المالئکۀ الموکل، هیسکن ف يورب الجسد الذ، هیانزل ف يورب النور الذ، الطاهرة

، د اللهم اجعله رزقا واسعایک جرعه آب بنوشد و بگویو ، شفاء من داء کذا وکذا یاجعله ل

و هم و غم  يکه دار یو مشکل يماریهمانا خدا هر ب، وشفاء من کل داء وسقم، وعلما نافعا

ست و پنج یفاصله ب، قن تربتیات آمده قدر متی] بنابر آنچه در روا12[ ».کند یرا برطرف م

ل هم آمده یا چهار میل تا سه یک میات یباشد البته در روا یاز قبر م) م متریدوازده و ن( اردی

کروب یت و مخوردن خاك حرام اس یبطور کل. ن استیت همان قدر متقین روایمعتبرتر یول

ن به علت وجود یندارد و همچن یدرمان اشکال يبرا) ع( نیخوردن تربت امام حس یدارد ول
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د آن را در یاگر از محوته خارج شود با یکروب در آن راه ندارند ولین و میاطیمالئکه ش

  .دهد یت خود را از دست میکرد وگرنه خاص يدار نگه یمحفوظ بخوب یظرف

  ،نیا بلدرچیگوشت دراج  4,6,1,43

أکل لحم یما سببه فل يدریإذا وجد أحدکم غما أو کربا ال «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

، ستیداند علت چ یدار مبتال شود و نمین و پایکه به غم سنگ یکس«ی عنی]13[ »الدراج

  «.ن بخوردیگوشت بلدرچ

  ،وه بهیم 5,6,1,43

و غم محزون  به هم«ی عنی] 14[ ».نیذهب بهم الحزیالسفرجل «: ندیفرما یم) ع( امام باقر

ق یام على الریمن أکل سفرجال ثالثۀ أ«: ندیفرما یم) ص( امبرین پیهمچن ».کند یرا برطرف م

که  یکس«ی عنی] 15[ ».س وجنودهید إبلیصفا ذهنه وامتالء جوفه حکما وعلما ووقى من ک

شود و از  یشود و درونش از حکمت و علم پر م یذهنش صاف م، سه روز ناشتا به بخورد

ن است یکه گفته شد ا يدین به و فوایرابطه ب ».س و سربازانش در امان خواهد بودیشر ابل

ک یخوردن . شود یت میت شود مغر هم تقویقلب تقو یو وقت، کند یت میکه به قلب را تقو

  .ست که حتماً در فصل آن خورده شودیباشد و الزم ن یم یدر هر ناشتا کاف، عدد به

  اسباب هم و غم 2,43

ت یدر روا، شتر از همه گناهیشوند و ب یسبب هم و غم م يکه امور د توجه داشتیبا

 ».کفرهایکفرها ابتاله بالحزن لیکن عنده من العمل ما یإن العبد إذا کثرت ذنوبه ولم «: آمده

، ن گناهان را پاك کندیندارد که ا یاد شود و کار خوبیهر گاه بنده گناهانش ز«ی عنی]16[

  «.ند تا گناهانش را پاك کندک یخدا او را به حزن مبتال م

ت فما ین أتیمن أ: وما فقالیه السالم ین علیر المؤمنیاغتم أم«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

وال ، امیمن ق یلیوال لبست سراو، ن غنمیوال شققت ب، جلست على عتبۀ باب یأعلم أن
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گفتند چه دچار غم شدند و ) ع( نیر المؤمنیام«ی عنی]17[ »ی.لیبذ یووجه يدیمسحت 

و از وسط گله ، پاشنه در نشسته باشم يست که رویادم ن؟ یباعث شده که من غمناك شوم

ن یید صورتم را با طرف پایآ یادم نمیو ، دیستاده پوشیو نه شلوار را ا، گوسفند رد نشدم

  «.راهنم خشک کرده باشمیپ

ن ومنهما یتیالثرب والکل یالطحال وأصل الفرح ف یوأصل الحزن ف«: ت آمدهیدر روا

] 18[ »الوجه یظهر الفرح والحزن فترى عالمتهما فیفمن هناك . عرقان موصالن إلى الوجه

هاست و  هیکتف و در کل يها در استخوان يشه شادیشه حزن در طحال است و ریر«ی عنی

ده یو حزن در صورت د یه به صورت وصل است از آنجا که خوشحالیدو رگ از کل

فه یوظ، شود یت حزن غلبه سودا است و طحال سبب غلبه سودا مم که علیدان یم ».شود یم

و ، شود یکار شود بدن دچار غلبه سودا م طحال خارج کردن سودا از بدن است و اگر کم

باشد که همان غده آدرنال  یه میاطراف کل یشتر مراد چربیاست ب یشه خوشحالیه رینکه کلیا

طحال خوردن  يها از درمان یک. یشود یمکند و باعث قدرت بدن  یاست و اندروژن ترشح م

  .باشد یا وج می یر ترکیگر اگیتره است و درمان د

گر مؤمنان است یغم و اندوه مؤمن در اثر غم و اندوه د، گر از علل اندوهید یکی

اند و هرگاه مؤمن  ک خاك سرشته شدهین از یرا تمام مؤمنیز) ، ع( مخصوصاً غم امام زمان

  .شوند یگر مؤمنان هم دچار اندوه میوند ددچار غم ش یا مؤمنانی

  .362ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .290ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .444ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .158ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [4]

  .465ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .134صي، ریمحمد شع، جامع األخبار [6]



410 

 

  .547ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .548ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .548ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [9]

  .22ص، ابوالحسن مسعودى، هیاثبات الوص [10]

  .310صي، شابوریفتال ن، نیالواعظروضۀ  [11]

  .342ص، 10جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [12]

  .161صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .172صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [14]

  .172صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [15]

  .444ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .226ص، خ صدوقیش، الخصال [17]

  .310ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [18]
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  94/02/01 یدرمان هم و غم و افسردگ 44

  .يماریاست و هم علت ب يماریهم ب، ات ما هم و غمیدر روا

  ،ث نفسیوسوسه صدر و حد 1,44

 یند و نوعیگو یث نفس میشه در فکر خود غوطه ور هستد که به آن حدیافراد هم یبعض

؛ تفاوت دارد، ش از حد در کارها استیشک و تکرار ب یاست و با وسواس که نوع يماریب

  .آن آمده است يبرا ییها درمان یو در طب اسالم

پنجشنبه آخر ماه و ، اول ماهپنجشنبه دهه ، روزه گرفتن سه مرتبه در ماه، ن درمانیاول

ذهبن یام من کل شهر یام شهر الصبر وثالثۀ أیص«: ت آمدهیدر روا. چهارشنبه بعد از دهم ماه

ث نفس را یحد، روزه گرفتن در ماه رمضان و سه روز در هر ماه«ی عنی]1[ »ببالبل الصدر

  «.کند یبرطرف م

  ،پشت سر ين درمان شانه کردن موهایدوم 2,44

ذهب یۀ یح اللحیوتسر، ن تشد االضراسیح العارضیتسر«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

شانه کردن دو طرف صورت «ی عنی]2[ ». . .ذهب ببالبل الصدرین یح الذوابتیوتسر، بالوباء

 يو شانه کردن موها، کند یو شانه کردن محاسن وبا را برطرف م، کند یت میدندان را تقو

  «.کند یث نفس را برطرف میپشت سر حد

  ،درمان سوم عوذه است 1,2,44

فرزند رسول خدا من مبتال به  يا عرض کردم«: ت شدهیروا یز بن عبداهللا سجستانیاز حر

دانم چه بخوانم  ینم، ام و آنقدر وسوسه دارم که ممکن است نمازم را خراب کنم نهیوسوسه س

پسر  يا عرض کردم) ، ع( نیر المؤمنید از عوذه امییفرمود کجا) ع( امام صادق، در نماز

نه یدستت را بر س ين وسوسه را احساس کردیامام فرمود هرگاه ا، اموزیرسول خدا به من ب

 یالقرآن ورزقتن یمان واودعتنیباال یقرار بده و سه مرتبه بگو بسم اهللا وباهللا اللهم مننت عل
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م من النع یتنیبالرحمۀ والرضوان والرأفۀ والغفران وتمام ما اول یام شهر رمضان فامنن علیص

احد سواك سبحانک أعوذ  یس لیا رحمان سبحانک ولیا دائم یا منان یا حنان یواالحسان 

همانا درمان ، االحزان یعن قلب یبک بعد هذه الکرامات من الهوان واسألک ان تجل

  [3[ »ي.شو یم

  شود یکه باعث خوشحال يا امورینشره  3,44

  امور دهگانه 1,3,44

کند و باعث انبساط نفس  یاز غم رها مکند و  یخوش م است که انسان را دل ينشره امور

، الماء یواالرتماس ف، والرکوب، المشى، اءیعشرة أش یالنشرة ف«: آمده یتیدر روا. شود یم

وغسل ، والسواك، والجماع، والنظر إلى المرأة الحسناء، واالکل والشرب، والنظر إلى الخضرة

ور شدن  غوطه، کردن يسوار، راه رفتن، ز استینشره در ده چ«ی عنی]4[ »الرأس بالخطمى

مسواك ي، همبستر، باینگاه کردن به زن ز، دنیخوردن و نوش، نگاه کردن به سبزه، در آب

  «.یشستن سر با گل خطم، زدن

درمورد . ] آمده است5[ »گفتگو با مردان«ی، شستن سر با خطم يگر به جایت دیدر روا

شوره و  ين برایو عالوه بر ا د بهتر استیسف یتجربه شده که ختمی، شستن سر با گل خطم

ا پودر کنند و در آب یرا خرد  یبهتر است ختم، کند ید است و مو را نرم میشپش هم مف

ه یشستن سر استفاده کنند و هر بار تازه ته يسانند و صاف کنند و ماده بدست آمده را برایبخ

 ینشئه در فارس] آمده که همان 6[ »نشوه«، نشره يها به جا نقل ین در بعضیهمچن. شود

ل ید شامل اتومبیاند و شا شده یبر اسب نه يبانوان از سوار، کردن ياما مورد سوار، باشد یم

د گفت که برعکس آن گفتگو یبا، شود یو درمورد گفتگو با مردان که باعث نشره م، هم بشود

  .شود یمرد م يبا زنان باعث غم برا

ذهبن عن یثالثۀ « نها به شعر درآمدهاز آ یکیات ذکر شده که یهم در روا يگریامور د

و غصه از قلب  یز ناراحتیسه چ«ی عنی »القلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن
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خواند هم  یکه نماز شب م یالبته وجه الحسن به کس »بایو صورت ز، و سبزه، آب، دیزدا یم

  .شود یاطالق م

  عطر و عسل 2,3,44

 »ب نشرة والعسل نشرةیالط«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، گر موارد عطر و عسل استیاز د

  «.عطر نشره است و عسل هم نشره است«ی عنی]7[

  ،لیسوم گرفتن و کوتاه کردن سب 3,3,44

ی عنی]8[ »نشرة وهو من السنۀ: ذکرنا االخذ من الشارب فقال«: ت شدهیروا یدر کاف

از سنت  امام فرمود نشره است و، میاد کردیل یاز کوتاه کردن سب) ) ع( نزد امام صادق(«

  «.امبران استیپ

  ،چهارم نوره 4,3,44

آورد و  یم ينوره شاد«ی عنی] 9[ »النورة نشرة وطهور للجسد«: ندیفرما یم) عی (امام عل

  «.به همراه دارد یزگیبدن پاک يبرا

  ) ،اسپندی (حرمل) شهیا ریساقه ( پنجم اصل 5,3,44

نَ ینِ و سبعیفَرْعه شفَاء منِ اثْنَ یأَصلِ الْحرْملِ نُشْرَةٌ و ف یف«: ندیفرما یم) عی (امام عل

اءز و برگش درمان یر يها و در شاخه، است ياسپند شاد) شهیا ر(ی در ساقه«ی عنی]10[ » د

توانند از  یگار هستند میا سیاد مواد مخدر یکه مبتال به اعت يافراد ».است يماریهفتاد دو ب

اب یآس( تخم اسپند ياب کرده سپس مقداریسدو تا ده گرم را آ، ساقه اسپند استفاده کنند

ن حال که یدر ع، ن بخورندیگزیبا آن مخلوط کرده و به عنوان جا) است ینشود چون سم

نکه ماده یندارد بلکه درمان هم هست تا ا یبیست و آسیاد آور نیشود اعت یباعث فرح م

  .گار را ترك کنندیا سیمخدر 
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  ی،مانیششم مالقات با برادران ا 6,3,44

 »الیح للعقل وإن کان نزرا قلیمالقاة االخوان نشرة وتلق«: ندیفرما یم) ع( جوادامام 

مالقات کردن با برادران مؤمن موجب انبساط نفس و بارور شدن عقل است «ی عنی]11[

  «.هرچند کوتاه باشد

  درمان ترس و وحشت 4,44

ترسم و  یشوم م یتنها م یکند وقت یعرض م) ع( به امام صادق يمرد«: ت آمدهیدر روا

قلب  يامام به او فرمود دستت را رو، کنم یاحساس نم يزیشوم چ یبا مردم مخلوط م یوقت

سپس دستت را بر قلب مسح کن و هفت ، ن را بگو بسم اهللا بسم اهللا بسم اهللایقرار بده و ا

اهللا مرتبه بگو اعوذ بعزة اهللا واعوذ بقدرة اهللا واعوذ بجالل اهللا واعوذ بعظمۀ اهللا واعوذ بجمع 

 يراو، تقول یواعوذ برسول اهللا واعوذ باسماء اهللا من شر ما احذر ومن شر ما اخاف على نفس

  [12[ ».ل به انس و آرامش شدین کار را کردم و وحشتم برطرف شد و تبدید ایگو یم

  تیدرمان عصبان 5,44

  درمان صفرا 1,5,44

  .شتر معلول غلبه صفرا است و درمان آن درمان صفرا استین مشکل بیا

  )هویا تیدراج ( نیبلدرچ گوشت 2,5,44

سره یمن «: ندیفرما یم) ص( امبریپ. هو استیا تیها خوردن گوشت دراج  از درمان یکی

گوشت ، تش کم شودیکه دوست دارد عصبان یکس«ی عنی]13[ »أ کل الدراجیظه فلیقل غیان 

  «.هو بخوردیت
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  ،دن آبیدرمان دوم نوش 3,5,44

: فقال، عن شرب الماء) عی (الحسن الماضت أبا ینه«: ت شدهیفور متطبب روایاز ابو ط

 »طفئ المراریو، اللب ید فیزیو، سکن الغضبیو، المعدة یر الطعام فیدیوهو ، وما بأس بالمآء

، دارد یامام فرمودند مگر چه اشکال، دن آبیکردم از نوش یرا نه) ع( امام کاظم«ی عنی]14[

اد یدهد و درك و فهم را ز ین میت را تسکیکه باعث چرخش غذا در معده است و عصبان

ن خوردن غذا یخوردن آب در ب ».کند یرا خاموش م) بخصوص مره صفرا( کند و مره یم

 یمطلوب است ول ینشده حت یبعد از غذا نه یکبد است ول یشده و سبب چرب یداً نهیشد

  .دن آب فاصله باشدین غذا و نوشیک ساعت بید یا چرب باشد بایاگر غذا گوشت 

  ،است) نیدست گذاشتن بر زم( نیرفتن زمدرمان سوم گ 4,5,44

قلب ابن آدم وإن  یطان توقد فیإن هذا الغضب جمرة من الش«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

فإذا خاف أحدکم ذلک ، هیطان فیناه وانتفخت أوداجه ودخل الشیأحدکم إذا غضب احمرت ع

ت یعصبان«ی عنی] 15[ ».ذهب عنه عند ذلکیطان لیفإن رجز الش، لزم األرضیمن نفسه فل

شود چشمانش  یو هرکس عصبان، شود یطان است که در دل انسان روشن میاز ش يا گداخته

که انسان از  یشود و زمان یطان داخل بدنش میشود و ش یش پر میها شود و رگ یقرمز م

ن ید با ایشا ».شود یطان از او برطرف میهمانا رجز ش، ردین را بگیزم، ترسد ین حالت میا

  .یکیه الکتریگردد مانند تخل ین منتقل میاز بدن انسان به زم يزیکار چ

  ،درمان چهارم نشستن 5,5,44

ما رجل یفأ، دخل الناریرضى أبدا حتى یغضب فما یإن الرجل ل«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

 »طانیذهب عنه رجز الشیفإنه س، جلس من فوره ذلکیغضب على قوم وهو قائم فل

، نکه ورد جهنم شودیشود تا ا ینم یگر راضید، شود یم یانسان عصبان یوقت«ی عنی]16[

ن کار برطرف یطان با ایرا رجز شیز، ندیفوراً بنش، ستادهیشود در حالت ا یهرکس که عصبان
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ا یانتقال  یتواند علت نوع یخاك باشد مانند حالت قبل م ياگر مراد نشستن رو ».شود یم

ر حالت علت برطرف ییاحتماالً تغ، د صرفا نشستن باشداگر مرا یباشد ول یکیه الکتریتخل

ستادن او در یا، نشسته هم باشد ید بتوان گفت که اگر فرد عصبانیت است و شایشدن عصبان

  .ت مؤثر استیکم شدن عصبان

  ،پنجم دست زدن و لمس ارحام 6,5,44

فإن الرحم إذا ، مسهیدن منه فلیرحم فل يما رجل غضب على ذیوإ«: ت آمدهیدر روا

ک شود و به او دست یهرکس بر ارحامش غضب کند به او نزد«ی عنی]17[ ».سکنت مست

 يگریت دیدر روا ».ابدی ین میت تسکیگر را لمس کنن عصبانیکدیرا ارحام اگر یز، بزند

د کند و یرا شه) ع( کاظم یبود و قصد داشت امام موس یار عصبانید بسیآمده که هارون الرش

ن کار را کردند هارون یا ید خواست که دست بدهند و وقتیاز هارون الرش) ع( امام کاظم

شان یها ارحام باهم تماس داشته باشند رگ یوقت«: فرمودند) ع( د آرام شد و امام کاظمیالرش

  .و هارون گفت که قسم به خدا که آرام شدم ».شود یشاداب م

  ،ت کدو استیعصبان يا شهیدرمان ر 7,5,44

وذَا ﴿: در قرآن آمده) ع( ونسیدرباره حضرت . مخصوصاً کدو تنبل، بخش است کدو آرام

الظُّلُمات أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانَک  یه فَنَادى فیالنُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدر علَ

 را)  ونس(ی و ذاالنون«ی عنی]19[﴾نٍیقْطیه شَجرَةً من یوأَنبتْنَا علَ﴿]18[ ﴾نَیکُنت منَ الظَّالم یإِنِّ

پنداشت که ما  ین میو چن؛ رفت) ان قوم خودیاز م( نیدر آن هنگام که خشمگ) اد آوریبه (

) متراکم (ي در آن ظلمتها،) که در کام نهنگ فرو رفت یاما موقع؛ (م گرفتیبر او تنگ نخواه

و بوته « »!ستمکاران بودم من از! تو یمنزّه! ستین يجز تو معبود! ) خداوندا: (صدا زد

) ع( ونسیحضرت  »ابدیپهن و مرطوبش آرامش  يه برگهایتا در سا( میاندیبر او رو یکدوئ

ت به قوم برگردد و مردم را به خدا دعوت کند لذا یتوانست با وجود عصبان یبود و نم یعصبان
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قند ، کدو نکهیگر اینکته د. قومش رفت ينکه کدو خورد آرام شد و سپس به سویبعد از ا

. ابدی ین میت تسکیدهد و اگر قند بدن کم شود جوشش و عصبان یعاً کاهش میبدن را سر

اد یو اگر عقل ز ».کند یاد میعقل را ز« ند کهیفرما یدر مورد کدو م) ص( امبرین پیهمچن

  .شود ینم یشود عصبان

  .83ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [1]

  .19ص، اتیالزابن سابور ، طب األئمه [2]

  .27ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [3]

  .14ص، 1ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [4]

  .443ص، خ صدوقیش، الخصال [5]

  .443ص، خ صدوقیش، الخصال [6]

  .44ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [7]

  .487ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .506ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .535ح، 150ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [10]

  .329ص، دیخ مفیشی، األمال [11]

  .117ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [12]

  .107ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [13]

  .572ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [14]

  .304ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .302ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .302ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [17]

  87هیآ، ایسوره انب [18]
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  146هیآ، سوره صافات [19]
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  94/02/02 استخوان و مفصل يها يمایدرمان ب

بحث راجع به انواع مشکالت . پا و زانو هستند، درد گردنامروزه اکثر افراد مسن مبتال به 

  .گر مشکالت استیعدم رشد و دی، شکستگی، نرمی، استخوان و مفاصل شامل پوک

  استخوان یدرمان ضعف و پوک

که باعث رشد  ییزهایت کننده استخوان ذکر شده و چیبه عنوان تقو يات اموریدر روا

  .هاست استخوان

ی عنی]1[ »شد العظمینبت اللحم ویق یالسو«: ندیفرما یم) ع( صادقامام ، قیدرمان اول سو

ق ذکر شود یتنها کلمه سو یوقت ».شود یت استخوان میش گوشت و تقویق باعث رویسو«

از علل  یک. یشود ید آن هم ذکر میق قیگر انواع سوید يو برا، ق گندم و جویسو یعنی

ق یات استفاده از سویدر روا. است قیغفلت مردم از سو، و ضعف یوع مشکالت استخوانیش

به سفارش ) قیسو(«ی عنی]2[ »یانما عمل بالوح«: ق آمدهیار سفارش شده درباره سویبس

ان ابتدا سبوس گندم و یعیشود در روش ش یق به دو روش ساخته میسو ».درست شده یوح

جو را با  آرد گندم وی) وزني (م سپس به نسبت مساویکن یجو را جدا کرده و جداگانه آرد م

اهل  یم تا آماده شود ولیده یآرام حرارت م آرد سبوس گندم و جو مخلوط کرده و آرام

از به یاز آنجا که سبوس کمتر ن. کنند یدهند سپس آرد م یسنت گندم و جو را ابتدا تفت م

نکه سبوس از یگر ایسوزد بهتر است جدا تفت داده شود و نکته د یحرارت دارد و زود م

د آرد کردن و تفت دادن آن باعث شود که یشود و شا یاست که جذب بدن نم يمواد سلولز

صبح ناشتا ي) ا سه قاشق غذاخوریدو ( مقدار مصرف دو کف. بدن بتواند از آن استفاده کند

  .باشد یم

، وترق البشرة، وتشد العظم، ت تنبت اللحمیق والزیشربۀ السو«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ت یاند و استخوان را تقویرو یتون گوشت را میق و روغن زیسو«ی عنی]3[ »الباه ید فیوتز
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ت آمده یآنچه در روا ».کند یاد میکند و عمل همبستر شدن را ز یکند و پوست را نازك م یم

  .نکه با هم تفت داده شودیتون است نه ایق همراه روغن زیاستفاده از سو

 »شد العظمینبت اللحم ویق والسکر فإنه یه السویاسق«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ت یاند و استخوان را تقویرو یرا گوشت را میز، ق با شکر بدهیسو) کودك( به او«ی عنی]4[

مردان خوب  يق همراه با شکر خوب است و برایالبته فقط در مورد کودکان سو ».کند یم

 از طوس) ع( ان جهت امام رضیبه هم، کند یست چون سرد است و عمل جماع را کم مین

مردان  يد چون برایق با شکر ندهیسو) ع( غام فرستادند که به امام جوادینه پیبه مد) مشهد(

  .ستیخوب ن

فأتاه رجل من ) ع( کنت عند أبى عبد اهللا«: به نام خضر آمده یاز شخص یتیدر روا

؟! قیالسو منعک منیما : کون منه القلۀ والضعف فقالیولد لنا المولود ف: یفقال له، أصحابنا

از اصحاب ما نزد  يمرد، بودم) ع( نزد امام صادق«ی عنی]5[ »نبت اللحمیشد العظم ویفانه 

امام فرمودند ، شوند نقص و ضعف دارند یمتولد م یامام آمد و عرض کرد فرزندان ما وقت

  «.اندیرو یکند و گوشت م یت میرا استخوان را تقویز، دیکن یق استفاده نمیچرا سو

: قالت؟ فایمالى أرى جسم ابنک نح) : ع( فقال لها أبو عبد اهللا«: آمده يگریت دیدر روا

 یامام به خانم«ی عنی]6[ »شد العظمینبت اللحم ویفانه ، قیه السویاسق: فقال لها، لیهو عل

امام ، زن جواب داد او معلول است، ف استین قدر الغر و ضعیفرمودند چرا فرزندت ا

  «.کند یت میاند و استخوان را تقویرو یق گوشت را میا سوریق بده زیفرمودند به او سو

ق بخورند تا ید سوین بود که پدر و مادر بایات اشاره شد این روایکه در ا ینکته مهم

و ، ق بخورندین حداقل دو هفته قبل از انعقاد نطفه سویوالد. ف نباشندیها معلول و ضع بچه

توان از روز اول  یبچه م يو برا، ق بخوردیسوک ماه بعد از انعقاد نطفه یمادر دو هفته تا 

  .ر به او دادیهمراه ش
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ق گندم یم و به افراد الغر سویده یق جو میابت دارند سویا دیکه چاق هستند  يبه افراد

کند هم  یم يکند و هردو باهم هم قو یق گندم چاق میکند و سو یم يق جو قویسو، میده یم

  .چاق

نبت اللحم یفان ذلک ، صغرهم یق فیانکم السویاسقوا صب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

اند و یرو یرا گوشت را مید زیق بدهیسو یبه فرزندانتان در کوچک«ی عنی]7[ »شد العظمیو

ند تا شش ماه یگو یه پزشکان که میتوص، تین روایبا توجه به ا ».کند یت میاستخوان را تقو

ق یسو ید مقدار کمیکند البته با ید صدق نمن موریر به بچه داد در ایبه جز ش يزید چینبا

  .داد

فقال له ) ع( کنت عند أبى عبد اهللا«: کند یت میروا یابوالحسن اصفهان، ریدرمان دوم ش

نبت یک باللبن فانه یعل: فقال، بدنى یإنى أجد الضعف ف) جعلت فداك: (رجل وأنا أسمع

به امام عرض کرد من بدنم  يمرد، بودم) ع( نزد امام صادق«ی عنی]8[ »شد العظمیاللحم و

اند و استخوان را یرو یر گوشت را میرا شیر استفاده کن زیامام فرمودند از ش، ضعف دارد

  «.کند یت میتقو

 »شُدانِ الْعظَامینْبِتَانِ اللَّحم و یاللَّحم و اللَّبنُ «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان سوم گوشت

  «.کنند یت میانند و استخوان را تقویرو یگوشت را م، ریگوشت و ش«ی عنی]9[

  .اند ه شدهیات توصیر گاو در روایالبته گوشت گوسفند و ش

نبت یو، شد العظمیو، ذهب بالبخرین یالت«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، ریدرمان چهارم انج

بد بدن و دهان را  ير بویانج«ی عنی]10[ ».حتاج معه إلى دواءیذهب بالداء حتى ال یو، الشعر

ها را  يماریشود و ب یش مو میکند و سبب رو یت میکند و استخوان را تقو یبرطرف م

  «.دیاز به دارو نداشته باشیکه ن ییکند تا جا یبرطرف م

نبت على یفانه ، ک بالسلقیعل«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، درمان پنجم برگ چغندر

بر شما «ی عنی]11[ »نبت اللحمیو ، غلظ العظمیوهو ، ه شفاء من االدواءیوف، شاطئ الفردوس
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و ، ها است يماریو در آن درمان ب، دیرو یرود بهشت م ي را بر کنارهیز، باد برگ چغندر

ن برگ چغندر آن است که یالبته بهتر ».اندیرو یو گوشت را م، کند یاستخوان را درشت م

  .شه ندارد و تمام مواد آن در برگ قرار گرفتهیر

نبت اللحم یراء لحمه یالغب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق) ، هسته سنجد( ششم سنجد درمان

اند و یرو یگوشت را م، سنجد گوشتش«ی عنی]12[ »نبت الجلدینبت العظم و جلده یوعظمه 

اگر کل  »اندیرو یپوست را م، اند و پوستشیرو یاستخوان را م) ، اش هسته( استخوانش

د یشود و اگر بخواهند مخصوص استخوان استفاده کنند با یم یچاقسنجد را پودر کنند باعث 

  .ار خوب استیر بسین مصرف آن با شیهمچن، پودر هسته آن را مصرف کنند

  درمان گردن درد

  .ر شدهیات به واهنه تعبیگردن درد در روا

من نظر إلى أول محجمۀ «: ت آمدهیدر روا، درمان اول نگاه کردن به خون اول حجامت

 ».ما الواهنۀ فقال وجع العنق يدیه أمن الواهنۀ إلى الحجامۀ األخرى فسألت سمن دم

ي شود تا حجامت بعد یمن مین خون حجامت نگاه کند از واهنه ایکه به اول یکس«ی عنی]13[

د برگشتن و یشا ».امام فرمودند گردن درد؟ ستیپرسد واهنه چ یم يراو) ک سالی یعن(ی

ه از یا شاد کنایاز گردن درد است و  يریشگیحرکت گردن درمان و پ یعنینگاه کردن 

  .حجامت کردن است

، ت داردیکه از گردن درد شکا یکس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان دوم عوذه است

د یدستش را بر موضع قرار دهد و بگو، ا احساس سوزش ادرار دارد، یگرن داردیا میو 

  «میع العلیل والنهار وهو السمیالل یسکن له ما ف يأسکن سکنتک بالذ

  درمان کمر درد

ها در اثر وجود  هیبه علت درد کل یدرد کمر بخاطر درد ستون مهره است و گاه یگاه

  .شتر بخاطر ستون مهره استیاما ب، سنگ
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له همدان از کمر درد به حضرت یاز قب يمرد«: آمده یتیدر روا، ن درمان عوذه استیاول

د امام فرمودند دستت را بر یخواب ید بود که تا صبح نمیت کرد و آنقدر شدیشکا) ع( ریام

رد یموضع درد بگذار و سه مرتبه بگو وما کان لنفس ان تموت إال باذن اهللا کتابا مؤجال ومن 

سپس هفت ، نیاهللا الشاکر يجزیرد ثواب االخرة نؤته منها وسیومن ، ا نؤته منهایثواب الدن

  «.شد یر را بخوان همانا به خواست خدا درمان خواهمرتبه سوره قد

  .488ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .488ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [2]

  .488ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [3]

  .143ح، 44صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [4]

  .488ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [5]

  .489ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [6]

  .489ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .492ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .145ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [9]

  .554ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .519ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .361ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .121ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [13]
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  94/02/05 استخوان و مفصل يها يمایدرمان ب 45

  .میکن یم یمهم را بررس ياز داروها يتعدادامروز 

ن یهم از ب یپس از عمل جراح یدرمان ندارد و حت يمارین بیا، ن درمان کمردردیدوم

ن ین درمان اید بعد از دعا مهمتریشا، آمده است ییها درمان یالبته در طب اسالم، رود ینم

ل ومن یاحد عشرة مثاقابس واصل االنجدان من کل ویتأخذ لبنى «: ت آمدهیدر روا، باشد

قۀ خال یرة أو بخرقۀ صفینخل بحریدق کل واحد من ذلک على حدة وین یمون مثقالیاالفت

عا بعسل منزوع الرغوة یعجن جمیدق دقا ناعما وینخل بل یحتاج ان یمون فانه ال یاالفت

عسل  یلبن( عسل خشک یلبن«ی عنی]1[ »والشربۀ منه مثقاالن إذا آوى الى فراشه بماء فاتر

حدود نه ( و دو مثقال) م گرمیچهل و شش و ن( و ساقه انجدان از هرکدام ده مثقال) جامد

د به جز یا پارچه نازك الک کنیک گاز ید و با یاب کنیهمه را جداگانه آس، مونیافت) گرم

که کف آن  یو همه را با عسل، دیاب کنیشتر آسیبلکه ب، از به الک کردن نداردین نیا، مونیافت

 یلبن ».وقت رفتن به رختخواب دو مثقال با آب ولرم مصرف شود، دیه شده مخلوط کنگرفت

ار ین درخت بسیا، ره درخت اصطرك استیکه ش، اه استیک گیره یقت شیعسل در حق

نوع جامد ، عسل به نوع است یلبن، شود یگفته م »یلبن« ره آنیو به ش، ه درخت به استیشب

و ، شود یعه گفته میعسل م یع که به آن لبنیو نوع ما، شود یعسل جامد گفته م یکه به آن لبن

ع آن در درمان ینوع ما، شود یگفته م یعسل لبن یعسل و گاه یها لبن نیات به ایدر روا

ن یدر ا، شود یدرد استفاده م درمان کمردرد و شکم يد است و نوع جامد آن برایر مفیبواس

ع آن یالبته نوع ما، باشد یاه میا سیره و ین تعسل است که رنگ آ یت مراد نوع جامد لبنیروا

حل  یشود و نوع جامد هم به راحت یچگاه خشک نمیع هینوع ما، به رنگ عسل است

ق خراش تنه و یع را از طرینوع ما، شود یها از درخت اصطرك گرفته م هر دو آن، شود ینم

ن درخت یا، شود یها جمع م برگ يآورند و نوع جامد آن رو یشاخه درخت بدست م

 يانجدان شباهت ظاهر. شود یره آن قره بخور گفته میبه درخت و ش یاب است و در ترکیکم
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 یکیانجدان دو نوع است ، با آن متفاوت است و عطر هم ندارد یبه گلپر دارد ول يادیز

 ید است ولیک به سفیار نزدیبس یرنگ انجدان رومی، انجدان روم يگریو د یانجدان معمول

ره یره مانند زیت يا وسط برگ انجدان لکه، برگش کوچکتر و زرد رنگ است یانجدان معمول

، معتقدند که انجدان همان برگ و گل کُما است یالبته بعض، وجود دارد يا ا به رنگ قهوهیو 

و انجدان ، ده بنده انجدان با کما تفاوت داردیبه عق یول، رندیگ یهمان کُما که از آن آنغوزه م

که مراد  »اصل االنجدان« ت آمدهیدر روا. است) متر یسانت 30حدود ( قد کوتاه یاهیگ

اگر  یول، ن قسمت استیتر نییپا یبه معن »اصل« در کتب لغت، شه باشدیا ریتواند ساقه  یم

اگر منظور ، شود یده میاست که د یمراد ساقه درخت و همان قسمت، گفته شود اصل درخت

. ساقه کما سبز رنگ و بدبو است، ساقه است، مراد از اصل، از انجدان همان کما باشد

اهان یگ یند که بعضیفرما یم) ع( سودا است و امام صادق يها ن درمانیاز بهتر یکیمون یافت

ت ین رواینکه در ایبا توجه به ا. مونیکنند مانند افت یدفع م يزیق خونریسودا را از طر

از  یکید بتوان گفت که سودا یشا ،شده یکمردرد معرف يها از درمان یکیمون به عنوان یافت

را ید الک کرد زیچگاه نبایاب شده را هیمون آسینکه افتیگر اینکته د، عوامل کمردرد است

. د آنها را جدا نمودیشود و نبا یاب نمیآس یوجود دارند که به راحت يزیر يها شه دانهیهم

 یامروزه عسل، شودد که همه مواد با عسل کف گرفته شده مخلوط یگو یت میان روایدر پا

د به اندازه دو برابر یشه عسل بایاست که کفش گرفته شده و هم یج است همان عسلیکه را

گرم  100مون جمعاً یعسل و ساقه انجدان و افت یگر باشد به عنوان مثال اگر لبنیمواد د

  .گرم عسل مخلوط کرد 200د آنها را با یشوند با

دخلت «: کند یت میروا ید جعفیزیجابر بن ، است) ع( نین درمان تربت امام حسیسوم

ی، ن بین متضادتیه علتیهما السالم فشکوت إلیالباقر عل یجعفر محمد بن عل یعلى موالنا اب

ک یعلی: فقال ل، وجع الظهر ووجع الجوف یوکان ب، ت احدهما انتقضت االخرىیإذا داو

: قال جابری. وال تنجح ف را ما استعملتهایکث: فقلت، هما السالمیعل ین بن علیبتربۀ الحس
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وقام فدخل ، اعوذ باهللا من سخطک يا موال: یفقلت، الغضب يوموال يدیوجه س ینت فیفتب

 يماریت کردم از دو بیو به او شکا، وارد شدم) ع( بر امام باقر«ی عنی]2[ »الدار وهو مغضب

، درد بودم و دل مبتال به کمردرد، شود یگر بدتر مید يماریرا درمان کنم ب یکیمتضاد که اگر 

اد داد که چگونه از تربت یو بعد به او  ». . .ن استفاده کنیامام فرمودند از تربت امام حس

سخت و صعب  يها يماریدرمان ب) ع( نیپس تربت امام حس. کند ينگهدار) ع( نیامام حس

  .باشد یالعالج م

ال أرى بأکل «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم) ، بوغلمون( ن درمان گوشت حبارایچهارم

ی عنی] 3[ ».ن على کثرة الجماعیعیوهو مما ، ر و وجع الظهرید للبواسیالحبارى بأسا وإنه ج

 يو به عمل همبستر، و کمردرد، ر استیو درمان بواس، ندارد یخوردن بوغلمون اشکال«

  «) .یت جنسیتقو( کند یکمک م

است از گندم کامل که م بهتر یدرست کردن حل يالبته برا، م استین درمان حلیپنجم

منظور از کمردرد ، مید در مورد حلیآ یات برمیآنچه از روا یول، سبوس دارد استفاده شود

  .است یهمان ضعف جنس

  پادرد

ه یام یاز بن يبودم و مرد) ع( نینزد امام حس«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان 

م نزد شما بخاطر درد یایتوانستم ب یفرزند رسول خدا نم يا ان ما و عرض کردیعیآمد از ش

ن یفرزند رسول خدا ا يا دیمرد پرس) ، ع( د از عوذه امام حسنییامام فرمودند شما کجا، میپا

غفر لک اهللا ما تقدم ذنبک وما ینا لیانا فتحنا لک فتحا مب﴿امام فرمودند بگو ؟ ستیعوذه چ

انزل  يهو الذ، زاینصرا عزنصرك اهللا یما ویک صراطا مستقیهدیک ویتأخر وبتم نعمته عل

مانهم وهللا جنود السموات واالرض وکان اهللا یمانا مع ایزدادوا این لیقلوب المؤمن ینۀ فیالسک

کفر یها وین فین والمؤمنات جنات تجرى من تحتها االنهار خالدیدخل المؤمنیما لیما حکیعل

ن یوالمنافقات والمشرکن یعذب المنافقیما ویأتهم وکان ذلک عند اهللا فوزا عظیعنهم س
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هم ولعنهم واعد جهنم یهم دائرة السوء وغضب اهللا علین باهللا ظن السوء علیوالمشرکات الظان

ن کار را یمرد گفت من ا، ﴾مایزا حکیرا وهللا جنود السموات واالرض وکان اهللا عزیوساءت مص

  [4[ ».وقت پادرد را احساس نکردم چیگر هیکردم و د

  درد ران

ت یاز شما از درد دو ران شکا یاگر کس«: ندیفرما یم) عی (امام عل، درد ران يعوذه برا

د أو لم یند و دستش را برمحل درد قرار دهد و بگویاز آب داغ بنش یداشت در ظرف بزرگ

افال  ین کفروا ان السموات واالرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شئ حیر الذی

تجربه شده و مؤثر است و الزم به ذکر است که نشستن در آب گرم ن درمان ی] ا5[ »ؤمنونی

ان خون در پا یشود که جر ید است چون باعث میپا درد هم مف يت دارد و برایموضوع

 یین کارهایشود و مانند ا یب میم آسیبهتر باعث بهبود و ترم یرسان شتر و بهتر شود و خونیب

  .ه شده اثرات مشابه دارندیتوص اتیمثل ماساژ و نشستن در آفتاب که در روا

  زانودرد

ت یشکا) ع( مبتال به زانودرد در هر دو زانو شدم و به امام باقر«: کند یت میابو حمزه روا

ر من سئل یا خیا أجود من أعطى وین را بگو یا یخوان یکه نماز م یامام فرمودند زمان، کردم

ن را گفتم و یمن هم همی، من وجع یوعافن یلتیوقلۀ ح یارحم ضعف، ا أرحم من استرحمیو

  [6[ ».خوب شدم

  ضعف پا

ستد یتواند با ید و فرد نمیآ یبوجود م يریپا به علل متفاوت مخصوصاً پ یضعف و ناتوان

  .ا راه برودی

 يقویو، ریر والتقتیهو أمان من البواس«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان سنجدیاول

ر و پروستات است و دو ساق یاز بواس یمنیسنجد ا«ی عنی]7[ ».قمع عرق الجذامین ویالساق
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استخوان  يت براین تقویالبته بهتر ».کند یجذام را سرکوب م) ژن( کند و رگ یت میپا را تقو

  .ک قاشق هر شب خورده شودید یباشد که با یپودر هسته سنجد م

سته شود ق آمده که اگر سه مرتبه شیدرمورد سو، تیدر روا، ق استین درمان سویدوم

و ، کند یو بلغم را خشک م، کند یرا خشک م) سودا و صفرا( ها و مره، کند یتب را برطرف م

ا هفت یق را سه یات ذکر شده سوی] بنابر آنچه که در روا8[. کند یت میدو ساق پا را تقو

شستن ابتدا  يو برا، تر خواهد بود يد شست که اگر هفت بار شسته شود اثرش قویمرتبه با

کنند  ین شود سپس آب آن را خالینش زند و مخلوط کنند و بگذارند تا تهیق آب بریسو يرو

ن یا، ن کار را انجام دهندیزند و آب آن را جدا کنند و سه مرتبه ایبر يا ا آن را در پارچهی

ب  يها نیتامید مخصوصاً ویماند مواد مف یم یکند و آنچه باق یق جدا میکار نشاسته را از سو

  .باشد یار مصرف هم همان دو کف ممقد. است

 يقویلحم القبج «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، ت کننده پاها گوشت کبک استین تقویسوم

کند و تب را طرد  یت میگوشت کبک دو ساق پا را تقو«ی عنی]9[ ».طرد الحمىین ویالساق

درمان تب بود و هم ) ق شستهیسو( ذکر شده يت قبل هم دارویاز آنجا که در روا ».کند یم

گر ینکته د. وجود دارد يا ن دو رابطهین ایجه گرفت که بیتوان نت یم، ت کننده ساق پایهم تقو

 يدود و پاها یع هم میدود و سر یشتر میکند و ب یاست که کم پرواز م يا نکه کبک پرندهیا

  .دارد يقو

ولد یو، مخ الساقیأکل البالقالء «: ندیفرما یم) ع( امام رضا، است ین درمان باقلیچهارم

د خون تازه یکند و سبب تول یاد میخوردن باقال مغز ساق پا را ز«ی عنی]10[ »الدم الطرى

ن ید بتوان گفت که ایشود و شا یاد مید خون هم زیاد شود تولیاگر مغز استخوان ز ».شود یم

  .کند یت میساق پا را هم تقو

  درد ساق
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آنقدر ، ت کردمیاز درد ساق پا شکا) ع( به امام صادق«: کند یت میسالم بن محمد روا

، امام فرمودند عوذه بخوان، م را انجام دهمید است که سبب شده نتوانم کارهایدرد شد

همانا خوب ، هفت مرتبه، هین آیامام فرمودند به ا؟ فرزند رسول خدا کدام عوذه يا گفتم

، ﴾لکلماته ولن تجد من دونه ملتحداک من کتاب ربک ال مبدل یواتل ما اوحى ال﴿ يشو یم

دردم برطرف شد  گونه که امام امر فرمودند و ساق ه را هفت مرتبه خواندم همانین آیمن هم ا

شتر معلول غلظت خون است ی] درد پا ب11[ ».ن درد را احساس نکردمیوقت ا چیگر هیو د

شود و درمان ت موجب درد یشود که عضله سفت شود و در نها یرا غلظت خون باعث میز

  .آن صاف کننده خون است

  .78ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [1]

  .364صي، محمد بن المشهد، المزار [2]

  .313ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .33ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [4]

  .31ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [5]

  .568ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .361ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .150ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [8]

  .280ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [9]

  .506ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .32ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [11]
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  94/02/06استخوان و مفصل  يها يماریدرمان ب 46

  ضربان در مفاصل

ت ینب روایابو ز، باشد یاست که همراه با احساس نبض م يضربان در مفاصل درد

از اصحاب به نام سنان بن سلمه نزد حضرت  یشخص، بودم) ع( من نزد امام صادق«: کند یم

خود را  يماریاو هم بي؟ دار یامام فرمودند چه مشکل، که صورتش زرد بود یدرحال، آمد

ن را بگو اللهم انى اسئلک یاما فرمودند ا، وصف کرد که چقدر درد دارد آن هم با ضربان

ه وآله وبحقه ین عندك صلى اهللا علیب المبارك المکیک الطیباسمائک وبرکاتک ودعوة نب

شباب أهل الجنۀ أذهبت  يدین وحق سیر المؤمنیه أمیوبحق ابنته فاطمۀ المبارکۀ وبحق وص

قسم به خدا از آن مجلس ، نیا إله العالمیما اجد بحقهم بحقهم بحقهم بحقک شر یعن

  [1[ ».ن که درمان شدیبرنخاست مگر ا

  در مفصل ياحساس سرد

المفاصل تأخذ کف  یح الشابکۀ والحام واالبردة فیمن الر«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

فۀ ثم تصفى ثم تبرد ثم تشربه یقدر نظ یابس تغمرهما بالماء وتطبخهما فین یحلبۀ وکف ت

درد کل  يبرا«ی عنی]2[ »يامک قدر قدح رویوما حتى تشرب منه تمام أیوما وتغب ی

له و یشنبل) مشت( ک کف) ، یسمیاحتماالً رمات( مفاصل يو سرد، و خلط نارس، مفاصل بدن

آنها برسد و آنها را  يتا آب رو يزیر یآنها آب م يروي، ریگ یر خشک میدو کف انج

ک روز در یسپس ، و اجازه بده سرد شود یکن یسپس صاف م، زیک قابلمه تمیدر  يپذ یم

با توجه به  ») .وانیا سه لیدو ( ک قدح پرینکه در چند روز به اندازه یتا ا، ان از آن بنوشیم

له یشتر منظور بگر شنبلید پخته و له شود و به احتمال بیست و باین یدن کافیت جوشیروا

اط از هر دو استفاده یتوان از باب احت یم یشود ول یپخته نم یله براحتیشنبلرا تخم یاست ز

شش  ید حدود چهار الیباشد با یوان میا سه لینکه باتوجه به مقدار مصرف که دو یو ا، کرد
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فل استفاده شود که در یز در کنار آن از طریو ن، دین دارو نوشیوان از ایروز و هر بار نصف ل

  .يک قاشق مرباخوریصبح ناشتا به اندازه ، خواهد بودار مؤثر یدرمان بس

  درد مفاصل

و اگر ، مییگو یک مفاصل میک که به آن مرکب یه به مرکب یشب ییدارو، ن درمانیاول

ارشنبر مقدار یؤخذ خی«: ت آمدهیدر روا. ار مؤثر استیدرست ساخته و مصرف شود بس

جعله مع صفوة یطرح ثفله ویصفى ویلۀ ثم یوما ولیرطل من ماء  ینقع فیدق وینقى ثم یرطل ف

نۀ یطبخ بنار لیرطل من عسل ورطالن من افشرج السفرجل واربعون مثقاال من دهن الورد ثم 

ه الفلفل ودار فلفل یبرد فإذا برد جعل فیترك حتى ینزل القدر عن النار ویثخن ثم یحتى 

ل مدقوق منخول یثالث مثاق وجوزبوا من کل واحد ینیل ودار صیوقرفۀ القرنفل وقاقلۀ وزنجب

الشربه منه وزن ، جرة خضراء یه هذه االخالط عجن بعضها ببعض وجعل فیفإذا جعل ف

اح من المفاصل یخرج الریهضم الطعام ویسخن المعدة ویق مرة واحدة فانه ین على الریمثقال

بردار و ) چهارصد و هجده گرم( ک رطلیفلوس به اندازه «ی عنی]3[ ».کلها باذن اهللا تعالى

ک شبانه ید و یزیآن بر يک رطل آب روید و یاب کنیسپس آس) هسته را جدا کن( ز کنیتم

در آب آن  يحاال که صاف کرد، دیزیمانده را دور بر ید و باقید سپس صاف کنیروز بگذار

روغن گل سرخ ) صد و نود گرم( ک رطل عسل و دو رطل هم آب به و چهل مثقالی

دا کند و یتا قوام پ یده یم قرار میآتش مال يسپس رو) ک ماهیحدود ( دیو بگذار يزیر یم

ن یسرد شد ا یوقت، د سرد شودید و بگذاریاورین بییظ شود سپس قابلمه را از آتش پایغل

، و هل سبز، خکیو پوست درخت م) ، فلفل دراز( و دار فلفل، اهیفلفل س، مواد را اضافه کن

، اب شده و الک شدهیهرکدام سه مثقال خالص آسا از یو جوز بو، نیو دارچ، لیو زنجب

سبز قرار  يا د و در کوزهیر درست کنید باهم خمیه را در آن دارو قرار دادین ادویکه ا یزمان

کند و غذا را هضم  یمعده را گرم م، ک مرتبهید دو مثقال مصرف شود در ناشتا ید و بایده

  «.به اذن خداوند متعال، دکن یکند و درد و التهاب را از کل مفاصل خارج م یم
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ها و  شکسته شود داخل آن پرده یو سفت است و وقت يا ک بلند قهوهیفلوس بار

مراد کل  یند فلوس گاهیگو یم یوقت، ها وجود دارند ها هسته هین الیان ایاه و میس يها هیال

ن یبه همهستند و ) سکه( ه به فلسیها هستند که شب هیاد مراد الیبه احتمال ز یوه است ولیم

د یک رطل فلوس را پاك کنیت گفته شده که ین روایدر ا، شود یل به آن فلوس گفته میدل

ی در عرب. ک رطل از فلوس پاك شده و خالص باشدیآمده که  يگریت دیدر روا یول

ار یخک که بسیپوست درخت م یعنی »قرفۀ القرنفل« پوست درخت است و یبه معن »قرفۀ«

ه به گردو یاز نظر ظاهر شب يا جوز هندیا یجوز بو. ندارد ییبون است اما یه به دارچیشب

د از داخل لعابدار یتوجه شود که کوزه با. بو است تر است و شکننده و خوش است اما کوچک

  .ا خارج نکندیباشد تا مواد آن را جذب 

نکته . د استیز مفیو آرتروز ن یدگییسا ين است و برایدرد مفاصل بهتر ين دارو برایا

ن دارو بعد از ساخته شدن قابل مصرف است و هر چه بگذرد بهتر است و ینکه ایگر اید

. شود یکه عسل هم داشته باشد در طول زمان اثرش بهتر م یطب اسالم يهر دارو یبطور کل

  .ز شودیجات پرهیسرکه و سبزی، د از ماهیآمده که روز مصرف با يگریت دیدر روا

کثر ین ویتیسخن الکلیب یهذا عج«: ت آمدهیدر روا، درمان دوم مرکب چهار است

اح یذهب بالبرون من المفاصل کلها وهو نافع لوجع الخاصرة والبطن ولریصاحبه الجماع و

و ، کند یها را گرم م هیکل، ب استیعج) دارو( نیا«ی عنی]4[ »اح المفاصلیالبطن ولر

د است و یپهلودرد مف يو برا، برد ین میکل مفاصل را از ب يسرد، کند یاد میرا ز يهمبستر

  «.مفاصل) درد( باد شکم و باد يدرد و برا شکم يبرا

  .باشد یم یت کننده جنسین تقوید است و همچنیه مفیکل يکم کار ين دارو برایا

  ورم مفصل

به من «: کند یت میروا) ع( از امام باقر ید جعفیزیجابر بن ، ک عوذه استیدرمان اول 

بخوان آخر سوره  یهر ورم يامام فرمودند رو، فرزند رسول خدا يا گفتم بله، ا جابریفرمود 
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ۀ اهللا وتلک االمثال یته خاشعا متصدعا من خشیلو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأ﴿حشر را 

ب والشهادة هو الرحمن یال إله إال هو عالم الغ يتفکرون هو اهللا الذینضربها للناس لعلهم 

ز الجبار المتکبر یمن العزیال إله إال هو الملک القدوس السالم المؤمن المه يم هو اهللا الذیالرح

 یسبح له ما فیشرکون هو اهللا الخالق البارئ المصور له االسماء الحسنى یسبحان اهللا عما 

  [5[ ».ابدی ین میهمانا به اذن خدا تسک، سه مرتبه، ﴾میز الحکیالسموات واالرض وهو العز

ن قرآن بر کوه نازل ید که اگر ایگو یسوره حشر است و م یانیاه پین عوذه چهار آیا

. ستین يزیات چین آیها در برابر ا پس ورم، شد یداشت و خاضع م یکوه ترك برم، شد یم

  .د استین ورم مفاصل مفیو همچن یسرطان يها ورم یحت یهر ورم ين عوذه برایا

در ، د استیهم مف یسرطان يها و تومورها ورم يو برا، ک عوذه استیز یدرمان دوم ن

ک یو بگو بسم اهللا ارق یده یو بر ورم مرور م يدار یبرم یآهن يک چاقوی«: ت آمدهیروا

د ومن امر العود ومن الحجر الملبود ومن عرق العاقر ومن ورم االخر ومن یمن الجد والحد

االنس واالنعام بسم اهللا  یالطعام وعقده ومن الشراب وبرده امض باذن اهللا الى اجل مسمى ف

ن کار را هم خود شخص ی] ا6[ ».ن فرو کنیسپس چاقو را در زم، فتحت وبسم اهللا ختمت

  .مار انجام دهدیب يتواند برا یگر میتواند انجام دهد و هم شخص د یمار میب

  فضول در مفاصل

هذه  یففَکِّرْ «: ت شدهیروا) ع( د مفضل از امام صادقیدر توح، طرج استیدرمان آن ش

قَاقیالْعلِ فمنَ الْعا منْهم داحا کُلُّ وبِه ا خُصم ذَا  یرِ وفَه اءوضِ الْأَدعیبف لِ  یغُورفَاصالْم

اهان که هرکدام چه ین گیفکر کن به ا«ی عنی]7[ »طَرَجِیظَۀَ مثْلَ الشَّیستَخْرِج الْفُضُولَ الْغَلیفَ

اه وارد مفصل شده و مواد زائد لزج را خارج ین گیاي، ماریب یبعضدارد در  یاتیخصوص

ار یطرج در درمان زانو درد و درد مفاصل و مخصوصاً نقرس بسیش »طرجیکند مانند ش یم

که شخص قادر به خم  ییمواد زائد وارد مفاصل شده تا جا يمارین بیرا در ایمؤثر است ز

، دیآ یچوب است و از هندوستان م يها طرج به شکل تکهیاه شیگ. ستیکردن مفصل ن
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ک نشانه ، یگردد یآن عرضه م ینمونه تقلب یاب شده و گاهیاه کمین گیراً ایمتأسفانه اخ

) پشمک( افیاب کنند به شکل الین است که اگر آن را آسیطرج ایص شیتشخ يخوب برا

توان به  یم د همیتوان به موضع مال یطرج را هم میش. شود یاب نمیآس ید و به راحتیآ یدرم

و در  یالبته بهتر است که در مرحله اول به صورت خوراک. استفاده کرد یصورت خوراک

  .استفاده شود یدنیمرحله دوم به صورت مال

  .69ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [1]

  .191ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .71ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [3]

  .77ص، اتیابن سابور الز، ئمهطب األ [4]

  .34ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [5]

  .34ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [6]

  .163ص، مفضل بن عمر، د المفضلیتوح [7]
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  94/02/07 چشم يها يماریاستخوان و مفصل و ب يها يماریدرمان ب 47

  ا درد تاندون پشت پایب یوجع عراق

تواند شامل پاشنه هم  یتاندون پشت پا است البته م یعنی »عرقوب« بحث امروز راجع به

فرزند رسول  يا ت کرد و عرض کردیشکا) ع( نیبه امام حس یکس«: ت آمدهیدر روا. شود

امام ، نماز خواندن گرفته يبلند شدن مرا برا ين جلویپا درد دارم و ا يها خدا در تاندون

 یامام فرمودند هر زمان، ستمیداد من عوذه بلد نشخص جواب ی، خوان یفرمودند چرا عوذه نم

دستت را بر محل درد قرار بده و بگو بسم اهللا وباهللا والسالم  يرا احساس کرد) درد( که آن

عا یه وما قدروا اهللا حق قدره واالرض جمیه وآله ثم اقرأ علیعلى رسول اهللا صلى اهللا عل

ن کار را یآن مرد ا، شرکونینه وتعالى عما نه سبحایمیات بیامۀ والسموات مطویوم القیقبضته 

  [1[ ».کرد و خوب شد

  نقرس

ورم و درد است که در مفصل بوجود  ینوع، پادشاهان است يمارینقرس معروف به ب

ن است که شروعش از صبح و از شست پا است و همراه با ورم و قرمز یعالمتش ا، دیآ یم

امروز عامل  یدر پزشک. کند یر میدرگکم کل مفاصل را  شدن و براق شدن مفصل است و کم

 یا اوره است ولیک ید اوریزان اسیش از اندازه گوشت قرمز و باال رفتن مینقرس مصرف ب

ر علت ابتال به نقرس یذ و شین خوردن نبیو همچن یات خوردن تخم مرغ و ماهیدر روا

ذ شامل یند نبیگو یم یالبته بعض، باشد یده است که حرام میآب انگور جوش، ذینب. شده یمعرف

  .شود یسرکه هم م

را ورم مفصل نشانه وجود مواد زائد یز، طرج استین درمان نقرس شیدرمان اول و بهتر

اب کنند و هر روز صبح یطرج را آسیش، کند ین مواد را خارج میطرج ایدر مفصل است و ش

  .و شب حداقل چهار گرم بخورند
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فقال ، نیه تیطبق عل) صی (إلى النب يأهد«: کند یت میابوذر روا، ر استیدرمان دوم انج

فإنها ، فکلوها، النها فاکهۀ بال عجم، هذه: فاکهۀ نزلت من الجنۀ لقلت: فلو قلت، کلوا: الصحابه

، ه آوردندیر هدیاز انج یطبق) ص( امبریپ يبرا«ی عنی]2[ »ر وتنفع من النقرسیتقطع البواس

ر ین انجیاز بهشت نازل شده هم يا وهیم میاگر بگو، دیبه اصحاب فرمودند بخور) ص( امبریپ

نقرس هم  يکند و برا یر را قطع میهمانا بواس، است که هسته ندارد يا وهین میاست چون ا

  .است یکه هسته ندارد بهشت يا وهیت مین روایبا توجه به ا ».د استیمف

ر یقطع البواسیالجماع و ید فیزیفإنه ، ابسین الرطب والیکلوا الت«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

را عمل یز، چه خشک باشد چه تازه، دیر بخوریانج«ی عنی]3[ »نفع من النقرس واالبردةیو

 يسرد يد است و براینقرس مف يکند و برا یر را قطع میکند و بواس یاد میرا ز يهمبستر

  .ر حداقل هفت دانه در روز استیمقدار نصرف انج ».مفصل

ی عنی]4[ ».ر والنقرسینفع البواسین فإنه یکل الت«: ندیفرما یم) ص( امبریگر پیت دیدر روا

  «.کند یکند و نقرس را قطع م یر را قطع مین بواسیرا ایز، ر بخوریانج«

ز یدرمان آن ن، نقرس يد بودن برایر عالوه بر مفیشود که انج یر معلوم میت اخیاز روا

  .هست

حجامت چهار مهره از جمله ، د استینقرس مف يات ذکر شده که برایدر روا يامور

ز از یو پره) ، پا در وضو يمحل مسح رو( نیو حجامت کعب) قدنه( ستون مهره يانتها

ذ ین نبیز جمع بیو تخم مرغ و ن ین ماهینقرس مضر است از جمله جمع ب يکه برا ییزهایچ

  .ریو ش

  چشم يها يماریب

رطوبت و ، اهیآب س، دیمروار آب) ، رمد( ورم ملتحمه، چشم شامل چشم درد يها يماریب

) ر شدهیت از چشم تعبیات به شکایدر روایی (نایو چرك و ضعف ب یسرخ، چرك، اشک

  .است
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  چشم درد

مانند هم  یچ همیست و هیدرد ن مانند دندان يچ دردیعمر گفت ه«: ت آمدهیدر روا

مانند  يچ دردیند هیفرما یدر مقابل م) ص( امبریو پ) ع( ریحضرت ام یول. ستین یعروس

  «.ستین يمانند بدهکار یچ همیست و هیدرد چشم ن

 يکه طلبکار باال یبله وقت: جواب؟ شود یا مرد هم قاعده مین سؤال شد که آیهمچن

  .ستدیسرش با

ست به ین یچ عاجز شدنیو ه، درد ست جز چشمین يچ دردیه«: آمده يگریت دیدر روا

  «.ين اندازه مانند عاجز شدن در مقابل بدهکاریا

ه یصلى اهللا علی (نه فعاده النبیاشتکى ع) ه السالمیعل( نیر المؤمنیأن أم«: آمده یتیدر روا

ا رسول اهللا ما : یفقال؟ أجزعا أم وجعا) : ه وآلهیصلى اهللا علی (فقال النب، حیصیفإذا هو ) وآله

 امبریدرد شدند و پ مبتال به چشم) ع( ریحضرت ام«ی عنی]5[ »وجعت وجعا قط أشد منه

ن جزع یفرمودند ا) ص( امبریپ، زدند یاد میفر) ع( ریادتشان آمدند و حضرت امیبه ع )ص(

دتر یشد يرسول خدا من تا به حال به درد يا فرمودند) ع( ریحضرت ام، ا درد استیاست 

  «.ن مبتال نشدمیاز ا

  ات وارد شدهیدرد در روا از چشم يریشگیپ يکه برا يامور

 امبریپ، گرفتن ناخن در پنجشنبه و شنبه است يریشگیپ، است يریشگین مورد پیاول

من وجع  یس و أخذ من شاربه عوفیوم الخمیوم السبت ویمن قلم أظفاره «: ندیفرما یم) ص(

رد و یگ یش را در روز شنبه و پنجشنبه میها که ناخن یکس«ی عنی]6[ »نیالضرس ووجع الع

د بتوان گفت که یشا ».شود یم درد معاف درد و چشم از دندان، کند یل خود را کوتاه میسب

ک دست در یک دست در پنجشنبه و یل در هر دو روز است مثالً یمنظور گرفتن ناخن و سب

البته . ن دو روز استیاز ا یکیل در یشتر منظور گرفتن ناخن و سبیشنبه اما به احتمال ب

 ناخن مثالً، ه شده و هرکدام خواص خود را دارندیگر هم توصید يگرفتن ناخن در روزها
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و ، است ياد شدن روزیز يرفتن به بهشت است و در دوشنبه برا يگرفتن در جمعه برا

شود که زمان  یت معلوم مین روایاز ا. م کردین روزها تقسین ایتوان ناخن گرفتن را ب یم

  .ت و نقش خود را داردیخاص

أدلک على شئ أال : فقال ینیع یوأنا أشتک) ع( أبوالحسن یرآن«: آمده يگریت دیدر روا

ففعلت فلم : س قالیکل خم یخذ من أظفارك ف: بلى قال: قلت؟ نکیإذا فعلته لم تشتک ع

امام فرمودند ، کردم یت میدرد شکا د و از چشمیمرا د) ع( امام کاظم«ی عنی]7[ »ینیأشتک ع

امام ، گفتم بلهي؟ درد مبتال نشو به چشم یکه اگر انجام ده يزیا به شما نشان ندهم چیآ

درد  گر مبتال به چشمین کار را کردم و دیمن هم هم، ریت را هر پنجشنبه بگیها فرمودند ناخن

  «.نشدم

قلم ین والبرص والجنون فلیۀ العیأمن الفقر وشکایمن أراد ان «: نقل شده) ص( امبریاز پ

 منیخواهد ا یکه م یکس«ی عنی]8[ ».ساریبدأ بخنصره من الیس بعد العصر ولیوم الخمیأظفاره 

رد و یش را در پنجشنبه و بعد از عصر بگیها و جنون ناخنی، سیو پ، درد و چشم، شود از فقر

  «.از انگشت کوچک دست چپ شروع کند

 يریشگینگونه است که ناخن گرفتن در هر ساعت از پنجشنبه پیات این رواین ایجمع ب

عصر پنجشنبه ناخن د یبا. . . از فقر و یمنیه خواص مانند ایبق يدرد است اما برا از چشم

  .ردیبگ

قطر من ذلک ، ینیوإن کان به وجع الع«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب آسمان استیدوم

اگر شخص «ی عنی]9[ »برأ بإذن اهللا تعالى، یهینیع) به( غسلیشرب منه ویو، هینیع یالماء ف

را با آب زد و از آن آب بنوشد و چشمانش یدرد از آب باران در چشم خود بر مبتال به چشم

  «.متعال يبه اذن خدا، شود یدردش خوب م چشم، دیباران بشو

. . . ثیق والحدیإنه نافع للفالج العت«: ت آمدهیدر روا، ه استیشاف يدرمان سوم دارو

درد  چشم يو برای، . . . مید و چه قدیچه جد، د استیفلج مف يبرا«ی عنی]10[ »نیووجع الع
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 يبرا ید است ولیهم مف يکور يه شانزده ماهه شود برایشاف يالبته اگر دارو »د استیهم مف

  .ک ماه گذشته باشدیت که حداقل یدرد و فلج کاف چشم

نبت ، حان المرز نجوشینعم الر«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان چهارم مرزنجوش است

ر ساقه یز، اه مرزنجوش استین گیبهتر«ی عنی]11[ ».نیتحت ساق العرش وماؤه شفاء الع

البته اگر مرزنجوش تازه باشد  ».ده است و آب مرزنجوش درمان چشم استییروعرش 

زند یرند و در چشم برید بهتر باشد و اگر تازه هم نبود آن را بجوشانند و آب آن را بگیشا

و مقدار آن ، هاست يمارین بیدرد هم جزو ا د است و چشمیچشم مف يها يماریتمام ب يبرا

وارد  يات متعددیدر مورد مرزنجوش روا. تا سه قطره باشدک یتواند چند قطره مثال  یم

شود و چشم هم جزء مغز  یمغز را شامل م يها يماریاز ب يادیز يها شده که درمان

  .شود یمحسوب م

إذا فرغت من الدعاء «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است) ص( امبریدرمان پنجم منبر پ

ه وهما السفالوان یدك وخذ برمانتیالمنبر فامسحه ب فائت) ه وآلهیصلى اهللا علی (عند قبر النب

ه وسل ین وقم عنده فاحمد اهللا وأثن علیإنه شفاء الع: قالیک ووجهک به فإنه ینیوامسح ع

اض یروضۀ من ر یتیوب ين منبریما ب: قال) ه وآلهیصلى اهللا عل( حاجتک فإن رسول اهللا

از دعا کردن نزد  يکه فارق شد یزمان«ی عنی]12[ »على ترعۀ من ترع الجنۀ يالجنۀ ومنبر

و ، رین آن را بگییا نزد منبر و دستانت را با منبر مسح کن و دو گرده پایب) ، ص( امبریقبر پ

و آنجا ، چشم است ين شفایشود ا یرا گفته میز، چشمان و صورت خود را با منبر مسح کن

ن یفرمود ماب) ص( مبرایرا پیز، حمد و سپاس خدا را بگو و حاجتت را بخواه، مکث کن

بهشت  يها از چشمه يا چشمه يبهشت است و منبر من رو يها از باغ یام باغ منبرم و خانه

پاسخ ، ستین) ص( امبریپ یمنبر اصل، نکه منبر موجودیا یک، یدو اشکال وجود دارد ».است

منبر عوض ن یز این) ع( ر کرد و در زمان امام صادقییه تغیزمان معاو ین است که منبر اصلیا

 يت گفته شده چون روینکه در روایو ا، باشد یست که همان منبر اصلیشده بود پس الزم ن
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اشکال ، ست که منبر عوض شودیکند و مهم ن یبهشت است درمان م يها از چشمه يا چشمه

 امبریا از پیا توسط مردم تجربه شده یآ، چشم است يند شفایگو ینکه امام فرمودند میدوم ا

ز یچ) ع( البته ائمه، گفته است) ص( امبریا پیم یگو یاند که من م امام نفرموده، شدهنقل ) ص(

ن اثر را دارد حال چه تجربه ثابت کرده باشد و چه ین است که ایند و مهم ایگو یگزاف نم

  .باشد) ص( امبریکالم پ

ق وارد شده و یت و از چند طرین سرمه در چند روایا، است يدرمان ششم سرمه کافور

 يو حسن بن محبوب از مرد، کند یاز ابن محبوب نقل م ینیکل، ح السند استیصح یبعض

البته ، از آنجا که حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و معتبر است یول، کند ینقل م

 عبد اهللا یدخل رجل على أب«: ت آمدهین روایدر ا، ح السند استیدارد که صح يگریسند د

الصبر والکافور : ن أنت عن هذه االجزاء الثالثۀیأ: ه فقال لهینیع یشتکیوهو ) ه السالمیعل(

شده و از ) ع( وارد بر امام صادق يمرد«ی عنی]13[ »ففعل الرجل ذلک فذهبت عنه؟ والمر

از صبر و کافور ی، کن یز استفاده نمین سه چیامام فرمودند چرا از ا، ت داشتیدرد شکا چشم

د که یآ یت برمیاز ظاهر روا ».چشمش برطرف شد يرماین کار را کرد و بیمرد ا، و مر

 يگریت دیچشم را شامل شود و در روا يها يماریتواند کل ب یدرد دارد البته م شخص چشم

، کنند یاه آلوورا است که خارج میا ژل گیره یصبر همان ش. نسبت به ضعف چشم وارد شده

اه ین حالت سیو در ا، شودگذارند تا خشک  یآتش م يرنگ است و آن را رو ین ژل بیا

ن جهت به آن صبر زرد یو به هم، ماند یم یآن باق يشود و ذرات زرد رنگ رو یرنگ م

دانم  یاست که نم يمن است و بهتر از آن صبر اسقوترین صبر از یالبته بهتر، ندیگو یم

کافور هم در اصل . د استیبوست و قند خون مفی يصبر برا، نکردم یکجاست و هنوز بررس

از آن به عنوان عطر ، د و مراد هم برگ آن درخت استیرو یقا میاست که در آفر یرختد

است  ییایمیکه در بازار موجود است ش يامروزه کافور، شود یها استفاده م شستن مرده يبرا

، استفاده شود ییایمین کافور شیه شود و اگر نه از همیو بهتر است که همان برگ کافور ته
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مر از آن استفاده  يکاهش تند يندارد و تنها برا یت درمانین کافور خاصیبنده االبته به نظر 

اه است یک گیصمغ ی، ا مر مکیمر . اند فقط صبر و مر ذکر شده يگریت دیرا در روایشده ز

ن سه را یا. د صاف و خالص باشدید و بایآ یاست و از مکه م یا نارنجیار تلخ و زرد یکه بس

ت نگفته که به عنوان ین روایالبته ا، دیمخلوط کرد و با آن سرمه کش اب کرد وید نرم آسیبا

  .ختید بتوان آن را در چشم هم ریسرمه استفاده شود و شا

  .33ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [1]

  .173صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .174صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .297ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .253ص، 3جی، نیخ کلیشی، ااالصول من الکاف [5]

  .128ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [6]

  .65صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .66صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [8]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [9]

  .249ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]

  .45صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .553ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .383ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]
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  94/02/08 چشم يها يماریدرمان ب 48

  .شد یاز داروها و دعاها معرف یدرد بعض درباره درمان چشم

ها  وقت یلیخ«: کند یاز پدرش نقل م یمحمد جعف، ک عوذه معروف استیدرمان هفتم 

ا یامام فرمودند آ، ت کردمیشکا) ع( ن مطلب را به امام صادقیشدم و ا یدرد م مبتال به چشم

، درد هم درمان است چشم يد است و برایا و آخرت مفیدن ياموزم که براین ییبه شما دعا

أسألک  ید اللهم إنیین را بگویامام فرمودند بعد از نماز صبح و نماز مغرب ا، عرض کردم بله

رة یوالبص يبصر یک صل على محمد وآل محمد واجعل النور فیبحق محمد وآل محمد عل

والشکر  یرزق یوالسعۀ ف ینفس یوالسالمۀ ف یعمل یواالخالص ف یقلب ین فیقیوال ینید یف

  [1[ »یتنیلک أبدا ما أبق

ک مرتبه سوره حمد ین نماز دو رکعت است در هر رکعت یا، ک نماز استیدرمان هشتم 

 یعلَم ما فیعلَمها إِالَّ هو ویبِ الَ یوعنده مفَاتح الْغَ﴿ه یک مرتبه آیو سه مرتبه سوره کافرون و 

ابِسٍ یظُلُمات األَرضِ والَ رطْبٍ والَ  یعلَمها والَ حبۀٍ فیالْبرِّ والْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَۀٍ إِالَّ 

بِ یإِالَّ فتَابٍ م3[. شود ی]خوانده م2[ ﴾نٍیک]  

قرأ ینه فلیإذا اشتکى أحدکم ع«: ندیفرما یم) ع( ریرت امحض، است یۀالکرسیدرمان نهم آ

هرکس «ی عنی]4[ »عافى إن شاء اهللا تعالىیعافى فإنه یبرأ ویقلبه أنه  یوف یۀ الکرسیها آیعل

، ن باشدیبخواند و در دلش هم ا یۀالکرسیچشمش آ يرو، چشم داشته باشد يماریاز شما ب

  «.متعال يبه خواست خدا، شود یهمانا خوب م

را تکرار کند چشمش از  ﴾رایعا بصیفجعلناه سم﴿ه یکه هر روز آ یکس«: ن نقل شدهیهمچن

  [5[ ».ها سالم خواهد بود يماریآفات و ب

 یۀالکرسیدهند و آ یعلما در نجف بعد از نماز دست بر چشم قرار م یدم که بعضیبنده د

  .شتر شودین گونه بیهم داشته باشد و اثرش ا یید منبع روایشا، خوانند یم
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ات را ین آیآب سه مرتبه ا يرو«: در مکارم االخالق آمده، درمان دهم آب و قرآن است

ولو نشاء ﴿، ﴾دیوم حدیفکشفنا عنک غطاءك فبصرك ال﴿ند یبخوانند و صورت را با آن بشو

زلقونک بأبصارهم لما ین کفروا لیکاد الذیوإن ﴿، ﴾بصرونینهم ـ إلى قوله ـ یلطمسنا على أع

ا ) یص( امبرین مطلب به پی]ا6[ »﴾نیقولون إنه لمجنون وما هو إال ذکر للعالمیذکر وسمعوا ال

ابتکار  یبعض، ات درمان باشدیت نباشد و ممکن است که آید روایامام نسبت داده نشده و شا

 يماریکنند و به عنوان درمان ب یکه مثالً در آن چشم آمده را جمع م یاتیاند و آ به خرج داده

  .توان حساب کرد ین نمیا يرو یلیو خ، کنند یم یچشم معرف

، وجود دارد یدرمان شاخص يهر عضو يبرا، است) قارچ ینوع( ازدهم کمأةیدرمان 

 یکمأة نوع، شاخص هستند يها چشم سرمه و کمأة درمان يگوش سداب و برا يمثالً برا

) بهار( سالد و در اول یآ یبوجود م یاست که در مناطق خاص ینیزم بیه به سیقارچ شب

 ياد در مورد کمأة آمده و برایات زیروا. شود یشود و مانند گوشت استفاده م یفراوان م

. میآن کار کن يم رویما هنوز موفق نشد یول، د شدهیآن فراوان تأک يچشم رو يها يماریب

ا وأَنزَلْنَ﴿: و در قرآن آمده »کمأة از من است«ی عنی]7[ »الکماة من المن«: ت آمدهیدر روا

خداوند بر آنها من و سلوا ، ل در صحرا گم شدندیاسرائ یبن ی]وقت8[ ﴾هِم الْمنَّ والسلْوىیعلَ

ند یگو یها م یلیراجع به من اختالف است البته خ یکبوتر بوده است ول یسلوا نوع، نازل کرد

ها منعقد  ن است که بر سنگیریاه رنگ و شیره سیش ین است که نوعیکه من همان انگب

، د بتوان گفت که منیشا، د که کمأة هم جزء من استیگو یت مین روایحال ا، شود یم

ن ید اییمؤ، از آنها کمأة است یکیکرد و  یل نازل میاسرائ یاست که خدا بر بن ییزهایچ

 یأنزله اهللا على بن يالکماة من المن الذ«: دیگو یاست که م) ص( امبریاز پ یتیمطلب روا

ل نازل فرمود یاسرائ یکمأة از من است که خداوند بر بن«ی عنی]9[ »نیعشفاء لل یل وهیإسرائ

است که خداوند بر بندگان  يزین که من هرچیگر ایر دیتفس،  ».چشم است يو آن شفا برا

افراد که با  ین که بعضیگر ایک احتمال د، یمنت گذاشته و بدون زحمت به بندگان داده است
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ند اگر در اول بهار رعد و برق و باران نباشد کمأة بوجود یگو ین قارچ سر و کار دارند میا

 یشود همان من باشد و وقت یکه از آسمان نازل م ییزهاین چیتوان گفت ا یپس م، دیآ ینم

  .منشأ آن من است یعنیشود که کمأة از من است  یگفته م

ی عنی]10[ »نیالکمأة من المن والمن من الجنۀ وماؤها شفاء للع«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.و آب آن درمان چشم است، و من از بهشت است، کمأة از من است«

وماؤها نافع من وجع ، الکمأة من نبت الجنۀ«: ندیفرما یم) ص( امبریگر پیت دیدر روا

درد  چشم يد و آب کمأة برایرو یاست که در بهشت م ییزهایکمأة از چ«ی عنی]11[ »نیالع

نکه یگر اینکته د، د آن را فشار داد و آب آن را گرفتیمأة بااستفاده از ک يبرا ».د استیمف

: آمده یتیدر روا. ل شودیپاك شود و استر ید به درستیکند با یچون کمأة در خاك رشد م

ها ثُم تَعصرَها بِخرْقَۀٍ و تَأْخُذَ ماءها فَتَرْفَعه علَى النَّارِ حتَّى یتَأْخُذَ کَمأَةً فَتَغْسلَها حتَّى تُنَقِّ«

نِ کُلِّها یقَارورةِ فَتَکْتَحلَ منْه منْ أَوجاعِ الْع یرَاطاً منْ مسک ثُم تَجعلَه فیه قیف ینْعقد ثُم تُلْقی

بِم قْهحفَاس فغَفَإِذَا ج أَو اءمالس یاءنْهلْ ماکْتَح ثُم و  يدار یک کمأة را برمی«ی عنی]12[ » رَه

سپس ي، ریگ یو آب آنرا م یده یفشار م يا سپس آن را در پارچه، ز شودیتا تم ییشو یم

مشک در آن ) ک گرمیکمتر از ( راتیک ق، یتا بسته شود یده یآتش قرار م يآن را رو

، چشم يها ماریکل ب يبرا یکش یسرمه می، ده یشه قرار میک شیدر  سپس آن را يزیر یم

در طب  ».ر آن حل کن سپس سرمه بکشیا غیو اگر خشک شد آن را با آب آسمان 

 يدر طب امروز یه شده است ولیدن توصیسرمه کش، درمان چشم يمعموالً برا یاسالم

را یدارد ز يشتریدن اثر بیرسد که سرمه کش یبه نظر م، معموالً دارو به صورت قطره است

د که آب آن را در چشم یتوانست بگو یتر است و امام م چکاندن قطره در چشم راحت

سرمه مدت  یشود ول یعاً از چشم خارج مین است که قطره سرید علت ایشا، دیزیبر

جه گرفت که آب باران و مشک یتوان نت یت میاز مجموع روا. ماند یدر چشم م يتر یطوالن
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محافظت از  يگر مواد برایهمان کمأة است و د یندارند و درمان اصل یتیدرمان خصوصدر 

  .اند دارو استفاده شده

أخذت ثالثۀ أکماء أو «: کند یت میره روایابو هر، از اهل سنت آمده یتین روایهمچن

ی عنی]13[ ».فبرأت یۀ لیقارورة کحلت به جار یخمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن ف

، شه قرار دادمیآب آنها را گرفتم و آب آنها را در ش، ا هفت تا کمأة گرفتمیا پنج تا ی سه تا«

اما ، ندارد يت از نظر سند اعتبارین روایا ».دم و خوب شدیاز دخترانم سرمه کش یکیو به 

د منع نداشته یه ذکر شده متناسب با امکانات آن زمان است و شاین است که روش تهینکه ا

ا به یم یل کنیو مواد را استر، مین کار را انجام دهیا يامروز يها امکانت و روشباشد که با 

  .میآب بارن از آب مقطر استفاده کن يجا

  چشم يدیسف

نکه یگر اید است و دیمروار آب، چشم يدینکه مراد از سفیا یکیدو احتمال وجود دارد 

د یدر مورد آب مروار. است تر يالبته احتمال اول قو، د شودین برود و سفیمردمک چشم از ب

است و  Catacts آن یشود و اصطالح علم یچشم کدر م) لنزی (ن است که عدسیقت ایحق

 ﴾مینَاه منَ الْحزْنِ فَهو کَظیضَّت عیواب﴿ذکر شده ) ع( عقوبیدر قرآن هم راجع به حضرت 

م که یدار یتیرواالبته در . شده است یحزن معرف، د شدن چشمیه علت سفین آی]در ا14[

چشم  يدیه سبب سفیو گر، هید بتوان گفت که حزن سبب گریه بوده و شاید علت گریگو یم

  .شده است

  کندیم يریشگیچشم پ يدیکه از سف يامور

  .میکن یم یبررس يا دن است که در فصل جداگانهیسرمه کش يریشگیپ يها از راه یکی

أمن صاحبها من یکثرة العطاس «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، گر عطسه استید يریشگیپ

أمن یوالثالث ، الرأس والوجه یتنزل ف یثۀ التیح الخبیالر یوالثان، أولها الجذام: اءیخمسۀ أش

، شود یمن میز ایکند از پنج چ یاد عطسه میکه ز یکس«ی عنی]15[ ». . .نیالع ینزول الماء ف
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و سوم از نازل شدن آب در ، دیآ یکه در سر و صورت بوجود م یثیدوم باد خب، اول جذام

بسازد  یعطسه مصنوعی، ه اسالمیله انفیبوس ید بتوان گفت اگر کسیشا ».شود یمن میچشم ا

  .اه شودید و آب سیمروار از آب يریشگیباعث پ

) ع( امام صادق، گر پاك کردن و مسح کردن صورت با سوره حمد استید يریشگیپ

، والصداع، أمن من الرمد، مرة ومسح بها وجههمن قرأها إذا عطس ، الحمد«: ندیفرما یم

ک یزند اگر  یکه عطسه م یکس«ی عنی]16[ »والرعاف، والکلف، والجرب، نیالع یاض فیوالب

و ، شود از التهاب چشم یمن میمرتبه سوره حمد را بخواند و صورتش را با آن مسح کند ا

شود که  یمعلوم م ».دماغ شدن و خون، صورت یاهیو سي، و گر، چشم يدیو سف، گرنیم

  .چشم نقش دارد يماریاز ب يریشگیعطسه در پ

  چشم يدیدرمان سف

نه یع یاضا فیه بیان رجال شکا إل«: کند یابن بسطام نقل م، ن درمان سرمه نشادر استیاول

ض ودار فلفل من کل واحد یاخذ فلفال ابیمفاصله فأمره ان  یاحا فیضرسه ور یووجعا ف

ن یکل ع یوزن درهم واسحقها کلها وانخلها واکتحل بها ف یصافد ین ونشادر جیوزن درهم

سکن الوجع باذن اهللا ین وینقى لحم العیاض ویقطع البیها ساعۀ فانه یثالثۀ مراود واصبر عل

از ) ع( به امام صادق یکس«ی عنی]17[ ».ک بالماء البارد واتبعه باالثمدینیتعالى ثم فاغسل ع

د و دار یامام امر فرمودند فلفل سف، ت کردیالتهاب مفصل شکاو ، درد و دندان، چشم يدیسف

ست و یسه و ب( ک درهمیو نشادر خوب و صاف ) م گرمیشش و ن( فلفل از هرکدام دو درهم

و سرمه بکش در هر چشم سه ، و الک کن، اب کنیر و هر سه را باهم آسیبگ) پنج صدم گرم

و گوشت چشم را صاف ، کند یچشم را قطع م يدیهمانا سف، ک ساعت صبر کن، یلیم

ها را با آب سرد  سپس چشم، متعال يبه اذن خدا، دهد ین میدرد چشم را تسک، کند یم

  «.بعد از آن سرمه اثمد بکش، بشور
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ا یو دار فلفل ، شود ید میسف يندیفرآ یط یاه است ولید در اصل همان فلفل سیفلفل سف

ه یو نشادر شب، ه به چوب استیمتر و شبیا سه سانتیفلفل به اندازه دو  ینوع، فلفل دراز

د و دار یفلفل سف يتند ين جهت جلویرد و از ایگ یسوختن را م يسنگ مرمر است و جلو

د جداگانه یشود که داروها با یات گفته میروا یتوجه شود که در بعض. ردیگ یفلفل را م

گر یردند و نکته داب گید همه باهم آسیت باین روایگر مانند اید یدر بعض یاب شوند ولیآس

 يت سه مرتبه براین روایدر ا یدن فرد است ولیات دفعات سرمه کشینکه معموالً در روایا

را یز، ک ساعت صبر کنیت آمده که یز در روایو ن، باشد یهر چشم و مجموعاً شش مرتبه م

ک ساعت تحمل کرد البته ساعت ید تا یبا یاثر بخش يشود و برا ین سرمه باعث سوزش میا

  .ج استیباشد که امروز را یک ساعتید نصف مدت یآن زمان شا در

  .249ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  59هیآ، سوره انعام [2]

  .390ص، 6جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [3]

  .374صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .375صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، االخالقمکارم  [5]

  .375صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [6]

  .80ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [7]

  160هیآ، سوره اعراف [8]

  .80ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [9]

  .370ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافااالصول من  [10]

  .527ص، 2ج، احمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .147ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [12]

  .152ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [13]
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  84هیآ، وسفیسوره  [14]

  .355صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [15]

  .388ص، 8جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [16]

  .87ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [17]
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  94/02/09 چشم يها يماریدرمان ب 49

  .د استیمروار چشم است که عرض شد همان آب يدیصحبت راجع به درمان سف

ا الذهب یمیجزءا واقل يا هندیخذ توت«: ت آمدهیدر روا، ا استیگر سرمه توتیدرمان د

لج االصفر وجزءا من ملح اندرانى واسحق کل یجعل جزءا من الهلیدا جزءا لیجزءا واثمد ج

صفى لحم یاض ویقطع البیواحد منها على حدة بماء السماء ثم اجمعه بالسحق فاکتحل به فانه 

ت کرد از یشکا) ع( به امام باقر يمرد«ی عنی]1[ ».ه من کل علۀ باذن اهللا عزوجلینقین ویالع

ما الذهب و سنگ سرمه اثمد خوب یو اقل يهند يایتوت يامام فرمودند مقدار، چشم يدیسف

تمام آنها ، اب کن آن هم با آب آسمانیهرکدام را جداگانه آسی، له زرد و نمک اندرانیو هل

کند و  یچشم را قطع م يدیهمانا سف، با آن سرمه بکش، اب کنیرا جمع کن و دوباره آس

  «.کند یکند و از هر مشکل آن را پاك م یم چشم را صافگوشت 

 يد کرده که هندیت مقین روایکشند و در ا یرنگ است که با آن سرمه م یآب یا سنگیتوت

ی، مراد از نمک اندران. شود یواره کوره طال جمع میست که در دیما الذهب ماده ایاقل. باشد

  .سنگ نمک باشد د همانیاست و شا ین معروف به نمک ترکینمک بلور

نفع باذن اهللا یه تسعۀ اشهر یوإذا اتى عل«: ت آمدهیدر روا، ه استیشاف يدارو يدرمان بعد

ؤخذ یق بالبلبلۀ والحمى الباطنۀ واختالط العقل یؤخذ بدهن بزر الفجل على الر. . . یمن السدر

ی عنی]2[ »وجه شئت عند منامک يق باین تشربه على الریاض العیمنه مثل العدسۀ بخل وب

با روغن تخم ترب در ناشتا ، د استیمف ییگو انیهز يماریب يهرگاه نه ماهه شود برا«

به اندازه عدس و با سرکه ، و اختالط عقلی، و گر گرفتگ، ث نفسیحد يبرا، مصرف کن

و در  یخواه یکه م يچشم در ناشتا خورده شود به هر نحو يدیسف يو برا، مصرف شود

  «.موقع خواب

تخم  يدیبه اندازه عدس با سرکه و سف«: دیگو یم دارد که يگرینسخه دت ین روایا

چشم  يدیسف يد در ناشتا و موقع خواب براین دارو بایم ایاگر نقل اول را قبول کن »مرغ
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 یول، د به اندازه عدس باشدیشا یاستفاده شود و اندازه ذکر نشده البته با توجه به جمله قبل

  .ستیچشم ن يدیسف يارو بران دیاگر نقل دوم درست باشد ا

ومحاها وسحق ، من کتبها بماء المطر«: ت آمدهیدر روا، سوره فصلت است يدرمان بعد

ن سوره را یکه ا یکس«ی عنی]3[ ».نیوماء الع، اضیوالب، نفع من الرمد، واکتحل به، بمائها کحال

و به ، اب کندیرا آس يا ن سوره سرمهیسد و سپس آن را پاك کند و با آب ایبا آب باران بنو

احتماالً  ».د استیو آب چشم مف، چشم يدیو سف، ورم ملتحمه يماریب يبرا، چشم بکشد

د به آب چشم یمروار چگاه از آبیرا هیز، دیمروار اه است نه آبیآب س، منظور از آب چشم

بارن م که آب یات داریالبته در روا، شود یچشم گفته م يدیر نشده است بلکه به آن سفیتعب

ت از ین روایرا ایک اعتقاد باشد زین سوره صرفاً ید بودن اید مفید است و شایچشم مف يبرا

  .ستیاد معتبر نیف است و کتابش هم زینظر سند ضع

وتعلق ، تسلم الحامل إذا شربت من مائها«: ت آمدهیدر روا، نه استیسوره ب يدرمان بعد

زن «ی عنی]4[ »شربا من مائهایان بعد ، نیاض العیوعلى صاحب ب، رقانیعلى صاحب ال

خته یرقان دارد آویکه  یو به کس، شود ین سوره بخورد به سالمت فارغ میباردار اگر از آب ا

ن سوره را بخورد و هم آن را همراه یچشم دارد هم آب ا يدیکه سف یکس يو برا، شود

 یتیدر روا یاما وقت. ت قبل استیت هم از نظر اعتبار مانند رواین روایالبته ا ».داشته باشد

نوشته شود که  يزید با چیقاعدتاً با، ده شودینوشته شود و آب آن نوش يا گفته شود که سوره

ا با یات را یات آمده که آیدر روا يپاك شود و خوردن آن ضرر نداشته باشد و موارد

 يا شهیظرف ش ينکه روید نوشت و ایا زعفران و مشک با) یع( نیا تربت امام حسیزعفران 

  .ا کتف گوسفند نوشته شودیا تخته و ی

قد  ینیکانت ع«: کند یت مین روایابو الحص، دن با عناب استیدرمان ششم سرمه کش

 يدیا س: یفقلت، المنام یف) ع( نیر المؤمنیا أمیت علیفرأ، ئایضت ولم أکن أبصر بها شیأب

فأخذته ودققته بنواه وکحلتها به ، خذ العناب فدقه واکتحل به: فقال، قد آلت إلى ما ترى ینیع
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د شد و یچشمم سف«ی عنی]5[ ».حۀیصح یها فإذا هیالظلمۀ ونظرت أنا إل ینیفانجلت عن ع

ن چشم را یمن ا يدم و عرض کردم آقایرا در خواب د) عی (حضرت عل، دمید ینم يزیچ

آن سرمه  اب کن و بایر و آن را آسیامام فرمودند عناب را بگ، به چه روز افتاده ینیب یم

از  يتار، دمیاب کردم و سرمه هم کشیمن هم عناب گرفتم و با هسته خودش آس، بکش

 ».ح و سالم استیندارد و صح يدیدم که سفیچشمم برطرف شد و به چشمم نگاه کردم د

ا یا پنج ید سه یو با، دن جمعاً فرد باشدید دفعات سرمه کشیات ذکر شده بایبنابر آنچه در روا

نکته . د و از چشم راست شروع کرد و به چشم راست هم ختم کردیه کشهفت مرتبه سرم

ن جهت که شخص یاز ا یاعتبار ندارد ول یلیک خواب است و خیت ین رواینکه ایگر اید

  .اعتبار کسب کند، جه گرفتین کار را کرد و نتید ایگو یم

  ياه و کوریآب س

و ورم ملتحمه  ياه و کوریس د و آبیمروار از آب يریشگیپ ياستفاده از سرمه اثمد برا

  .ه شده استیتوص

مرور کرد و ) ص( امبریبر پ يکور«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ک نماز استین درمان یاول

و ، گفت بلهي، اوریخود را بدست ب یینایدوباره ب يا دوست داریفرمودند آ) ص( امبریپ

ن را یرکعت نماز بخوان و اسپس دو ، ریفرمودند وضو بگر و وضو را کامل بگ) ص( امبریپ

أتوجه  یا محمد إن، یالرحمۀ یک نبیک بنبیک وأتوجه إلیأسألک وأرغب إل یبگو اللهم إن

نکه یاز مجلس برنخاست تا ا) ص( امبریهنوز پي، بصر یرد علیوربک أن  یبک إلى اهللا رب

است  یورد کست در مین روای] البته ا6[ ».را به او برگرداند یینایآن کور برگشت و خداوند ب

 ين حالت از کورین درمان به ایست که اید نینا بوده و بعداً کور شده و بعیکه ابتدا ب

  .اختصاص داشته باشد

نَاه منَ الْحزْنِ فَهو یضَّت عیواب﴿در قرآن آمده ، عقوب استیدرمان حضرت ، ن درمانیدوم

یکَظ7[﴾م[﴿واْ بِقَمبیاذْهأَبِ یص هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهی یهصب رًایأْت﴾]8[﴿شاء الْبا أَن جیفَلَم رُ أَلْقَاه
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صب تَدفَار هِهجلَى وار یه بسیبخاطر حزن و اندوه و گر) ع( عقوبی]حضرت 9[ ﴾رًایع

 يرو) ع( وسفیراهن حضرت یعلت درمان انداختن پ، و در قرآن، چشمانش کور شد

بدن  يراهن وجود دارد عرق و بویآنچه در پ. شده یمعرف) ع( عقوبیصورت حضرت 

راهن بوده و ین عرق که در پیتوان گفت که ا یو م، ده استیپوش یاست که آن را مدت یشخص

شده  يعامل درمان کور، بوده يبوده که مورد عالقه و محبوب فرد مبتال بوکور یاز شخص

 نا شدن خود آن شخصیمثالً اگر علت ناب، ه باشدین قضیدر ا يگریود دید قیالبته شا. است

ن صورت در یدر ا، باشد، راهن استیکه در پ یا اگر حتماً عرقیباشد و ) شخص مورد عالقه(

گران ین مسئله معجزه بوده و دید گفته شود که این شایهمچن، مؤثر است يدرمان کور

معجزات تابع علت و معلول  یگفت که حتد ین صورت بایدر ا، کنند ين کاریتوانند چن ینم

قدرت ) ص( امبریق پین طریم فرستاد و از ایحل) ص( امبریپ يمثال خداوند برا ياست برا

که  یاز عرق شخص، اند ن مورد انجام دادهیدر ا یقاتیامروزه در غرب تحق. افتیچهل مرد را 

ختند و یمار ریچشم ب ساخته و در يا بود قطره يمحبوب و مورد عالقه فرد مبتال به کور

 يا گر که وجود داردیک احتمال دیو . ار داردیکار بس يالبته جا، متوجه شدند که مؤثر است

راهن بخاطر برطرف شدن غم و اندوه که یدن پییپس از بو) ع( عقوبید حضرت یاست که شا

  .نا شده استیدوباره ب، بوده يعلت کور

ل به یکند که جبرئ یت میابن عباس روا، است) ص( امبرین درمان توسل به آل پیسوم

ات برگردد و دو فرزندت را  یینایاموزم که بین ییا به شما دعایآ«: فرمود) ع( عقوبیحضرت 

است که پدرت  یین همان دعایگفت ا) لیجبرئ، (گفت بله) ) ع( عقوبیحضرت ، (برگرداند

است که حضرت  ییدعان همان یو ا، اش را قبول کرد خداوند توبه، دعا کرد یوقت) ع( آدم

ن یا، دا کردیمستقر شد و از غرق شدن نجات پ يکوه جود يرو یخواند و کشت) ع( نوح

که او را در آتش انداختند و  یهنگام، دعا کرد) ع( میاست که پدرت ابراه ییهمان دعا

 یین چه دعایل ایجبرئ يا گفت) ) ع( عقوبیحضرت ، (خداوند آتش را بر او سرد قرار داد
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أن ، نیوفاطمۀ والحسن والحس یأسألک بحق محمد وعل، ا ربیگفت بگو ) لیجبرئ؟ (است

هذا الدعاء ) ه السالمیعل( عقوبیفما استتم ی. نیع یوترد عل، عاین جمیامیوسف وابن یب ینیتأت

ن دعا تمام نشده بود که آن یهنوز ا، رایه فارتد بصیوسف علیص یفألقى قم، ریحتى جاء البش

  [10[ ».نا شدیوسف را بر صورت او انداخت و او بیراهن یپ بشارت دهنده آمد و

که ، ن دعا در آن هستیافته شده که ا) یع( حضرت نوح یاز کشت يا ن اواخر تختهیالبته ا

  .ن تخته در موزه لوور فرانسه موجود استیو ا، ن پنج اسم استیتوسل به ا

  .87ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [1]

  .127ص، اتیابن سابور الز، طب األئمه [2]

  .313ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [3]

  .315ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [4]

  .176صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .396صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [6]

  84هیآ، وسفیسوره  [7]

  93هیآ، وسفیسوره  [8]

  96هیآ، وسفیسوره  [9]

  .323ص، خ صدوقیشی، األمال [10]
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  94/02/12 چشم يها يماریدرمان ب 50

  نیا قدح العید یمروار عمل آب

ر یتعب »نیقدح الع« ات از آن بهید است که در روایمروار صحبت امروز درباره عمل آب

  .شود یم

آمده  یاتید روایمروار در خصوص عمل آب یندارد ول یگاهیجا یاسالم عمل جراحدر 

شتر یات بیالبته روا، اند اه استثنا شدهیآب س یا حتید یمروار د بتوان گفت که عمل آبیو شا

شود که انسان  ین مین عمل منجر به ایرا ایز، شتر درباره نماز استیو ب یناظر به حکم شرع

د بتوان یاما شا، ا نشسته به جا آوردیده یمثل نماز را خواب یبخوابد و ناچار شود اعمال یمدت

ع المؤذن یوسأله بز«: ت آمدهیدر روا. ز استید جایمروار آب یجه گرفت که عمل جراحینت

لقى على قفاه کذا یزعمون أنه یإنهم : فقلت، افعلی: فقال ل ینید أن أقدح عیأر یإن: فقال له

عرض کرد من ) ع( ع مؤذن به امام صادقیبز«ی عنی]1[ »افعل: قال، قاعدا یصلیا ال ومیوکذا 

گفت ) عیبز، (ن کار را بکنیامام فرمودند ا، چشمم انجام دهم يبرا یخواهم عمل جراح یم

د یبه پشت بخوابد و با ید مدتیچشم انجام دهد با یکه عمل جراح یند شخصیگو یاطبا م

ن امر یشود که ا یت معلوم مین روایاز ا ».ن کار را بکنیفرمودند اامام ، نشسته نماز بخواند

هوده بود بخاطر آن نماز ترك یرا اگر بیست زیهوده هم نیست و مباح است و البته بیحرام ن

  .شد ینم

نتزع یه الماء فینیع یکون فیوسأله سماعۀ بن مهران عن الرجل «: گر آمدهید یتیدر روا

متنع من الصالة إال یوما أو أقل أو أکثر فین یرة أربعیام الکثیعلى ظهره األ یستلقیالماء منها ف

) ع( سماعه بن مهران از امام صادق«ی عنی]2[ »ال بأس بذلک: فقال؟ ماء وهو على حالهیإ

د به پشت یکند و با یکه چشمش آب آورده و آب چشم را خارج م ید درباره شخصیپرس

، تواند نماز بخواند مگر با اشاره و با همان حال ینم، ترشیا بیبخوابد مدت چهل روز کمتر 

  «.ندارد یامام فرمودند اشکال
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ذهب بصره یعن الرجل والمرأة ) ه السالمیعل( سألت أبا عبد اهللا«: آمده يگریت دیدر روا

 »ذلک یفرخص ف یصلیا کذلک یلۀ مستلقین لیک شهرا أو أربعینداو: قولونیه األطباء فیأتیف

، دهد یاش را از دست م یینایکه ب یا زنیدم درباره مرد یپرس) ع( امام صادق از«ی عنی]3[

د به یبا، میکن یا چهل روز شما را درمان میک ماه یند که به مدت یگو یند و میآ یبان میطب

به  يا ت اشارهین روایدر ا ».امام هم اجازه دادی، ده نماز بخوانیو خواب یپشت بخواب

از آنجا که طول درمان  یآمده ول ییناینشده و فقط از دست رفتن باه یا آب سید یمروار آب

  .است يمارید بتوان گفت که مراد همان بیا چهل روز است شای یهمان س

 یفقال ل ینید أن أقدح عیأر یالسالم إن هیعبد اهللا عل یقلت ألب«: دیگو یم يگریت دیروا

 یصلینام على ظهره کذا وکذا وال یللرجل أن  ینبغیزعمون أنه یاستخر اهللا وافعل قلت هم 

امام ، خواهم چشمم را عمل کنم یگفتم م) ع( به امام صادق«ی عنی]4[ »قاعدا فقال افعل

ن ین است که خوب است در چنیت دال بر این روایا ».فرمودند استخاره کن و انجام بده

عنوان استخاره ات به یالبته آنچه در روا، انسان استخاره کند و با خدا مشورت کند يموارد

ند چه در دل او قرار ید و ببیبگو »ر اهللا برحمتهیاستخ« ن است که انسان صد مرتبهیآمده ا

  .ردیگ یم

  و رطوبت چشم يتار يبرا يا سرمه

ی، دعو لیمحمد أسأله أن  یسى شدة فکتبت إلى أبیت من علۀ عیلق«: ت آمدهیدر روا

کحال اکحلها فوقع بخطه  یصف لیه أن یکتبت إل یتنیلی: نفس یفلما نفذت الکتاب قلت ف

ک أن یأردت أن أصف لک کحال عل: سالمتها إذ کانت احداهما ذاهبۀ وکتب بعده یدعو لی

: قال. بس من الرطوبۀییها من الغشاء ویجلو ما فیا فانه یر مع االثمد کافورا وتوتیتص

شدم و به  مواجه یبخاطر مشکل چشمم با سخت«ی عنی]5[ »به فصحت یفاستعملت ما أمرن

ش خودم ینامه را فرستادم پ یوقت، م دعا کندینوشتم و از او خواستم برا) عي (امام عسکر

امام ، کند که با آن سرمه بکشم یبه من معرف يا نوشتم که سرمه یاو م يکاش برا يگفتم ا
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و بعد از ، از چشمانم کور شده بود یکیچون ، جواب داد و دعا کرد که چشمم خوب شود

را یز، ایتوت، کافور، بر تو باد اثمد، کنم یمعرف يا شما سرمه يکه برا یشما خواستآن نوشت 

ن ید من هم از ایگو یمي) راو، (کند یکند و رطوبت چشم را قطع م یچشم را برطرف م يتار

به آن سنگ  یبراق است است که در فارس یاثمد سنگ ».استفاده کردم و چشمم خوب شد

 یخواهند آن را معرف یم یآورند و در مکه وقت یاثمد را از اصفهان ممعموالً ، ندیگو یسرمه م

اصفهان  یم که در حوالیت هم داریدر روا، است ین سنگ اثمد اصفهانیند که ایگو یکنند م

شتر معلوم یقات بیپس از تحق، شود یل به سرمه میشود و تبد یاست که آبش منعقد م يرود

ن سنگ سرمه اصفهان را یا ایصفهان وجود دارد که گوبه نام ا ییشد که در هندوستان هم جا

د قبل ین مشکل بایرفع ا يکند و برا یجاد خارش میدر چشم ا یاثمد کم، آورند یاز آنجا م

ا چهار روز آب آن را یآن را به مدت چهل روز در آب قرار داد و هر سه ، دن سنگیاز کوب

اب و نرم یرا حت تر آس ن حالت همیاب کرد در ایعوض کرد سپس آن را خشک و آس

ن نام است که در یبه هم یکافور در اصل برگ درخت. کند یجاد خارش نمیشود و هم ا یم

است و بهتر است که کافور  ییایمیکه در بازار موجود است ش يکافور ید ولیرو یقا میآفر

 شود و یرنگ است که از آن به عنوان سرمه استفاده م یآب یا سنگیتوت. ه شودیته یاصل

  .ندیگو یبه آن سنگ کبود م یباشد که در فارس ید همان سنگیشا

ک بصبر مع االثمد یعل«: دیگو یم ن تفاوت کهیز آمده با این يگریت در نقل دین روایهم

اعتبارش  ینقل قبل  البته »ایبر تو باد صبر و اثمد و کافور و توت«ی عنی]6[ »ایوکافورا وتوت

  .تر هم است حیشتر صحیشتر است و به احتمال بیب

  )ح السبلیر( شود یش مو در چشم میکه موجب رو یالتهاب

  .ار نادر استیبس يمارین بیالبته ا
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ق یفإنه نافع للفالج العت«: ه آمدهیشاف يدرباره دارو، ه استیشاف ين درمان دارویاول

فلج کهنه و  يبرا«ی عنی] 7[ »نیالع یتنبت الشعر ف یح التیالر یح السبل وهیور. . . ثیوالحد

  «شود یش مو در چشم میکه سبب رو یالتهاب، ح السبلیر يو برا، . . . د استیتازه مف

کثرة «: آمده) ع( از امام صادق یتیدر روا يمارین بیاز ا يریشگین درمورد پیهمچن

 »نیالع یأمن من خروج الشعر فیوالخامس . . . اءیأمن صاحبها من خمسۀ أشیالعطاس 

شود از خارج شدن  یمن میا، پنجم، . . . کند یمن میز ایعطسه کردن از پنج چاد یز«ی عنی]8[

  .ت را داشته باشدین خاصیهم ا ید عطسه مصنوعیشا ».مو از چشم

فدعا «: آمده) ع( از امام کاظم یتیدر روا، است یحان کوهیا ریگر بادروج یدرمان د

ذهب یالطعام و یشهیو، فتح السددیأحب أن أستفتح به الطعام فإنه  یإن: وقال، بالباذروج

اورند و فرمودند من دوست یبی) حان کوهیر( امام فرمورند بادروج«ی عنی]9[ ». . .بالسبل

کند و سبب اشتها به غذا  یرا راه بسته شده را باز میم را با بادروج شروع کنم زیدارم غذا

، باشد یم یدار صدق کافمصرف بادروج قبل از اغذا به مق ».برد ین میشود و سبل را از ب یم

که به آن بالنگو هم گفته ، رندیگ یم یاست که از آن تخم شربت یاهیهمان گ یحان کوهیر

  .ه تفاوت داردیبادروج با بادرنجبو، شود یم

  يکور شب

کنم به  یت میشکا، عرض کردم) ع( به امام کاظم«: ت آمدهیدر روا، درمان آن دعا است

اد یبه من  يزید چیدان یاگر صالح م، ام کور شده که در چشم دارم و شب یشما از مشکل

ها یاللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ ف﴿س یه را بنوین آیامام فرمودند ا، دیبده

ف احبصالْم احبصیم رد کَبا کَوۀُ کَأَنَّهاجۀٍ الزُّجاججی يزکَۀٍ زاربرَةٍ من شَجم ۀٍ لَّا یوقَدتُون

لَا غَرْبِیشَرْقیۀٍ یۀٍ وز ا یکَادیتُهلَى نُورٍ یضع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو یءدن  يهم نُورِهل یاللَّه شَاء

بِکُلِّ شَیو اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه یضْرِبلع یءسپس  يا شهیش یسه مرتبه در ظرف، ]10[﴾م

ل سرمه یکمتر از صد م، شه قرار بده و با آن سرمه بکشیک شیو آب آن را در  يآن را بشو
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نوشتن از زعفران و  ي] بهتر است که برا11[ ».دم و چشمم خوب شد و بهتر از قبل شدیکش

ت در ین روایا. ده شودشستن از آب باران استفا يا زعفران تنها استفاده شود و برایمشک و 

مانند احکام و  یات طبیم که رواییگو یالبته ما م، ستیمعتبر ن یلیمکارم االخالق آمده و خ

نه شده و الزم ین زمیبوده که در ا ين کاریچون اول یه در کار باشد ولیست که بحث تقیفقه ن

  .ات توجه شده استیاالمکان به اعتبار روا یبود که مستحکم باشد پس حت

  احساس رگ زدن در چشم

حتى تورم  ینیع یوضربانا ف یواضراس یرأس یجانا فیه هیشکوت إل«: ت آمدهیدر روا

ه من هذا السکر یک بهذا الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب علیه السالم علیمنه فقال عل یوجه

قبل ان  یلتیفعالجته من ل یقال فانصرفت الى منزل، دفع ضررهیسکنه ویالطبرزد واکثر منه فانه 

ت کردم به یشکا«ی عنی]12[ ».ت بحمد اهللا ومنهیه فاصبحت وقد عوفیانام وشربته ونمت عل

و رگ زدن در چشم همراه با درد ، میها و دندان، که در سر داشتم یجانیاز ه) ع( امام صادق

آن را فشار بده و آبش را ، استفاده کن یامام فرمودند از کاسن، که صورتم ورم کرده ییتا جا

، کند یدهد و ضررش را دفع م ینش مین تسکیا، زیاد بریآن از شکر تبرزد ز ير و رویبگ

و ، ن دارو را استفاده کردمید رفتم به خانه خودم و همان شب قبل از خواب ایگو یشخص م

در ، ه به نبات استیشکر تبرزد شب ».و صبح که شد خوب شدم، دمیدم و خوابیآن را نوش

ن گونه بدست یج ایشکر سرخ را یشکر است ولین يرو یرنگ قرمز يها اصل شکر دانه

بد آن ، دهند تا سفت شود یآتش قرار م يرند و رویگ یشکر را تحت فشار مید که آب نیآ یم

و بار دوم که ی، ند شکر سجستانیگو یک مرحله که صاف کنند به آن م، یکنند یرا صاف م

آنچه در بازار به عنوان شکر . ندیگو یشود و به آن شکر تبرزد م یکنند سخت م یصاف م

  .شکر استیند که از نیگو یشود و م یل وارد میگردد در اصل از برز یعرضه م يا قهوه

  چشم يتار
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الرأس شفاء من  یالحجامۀ ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان اول حجامت سر است

ی عنی]13[ ».داعن والصیمن الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمۀ الع: سبع

و ی، و خواب آلودگی، سیو پ، و جذام، جنون، است يماریحجامت سر درمان هفت ب«

  «.گرنیو م، چشم يو تار، درد دندان

ه اربعۀ اشهر فهو یفإذا اتى عل«: ه آمدهیشاف يدرباره دارو، ه استیشاف يدرمان دوم دارو

 »ل إذا نامیاخذه باللیاخذ الرجل إذا مشى ی ين والنفس الذیالع یکون فید من الظلمۀ یج

نفس در حال  یتنگ يد است و برایچشم مف يتار يهرگاه چهار ماهه شود برا«ی عنی]14[

عروق  ینفس موقع راه رفتن به علت گرفتگ یتنگ ».شب موقع خواب مصرف کند، راه رفتن

  .افتدیاتفاق بتواند  یم یآسم در هر حالت، کرونر قلب است و با آسم تفاوت دارد

الخضاب أفضل من نفقۀ  یدرهم ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان سوم خضاب است

جلو الغشاوة عن یو، نیح من االذنیطرد الر: یه أربع عشرة خصلۀیوف، ل اهللایسب یألف درهم ف

ک درهم خرج کردن در رنگ کردن مو بهتر است ی«ی عنی]15[ ». . .میاشین الخیلیو، البصر

التهاب گوش را طرد ، ده داردیو در آن چهارده فا، کردن هزار درهم در راه خدااز خرج 

  «. . .کند یها را نرم م نوسیو س، کند یچشم را برطرف م يو تار، کند یم

  .1036ح، 361ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [1]

  .1035ح، 361ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [2]

  .410ص، 3جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من  [3]

  .148ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .534ص، 3ج، ابن شهر آشوب، طالب یمناقب آل اب [5]

  .605، 7جی، د هاشم البحرانیالس، نۀ المعاجزیمد [6]

  .249ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [7]

  .355صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [8]
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  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  35هیآ، سوره نور [10]

  .375صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .138ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .126ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]

  .497ص، خ صدوقیش، الخصال [15]
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  94/02/13 چشم يها يماریدرمان ب 51

  ا التهاب چشمیرمد 

شود و  یچشم قرمز م، دیآ یاست که در چشم بوجود م یجانیالتهاب و ه یرمد به معن

د گفته شود که رمد همان ورم ملتحمه ید در طب جدیالبته شا، همراه با درد و سوزش است

شتر موارد یعلت آن در ب. شود یها و قرمز شدن چشم م اما رمد شامل کل التهاب، است

مانند مگس به چشم  یا حشراتیتواند از دست خود فرد  یاست که م یکروب و آلودگیم

  .منتقل شود

ن وهو أرمد فقال له أبو یر بن أعیه بکیعل کنت عند أبى عبد اهللا فدخل«: ت آمدهیدر روا

ه قال ینیده من الغمر مسحها على عیصنع قال إذا غسل یف یرمد فقال وکیف یعبد اهللا الظر

شد ) ع( ر وارد بر امام صادقیبک، بودم) ع( نزد امام صادق«ی عنی]1[ »ففعلت ذلک فلم أرمد

قاً یکه نکات را دق یکس( فیا ظریکنم آ یامام فرمودند تعجب م، که مبتال به رمد بوده یدر حال

 یامام فرمودند زمان؟ ر عرض کرد پس چکار کندیبک؟ شود یمبتال به رمد م) کند یت میرعا

ر یبک، دستانش را بر چشمش مرور دهد، دیشو یمانده غذا م یکه دستش را بعد از غذا از باق

ت امام فرمودند ین روایدر ا ».گر مبتال به رمد نشدمین کار را کردم و دید من هم همیگو یم

توان گفت که  یشود پس م یت کند به رمد مبتال نمیف باشد و نکات را رعایکه ظر یکس

  .است یعلت رمد آلودگ

م یتقل«: ت آمدهیدر روا، شنبه است رمد گرفتن ناخن در روز پنج يبرا يریشگین پیاول

شنبه رمد را دفع  روز پنجناخن گرفتن در «ی عنی]2[ »دفع الرمدیس یوم الخمیاألظافر 

  .د مستمر انجام شودین عمل بایالبته ا ».کند یم

ی عنی]3[ »نهیس لم ترمد عیمن أدمن أخذ أظفاره کل خم«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «شود یمبتال به رمد نم، شنبه که ادمان کند ناخن گرفتن در هر پنج یکس«
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بدأ یس یقلم اظفاره کل خمیانه کان «: آمده) ع( ت از امام صادقین در روایهمچن

امام («ی عنی]4[ ».سر وقال فعل ذلک کان اخذ امانا من الرمدیبدأ باالیمن ثم یبالخنصر اال

از انگشت کوچک دست راست شروع ، گرفت یشنبه م ش را در هر پنجیها ناخن) ) ع( صادق

ن کار یکه ا یو امام فرمودند کس، کرد یکرد سپس از انگشت کوچک دست چپ شروع م یم

  «.رد از رمدیاست که امان نامه بگ یمانند کس، دهد یرا انجام م

 یتیشنبه خصوص ک بار باشد و روز پنجیهر هفته ، شنبه ممکن است منظور از هر پنج

شنبه  پنج يم برایتوان یر دارد میو درمان تأث يماریم که زمان در بیریاگر بپذ، نداشته باشد

  .میت قائل شویخصوص

بتدئ من االبهام إلى الخنصر امن یوم االربعاء ی یمن اقتص ف«: ندیفرما یم) ع( صادقامام 

رد و از انگشت شست یش را در روز چهارشنبه بگیها که ناخن یکس«ی عنی]5[ »من الرمد

  «.شود یمن میاز رمد ا، شروع کند تا انگشت کوچک

االربعاء فبدأ بالخنصر  ومیره یمن قلم أظاف«: آمده) ع( از امام صادق يگریت دیدر روا

رد و یش را در روز چهارشنبه بگیها که ناخن یکس«ی عنی]6[ ».سر کان له أمان من الرمدیاال

  «.از رمد است یمنیاو ا ين برایا، از انگشت کوچک دست چپ شروع کند

 یالبته باهم تناف، دارند یاختالفات یات قبلیستند و با روایمعتبر ن یلیر خیت اخیدو روا

ت استفاده کرد که ناخن گرفتن هم در چهارشنبه و هم در یتوان از هر دو روا یو م، دندارن

 ين روزهایب یچ تفاوتیجه گرفت که هیتوان نت یالبته نم، از رمد است يریشگیشنبه پ پنج

  .ستیگر هفته نید

ومن اخذها کل جمعۀ ، ناهیس لم ترمد عیمن اخذ من اظفاره کل خم«: آمده یتیدر روا

رد مبتال یشنبه بگ ش را در روز پنجیها که ناخن یکس«ی عنی]7[ »تحت کل ظفر داءخرج من 

 يماریک بی یر هر ناخنیرد از زیش را بگیها در روز جمعه ناخن یو کس، شود یبه رمد نم

  .ت خود را داردیشود که هر روز خصوص یت معلوم مین روایاز ا ».شود یخارج م
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ا همان ین یاطیر ناخن محل قرار گرفتن شیگر آمده زیات دیهمان طور که در روا

شود پس  یاز رمد م یمنیباعث ا یزگیت پاکیها است و مرتب تاخن گرفتن و رعا کروبیم

  .است یکروب و آلودگیتوان گفت که علت رمد م یم

  .ت آن قبالً ذکر شدیمسح دو چشم بعد از شستن دستان است که روا يریشگین پیدوم

زند در  یکه عطسه م یاگر کس، سوره حمد استمسح صورت با  يریشگین پیسوم

  .از رمد است يریشگین پیا، دستش سوره حمد بخواند و صورتش را مسح کند

أمن من ، من قرأها إذا عطس مرة ومسح بها وجهه: الحمد«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

که سوره  یکس«ی عنی]8[ »والرعاف، والکلف، والجرب، نیالع یاض فیوالب، والصداع، الرمد

و از ، شود از رمد یمن میو صورتش را مسح کند ا، اگر عطسه کند، ک باریخواند  یحمد را م

 ».دماغ شدن و خون، اه در صورت و بدنیس يها و لکهي، و گر، چشم يدیو سف، گرنیم

جه یکه در نت یرد و دست رطوبتیگ یصورت م يعتاً هنگام عطسه دست را جلویانسان طب

ت مسح ین روایست که مراد در ایکند و معلوم ن یبا دست برخورد م شود یعطسه خارج م

د پاك نمود و بعد سوره حمد خواند و مسح ینکه دست را بایا این دست است یصورت با هم

مشکل ، از عطسه صورت مسح شود ینکه به همان صورت و با رطوبت ناشیرفتن ایپذ، کرد

ت موجود است و یک رواین یرد فقط همن مویدر ا یاز طرف، ن احتمال وجود داردیا یول

کروب یندارد و نوعاً مملو از م یتیاز آنجا که آب دهان خاص. ستیگر در دست نیات دیروا

  .ن کار انجام شودین است که با دست خشک و پاك ایاست پس بهتر ا

امام فرمودند ، ت کردم از رمدیشدم و به او شکا) ع( وارد بر امام صادق«: ت آمدهیدر روا

 ییشویکه دستانت را بعد از غذا م یسپس فرمودند زمانی؟ خواه یم یزگیق در پاکیا راه دقیآ

من ، ن را بگو الحمد هللا المحسن المجمل المنعم المفضلیت را مسح کن و سه مرتبه ایابروها

  [9[ ».گر مبتال به رمد نشدمین کار را کردم و دیهم ا
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شود که اگر  ین نکته استفاده میاز غذا و از ان کار بعد ید کرده به انجام ایت مقین روایا

 يماریشود و باعث ب یها م کروبیماندن غذا دور دهان باعث جذب م یباق، غذا بخورد یکس

  .شود یم

از  يبه محمد راز یشخص«: در کتاب المسلسالت آمده، گر نگاه کردن به قرآنیدرمان د

از ، شدم یمن هم به رمد مبتال م، کناد به قرآن نگاه یگفت زي) محمد راز، (ت کردیرمد شکا

عبداهللا بن ( و، ت کردمیشکا) ) ص( امبریاز اصحاب پ یک(ی ن امر به عبداهللا بن مسعودیا

) ص( امبرین امر به پیشدم و از ا یمن مبتال به رمد م، اد قرآن را نگاه کنیگفتند که ز) مسعود

شدم و از  یمن هم مبتال به رمد م ،اد به قرآن نگاه کنیفرمودند ز) ص( امبریت کردم و پیشکا

] نگاه کردن 10[ ».اد به قرآن نگاه کنیفرمود ز) لیجبرئ، (ت کردمیل شکاین امر به جبرئیا

  .است يریشگیبه قرآن هم درمان و هم پ

ومحاها وسحق ، من کتبها بماء المطر«: ت آمدهیدر روا، گر سوره فصلت استیدرمان د

که سوره  یکس«ی عنی]11[ ».نیوماء الع، اضیوالب، الرمدنفع من ، واکتحل به، بمائها کحال

و ، اب کندیرا آس يا سد و سپس آن را پاك کند و با آن آب سرمهیفصلت را با آب باران بنو

ن ید ایالبته شا ».و آب چشم، چشم يدیو سف، رمد يماریب يد است برایمف، سرمه بکشد

  .باشد یجه اجتهاد بعضیت نتیروا

من احتجم فنظر «: ت آمدهیدر روا، هفتم نگاه کردن به خون اول حجامت است يریشگیپ

که حجامت  یکس«ی عنی]12[ »الى أول محجمۀ دمه امن من الرمد الى الحجامۀ االخرى

رمد  يماریشود از ب یمن میا، شود نگاه کند یکه از او گرفته م ین خونیکند سپس به اول یم

ت دو ین روایدر مورد ا. میدرد هم دار را در مورد گردن تین روایمشابه ا »ي.تا حجامت بعد

نکه اگر یگر ایت را دارد و احتمال دین خاصین که خود حجامت ایا یکیاحتمال وجود دارد 

، سبزه، از آنجا که نگاه کردن به قرآن. شود یمن میبه خون اول حجامت نگاه کند از رمد ا

د بتوان گفت که نگاه یشا، ذکر شده یآنها خواص يات آمده و برایدر روا. . . با ویصورت ز
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حجامت  ین است که هرگاه کسیاط در ایدارد و احت یتیکردن به خون اول حجامت هم خاص

  .کرد به خون اول هم نگاه کند

ه أبو یفکتب إل«: ت آمدهیدر روا، است) ) ع( امام باقر( گر سرمه ابو جعفریدرمان د

جزء کافور ) ه السالمیعل( جعفر یمنعک من کحل أبیابتداء من عنده ما ) ه السالمیعل( الحسن

کتحل من یکتحل منه مثل ما یرة ینخالن بحریعا ویدقان جمیوجزء صبر اصقوطرى  یرباح

کتحل به فما یفکان : قال، الرأس وتخرجه من البدن یالشهر تحدر کل داء ف یاإلثمد الکحلۀ ف

نوشت چرا با سرمه امام ) میسل( به او) ع( امام کاظم«ی عنی]13[ ».ه حتى ماتینیاشتکى ع

هر دو باهم ي، ک جزء صبر اصقوطریو  یاحیک جزء کافور ری، یکش یسرمه نم) ع( باقر

و با آن سرمه بکشند همان گونه که با اثمد سرمه ، ک گازیاب شوند و الک شوند با یآس

کند و آن  یکه در سر است را خارج م يماریهر ب، ک بار در ماه سرمه بکشند، یکشند یم

چشم  يماریو مبتال به ب، دیکش یک بار سرمه می یاو هم ماه، کند یرا از بدن خارج م يماریب

گرن و یگر سر از جمله مید يها يماریشامل ب يریشگین پید ایشا ».ا رفتینشد تا از دن

ر و صبر زرد است ذکر کافو، که شامل اثمد يدر مورد سرمه کافور، ز شودین. . . قه ویشق

ک بار ی یکافور و صبر زرد ماه يت براین روایچون در ا ینشده چه مقدار استفاده شود ول

د بتوان گفت که یو شا. میکن یه میک بار توصی یرا ماه يما هم سرمه کافور، ه شدهیتوص

  .شتر هم استفاده کردیتوان ب یک بار و می ید حداقل ماهیگو یت میروا

  .377ص، 2جی، الفتح اإلربل یابن أب، کشف الغمۀ [1]

  .127ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [2]

  .491ص، 6جی، نیخ کلیشی، اصول من الکاف [3]

  .84ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .437ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [5]

  .65صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [6]
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  .84ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .388ص، 8جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [8]

  .292ص، 6جی، نیخ کلیشی، اصول من الکاف [9]

  .109صی، جعفر بن احمد قم، المسلسالت [10]

  .313ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [11]

  .58ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .383ص، 8جی، نیخ کلیشی، اصول من الکاف [13]
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  94/02/14 چشم يها يماریدرمان ب 52

  .رمد است يماریب يها صحبت راجع ادامه درمان

امبر مبتال یکه پ یزمان«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، است) ص( امبریاز پ ییدرمان نهم دعا

کردند  ین کلمات دعا میا از اصحاب با ایاز اهل خانه  یکیا یا خودشان یشدند  یبه رمد م

ه یوارنى ف یوانصر نى على من ظلمن ین منیواجعلهما الوارث يوبصر یبسمع یاللهم متعن

  [1[ »ي.ثار

دم که یآمدم و د) ع( نزد امام صادق يروز«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان دهم 

دم یآن روز وارد بر امام شدم و د يسپس فردا، امام يغمناك شدم برا، بود امام مبتال به رمد

درمان کردم و  يزین رمد را با چیامام فرمودند من ا، دمیاز امام درباره آن پرس، رمد ندارد

ن عوذه یکند از ا یعرض م يراو، ذ کردمیخود را با آن تعو، ن عوذه است که من دارمیآن ا

اش است اعوذ بعزة اهللا اعوذ بقدرة اهللا اعوذ بعظمۀ اهللا  ن نسخهیمودند اامام فر، به من خبر بده

اعوذ بجالل اهللا اعوذ بجمال اهللا اعوذ ببهاء اهللا اعوذ بغفران اهللا اعوذ بحلم اهللا اعوذ بذکر اهللا 

 ینیهم على ما احذر واخاف على عیه وعلیاعوذ برسول اهللا اعوذ بآل رسول اهللا صلى عل

بحولک  یب اذهب عنیوما اخاف منها وما احذر اللهم رب الط ینیواجده من وجع ع

  [2[ »وقدرتک

 يشود که خرما برا یات استفاده میاز مجموعه روا، ز از خرما استیازدهم پرهیدرمان 

ن سلمان وأبى ذر رضى اهللا عنهما قال یاشتکت ع«: ت آمدهیدر روا. چشم بد است يماریب

هما قال لکل واحد منهما ال تنم یوسلم عائدا لهما فلما نظر ال ه وآلهیصلى اهللا عل یفأتاهما النب

 ».ک اهللا عز وجلیعافیک وال تقرب التمر حتى ینیا من عیسر ما دمت شاکیعلى الجانب اال

 یوقت، ن دو آمدندیادت ایبه ع) ص( امبریمار شد و پیسلمان و ابوذر چشمشان ب«ی عنی]3[

به  ين مشکل را در چشم داریکه ا یآنها فرمود تا زمانبه هرکدام از ) ص( امبرید پیآنها را د

  «.ک نشو تا خدا تو را درمان کندیو به خرما نزد، سمت چپ نخواب
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الرَّمد فَإِنَّه  یض إِلَّا منَ التَّمرِ فیحمى الْمرِیأَنَّه نَهى أَنْ «: کند ینقل م) ص( امبرینعمان از پ

کُنْ لَک بد یا سلْمانُ أَ تَأْکُلُ التَّمرَ و أَنْت رمد إِنْ یالتَّمرَ و هو رمد فَقَالَ أْکُلُ ینَظَرَ إِلَى سلْمانَ 

 یز نهیاز پره) ) ص( امبریپ(«ی عنی]4[ »سرَىینک الْیمنِ إِنْ رمدت بِعیفَکُلْ بِضرْسک الْأَ

دند یبه سلمان نگاه کردند و د) ص( امبریرا پیز، رمد يماریز از خرما در بیفرمودند مگر پره

سلمان  يا فرمودند) ص( امبریو پ، که مبتال به رمد بود یخورد در حال یکه سلمان خرما م

که چشم  یدر صورتي، اگر ناچاری؟ رمد هست يماریکه مبتال به ب یدر حال يخور یخرما م

  «.چپ مبتال به رمد باشد با دندان راست خرما بخور

ت یدر روا، زندیر یاست که در چشم م يا ا قطرهیره پودر یذر، ره استیگر ذریدرمان د

ذرها : یقال؟ نه بالنهار وهو صائمیذر عیشهر رمضان هل  یبه الرمد فیصیسألته عمن «: آمده

که  یدرباره کس) ) ع( از امام رضا( سؤال کردم«ی عنی]5[ ».ذرها وهو صائمیإذا أفطر وال 

در ، درمان چشم است يرا که برا يا تواند گرده یا میآ، رمضانشود در ماه  یمبتال به رمد م

و در ، زدیافطار کرد بر یامام فرمودند وقت؟ که روزه است یدر روز و در حال، زدیچشم بر

رسد و  یق چشم به حلق مین باشد که دارو از طرید علت ایشا ».ن کار را نکندیحال روزه ا

ا ضرر یده ندارد ین دارو فایاست که درحال روزه ان ید علت ایکند و شا یروزه را باطل م

  .نشده است یختن دارو در چشم از مبطالت روزه معرفیالبته ر. دارد

کتحل المحرم ان هو ی«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، گر زعفران و مشک استیدرمان د

بکشد که  يا محرم اگر مبتال به رمد شد سرمه«ی عنی]6[ ».ه زعفرانیس فیرمد بکحل ل

 يشده حاو یدرمان رمد استفاده م يکه برا يا شود که سرمه یمعلوم م ».زعفران ندارد

د از ید از عطر استفاده کند و زعفران هم معطر است پس بایزعفران بوده و چون محرم نبا

ات ذکر شده یاد دارم مشک هم در روایو تا آنجا که در . بکشد که زعفران ندارد يا سرمه

  .است

  یینایضعف ب
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ذکر شده که برطرف  يات اموریند و در روایا را خوب نبیچشم اش یعنی یینایضعف ب

  .یینایت بیتقو یعنیات جال یدر روا، کند یر میتعب »جال« به یکننده ضعف چشم است و گاه

ن قبل یدیغسل ال«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ها قبل و بعد از غذا درمان اول شستن دست

شستن «ی عنی]7[ ».جلو البصریاب ویالعمر وإماطۀ للغمر عن الث یادة فیالطعام و بعده ز

رد یگ یراهن را میف شدن پیکث يکند و جلو یاد میعمر انسان را ز، ها قبل و بعد از غذا دست

د بتوان گفت که اگر انسان دست و دهانش را قبل و بعد از یشا ».کند یت میرا تقو یینایو ب

  .شود یم يماریشود و سبب ب یف میچشمش ضع، دیغذا نشو

 یادة فین قبل الطعام وبعده زیدیغسل ال«: آمده) ع( ریاز حضرت ام يگریت دیدر روا

، شستن دستان قبل و بعد از غذا«ی عنی]8[ ».جلو البصریاب ویالرزق وإماطۀ للغمر عن الث

  «.کند یمت یرا تقو یینایو ب، از لباس است یو برطرف کننده آلودگ، کند یاد میرا ز يروز

 ».صحح البصریالهم و ینفیالفقر وبعده  ینفیالوضوء قبل الطعام «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

هم و غم ، کند و بعد از غذا یفقر را برطرف م، شستن دست و صورت قبل از غذا«ی عنی]9[

  «.شود یم یینایب یکند و سبب سالمت یرا برطرف م

جلو یذهب بالدمعۀ ویالسواك «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان دوم مسواك زدن است

ت یرا تقو یینایو ب، کند یچشم را برطرف م يزیمسواك زدن اشک ر«ی عنی]10[ ».البصر

  «.کند یم

 یینایمسواك زدن ب«ی عنی]11[ »جلو البصریالسواك «: ز نقل شدهین) ع( ریاز حضرت ام

  «.کند یت میرا تقو

، السواك من السنۀ یا علی«: ندیفرما یم) عی (ه حضرت علیت خود یدر وص) ص( امبریپ

، امبران استیمسواك زدن از سنت پ یعل يا«ی عنی]12[ »جلو البصریو، وهو مطهرة للفم

  «.کند یت میرا تقو یینایکند و ب یدهان را پاك م
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ب یطیفإنه ، کم بالکحلیعل«: کند ینقل م) ص( امبریاز پدرانش و از پ) ع( امام صادق

النه إذا استاك نزل البلغم : قال؟ ف هذایک: قلت: قال. جلو البصریکم بالسواك فإنه یوعل، الفم

را  یینایرا بید زیمسواك بزن. . . «ی عنی]13[ ».ب الفمیفجال البصر وإذا اکتحل ذهب البلغم فط

انسان  یرا وقتیپاسخ دادند ز) ص( امبریپ؟ کند چگونه است یسؤال م يراو، کند یت میتقو

ت علت ین روایا ». . .شود یم یینایت بیشود و سبب تقو یند بلغم خارج مز یمسواك م

رد و در اثر مسواك یگ یحرکت خون را م يرا بلغم جلویکند ز یم یرا بلغم معرف یینایضعف ب

د بلغم را یابتدا بایی، نایدرمان ضعف ب يتوان گفت که برا یپس م. شود یزدن بلغم خارج م

. ا حجامت استفاده کردیبلغم زدا  يدرمان بلغم مثل دارو يها روشتوان از  یدرمان کرد و م

شود  یجاد بلغم مین علت که موجب اید بتوان گفت که نشستن دهان بعد از غذا به همیشا

د یسف يها گلبول، کروبیرا در اثر ماندن غذا در دهان و جذب میز، کند یف میرا تضع یینایب

د که یسف يها گلبول يها کنند و کشته یها مبارزه م کروبیابند و با می یش میدر درهان افزا

مسواك زدن با ، ده بنده منظور از مسواكیالبته به عق. ابدی یش میافزا، همان بلغم هستند

  .چوب اراك است

جلو یاختضبوا بالحناء فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان سوم استفاده از حنا است

را  یینایرا بیز، دیحنا ببند«ی عنی]14[ »سکن الزوجۀیو، حیرب الیطیو، نبت الشعریو، البصر

و زوجه را آرام ، کند یبو م و بدن را خوش، شود یش مو میکند و سبب رو یت میتقو

  «.کند یم

الخضاب أفضل من  یدرهم ف یا علی«: ت فرمودندیوص) عی (به حضرت عل) ص( امبریپ

، نیح من االذنیطرد الریه أربع عشرة خصلۀ یوف، ل اهللا عزوجلیسب یره فیغ یألف درهم ف

ک درهم در رنگ کردن مو خرج کردن بهتر از هزار ی یعل يا«ی عنی]15[ ». . .جلو البصریو

ن یا »کند یصدا و التهاب گوش را برطرف م، ده داردیو چهارده فا، درهم در راه خدا است

اگر . شود یشامل حنا هم م یت درباره رنگ کردن مو است و اختصاص به حنا ندارد ولیروا
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اند و  استفاده نکرده یخوب يا حنایشوند  یافراد در اثر استفاده از حنا دچار سردرد م یبعض

  .در سرشان وجود دارد يماریک مشکل و بیا ی

ان الشعر على الرأس «: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، سر است يدن مویدرمان چهارم تراش

ی عنی]16[ »نوره ید فیزیو، البصر یجلیوطم الشعر ، نوره وذهب بضوء، إذا طال ضعف البصر

دن یو تراش، برد ین میو نور چشم را از ب، شود یف میضع یینایب، سر بلند شود يهرگاه مو«

جل ی« آمده پس »جلی« در مقابل »ضعف« تین روایدر ا ».کند یت میرا تقو یینایسر ب

  .است یینایت بیتقو یبه معن »البصر

اه یرفع المیإن اهللا «: کند یت میابن عباس روا، نگاه کردن در چاه زمزمدرمان پنجم 

جلو یها یذهب بالحمى والصداع واالطالع فیوأن ماءها ، ر زمزمیامۀ غیوم القیالعذاب قبل 

 يها خداوند آب«ی عنی]17[ »ومن شربه للجوع أشبعه اهللا، ومن شربه للشفاء شفاه اهللا، البصر

جه را برطرف یو سرگ یجیآب زمزم گ، به جز زمزم، کند یامت رفع مین را قبل از روز قیریش

و هر ، کند یت میرا تقو یینایو نگاه کردن در چاه زمزم ب، کند یگرن را برطرف میو م، کند یم

از آن  یو اگر به خاطر گرسنگ، کند یخداوند او را درمان م، ت درمان از آن بنوشدیکس به ن

که با  ین معنیبه ا، است يقصد ين دارو جزو داروهایا ».شود یبرطرف م یگرسنگ، بنوشد

  .دارد ینوشد آثار متفاوت یکه م یت شخصیتوجه به ن

، نکمیکلوا السفر جل وتهادوه ب«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان ششم خوردن به است

، دیه بدهیگر هدیکدید و به یبه را بخور«ی عنی]18[ »القلب ینبت المودة فیجلو البصر ویفإنه 

ظاهراً خوردن بعه باعث  ».شود ین افراد میو سبب محبت ب، کند یت میرا تقو یینایرا بیز

نکه هم به را بخورند ینه ا، شود یم یه دادن باعث مودت و مهربانیشود و هد یم یینایت بیتقو

ت کننده قلب یات آمده که به تقوین در روایهمچن. ت شودیتقو یینایه بدهند تا بیو هم هد

، ت شودیرا اگر قلب تقویباشد ز يا ت رابطهین دو خاصین ایست که بید نیبع است و

  .شود یم یینایت بیشود و سبب تقو یت میبه چشم هم تقو یرسان خون
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  .83ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .84ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .85ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .144ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، اإلسالمدعائم  [4]

  .111ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .301ص، 5جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [6]

  .290ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .612ص، خ صدوقیش، الخصال [8]

  .139صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .496ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .563ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .481ص، خ صدوقیش، الخصال [12]

  .47صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .121ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [14]

  .123ص، 1ج، خ صدوقیش، هیالفقحضره یمن ال  [15]

  .575صی، س الحلیابن إدر، مستطرفات السرائر [16]

  .159صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات [17]

  .171صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]
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  94/02/15 چشم يها يماریدرمان ب 53

  .ذکر شد یینایضعف ب يها از درمان یبعض

  .درمان هفتم نگاه کردن به سبزه

  .درمان هشتم نگاه کردن به آب روان

ا ، یبایتوان گفت که مراد از صورت ز یالبته م، بایدرمان نهم نگاه کردن به صورت ز

: ندیفرما یم) ع( امام کاظم. خواند یاست که نماز شب م یا صورت کسیاست  یعیطب ییبایز

 »والنظر إلى الوجه الحسن، والنظر إلى الماء الجارى، الخضرةالنظر إلى ، جلون البصریثالثۀ «

و ، نگاه کردن به آب روان، نگاه کردن به سبزه، کند یت میرا تقو یینایز بیسه چ«ی عنی]1[

  «.باینگاه کردن به صورت ز

 یمن قرأ القرآن ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان دهم نگاه کردن به قرآن است

که قرآن را از  یکس«ی عنی]2[ ».نیه وإن کانا کافریره وخفف عن والدالمصحف متع ببص

و از ، رند هرچند کافر باشندیگ یا بر پدر و مادر سبک میدر آن دن، کتاب و با نگاه بخواند

  «.شود ینم یینایکند و مبتال به ضعف ب یاش استفاده م یینایب

ب یط: یه تسع خصالیأن ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است یبرن يازدهم خرمایدرمان 

 یبرن يخرما«ی عنی]3[ »، . . .السمع والبصر ید فیزیو، هضم الطعامیو، ب المعدةیطیو، النکهۀ

و ، کند یو غذا را هضم م، کند یو معده را پاك م، کند یبو م بدن را خوش، ت داردینه خاص

ت را داشته ین خاصیاگر خرما هم یست که انواع دید نیبع ».کند یاد میرا ز یینایو ب ییشنوا

  .تر و بهتر است يقو یبرن يخرما یباشند ول

السمع  ید فیزیأن أکل اللحم «: ت آمدهیدر روا، درمان دوازدهم خوردن گوشت است

مراد تمام انواع گوشت  ».کند یاد میرا ز یینایو ب ییخوردن گوشت شنوا«ی عنی]4[ ».والبصر

  .است
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لبس الخف «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، دن کفش زرد رنگ استیزدهم پوشیدرمان س

 يزییخف چ ».کند یاد میرا ز یینایو ب ییدن خُف شنوایپوش«ی عنی]5[ ».قوة البصر ید فیزی

شده  یه به چکمه است که از جنس پوست و نرم است و پاشنه ندارد و در سفر استفاده میشب

  .شود یامروزه استفاده نم یول

 یینایب يدن کفش برایپوش یبطور کل. کفش است که قسمت عقب را ندارد ینعل نوع

  .د پا برهنه باشدیخوب است و انسان نبا

ا : ینعل سوداء فقال یرجل یه السالم وفیعبد اهللا عل یدخلت على أب«: ت آمدهیدر روا

وتورث ، الذکر یوترخ، تضعف البصر: ها ثالث خصالیحنان مالک وللسوداء أما علمت أن ف

ک بالصفراء یعل: قال؟ فما ألبس من النعال: فقلت: قال) نیومع ذلک من لباس الجبار( الهم

 ».نییمع ذلک من لباس النب یوتدرء الهم وه، وتشد الذکر، تجلو البصر: ها ثالث خصالیفإن ف

امام ، ده بودمیپوش یکه کفش مشک یوارد شدم درحال) ) ع( امام صادق( بر«ی عنی]6[

عرض ، ن سه خصلت داردیکه ا یا ندانستیآی، دن کفش مشکیچه به پوشفرمودند شما را 

و ، کند یو آلت مرد را سست م، کند یف میرا ضع یینایامام فرمودند ب؟ ستیها چ نیکردم ا

را در آن یز، دن کفش زردیبر شما باد پوش، و از لباس جباران است، شود یسبب هم و غم م

آلت مرد ، کند یت میرا تقو یینایامام فرمودند ب؟ ستیها چ نیعرض کردم ا، سه خصلت است

است و  يماریرنگ ب ».ا استیو از لباس انب، کند یو هم و غم را برطرف م، کند یم يرا قو

ل به یکه متما يزرد یعنی »فاقع«. ه شدهیکفش توص يد در لباس استفاده کرد و تنها براینبا

ده بنده همان یبه عق یول یهمان نارنجا یل به قرمز یند زرد متمایگو یم ید است و بعضیسف

. ه شدهیات توصید هم در روایالبته کفش سف. ح استیا زرد روشن صحید یل به سفیزرد متما

  .د کفش زرد را داردیاه را دارد و نه فواینه ضرر کفش سي، ا اما کفش قهوه

از سنت «ی عنی]7[ ».من السنۀ الخف االسود والنعل الصفراء«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.و کفش زرد رنگ است یدن خف مشکیامبران پوشیپ
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ا ید و نمک دریاب کنیشن را آسیآو. شن و نمک استیآو، کننده چشم تین تقویچهاردهم

  .دید و مصرف کنیبه آن اضافه کن یبه اندازه مصرف معمول

اب یآس يد به اندازه مساویکه با. ان و مغز گردو استیزن، کننده چشم تین تقویپانزدهم

ی؟ ما ه: ل لهیفق، اء تجلو البصر وتنفع وال تضریأربعۀ أش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، شوند

را  یینایز است که بیچهار چ«ی عنی]8[ »السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن: فقال

 شنیامام فرمودند آو؟ ستیعرض کردند که آنها چ، ضرر ندارد ینفع دارد ول، کند یت میتقو

قه یز را جمع کرد و طرین چهار چیتوان ا یت مین روایبا توجه به ا ».ان و گردویزن، و نمک

  .است يمصرف هم هر شب به اندازه دو تا سه قاشق غذاخور

  دن استیسرمه کش یینایچشم و ضعف ب يها يماریدرمان ب

 که امام رضا یید شده تا جایار به آن تأکیاست و بس) ص( امبریدن از سنت پیسرمه کش

که به خداوند و  یکس«ی عنی]9[ ».کتحلیوم اآلخر فلیؤمن باهللا والیمن کان «: ندیفرما یم) ع(

ن سنت عمل کنند دچار ضعف یاگر مردم به ا ».امت معتقد است پس سرمه بکشدیروز ق

دن بودند و ید به سرمه کشیدر عراق بود که معروف بود مردمش مق يشهر، شوند ینم یینایب

ه یإن رسول اهللا صلى اهللا عل«: ت آمدهیدر روا. ن شهر نبودینک بزند در ایک نفر که عی یحت

) ص( امبریپ«ی عنی]10[ ».سرىیال یمنى وثالثا فیال ینام أربعا فیکتحل قبل أن یوآله کان 

از  »ل هم در چشم چپیل در چشم راست و سه میچهار م، دندیکش یقبل از خواب سرمه م

چون قبل از خواب  ییبایدن درمان بوده نه زیشود که علت سرمه کش یت معلوم مین روایا

. دن مگر به تعداد فردیفرمودند از سرمه کش ینه) ص( امبریپ یتیدر روا. کردند ین کار را میا

. از چشم راست شروع شود و به چشم راست هم ختم شود، مجموع دو چشم فرد باشد یعنی

سرمه «ی عنی]11[ ».نۀین وهو بالنهار زینفع العیل یباللالکحل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

که  یدر مورد زن) عی (امام عل ».نت استید است و در روز زیچشم مف يدن در شب برایکش

و لَا «: ندیفرما ینت را حرام دانسته و میز، شوهر خود را از دست داده و عذا دار است
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نکه مبتال به یسرمه نکشد مگر ا«ی عنی]12[ »نها فَتَکْتَحلُیع یبها مرَض فیصیتَکْتَحلُ إِلَّا أَنْ 

  «.چشم شود و بعد سرمه بکشد يماریب

: ندیفرما یم) ع( امام صادق. اه استید و آب سیمروار از آب یمنیا، ده سرمهین فایاول

 از آب یمنیدن موقع خواب ایسرمه کش«ی عنی]13[ ».الکحل عند النوم أمان من الماء«

  «.است) اهید و آب سیمروار آب(

سرمه «ی عنی]14[ »نبت الشعریالکحل «: ت آمدهیدر روا، ها است رشد مژه، دهین فایدوم

ضوء البصر  ید فیزیالکحل «: ندیفرما یم) ع( ن امام صادقیهمچن »شود یش مو میسبب رو

  «.اندیرو یها را م کند و مژه یاد میسرمه نور چشم را ز«ی عنی]15[ ».ونبت االشفار

عذب یالکحل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، کند ین میریآب دهان را ش، دهین فایسوم

  «.کند ین میریدن دهان را شیسرمه کش«ی عنی]16[ ».الفم

  «.کند ین میریآب دهان را ش«ی عنی]17[ »قیعذب الریو«: گر آمدهیت دیو در روا

درباره ) ع( امام صادق، کند یکردن سجده کمک م یانسان را در طوالن، دهین فایچهارم

کند  یکمک م) دنیسرمه کش(«ی عنی]18[ »ن على طول السجودیعی«: ندیفرما یدن میسرمه کش

د و اگر انسان یآ یشود که در حال سجده به چشم فشار م یمعلوم م ».کردن سجود یبه طوالن

  .کند یتواند تحمل کند و سجده را طوالن ین فشار را میسرمه بکشد ا

: دن آمدهیت درباره سرمه کشیدر روا، کند یچشم را قطع م يزیاشک ر، دهیفان یپنجم

البته مراد اشک زائد و  »کند یاشک را خشک م) دنیسرمه کش(«ی عنی]19[ »جفف الدمعۀی«

  .اشک است يادیز

) سرمه(«ی عنی]20[ »جلو البصریو«: ت آمدهیدر روا، است یینایت بیتقو، دهین فایششم

) سرمه(«ی عنی]21[ »حد البصریو«: آمده يگریت دیو در روا ».کند یت میرا تقو یینایب

ی عنی]22[ »ضوء البصر ید فیزیالکحل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق ».کند یز میرا ت یینایب

  «.کند یاد میدن نور چشم را زیسرمه کش«
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به امام ) ص( امبریپ، د فرد باشدیها در مجموع با دن سرمه بر چشمیالبته تعداد دفعات کش

، فرد سرمه بکش«ی عنی]23[ »ضئ لک بصركیواکتحل وترا «: ندیفرما یم) ع( نیحس

  «.شود یم یچشمانت نوران

  استفاده شود يا از چه سرمه

 يح السند است و هم برایآمده و صح يادیات زین سرمه که در روایتر ين و قویاول

است که از صبر  يسرمه کافور، د استیچشم مف يها يماریدرمان ب يو هم برا یینایت بیتقو

عبد  یقلت ألب«: ت آمدهیدر روا، شود یل میتشک يبه نسبت مساو یزرد و کافور و مر مک

: قلت، نعم وتراه مثل الحب: قال، إن لنا فتاة کانت ترى الکوکب مثل الجرة) : ه السالمیعل( اهللا

 ».فکحلناها به فنفعهااکحلها بالصبر والمر والکافور أجزاء سواء : فقال، إن بصرها ضعف

ک یها را به اندازه  م ستارهیجوان داشت يعرض کردم دختر) ع( به امام صادق«ی عنی]24[

امام ، ف شدهیعرض کردم چشمانش ضع، دید یامام فرمودند بله مثل خمره م، دید یکوزه م

 د ما همیگو یم يراوي، و کافور به طور مساو یفرمودند سرمه بکشد با صبر زرد و مر مک

 یزان مصرف ذکر نشده و لیت مین روایدر ا ».د واقع شدیاو مف يم و براین کار را کردیا

ک ی یماه) در جلسه قبل ذکر شد( کند یم یمشابه را معرف يا که سرمه يگریت دیبنابر روا

ا دو یک ی یا حتیا سه بار یدو  یتوان ماه یم يماریشود و با توجه به شدت ب یه میبار توص

  .ان استفاده کردیم ا سه روز دری

  .622ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .613ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .416ص، خ صدوقیش، الخصال [3]

  .273ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .121صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .465ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]
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  .125صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [8]

  .22ص، خ صدوقیش، ثواب األعمال [9]

  .495ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .292ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [12]

  .22ص، خ صدوقیش، ثواب األعمال [13]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .84ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [15]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [16]

  .18ص، خ صدوقیش، الخصال [17]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [20]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [21]

  .84ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [22]

  .397ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، الوسائلمستدرك  [23]

  .383ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [24]
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  94/02/16 چشم يها يماریدرمان ب 54

  .میکن یم یگر را معرفید يها امروز سرمه

سألته عن «: ت آمدهیدر روا. باشد یل زهره میا پیوخار یا دیسرمه حضض ، ن سرمهیدوم

) ع( از امام صادق«ی عنی]1[ ».بالسواد فال ولکن بالصبر والحضض أما: الکحل للمحرم قال

 شود سرمه بکشد یامام فرمودند با سرمه اثمد نم، دمیشخص محرم پرس يدرباره سرمه برا

با صبر و حضض  یول) ، ستیز نیمحرم جا ينت برایشود و ز ینت محسوب میرا زیز(

ن سرمه استفاده یتوان از ا ین میگزیجاپس در درجه اول اثمد و اگر نه به عنوان  ».شود یم

تلخ مانند مر و  يزهایز چیشود که صبر زرد و ن یات معلوم میبا توجه به مجموع روا. کرد

  .د استیچشم مف يکافور و هزز برا

) ع( امام صادق، که در آن مشک و زعفران و ورس وجود دارد يا سرمه، ن سرمهیسوم

، هینیه مسک وال کافور إذا اشتکى عیس فیبکحل ل کتحلیال بأس للمحرم أن «: ندیفرما یم

ندارد محرم  یاشکال«ی عنی]2[ »نۀیوتکتحل المرأة المحرمۀ بالکحل کله إال کحال أسود لز

مار یکه چشمانش ب یدر صورت، که در آن نه مشک باشد و نه کافور يا با سرمه، سرمه بکشد

ت ین روایا ».نتیز يبرا یمشکها سرمه بکشد مگر سرمه  و زن محرمه با همه سرمه، شود

  .هستند ییدارو يها ن است که مشک و کافور از سرمهیدال بر ا

ه زعفران وال یس فیه إن شاء بصبر لینیکتحل المحرم عی«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

 ».تواند سرمه بکشد با صبر که نه زعفران در آن باشد و نه ورس یمحرم م«ی عنی]3[ »ورس

ن یشود که ا یت استفاده مین روایاز ا. شود ینت محسوب میدارند و زن دو رنگ یرا ایز

ه به زعفران یشب یه به زعفران است که رنگیشب یاهیورس گ، د بودهیها مرسوم و مف سرمه

  .دارد

 یلو علم الناس ما ف«: ندیفرما یم) ع( نیامام حس، له زرد و فلفلیهل، ن سرمهیچهارم

لجۀ صفراء وسبع حبات یذهبا وقال لرجل من اصحابه خذ هللج االصفر الشتروها بوزنها یالهل
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 یتیله زرد چه خصوصیاگر مردم بدانند که هل«ی عنی]4[ ».فلفل واسحقها وانخلها واکتحل بها

ک یاز اصحابش فرمودند  یکیبه ) ) ع( نیامام حس( و. دادند یمعادل وزن آن طال م، دارد

ن یاز آنجا که ا ».الک کن و با آن سرمه بکشاب و یاه را آسیله زرد و هفت دانه فلفل سیهل

  .ستینت نیدارد و ز ییشود که اثر دارو یکند معلوم م یجاد سوزش میسرمه تند است و ا

ی عنی]5[ ».ل من ناریل من مسکر کحله اهللا عز وجل بمیمن اکتحل بم«: آمده یتیدر روا

که  یلیم) ، الکل باشدا یکه در آن خمر  يا سرمه( ل مسکریک میکه سرمه بکشد با  یکس«

که  ییایمیش يها از قطره ياریتوان از بس یپس نم ».کشد از آتش جهنم است یدر چشم م

  .الکل دارند و امروزه موجود است استفاده کرد

ی عنی] 6[ »ال: قال؟ ذیعجن بالنبیصلح أن یوسألته عن الکحل «: گر آمدهید یتیدر روا

ن کار یا، شود ین میاج) مشروب( ذیکه با نب يا سرمه درباره) ) ع( از امام کاظم( سؤال کردم«

د یخوردن خمر حرام است و شا ».ستین کار درست نیا، امام فرمودند نه؟ درست است

د چون یالبته شا. است یدن به چشم حرام نباشد پس منظور ضرر داشتن آن از نظر طبیکش

  .ز حرام باشدین دن با آنیسرمه کش، دا کندیممکن است از راه چشم به حلق راه پ

  دان سرمه

: د ومکحلۀ من عظام فقالیال من حدیه السالم میأبو الحسن عل یأران«: ت آمدهیدر روا

از آهن  یلیک میبه من نشان داد ) ع( امام رضا«ی عنی]7[ »الحسن فاکتحل به یهذا کان ألب

 ».آن سرمه بکشبا ، بوده) ع( دان امام کاظم ن سرمهیو فرمودند ا، از استخوان یدان و سرمه

گر آهن به یات دیکه در روا یل از جنس آهن بوده و در حالیت اشاره شده که مین روایدر ا

توان  یا مین احتمال وجود دارد که منظور فلز بوده و یا، شده یمعرف یعنوان رجس و آلودگ

 در ارتباط باشد اشکال یکه با خوردن يزیگفت که استفاده از آهن به عنوان ظزف غذا و چ

البته بهتر است که از ، دن اشکال نداردیسرمه کش يل برایدارد و استفاده از آن به عنوان م

  .استفاده شود یل برنجیم
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روغن  ين نوع سرمه حاویچون ا، سازند یسرمه م یروغن يبا سوزاندن مغزها یبعض

  .اشک شود و ضرر دارد يتواند موجب بسته شدن مجرا یسوخته است م

  سرمه اثمد

ند سرمه یگو یکنند م یخواهند معرف یم یشود و وقت یه میاثمد معموالً از مکه تهسرمه 

به نام اصفهان وجود دارد که  ییقات معلوم شد که در هندوستان جایو در تحق، اصفهان

ن یهمچن، شود یافت مین سنگ یالم ایکرمانشاه و ا يها البته در کوه، منظور همان جا است

ا چهار روز آب آن را عوض کنند یسانند و هر سه یدر آب بخن سنگ را ید چهل روز ایبا

. ار به سرمه اثمد شده استید بسیات تأکیدر روا. اب کنند و الک کنندیسپس خشک و آس

که به رختخواب  یدند زمانیکش یبا سرمه اثمد سرمه م) ص( امبریت آمده که پیدر روا

: فرمودند ی] و م9نمودند[ ین کار امر میو به ا، ]8دند[یکش یرفتند و به تعداد فرد سرمه م یم

شما اثمد  يها ن سرمهیبهتر«ی عنی]10[ »نبت الشعریجلوا البصر ویر اکحالکم االثمد یمن خ«

  «.اندیرو یمو را م، کند یت میرا تقو یینایب، است

ی عنی]11[ ».نیشد أشفار العیب النکهۀ ویطیاالکتحال باإلثمد «: ندیفرما یم) ع( امام باقر

  «.کند یت میها را تقو و مژه، کند یبو م دن با اثمد بدن را خوشیکش سرمه«

 ».ذهب بالدمعۀیو، نبت الشعریو، جلو البصریاإلثمد «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

اشک ( و اشک، شود یش مو میو سبب رو، کند یت میرا تقو یینایسرمه اثمد ب«ی عنی]12[

  «.کند یرا قطع م) زائد

همه انواع سرمه که گفته شد ، است ياه و کوریاز آب س یمنیاثمد اده سرمه ین فایاول

اه در یاما در خصوص آب س، باشد یم) اهید و آب سیمروار آب( از مطلق آب یمنیباعث ا

ر ممسک أمن یمن نام على إثمد غ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق. د شدهیمورد سرمه اثمد تأک

ن حال یکه شب سرمه بکشد و با ا یکس«ی عنی] 13[ ».هینام علیمن الماء األسود أبدا ما دام 
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 یتا وقت، اهیشود از آب س یمن میا، نکه سرمه عطر و مشک نداشته باشدیبه شرط ا، بخوابد

  .ز باشدیدرمان ن يریشگید عالوه بر پیالبته شا ».کند ین سرمه استفاده میکه از ا

 امبریت آمده پیدر روا، شود یکه وارد چشم م یخارج کردن چرك و آلودگ، ده دومیفا

کُم بِه فَإِنَّه مذْهبۀٌ للْقَذَى مصفَاةٌ یعلَ«: دن با اثمد و فرمودندیامر فرمودند به سرمه کش) ص(

شود  یرون وارد چشم میرا که از ب يزیرا چید زین سرمه استفاده کنیاز ا«ی عنی] 14[ »للْبصرِ

  «.کند یرا صاف میی) نایب( کند و چشم یرا خارج م

 یه وآله اعرابیصلى اهللا عل یاتى النب«: ت آمدهیدر روایی، نایب يت و جالیتقو، ده سومیفا

ا ین یک رطبتینیه وآله ارى عین فقال له رسول اهللا صلى اهللا علینیت وکان رطب العیقال له فلی

 ».نین العیک باالثمد فانه سرجیفتان قال علیا رسول اهللا هما کما ترى ضعیت قال نعم یفل

 يزید است و چشمانش اشک رینامش فل، آمد) ص( امبرین نزد پیه نشیک بادی«ی عنی]15[

رسول  يا او عرض کرد بله، نم دو چشم شما مرطوب استیب یفرمودند م) ص( امبریپ، داشت

فرمودند از اثمد استفاده کن ) ص( امبریپ، ف استیچشمانم ضع ینیب یخدا همان گونه که م

  «.چشم است یین روشنایرا ایز

ن یبا توجه به ا »اثمد چراغ چشم است«ی عنی]16[ »نیسراج الع«: آمده يگریدر نقل د

ه کرد پس یاثمد را به او توص) ص( امبریت داشت و پیت آن مرد از ضعف چشم شکایروا

و  يزین اشک رینکه بیگر اید است و نکته دیضعف چشم مف يتوان گفت که اثمد برا یم

  .ود داردوج يا ضعف چشم رابطه

  روش استفاده از سرمه

کحل بسبعۀ مراود عند منامه یبصره ف یمن اصابه ضعف ف«: ندیفرما یم) ع( امام رضا

موقع ، ل سرمه بکشدیشود هفت م یم یینایکه مبتال به ضعف ب یکس«ی عنی]17[ ».باالثمد

  «.خواب با اثمد



483 

 

نبت یاالکتحال باالثمد «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، دار ماندنیکمک به ب، ده پنجمیفا

ش یدن با اثمد سبب رویسرمه کش«ی عنی]18[ ».ن على طول السهریعیحد البصر ویاالشفار و

  «.دار ماندنیکند به ب یکند و کمک م یز میرا ت یینایها است و ب مژه

  .357ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .2647ح، 347ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [2]

  .2648ح، 347ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [3]

  .86ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .414ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .151ص، بن جعفر یعل، بن جعفر ومستدرکاتها یمسائل عل [6]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .493ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .146ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [9]

  .167ص، 1جی، جمهور األحسائ یم ابن ابیبن ابراه یمحمد بن علی، اللئال یعوال [10]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .146ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [14]

  .83ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [15]

  .46صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [16]

  .83ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [17]

  .45صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [18]
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  94/02/30 گوش يها يماریب 55

 يو کر ینیخروج چرك و خون از گوش و سنگ، التهاب، گوش اعم از درد يها يماریب

ات آمده که به آن یگوش در روا يها يماریو درمان ب يریشگیجهت پ يگوش است و امور

  .میپرداز یم

گوش از رطوبت و  يها يماریشتر بیب، گذاشتن پنبه در گوش يریشگین درمان و پیاول

رطوبت را جذب کرده و عفونت ، عفونت است و اگر شب تا صبح پنبه در گوش گذاشته شود

  .برد ین میرا از ب

] 1[ ».ها عند النوم قطنۀیجعل فیؤلمه أذنه فلیومن أراد أن ال «: ه آمدهیدر رساله ذهب

هنگام خواب ) ، گوش نشود يماریمبتال به ب( گوشش درد نکندخواهد  یکه م یکس«ی عنی]2[

  .درمان هم هست يریشگین کار عالوه بر پیا ».در گوش پنبه قرار دهد

من سبق «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، حمد گفتن بعد از عطسه يریشگین درمان و پیدوم

بل از عطسه که ق یکس«ی عنی]4] [3[ »العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص و العلوص

، درد دندان یشوص به معن ».شود یمن میاز شوص و لوص و علوص ا، دیکننده الحمدهللا بگو

 یآن را به معن یدرد است البته بعض گوش یدرد و لوص هم به معن شکم یعلوص به معن

درد  شتر مراد گوشیاحتمال ب دهد که به یقرائن و شواهد نشان م یدانند ول یگردن درد م

  .است

وصلى اهللا على ، ن على کل حالیمن قال إذا عطس الحمد هللا رب العالم«: ت آمدهیدر روا

که زمان  یکس«ی عنی]5[ »هیوال من أذن، ئا من أضراسهیشتک شیلم ، وآل محمد یمحمد النب

ه ینه از ناح، ن و بر محمد و آل محمد صلوات بفرستدیالعالم د الحمدهللا ربیعطسه زدن بگو

  «.نخواهد داشت یتیوش شکاه گیدندان و نه از ناح
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، ن على کل حالیالحمد هللا رب العالم: من قال إذا عطس«: ندیفرما یم) عی (حضرت عل

د الحمدهللا یکه زمان عطسه زدن و بگو یکس«ی عنی]6[ ».ن واألضراسیجد وجع االذنیلم 

  «.شود یدرد نم درد و دندان ن مبتال به گوشیالعالم رب

، ر مقشریوخذ کف سمسم غی«: ت آمدهیدر روا، است یبیترک يک دارویدرمان سوم 

قارورة  یجعل فیعا وتستخرج دهنهما ویخلطان جمیدق کل واحد على حدة ثم یوکف خردل 

ام ین وشدها بقطنۀ ثالثۀ أیاالذن قطرت یئا منه فقطر منه فید فإذا أردت شیختم بخاتم حدیو

کنجد ) مشت ک(ی ک کف، یدرد گوش يبرا ییدارو«ی عنی]7[ ».فانها تبرأ باذن اهللا تعالى

ن دو را باهم ید سپس ایاب کنید و هرکدام را جداگانه آسیریک کف خردل بگیباپوست و 

شه را یسر ش ید و با در آهنیشه قرار دهیک شید و در یریها را بگ د و روغن آنیکن مخلوط

ک پنبه در ید و یزیدر گوش دو قطره بر، دیدا کردین دارو پیاج به ایکه احت ید و زمانیببند

 يها خردل دانه ».شود یهمانا به اذن خدا درمان م، دید و سه روز بگذاریگوش قرار ده

آنچه در بازار ، د موجود استیو سف يا اه و قهوهیس يها مانند کنجد است که به رنگ یکوچک

باشد بهتر است که دانه خردل  یموجود است پودر خردل است و چون ممکن است تقلب

ت دو احتمال وجود دارد یبا توجه به روا، در مورد استفاده از دارو، ه شودینشده تهاب یآس

د و یسه روز صبر کن، ختن دو قطره در گوش و گذاشتن پنبه در گوشینکه بعد از ریا یکی

ت ین روایدر ا. است ین دومیاط در همین کار سه روز تکرار شود و احتینکه ایاحتمال دوم ا

و  ینیسنگ یگوش حت يها يماریتواند درمان کل ب یگوش است و م يماریبه ب یاشاره کل

  .گوش هم باشد يصدا

م و در درمان یگذار ین روغن را روغن گوش مینام ا، درمان چهارم روغن سداب

  .ار مؤثر استیگوش بس يها يماریب
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ا روغن بنفشه هفت یاسمن یروغن  يرو«: ت آمدهیدر روا، اسمنیدرمان پنجم روغن 

إن السمع والبصر والفؤاد کل ﴿ ﴾ه وقرایاذن یکأن ف، سمعهایکأن لم ﴿د یه را بخوانیآ نیمرتبه ا

  [8[ ».دیزیو در گوش بر، ﴾أولئک کان عنه مسؤوال

که در گوش  ياز درد) ع( به امام صادق«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان ششم 

سکن  يگوش قرار بده و بگو اعوذ باهللا الذ يامام فرمودند دستت را رو، ت کردمیداشتم شکا

به اذن خدا درمان ، هفت مرتبه، میع العلیالبر والبحر والسموات واالرض وهو السم یله ما ف

  [9[ ».شود یم

تواند  یار سخت گوش میبس يها يماریب ياست و برا يار قوین دارو بسیا، درمان هفتم

هم السالم وجع االذن وانه یاء الى بعضهم علیشکا رجل من االول«: ت آمدهیدر روا، د باشدیمف

دا ناعما ثم اخلطه یه فدقه دقا جیقا اعتق ما تقدر علیح والدم قال له خذ جبنا عتیل منه القیسی

ل منها الدم فانها تبرأ باذن یسی یاالذن الت ینۀ ثم صب منه قطرات فیبلبن امرأة وسخنه بنار ل

از درد گوش ) ع( از ائمه یکیبه ) ع( از اصحاب ائمه يمرد«ی عنی]10[ ».اهللا عز وجل

، ریر کهنه بگیک پنیامام فرمودند ، شود یت کردند و از گوش چرك و خون خارج میشکا

ر زن یآن را بکوب و نرم کن سپس آن را با شی، دا کنیپ یتوان یکه م يرین پنیتر کهنه

شود چند  یخون خارج مکه از آن  یسپس در گوش، م گرم کنیکن و با آتش مال مخلوط

ج است با یکه امروزه را يریپن ».شود یهمانا به اذن خدا درمان م، زیبر) شتریا بیسه ( قطره

ه ید با مایر بایدر اصل پن، شده تفاوت دارد ت به آن اشارهیآنچه در گذشته بوده و در روا

است که با انفحه قوان و بهتر آن یر لیمانند پن يزید چیشا، سوراخ باشد درست شود و سوراخ

  .ردان هم هستیالبته در ش، بزغاله است یرابیر منعقدشده در سیانفحه ش، ساخته شود

  درمان با سداب
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 يخوردن پودر سداب برا. گوش سداب و روغن سداب است يها يماریدرمان شاخص ب

عات داخل گوش است و یجه اختالل در مایاز علل سرگ یکیرا ید است زیمف  جهیرفع سرگ

  .در شب خورده شود يک قاشق مرباخورید یبا

] 11[ ».ه أمن من الدوار وذات الجنبیمن أکل السداب ونام عل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.پهلو در امان خواهد بود نهیجه و سیکه سداب بخورد و بخوابد از سرگ یکس«ی عنی

درد  گوش يسداب برا«ی عنی] 12[ »د لوجع االذنیالسداب ج«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.د استیمف

الدماغ  یر فیالعقل وتوف یادة فیز: ه منافعیأما إن ف: ذکر السداب فقال«: آمده یتیدر روا

در محضر امام از سداب «ی عنی] 13[ ».د لوجع االذنیأنه ج يورو. نتن ماء الظهریر أنه یغ

، کند یاد میکند و مغز را ز یاد میعقل را ز، است يدیامام فرمودند در سداب فوا، اد شدی

  «.کند یرا بدبو م یآب من، هم دارد یعوارض

 ».لۀ وذات الجنبیه نام آمنا من الدبیمن أکل السداب ونام عل«: آمده يگریت دیدر روا

  «.پهلو نهیس و سیشود از آپاند یمن میا، که سداب بخورد و بخوابد یکس«ی عنی]14[

  روش درست کردن و استفاده از سداب

سکن باذن اهللا عز یها قطرات فانه یت وتقطر فیطبخ بزیوخذ السداب وی«: ت آمدهیدر روا

 يد و رویزیتون بریز سداب روغن يرو( دیتون بپزیز سداب را با روغن«ی عنی] 15[ »وجل

، دیدر گوش بچکان) حداقل سه قطره( چند قطره) ، دیم سه تا چهار ساعت بگذاریآتش مال

  «.شود ین میهمانا به اذن خدا تسک

  گوش ینیسنگ

  .د استیگوش مف ینیسنگ يات آمده که برایدر روا يامور

فقال ی، أذن یه ثقال فیشکوت إل«: ت آمدهیدر روا) ، س( ح حضرت زهراین مورد تسبیاول

 ت کردم به امام صادقیشکا«ی عنی] 16[ »ها السالمیح فاطمۀ علیک بتسبیعل: ه السالمیعل
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البته همه  ») .س( ح فاطمهیبر شما باد تسبامام فرمودند ، که در گوش دارم ینیاز سنگ) ع(

ن حد معمول است مخصوصاً در شب و موقع یش از ایمراد ب یند ولیگو یح را مین تسبیا

  .خواب

 ».السمع والبصر ید فیزیأن أکل اللحم «: ت آمدهیدر روا، ن مورد خوردن گوشتیدوم

تجربه نشان داده  ».را یینایکند هم ب یاد میرا ز ییخوردن گوشت هم شنوا«ی عنی]17[

 يها تا آخر عمر سالم و قو آن یینایو ب ییکنند شنوا یاد مصرف میکه گوشت ز يافراد

  .ماند یم

  .324ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[1]

  .37ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب[2]

  .302ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[3]

  .32صي، بن محمد المستغفر ابو العباس جعفری، طب النب[4]

  .197صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات[5]

  .655ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[6]

  .22ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[7]

  .61ص، 92جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[8]

  .22ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[9]

  .73ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[10]

  .300ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[11]

  .180صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[12]

  .368ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[13]

  .181صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[14]

  .73ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[15]
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  .197صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات[16]

  .273ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[17]
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  94/03/02و دهان و دندان ی، نیو بیی، گوش و شنوا يها يماریدرمان ب 56

  ییا ناشنوای يدرمان کر

 ياز کر) ع( امام باقر يبه سو يمرد«: ت آمدهیدر روا، ه قرآن استیدرمان اول آ

لو انزلنا هذا ﴿ن را بخوان یگوش مسح کن و ا يامام فرمودند دستت را رو، ت کردیشکا

ه اهللا وتلک االمثال نضربها للناس لعلهم یته خاشعا متصدعا من خشیالقرآن على جبل لرئ

ال إله  يم هو اهللا الذیب والشهادة هو الرحمن الرحیال إله إال هو عالم الغ يتفکرون هو اهللا الذی

شرکون یز الجبار المتکبر سبحان اهللا عما یمن العزیإال هو الملک القدوس السالم المؤمن المه

ز یالسموات واالرض وهو العز یسبح ما فیالمصور له االسماء الحسنى  يهو اهللا الخالق البار

که خواص  یاتیآ( ه آخر سوره حشر است و از قوارع قرآنیها چهار آ نی] ا1[ »﴾میالحک

 يمعادل کر »صمم« هرچند کلمه. ها است يماریاز ب یلیباشد و درمان خ یم) دارند یرماند

را یمطلق ز يگوش باشد نه کر ینیت مراد سنگین روایاست اما احتمال دارد در ا ییا ناشنوای

البته . است ت نگفته که امام با اشاره به او پاسخ دادهیامام با کالم به شخص پاسخ داد و روا

  .اند کرده یرا معرف يقت درمان کریحق امام در

ر یست ماه زیه را به مدت بیشاف ياگر دارو، ست ماهه استیب ي هیشاف يدرمان دوم دارو

، ساند و آب آن را گرفتید کندر را خیبا، است يدرمان کر، ا خاك دفن کنندیخاکستر ، جو

کرده که جمعاً ه را با سه قطره آب کندر مخلوط یشاف يک عدس دارویسپس به اندازه 

شتر یدر روز بعد مقدار ب، خته شودیا سه قطره ریشود چهار قطره و در هر گوش دو  یم

  .زندیمالج سر بر يمانده هم رو یو باق ینیزند و در بیدرست کنند و در گوش بر

  ا وزوز گوشیگوش  يصدا

ن یابر من صلوات بفرستد و ، که گوشش صدا کند یکس«: آمده) ص( امبریت از پیدر روا

  [2[ »ریر ذکره اهللا بخیبخ ید ومن ذکرنیرا بگو

  در گوش یر کردن جسم خارجیگ
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برداشتم و گوشم را با آن خاراندم و سنگ داخل  یسنگ«: دیگو یر میسد یتیدر روا

به حج ، بان زمانینه خودم و نه طب، ن را خارج کنم نتوانستمیکردم ا يو هر کار، گوش رفت

امام ، ت کردمیشان شکاین سنگ به ایو از درد ا، مالقات کردم) ع( رفتم و آنجا با امام باقر

 ر و او را ببر داخل آفتابیجعفر دستش را بگ يا فرمودند) ع( به امام صادق) ع( باقر

هم نگاه کردند و ) ع( امام صادقی، نیب یم يزیو نگاه کنن داخل گوشش چیی) روشنا(

 سپس گفتند، ک شدمیمن هم نزد، ک شوینزدفرمودند ) ع( امام باقر، نمیب ینم يزیفرمودند چ

ن را که من گفتم سه یسپس فرمودند هم، اخرجها کما ادخلتها بال مؤنه وال مشقۀ) دعا کردند(

ن سنگ را در گوش یکه با آن ا یسپس امام فرمودند همان دست، و من هم گفتم، مرتبه بگو

ن موارد ی] در ا3[ ».و من هم با همان انگشت خارج کردم، سنگ را خارج کن يفرو برد

ل در حل مشکل ناتوان ین دلیشوند و به هم یم یجان و نا آرامیمعموالً افراد دچار ه

ن دعا یالبته خود ا. توانند مشکل را حل کنند یدا کنند میآرامش پ یقیو اگر به طر، مانند یم

  .هم مؤثر است

  تینوزیا سی ینیب یدرمان گرفتگ

د للخشام والخشام یکم بالمرزنجوش وشموه فإنه جیعل«: آمده) ص( امبریاز پ یتیدر روا

، د استیمف ینیب یگرفتگ يرا برایز، دیآن را بو کن، بر شما باد مرزنجوش«ی عنی]4[ »داء

ه یروغن بنفشه پا يمارین بیا يالبته برا ».ها است نوسیاست که در س يماریب ینیب یگرفتگ

، روغن مرزنجوش هم اضافه شودن یم و مؤثر است و خوب است به ایده یکنجد هم م

ن قطره یباشد ا ینیکه در ب ین قطره مرزنجوش جامع که حتماً مؤثر است و هر مشکلیهمچن

  .کند و امتحان شده یدرمان م، ن مرزنجوشیمرزنجوش جامع بخاطر هم

  دهان و دندان يها يماریب

  دهان ییبدبو
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م به نام پودر یا ساخته یبیترک ییات ذکر شده و از مجموعه آنها دارویدر روا يامور

  .د استیهم مف ییالبته سعد به تنها، ب آن سعد استین ترکیتر که مهم، دندان

أشنانکم  یاتخذوا ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، بو کننده دهان سعد است ن خوشیاول

خود سعد قرار ي) ها ندهیشو( در اشنان«ی عنی] 5[ »الجماع ید فیزیب الفم ویطیفانه ، السعد

  «.کند یاد میرا ز يکند و عمل همبستر یبو م را دهان را خوشیز، دیده

رمى یطعم به ثم یه فیف یإذا توضأ باالشنان أدخله ف) ع( کان أبو الحسن«: آمده یتیدر روا

را وارد دهان  آن، شستند یدهان را با اشنان م یوقت) ) ع( امام کاظم(«ی عنی] 6[ »عنه

  «.انداختند یم دند و دوریجو یم یکم، کردند یم

 ید فیزیب الفم ویطیأسنانکم السعد فإنه  یاتخذوا ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند و عمل  یبو م را دهان را خوشیز، دیخود سعد قرار ده يها در دندان«ی عنی]7[ ».الجماع

ن است یو درست ا، ح باشدیت آخر صحیرسد که روا یبه نظر م ».کند یاد میرا ز يهمبستر

  .ان دندان قرار دهندیسعد را در مکه 

، ب الفمیطیالبصل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، از استیبو کننده دهان پ ن خوشیدوم

کند و  یت میکند و کمر را تقو یبو م از دهان را خوشیپ«ی عنی]8[ »رق البشرةیو، شد الظهریو

کروب یاما از آنجا که م کند یاز دهان را بدبو میم که پیدان یما م ».کند یپوست را نازك م

  .گردد یدهان م ییبو باعث خوش، کند یکروب پاك میو دهان را از م، کش است

ب النکهۀ یط: یه ثالث خصالیکلوا البصل فإن ف«: ندیفرما یم) ع( ن امام صادقیهمچن

دهان را ، ت داردیرا سه خاصید زیاز بخوریپ«ی عنی]9[ ».الماء والجماع ید فیزیشد اللثۀ ویو

  «.کند یاد میرا ز يو آب مرد و عمل همبستر، کند یت میو لثه را تقو، کند یبو م خوش

ب یطیه أربع خصال یکله فإن ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان تره استیسوم

ی عنی]10[ ».هیوهو أمان من الجذام لمن أدمن عل، ریقطع البواسیو، احیطرد الریو، النکهۀ



494 

 

ر را یو بواس، کند یو باد را طرد م، کند یبو م دهان را خوش، دارد یخواصرا ید زیبخور) تره(«

  «.که مداومت بر خوردن آن کند یکس ياز جذام است برا یمنیو ا، کند یقطع م

إذا ) ه وآلهیصلى اهللا عل( کان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب ولرم استیچهارم

فسکرة أو تمرات فإذا أعوز ذلک کله فماء فاتر وکان  جدیها فإن لم یفطر علیأفطر بدء بحلواء 

) ص( امبریپ«ی عنی]11[ ». . .األضراس يقویب النکهۀ والفم ویطیالمعدة والکبد و ینق: یقولی

چکدام نبود با آب یو اگر ه، ا خرمایو اگر حلوا نبود با قند ، کردند یافطار می) نیریش( با حلوا

و بدن و دهان را ، کند و کبد را یم يفرمودند معده را پاکساز یو م، کردند یولرم افطار م

  «.کند یت میها را تقو و دندان، کند یبو م خوش

ات به آن یار در روایهاست و بس يبادروج جزو سبز، ن درمان بادروج استیپنجم

 »عجبه الباذروجیه ین صلوات اهللا علیر المؤمنیکان أم«: ت آمدهیدر روا. سفارش شده

  «.آمد یاز بادروج خوشش م) ع( نیرالمؤمنیام«ی عنی]12[

، . . فدعا بالباذروج«: ت شدهیروا، ک سفره حاضر شدهیبر ) ع( که با امام صادق یاز کس

ب الجشاء یطیذهب بالثقل ویما بعد و یشهیمرئ ما قبل کما یاختم طعامک به فإنه . 

را یت را با بادروج ختم کن زیغذا. . . اورندیامام فرمودند بادروج ب«ی عنی]13[ ».والنکهۀ

 يو اشتها را برا، رساند که بدن بتواند استفاده کند یم ییکند و به جا یرا هضم م یقبل يغذا

 بو دهان را خوش يو عاروق و بو، کند یغذا را برطرف م ینیو سنگ، کند یوعده بعد باز م

  «.کند یم

ا یحان یر یروج نوعمستفاد از کتب باد، است »حوك« اتیگر بادروج در رواینام د

حان شباهت دارد و یکه با تخم ر، ج استیرا یاست و تخم آن همان تخم شربت یحان کوهیر

ج و یمتأسفانه خود بادروج امروزه را، تر است حان درشتین است که تخم ریتفاوتشان ا

 یبعض. شود یداروها استفاده م یا بعضیه شربت یست و فقط از تخم آن در تهیشناخته شده ن
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و در ، ه استیند همان بادرنج و همان بادرنجبویگو یم یو بعض یند همان پونه کوهیگو یم

  .معادل آن بادرنگ آمده یکتب فارس

عجب رسول اهللا صلى اهللا یکان «: ندیفرما یم) ع( ریحضرت ام، ن درمان حوك استیششم

دوست  جات حوك رایان سبزیاز م) ص( امبریپ«ی عنی]14[ »ه وآله من البقول الحوكیعل

  «.داشتند

فتح یو، مرئ: یه ثمان خصالیاء أما إن فیالحوك بقلۀ األنب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

امبران یپ ين سبزیا«ی عنی]15[ ». . .الطعام یشهیو، ب النکهۀیطیو، ب الجشاءیطیو، السدد

را عاروق ، کند یو راه بسته شده را باز م، کند یغذا را هضم م، ت داردیاست و هشت خاص

  «. . .شود یغذا م يو سبب اشتها، کند یبو م و دهان را خوش، کند یبو م خوش

هذا الحوك کأنى : فقال، إلى الباذروج) ع( نظر رسول اهللا«: ندیفرما یم) عی (حضرت عل

ن همان یبه بادروج نگاه کردند و فرمودند ا) ص( امبریپ«ی عنی]16[ »الجنۀ یأنظر إلى منبته ف

ت بادروج و ین روایبا توجه به ا ».ده استیین در بهشت روینم که ایب یهمانا م، حوك است

  .هم قابل استفاده است يات آنها برایهستند و روا یکیحوك هر دو 

 »ه وآله الباذروجیکان أحب البقول إلى رسول اهللا صلى اهللا عل«: گر آمدهیت دیدر روا

  «.بادروج است) ص( امبرینزد پ ين سبزیتر محبوب«ی عنی]17[

، ر أنها تبخریمحبۀ إلى الناس غ: عن الحوك فقال) ع( سئل أبو عبد اهللا«: آمده یتیدر روا

ده یپرس) ) ع( از امام صادق( درباره حوك«ی عنی]18[ »ها وهى الباذروجیدان تسرع إلیوالد

 ».افتد و آن بادروج است یگندد و کرم م یزود م، ن را دوست دارندیامام فرمودند مردم ا، شد

گر منافات دارد یات دین صورت با روایدر ا »کند یدهان را بدو م«ی عنیم یبخوان »تُبخر« اگر

  .ح استین صورت صحیو در ا »گندد یخودش م«ی عنیم یبخوان »تَبخر« اگر یول

تخلل : یه السالمیت أبا عبد اهللا علیرأ«: ت آمدهیدر روا، ن درمان خالل استیهفتم

ی عنی]19[ ».ب الفمیطیتخلل وهو یه وآله کان یصلى اهللا علإن رسول اهللا : ه فقالیفنظرت إل
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خالل ) ص( امبریامام فرمودند پ، کردم یکردند و به او نگاه م یخالل م) ع( دم امام صادقید«

  «.کند یبو م کردند و خالل کردن دهان را خوش یم

د یل کنخال«ی عنی]20[ »الفم ومصلحۀ للثۀ ینقیتخللوا فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.د استیلثه مف يکند و برا یرا دهان را پاك میز

البته ، کردند یه میاه خالل معروف است و چوب خالل را از آن تهیهست که به گ یاهیگ

خالل  يزران است و برایند از خیگو یآورند که م یخالل م ين برایاز چ ییها امروزه چوب

  .ستیخوب ن

 که از دو چوب یکس«ی عنی] 21[ »نیالکلبتن أمن من عذاب یمن استعمل الخشبت»

  «.شود یمن میا) دن دندانیکش( استفاده کند از عذاب انبر) چوب خالل و مسواك(

 ینفقۀ درهم ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ا رنگ کردن مو استین درمان خضاب یهشتم

، نیمن االذن حیطرد الر: یه أربع عشرة خصلۀیل اهللا إن فیسب یالخضاب أفضل من نفقۀ درهم ف

ک درهم خرج ی«ی عنی]22[ »،. . .ب النکهۀیطیو، میاشین الخیلیو، جلو الغشاء عن البصریو

و چهارده ، ک درهم خرج کردن در راه خدا استیکردن در راه رنگ کردن مو بهتر از 

ها را نرم  نوسیو س، دهد یرا جال م یینایو ب، کند یباد را از گوش طرد م، ت داردیخاص

ت اختصاص به حنا ندارد و شامل انواع رنگ ین روایا ».کند یبو م و دهان را خوش، کند یم

  .ها ضرر دارد نیرا ایشود ز يایمیش يد است شامل رنگ مویشود البته بع یکردن مو م

، ب النکهۀیطیو، ماء الوجه ید فیزیذهب بالسهک ویالحناء «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

و آب رو را ، برد ین میاه پوست را از بیقرمز و س يها رنگ حنا«ی عنی]23[ ».حسن الولدیو

  «.کند یبا میکند و فرزند را ز یبو م و دهان را خوش، کند یاد میز

شد یب النکهۀ ویطیاالکتحال باإلثمد «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ن درمان سرمه استینهم

، کند یبو م ان و بدن را خوشده) سنگ سرمه( دن با اثمدیسرمه کش«ی عنی]24[ ».نیأشفار الع

  «.کند یت میها را تقو و مژه
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ن یریسرمه دهان را ش«ی عنی]25[ ».عذب الفمیالکحل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یم

جلو یو، قیعذب الریو، جفف الدمعۀیو، نبت الشعریالکحل «: آمده يگریت دیدر روا

کند و آب دهان را گوارا  یرا قطع م يزیر اند و اشکیرو یسرمه مو را م«ی عنی]26[ ».البصر

  «.دهد یرا جال م یینایو ب، کند یم

دن در شب یسرمه کش«ی عنی]27[ ».ب الفمیطیل یالکحل بالل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یبو م دهان را خوش

ی عنی]28[ ».ن صباحایب الفم ومنفعته إلى أربعیطیل یالکحل بالل«: گر آمدهید یتیدر روا

  «.ماند یده آن تا چهل روز میکند و فا یبو م دن در شب دهان را خوشیسرمه کش«

، ب الفمیطیفإنه ، کم بالکحلیعل«: کنند ینقل م) ص( امبریامام صادق از پدرانش و از پ

النه إذا استاك نزل البلغم فجال : قال؟ ف هذایک: قلت: قال. جلو البصریکم بالسواك فإنه یوعل

ن دهان را یرا ایز، بر شما باد سرمه«ی عنی]29[ ».ب الفمیذهب البلغم فطالبصر وإذا اکتحل 

؟ سؤال شد چگونه است، دهد یرا جال م یینایرا بیو بر شما باد مسواك ز، کند یبو م خوش

ت یتقو( کند یدا میجال پ یینایشود و ب ید بلغم نازل میزن یکه مسواك م یامام فرمودند زمان

از  ».شود یبو م شود و دهان خوش ید بلغم برطرف میکش یکه سرمه م یو زمان) ، شود یم

 يها توان از داروها و روش یکند پس م یرا بلغم برطرف م ییت علت بد بوین روایآنجا که ا

  .بو شود استفاده کرد تا دهان خوش، کنند یگر که بلغم را برطرف مید

نما نحن عند رسول اهللا یب«: ندیفرما یم) ع( ریحضرت ام، است یبرن ين درمان خرمایدهم

ه جلۀ تمر فقال یدین یس فسلموا ثم وضعوا بیه وفد عبد القیه وآله إذ ورد علیصلى اهللا عل

تمراتکم اي  :ا رسول اهللا قالیۀ یبل هد: قالوا؟ ۀیأصدقۀ أم هد: ه وآلهیرسول اهللا صلى اهللا عل

أن  یخبرنیل یإن هذا جبرئ: خصالتمرتکم هذه تسع  یف: ه السالمیفقال عل یالبرن: قالوا؟ هذه

م که یبود) ص( امبریما نزد پ«ی عنی] 30[ »،. . .ب المعدةیطیو، ب النکهۀیط: یه تسع خصالیف
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از خرما قرار  یطبق) ص( امبریس وارد شدند و سالم کردند سپس مقابل پیاز عبدالق یگروه

) ص( امبریپ، ه استیعرض کردند هد؟ هیا هدین صدقه است یفرمودند ا) ص( امبریپ، دادند

ل به یفرمودند جبرئ) ص( امبریپ، است یعرض کردند برن؟ تان استیفرمودند از کدام خرماها

و معده را ، کند یبو م دهان را خش، ت وجود داردین خرما نه خاصیدهد که در ا یمن خبر م

  «، . . .کند یسالم و پاك م

ک متر بلند یم تا ین نیکه ب ه به چمنیعلف است شب ینوع، ن درمان اذخر استیازدهمی

فرد محرم  یوقت، دیرو ینه و مکه و اطراف مکه مین راه مدیو ب، بو است شود و خوش یم

  [31[. کند یبو م و دهان را خوش، از آن بجود یشود مستحب است که کم

ه یدر رساله ذهب) ع( امام رضا، است) مسواك مکه( ف اراكین درمان لیدوازدهم

شد اللثۀ یو، ب النکهۀیطیو، جلو االسنانیفانه ، ف االراكیر ما استکت به لیان خ«: ندیفرما یم

ها  را دندانیز، ف اراك استید لیزن یکه با آن مسواك م يزین چیبهتر«ی عنی]32[ »سمنهایو

  «.کند یت و چاق میکند و لثه را تقو یبو م دهد و دهان را خوش یرا جال م

تون من ینعم السواك الز«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، تون استین درمان چوب زیزدهمیس

از ، تون استین مسواك چوب زیبهتر«ی عنی]33[ »ذهب بالحفریب الفم ویطیالشجرة المبارکۀ 

  «.برد ین میجرم دندان را از ب، کند یبو م دهان را خوش، درخت مبارك

ه وآله یإلى رسول اهللا صلى اهللا عل ياهد«: ت آمدهیدر روا، ز استین درمان مویچهاردهم

. . . شد العصبیب یکلوا بسم اهللا نعم الطعام الزب: مغطى فکشف الغطاء عنه ثم قال "طبقا 

که  يا پارچه، ه دادندیهد، که پوشانده بودند یطبق) ص( امبریبه پ«ی عنی]34[ »ب النکهۀیطیو

، ز استین غذا مویبهتر، خداد به نام یآن بود را برطرف کردند سپس فرمودند بخور يرو

است که  یز کشمشیمراد از مو ».کند یبو م و دهان را خوش، . . . کند یت میعصب را تقو

  .هسته دارد

  :ندیفرما یم) ع( امام رضا، ن درمان خربزه استیپانزدهم
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  من حلل االرض ودار السالم -خۀ یام بطیأهدت لنا اال»

  بالنظامعددتها موصوفۀ  - تجمع أوصافا عظاما وقد 

  ه السالمیعل يمحمد جد - کذاك قال المصطفى المجتبى 

  فاکهۀ حرض طعام إدام - حانۀ یماء وحلواء ور

 يا روزها به ما خربزه«ی عنی] 35[ »ب النکهۀ عشر تمامیتط - الوجوه  یالمثانۀ وتصف یتنق

ن را به یمن ا، دارد یاوصاف مهم، است) بغداد( ن و از دار السالمیزم يورهایاز ز، ه دادیهد

آب است و ، است) صی (ن همان فرموده پدر بزرگم محمد مصطفیا، ام شکل شعر در آورده

که با نان  يزیو چ، و غذا است، نده استیو شو، وه استیو م، بو است و خوش، است ینیریش

ده ، کند یبو م دهان را خوش، کند یصورت را صاف م، کند یمثانه را پاك م، خورده شود

  «.ده داردیفا

بۀ مطهرة الفم یخ وال تقطعها قطعاً فأنها فاکهۀ مبارکۀ طیعض البط«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ن یرا ایز، دید و با چاقو قطع نکنیریبا دندان قطع بگ«ی عنی]36[ »ض االسنانیمقدسۀ القلب تب

د یدندان را سف، کند یقلب را پاك م، کند یدهان را پاك م، مزه است مبارك و خوش يا وهیم

د یجزو سف، ا پوست آن به صورت خشک شدهی یپس خربزه به شکل معمول ».کند یم

  .د استیسنگ مثانه هم مف ين برایهمچن، باشد یها م کننده

  .23ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .160ص، دیخ مفیش، االختصاص [2]

  .22ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .299ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .426ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [5]

  .426ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [6]

  .379ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]
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  .522ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .374ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .365ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .153ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]

  .513ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [16]

  .514ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [17]

  .514ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [18]

  .376ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .376ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [20]

  .291ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [21]

  .482ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [22]

  .484ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [23]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [24]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [25]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [26]

  .83ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [27]

  .46صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [28]

  .47صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [29]
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  .416ص، خ صدوقیش، الخصال [30]

  .323، 2جی، گانیگلبا يد محمد رضا موسویس، کتاب الحج [31]

  .50ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [32]

  .369ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [33]

  .124ص، دیخ مفیش، االختصاص [34]

  .185صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [35]

  .27صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [36]
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  94/03/03 دهان و دندان يها يماریدرمان ب 57

آن ذکر  يبرا ییها دهان است و تا کنون درمان ییا بدبویبخر  يماریصحبت راجع به ب

  .میخوان یاست که امروز م یدرمان، درمان عمده آن یشد ول

، جه آنیکند و درنت ین دارو بلغم را درمان میا، بلغم است ين درمان دارویشانزدهم

ل یله زرد و خردل و عاقرقرحا تشکیب هلین دارو از ترکیا. کند یدهان را درمان م ییبدبو

تر  و هرچه زردتر و پرگوشت، تر است اه بزرگیله سیزرد رنگ و از هل، له زردیهل. شود یم

هسته ، را جدا کنند د هسته آنیهرگاه بخواهند از آن در دارو استفاده کنند با. باشد بهتر است

خردل  يها البته دانه، اه استیا سی يا به رنگ قهوه يزیر یه خردل دانه. شود یب نمایآن آس

، شود یاب کنند زرد رنگ میها را آس ن دانهیا یوقت، د رنگ استیآورند سف یه میکه از روس

عاقرقرحا . له زرد باشدید دو برابر هلیخردل با، بلغم يساخت دارو يت آمده که برایدر روا

ن سه یا. کش است کروبین دارو میا، دارد يادیو کاربرد ز، است یترخون وحشاه یشه گیر

هم ، ت داردیسه خاص، گانه ب سهین ترکیا، اب شوند و با آنها مسواك زده شودید آسیدارو با

ت یدر روا. کند یدهان را برطرف م ییکند و هم بدبو یت میهم لثه را تقو، کند یبلغم را قطع م

لج اصفر یۀ للبلغم تأخذ اهلیهما السالم هذه االدویبن موسى الرضا عل یاملى على عل«: آمده

ق فانه ین خردل ومثقال عاقرقرحا فتسحقه سحقا ناعما وتستاك به على الریوزن مثقال ومثقال

ن را یا) ع( امام رضا«ی عنی] 1[ ».شد االضراس ان شاء اهللا تعالىیب النکهۀ ویطینقى البلغم وی

و دو ، ریک مثقال بگیله زرد به اندازه یهل، بلغم است ين دارو برایا، میسیفرمودند تا ما بنو

ن پودر یو ناشتا با ا، دیاب کنین سه را نرم آسیا، ک مثقال عاقرقرحایو ، مثقال خردل

و دندان را محکم ، کند یبو م و دهان را خوش، کند یم يهمانا بلغم را پاکساز، مسواك بزن

داشته باشد  يزبر ید کمیا بایگو، ن مواد الک شوندینشده که ات اشاره ین روایدر ا ».کند یم

د به دندان یبا انگشت با یا حتیو با مسواك ، د همراه آن باشدیله زرد هم باید هسته هلیو شا

  .ده شودیمال
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جلو یکم بالسواك فإنه یوعل، ب الفمیطیفإنه ، کم بالکحلیعل«: گر آمدهیت دیدر روا

النه إذا استاك نزل البلغم فجال البصر وإذا اکتحل ذهب : قال؟ ف هذایک: قلت: قال. البصر

و بر شما ، کند یبو م ن دهان را خوشیرا ایز، بر شما باد سرمه«ی عنی]2[ ».ب الفمیالبلغم فط

که  یامام فرمودند زمان؟ سؤال شد چگونه است، دهد یرا جال م یینایرا بیباد مسواك ز

که  یو زمان) ، شود یت میتقو( کند یدا میجال پ یینایبشود و  ید بلغم نازل میزن یمسواك م

  «.شود یبو م شود و دهان خوش ید بلغم برطرف میکش یسرمه م

، و اگر بلغم برطرف گردد، دهان بلغم است ییکه مطرح شد علت بدبو یاتیبا توجه به روا

  .شود یدهان هم درمان م ییبدبو

ب النکهۀ یطینعم اللقمۀ الجبن «: ندیمافر یم) ع( امام صادق، ر استین درمان پنیهفدهم

و ، کند یبو م دهان را خوش، ر استین لقمه پنیبهتر«ی عنی]3[ »مرئ ما بعدهیهضم ما قبله ویو

ه درست یکه با ما يریالبته پن »ي.بعد يغذا يکند برا یو آماده م، کند یرا هضم م یقبل يغذا

  .را ندارد تین خاصیج است ایکه امروزه را يرین پنید ایشود و شا

: ت آمدهیدر روا، ه آن مصرف شودیمخصوصاً اگر همراه با پ، ن درمان انار استیهجدهم

قلت قد : قال، ا صعصعۀ ادن فکل: یفقال، وهو على العشاء) ع( نیر المؤمنیأنه دخل على أم«

،) د مع شحمهیر، (یکله مع قشره: بعضه وقال یه نصف رمانۀ فکسر لى وناولنیدین یوب، تیتعش

وارد شد و حضرت ) ع( ریبر حضرت ام«ی عنی]4[ »ب النفسیطیذهب بالحفر وبالبخر ویفانه 

عرض ، دید و بخوریک شویصعصعه نزد يا فرمودند، مشغول خوردن شام بودند) ع( ریام

ن انار یرا به من داد و فرمود ا از آن يا در مقابل امام نصف انار بود و تکه، کردم شام خوردم

دهان  ییو بدبو، کند یهمانا جرم دندان را برطرف م، ه انار استیمراد پ، بخوررا با پوست آن 

ست که انار کامل یت الزم نیبا توجه به روا ».کند یبو م و نفس را خوش، کند یرا برطرف م

انار و  يها ن دانهید بیه بخش سفیو منظور از پ، است یاز انار هم کاف يا مصرف شود و تکه

  .آن است يها پرده
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  ت دهانآف

  .زند یزبان م ياست که رو ییها جوش

ی عنی] 5[ »الفم یحتجم تحت الذقن لعالج القالع فیوقد «: ه آمدهیاز رساله ذهب یتیدر روا

 يبلکه برا ») . . . آفت دهان( دهان يها درمان جوش ير چانه برایچه بسا حجامت شود ز«

  .دهان يها يماریکل ب

  دهان یتلخ

د سودا و یو عامل آن با. ها مخصوصاً صبح، کنند یم یدر دهان خود احساس تلخ یبرخ

  .صفرا باشد

فانه ، أشنانکم السعد یاتخذوا ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است یدرمان اول سعد کوف

را یز، دیخود سعد قرار دهي) ها ندهیشو( در اشنان«ی عنی] 6[ »الجماع ید فیزیب الفم ویطی

  «.کند یاد میرا ز يکند و عمل همبستر یطعم م خوشدهان را 

د یزیب الفم ویطیأسنانکم السعد فإنه  یاتخذوا ف«: ت آمدهین روایاز ا يگریو در نقل د

کند و  یطعم م را دهان را خوشیز، دیخود سعد قرار ده يها در دندان«ی عنی]7[ »الجماع یف

  «.کند یاد میرا ز يعمل همبستر

دندان قرار دهند  ين است که سعد را رویو مراد ا. تر باشد حیدوم صحد نقل یآ یبه نظر م

  .ندیو با آن مسواك بزنند و بشو

از یپ«ی عنی]8[ »ب الفمیطیالبصل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، از استیدرمان دوم پ

  «.کند یطعم م دهان را خوش

ه یاهللا صلى اهللا علإن رسول «: نقل شده) ع( از امام صادق، درمان سوم خالل کردن است

کردند و خالل کردن دهان  یخالل م) ص( امبریپ«ی عنی]9[ ».ب الفمیطیتخلل وهو یوآله کان 

  «.کند یطعم م را خوش
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را ید زیخالل کن«ی عنی]10[ »الفم ینقیتخللوا فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبرین پیهمچن

  «.کند یدهان را پاك م

سرمه دهان «ی عنی] 11[ ».عذب الفمیالکحل «: ت آمدهیدر روا، درمان چهارم سرمه است

  «.کند ین میریرا گوارا و ش

ن یریآب دهان را گوارا و ش) سرمه(«ی عنی]12[ »قیعذب الری«: آمده يگریت دیدر روا

  «.کند یم

که سرمه  یزمان«ی عنی]13[ ».ب الفمیإذا اکتحل ذهب البلغم فط«: گر آمدهید یتیدر روا

  «.شود یطعم م شود و دهان خوش ید بلغم برطرف میکش یم

  .دهان بلغم است ین است که علت تلخیر دال بر ایت اخیروا

نعم السواك «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، تون استیدرمان پنجم مسواك زدن با چوب ز

ن مسواك چوب یبهتر«ی عنی]14[ »ذهب بالحفریب الفم ویطیتون من الشجرة المبارکۀ یالز

 ».برد ین میجرم دندان را از ب، کند یطعم م دهان را خوش، مباركاز درخت ، تون استیز

ش یر شید سپس آن را ریرا در آب بگذار د سر آنیتون ابتدا بایمسواك زدن با چوب ز يبرا

  .دید و مسواك بزنیکن

شرب هذا یدفع عمن یإن اهللا «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان ششم آب آسمان است

 یهمانا خدا از کس«ی عنی]15[ »قطع البلغمیو، ب الفمیطیو، جسده یفکل داء وکل أذى ، الماء

طعم  و دهان را خوش، کند یو درد که در جسم دارد را دفع م يمارین آب را بنوشد هر بیکه ا

  «.کند یو بلغم را برطرف م، کند یم

فطر یجده یفطر على الحلو فإذا لم یکان «: ت آمدهیدر روا، درمان هفتم آب ولرم است

 »االضراس يقویب النکهۀ والفم ویطیالکبد والمعدة و یبقیقول إنه یلى الماء الفاتر وکان ع

و ، ا خرمایو اگر حلوا نبود با قند ، کردند یافطار می) نیریش( با حلوا) ص( امبریپ«ی عنی]16[
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 کند و معده یم يفرمودند کبد را پاکساز یو م، کردند یچکدام نبود با آب ولرم افطار میاگر ه

  «.کند یت میها را تقو و دندان، کند یبو م و بدن و دهان را خوش، را

  سقوط لهات

جاد ید در بلع و حرف زدن ایاین بییو نرم دهان است که اگر پا ییلهات قسمت باال

  .درمان آن قرقره کردن با سرکه است. کند یمشکل م

أکل حلواً اال تغرغر بخل ومن یفال ، واللهاته، سقط اذناهیمن أراد ان ال «: ت آمدهیدر روا

که  یکس«ی عنی]17[ »أکل حلواً اال اکل بعده کسرة خبزیفسد اسنانه فال یاراد ان ال 

نکه بعد از ینخورد مگر ا ینیریوقت ش چیه، گوش و لهات شود یخواهد مبتال به افتادگ ینم

خورد مگر ن ینیریش خراب شود شیهاب خواهد دندان یکه نم یآن با سرکه قرقره کند و کس

  «.نان بخورد ینکه قبل از آن کمیا

  دهان و دندان يها يماریهندوانه ابوجهل و ب

  .دهان و دندان است يها يماریهندوانه ابوجهل درمان شاخص ب

  )دندان یخوردگ کرم( سوراخ شدن دندان

دواء الضرس تأخذ حنظلۀ فتقشرها ثم تستخرج دهنها «: آمده) ع( از امام کاظم یتیدر روا

جوف  یئا وتجعل فیقطنۀ ش یه قطرات وتجعل منه فیکان الضرس مأکوال منحفرا تقطر ففإن 

ک هندوانه ، یدرمان دندان«ی عنی]18[ »الیأخذه ثالث لیا ینام صاحبه مستلقیالضرس و

 اگر دندان خورده شده، دید سپس روغنش را خارج کنیریپوستش را بگ، دیریابوجهل بگ

را با ) حاً از جنس کتانیترجي (ا د و تکه پارچهیزیدندان برچند قطره داخل ) سوراخ شده(

  «.دید و سه شب به پشت بخوابید و در سوراخ دندان قرار بدهیروغن آغشته کن

تواند بسته به  ین مسئله مین نشده که چگونه روغن گرفته شود پس ایت معیدر روا

ست هندوانه اوجهل را رم که پویگ ین روش روغن میر باشد البته من به اییامکانات متغ

) تونیحاً روغن زیترج( تونیا زیروغن کنجد  يکنم و قدر یرم و هندوانه را خرد میگ یم
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ل به آب یپس از دو روز همه تبد، دهم یزم و در معرض آفتاب قرار میر یآن م يرو

. گذارم تا آب آن بخار شود و روغن آن بماند یآتش م يکنم و رو یسپس صاف م، شود یم

اگر از حفره باشد همان ،  »منحفرا« ت در مورد دندان گفته شدهین که در روایگر اینکته د

ن استفاده ید چنیشا، سوراخ شدن دندان مراد است و اگر از حفر باشد مراد جرم دندان است

 يبرا يکش قو کروبیک میهندوانه ابوجهل . ن درمان جرم دندان هم استیشود که ا

ط را یها شرا کروبین مین بردن اید دندان هستند و با از باست که باعث فسا ییها کروبیم

  .کند یها فراهم م بیم آسیترم يبرا

  )دندان بدون سوراخ( شه دندانیالتهاب ر

 یحا قطر فیه وکانت ریفإن کان الضرس ال أکل ف«: آمده) ع( از امام کاظم یتیدر روا

] 19[ »برأ بأذن اهللایأو ثالث قطرات ، نیلۀ قطرتیکل ل یالیل. ذلک الضرس یتل یاالذن الت

از روغن هندوانه ، ک آبسه استیو صرفاً ) سوراخ نشده( اگر دندان خورده نشده«ی عنی

 چند شب، دیزیچند قطره بر، که در سمت دندان مورد نظر است یابوجهل در سوراخ گوش

  «.شود یبه اذن خدا خوب م، دیزیسه قطره بر یدو ال، و هر شب) پنج شب یسه ال(

ا یاز آبسه  یناش( داخل دهان یدرد همراه با رگ زدن و سرخ، لثه يزیر خون، درد دهان

  )عفونت

تقع  یخرج من األسنان والضربان والحمرة التی يلوجع الفم و الدم الذ«: از آمده یتیدر روا

ن ثم تثقب رأسها وتدخل یها قالبا من طیالفم تأخذ حنظلۀ رطبۀ قد اصفرت فتجعل عل یف

د الحموضۀ ثم تضعها یها خل تمر حامضا شدیجوفها فتحک جوانبها برفق ثم تصب علنا یسک

ه و یدلک به فیأخذ صاحبه منه کلما احتمل ظفره فیدا ثم یانا شدیها غلیعلى النار فتغل

زجاجۀ أو بستوقۀ فعل وکلما فنى خله  یالحنظلۀ ف یحول ما فیتمضمض بخل وإن أحب أن ی

 يبرا) دمیشن) ع( از امام کاظم(«ی عنی] 20[ »را له إن شاء اهللایأعاد مکانه وکلما عتق کان خ

ک هندوانه ابوجهل ، یدهان یو سرخ، و درد همراه با رگ زدن، لثه يزیر و خون، درد دهان
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جاد کرده و یدر سر آن ا ید و سوراخیریدور آن را گل بگ، دیریشود بگ یتازه که دارد زرد م

سپس ، هندوانه پاره نشود، دیرا در داخل هندوانه جمع کند و مواد یمواد داخل آن را بتراش

 یو هندوانه را با همان قالب گل، دیزیترش باشد بر یلیکه خ) ترش( آن سرکه خمر يرو

مار است از مواد داخل آن به اندازه یکه ب یسپس کس، داً بجوشدید تا شدیآتش بگذار يرو

ن یاگر دوست دارد ا، سرکه مزمزه کندبمالد و بعد با  يماریک ناخن بردارد و به موضع بی

و هرچه ، ا کوزه قرار دهد و اگر خشک شد به آن سرکه اضافه کندیشه یدارو را داخل ش

  «.شود یتر شود بهتر م کهنه

ل به سرکه کنند ینکه اگر خمر را تبدیا یک، یدر مورد سرکه خمر دو احتمال وجود دارد

ل به خمر یکه ابتدا خود به خود تبد يا سرکهنکه یگر ایند و روش دیگو یبه آن سرکه خمر م

م و یعسل و جو که در فقه دار، ریانج، خرما، مثل انگور، ل به سرکه شودیشود و سپس تبد

  .شوند یل به سرکه میشوند و سپس تبد یل به خمر میشش تا هستند که در ابتدا تبد

  .19ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .47صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .105ص، 66جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .543ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [4]

  .56ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [5]

  .426ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [6]

  .379ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .522ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .376ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .376ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]
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  .494ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .47صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .369ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [14]

  .35ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [15]

  .27صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [16]

  .40ص) ، ع( امام رضا، ۀیالذّهبالرّسالۀ  [17]

  .194ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .194ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .195ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [20]
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  94/03/04 دهان و دندان يها يماریدرمان ب 58

  لثه يها يماریب

  ها لثه یسست

لثه  يماریو سست بودن آن نشانه ب، تر باشد بهتر است لثه محکمات هرچه یمستفاد از روا

  .د استیمحکم شدن لثه مف يذکر شده که برا يامور. است

مطهرة : السواك عشرة خصال یف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان اول مسواك زدن

ذهب یو، جلو البصریو، شد اللثۀیو، للفم ومرضاة للرب ومفرحۀ للمالئکۀ وهو من السنۀ

، کند یدهان را پاك م، ت استیدر مسواك زدن ده خاص«ی عنی]1[ »ذهب بالحفریو ، بالبلغم

و لثه را ، امبران استیو از سنت پ، کند یو مالئکه را خشنود م، کند یو خداوند را خشنود م

و جرم دندان را برطرف ، کند یو بلغم را برطرف م، دهد یرا جال م یینایو ب، کند یت میتقو

  «.کند یم

جلو یفانه ، ف االراكیر ما استکت به لیان خ«: ندیفرما یه میدر رساله ذهب) ع( امام رضا

، ن مسواك چوب اراك استیبهتر«ی عنی]2[ »سمنهایشد اللثۀ ویو، ب النکهۀیطیو، االسنان

 را چاق و آن، کند یت میو لثه را تقو، کند یبو م و دهان را خوش، دهد یها را جال م را دندانیز

  «.کند یم

ه أربع یوف«: ت شدهیروا) ص( امبریاز پ، سر و محاسن يدرمان دوم رنگ کردن موها

. . . ت استیچهارده خاص) در رنگ کردن مو(«ی عنی] 3[ ». . .شد اللثۀیو. . . عشرة خصلۀ

  «. . .کند یت میلثه را تقو

: ه ثالث خصالیکلوا البصل فإن ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ازیدرمان سوم خوردن پ

ت یرا سه خاصید زیاز بخوریپ«ی عنی]4[ ».الماء والجماع ید فیزیشد اللثۀ ویب النکهۀ ویطی

ز عمل یکند و ن یاد میو آب مرد را ز، کند یت میو لثه را تقو، کند یبو م دهان را خوش، دارد

  «.کند یاد میرا ز يهمبستر
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قتل دواب البطن یشد اللثۀ ویخل الخمر «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، درمان چهارم سرکه

کشد و عقل  یشکم را م يها انگل، کند یت میسرکه خمر لثه را تقو«ی عنی]5[ ».شد العقلیو

شود و استفاده از  یه میمتأسفانه سرکه موجود در بازار از تفاله چغندر ته ».کند یت میرا تقو

ل به خمر یشود که ابتدا تبد یه میهت ين سرکه از موادیبهتر. شده است یات نهیچغندر در روا

  ) .انقالب دوم( ل به سرکه شودیسپس تبد) انقالب اول( شود

اضافه را  يها گرم و خشک است و گوشت«: در بحار االنوار آمده، درمان پنجم نمک

که مانند بلور  یمخصوصاً نمک اندران، کند یت میکه سست شده را تقو يا خورد و لثه یم

ت و محکم شدن یدن نمک به لثه و دندان باعث تقویکردن آب نمک و مال]مزمزه 6[ ».است

  .کند ید هم میا همراه باشد دندان را سفیو اگر با کف در، شود یلثه م

  لثه یفساد و خراب

ه وآله جعفر بن یناول رسول اهللا صلى اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، درمان اول خالل کردن

به ) ص( امبریپ«ی عنی] 7[ »ومجلبۀ للرزق، مصلحۀ للثۀ تخلل فانه: أبى طالب خالال وقال له

د یلثه مف يبرا( کند یرا هم لثه را سالم میحضرت جعفر خالل دادند و فرمودند خالل کن ز

  «.کند یاد میرا ز يو هم روز) است

را ید زیخالل کن«ی عنی]8[ »الفم ومصلحۀ للثۀ ینقیتخللوا فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.د استیلثه هم مف يو برا، کند یدندان را پاك م خالل کردن

حتجم تحت الذقن یوقد «: ندیفرما یه میدر رساله ذهب) ع( امام رضا، درمان دوم حجامت

ر چانه یچه بسا ز«ی عنی]9[ »ر ذلک من اوجاع الفمیوغ، وفساد اللثۀ، الفم یلعالج القالع ف

  «.گر دهانید يها يماریب يلثه و برا یخراب يدرمان آفت دهان و برا يحجامت شود برا

ح بمشط العاج یالتسر«: ندیفرما یم) عي (امام هاد، درمان سوم شانه کردن با شانه عاج

ی عنی]10[ »اللثۀ والعمور ینقیطفئ المرار ویطرد الدود من الدماغ ویالرأس و ینبت الشعر فی
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و ، کند یمغز را طرد م يها و انگل، ش مو در سر استیسبب رو، شانه کردن با شانه عاج«

  «.کند یم) سالم( دهان را پاك يها قسمت یو لثه و باق، کند یها را خاموش م مره

  دندان يها يماریب

شتر به یکه ب »اسنان« و »سن«، ر استفاده شده استیدندان از دو تعب يات برایدر روا

، عقب است يها دندان یشتر به معنیکه ب »اضراس« و »ضرس« جلو است و يها دندان یمعن

م یها به سه قسمت تقس دندان یبطور کل. شوند یها استفاده م دندان یتمام یبه معن یالبته گاه

عقب  يها ا دندانیها  یکرس يگریو د، شین يها دندان یک، یجلو يها دندان یک، یشوند یم

  .ابیا آسی

  عقب يها دندان يها يماریب

  عقب يها ضعف دندان

آن فروکش کرده و ولرم  يده و گرمایاست که جوش یآب آب ولرم، درمان اول آب ولرم

  .شده

 »األضراس يقویب النکهۀ والفم ویطیالمعدة والکبد و ینق: یقولیوکان «: ت آمدهیدر روا

بدن و ، کند یو کبد را پاك م، کند یمعده را پاك م) فرمودند یم) ص( امبریپ(«ی عنی] 11[

  «.کند یت میها را تقو و دندان، کند یبو م دهان را خوش

هما السالم یبن موسى الرضا عل یاملى على عل«: ت آمدهیدر روا، بلغم يدرمان دوم دارو

ن خردل ومثقال عاقرقرحا فتسحقه یلج اصفر وزن مثقال ومثقالیۀ للبلغم تأخذ اهلیهذه االدو

 شد االضراس ان شاء اهللایب النکهۀ ویطینقى البلغم ویق فانه یسحقا ناعما وتستاك به على الر

ک ، یبلغم ين داروها را برایامال کردند و من نوشتم ا) ع( امام رضا«ی عنی] 12[ ».تعالى

اه ترخون یشه گیر( ک مثقال عاقرقرحایو ، و دو مثقال خردلي، ریگ یله زرد میمثقال هل

، و با آن ناشتا مسواك بزن) از به الک کردن نداردین( اب کنیها را خوب آس نیای) ، وحش



514 

 

اگر خدا ، کند یت میها را تقو کند و دندان یبو م کند و دهان را خوش یبلغم را پاك من یرا ایز

  «.بخواهد

ا : یمضغ علکا فقالیه السالم یت أبا جعفر علیرأ«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آدامسیسوم

) ع( دم امام باقرید«ی عنی] 13[ »، فمضغت هذا العلک ألشدها یمحمد نقضت الوسمۀ أضراس

ن آدامس را یمن ا، م را لق کردیها محمد وسمه دندان يا امام فرمودند، دیجو یآدامس م

  «.ت کنمیرا تقو) ها دندان( ها دم تا آنیجو

شود که از عوارض استفاده از وسمه لق شدن دندان است و  یت معلوم مین روایاز ا

 یذکر نشده چه نوع آدامس یشود ول یت دندان میا آدامس باعث تقوی یدنیاستفاده از جو

توان استفاده کرد البته بهتر است که از  یم یاستفاده شود و احتماالً از هر نوع آدامس

  .د استفاده شود مانند کندر و سقزیو مف یعیطب يها آدامس

 ».وکانت استرخت فشدها بالذهب«: ت آمدهیدر روا، ها با طال درمان چهارم بستن دندان

  «.ش سست شد و با طال آنها را محکم کردیها دندان) ) ع( امام باقر(«ی عنی]14[

  ضربان ضرس

  .است که همراه با احساس نبض و رگ زدن است يدرد یضربان به معن

ح یدرجلسه قبل روش استفاده از هندوانه ابوجهل کامالً تشر، درمان اول هندوانه اوجهل

خت و یآن سرکه ر يد و رویشات آن را ترایگرفت و محتو ید دور آن را قالب گلیکه با، شد

البته روغن هندوانه ابوجهل هم قابل استفاده است که ، داً بجوشدیآتش گذاشت تا شد يرو

دندان از جمله ضربان ضرس مؤثر است و روش استفاده هم همان است  يانواع دردها يبرا

خته یر یخته شود و اگر نه در سوراخ گوشیکه اگر دندان سوراخ است داخل سوراخ دندان ر

  .کند قرار دارد یکه درد م یشود که در سمت دندان

نفع من یفإذا اتى على هذا الدواء شهر فهو «: ت آمدهیدر روا، هیشاف يدرمان دوم دارو

] 15[ »ق مقدار نصف جوزةیاخذه على الریثور من البلغم بعد ان یع ما یضربان الضرس وجم
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که معلول  ییها يماریت و تمام بد اسیضربان ضرس مف يبرا، ک ماهه شدیهرگاه «ی عنی

  «.و در ناشتا به اندازه نصف گردو خورده شود، بلغم است

شدم و مبتال بر ) ع( وارد بر امام صادق«: ت آمدهیدر روا، ه استیک رقیدرمان سوم 

ک یو نزد، ایک بیامام فرمودند نزد، ت کردمین مطلب را شکایضربان ضرس بودم و به امام ا

خواندند و  يزیسپس چ، کرد قرار دادند یکه درد م یدندان ياشاره را روامام انگشت ، شدم

امام لبخند ، گفتم بله؟ ا درد دندان ساکن شدیمفضل آ يا دندیامام پرس، همانجا خوب شد

نزد ) س( فاطمه، امام فرمودند بلهی، اد دهین دعا را به من یعرض کردم دوست دار ا، زدند

انگشت اشاره دست ) ص( امبریپ، ت کردیا جلو شکایو از درد دندان عقب ، پدرش آمد

که درد داشت قرار دادند و فرمودند باسم اهللا وباهللا أسألک  یدندان يراست خود را رو

سى روحک وکلمتک أن یر عیم لم تلد غیفإن مر، ءیبعزتک وجاللک وقدرتک على کل ش

شد همانطور که بر تو و درد بر او ساکن ، جۀ من الضرس کلهیتکشف ما تلقى فاطمۀ بنت خد

  .د اسم شخص و مادرش گفته شودین دعا بای] در ا16[ ».ساکن شد

از درد ) ) ع( امام صادق( او يبه سو«: ت آمدهیدر روا، ک دعا استیدرمان چهارم 

ن را بخوان باسم اهللا وباهللا أسکن بقدرة اهللا یامام فرمودند هفت مرتبه ا، ت کردمیدندان شکا

ک أمره یف یأتیک وعلى الجبال أثبتها وأثبتک فقر حتى یر مقتدر علخلقک فإنه قاد يالذ

  [17[ ».وصلى اهللا على محمد وآله

  )یبه طور کل( درد دندان

که  یبیبه همان ترت، دندان درد استفاده از هندوانه ابوجهل و روغن آن است یدرمان اصل

  .ز آمدهین يگرید يها و دعاها ن درمانیهمچن. ذکر شد

من سمع عطسۀ «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، دن عطسهیحمد گفتن موقع شندرمان اول 

ه وال ینیشتک عیته لم یوأهل ب) ه وآلهیصلى اهللا علی (فحمد اهللا عز وجل وصلى على النب

 يکه صدا یکس«ی عنی] 18[ ».نه البحرینک وبیإن سمعتها فقلها وإن کان ب: ثم قال، ضرسه



516 

 

مبتال به ، ت او بفرستدیامبر و اهل بیو صلوات بر پد یعطسه را بشنود و حمد خدا را بگو

ن را بگو یا يشنو یکه عطسه را م یسپس فرمودند زمان، شود یدرد نم چشم و دندان يماریب

  «.ا باشدیک دریهرچند که فاصله شما و عطسه کننده 

اگر «ی عنی]19[ ».عطس فابدؤوه بالحمدیإذا سمعتم من «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.ید به حمد خداوند تبارك و تعالیشما زود شروع کن، کند یعطسه م ید کسیدیشن

  .حمد خداوند است ياد آوری يات آمده که عطسه براین در روایهمچن

من قال إذا «: ندیفرما یم) عی (حضرت عل، درمان دوم حمد گفتن موقع عطسه زدن

ی عنی]20[ ».واألضراسن یجد وجع االذنیلم . ن على کل حالیالحمد هللا رب العالم: عطس

درد و  مبتال به گوش، کند یکه عطسه م یزمان، دین بگویکه الحمد هللا رب العالم یکس«

  «.شود یدرد نم دندان

وم یوم السبت ویمن قلم أظفاره «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان سوم ناخن گرفتن

که  یکس«ی عنی]21[ »نیمن وجع الضرس ووجع الع یس و أخذ من شاربه عوفیالخم

شود از  یمعاف م، ل خود را کوتاه کندیو سب، ردیگ یشنبه م ش را روز شنبه و پنجیها ناخن

ن دو روز ناخن گرفته شود و بهتر یاز ا یکیست که در یالبته کاف ».درد درد و چشم دندان

  .شنبه باشد است که پنج

ووجع ، لزکامخاف من ایوال «: ت آمدهیدر روا، ا آب بارانیدرمان چهارم آب آسمان 

درد  و دندان یمبتال به سرماخوردگ) که آب باران بنوشد یکس(«ی عنی]22[ »الضرس

دارد که قبالً بحث شده  ییاست و شروط و دعاها یعموم يآب باران از داروها ».شود ینم

 يرادین ایهمچن، سان بهتر استیآب ن یباشد ول یندارد که باران چه ماه یالبته تفاوت. است

  .بماند يادین آب مدت زیندارد که ا

من : الرأس شفاء من سبع یالحجامۀ ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان پنجم حجامت سر

حجامت «ی عنی]23[ ».ن والصداعیالجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمۀ الع
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چشم و  يتار، درد دندانی، خواب آلودگی، سیپ، جذام، جنون، است يماریسر درمان هفت ب

  «.گرنیم

درد  از دندان) ع( امام باقر يبه سو«: ت آمدهیدر روا، دیدرمان ششم سوره حمد و توح

ن یکه ا یامام فرمودند زمان، دار باشمیشود که من تمام شب ب یهمانا سبب م، ت کردمیشکا

د بخوان سپس یدستت را بر آن دندان قرار بده و سوره حمد و توح يدرد را احساس کرد

اتقن کل شئ انه  يوترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع اهللا الذ﴿بخوان 

  [24[ ».کند یشود و دوباره عود نم یدردش ساکن م، ﴾ر بما تفعلونیخب

امام ، هم دارد يا اضافه ین دعا را امر کردند ولیهم يبه مرد) ع( امام صادق یتیدر روا

سوره قدر «ی عنی]25[ »عوذیسکن ویلۀ القدر مرة واحدة فانه یل یاقرأ إنا انزلناه ف«: فرمودند

  «.ذ آن استین تعویشود و ا یساکن م، ک بار بخوانیرا 

  .495ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .50ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [2]

  .123ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [3]

  .374ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .330ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .160ص، 62جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [6]

  .563ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .376ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .56ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [9]

  .72صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [10]

  .153ص، 4جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .19ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]
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  .482ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .482ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .126ص، اتیسابور الزابن ، طب األئمۀ [15]

  .406صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [16]

  .407صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [17]

  .656ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .656ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .655ص، 2جی، نیخ کلیشی، من الکافاالصول  [20]

  .128ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [21]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [22]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [23]

  .23ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [24]

  .24ص، اتیسابور الز ابن، طب األئمۀ [25]
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  94/03/05 دهان و دندان يها يماریدرمان ب 59

در قرآن هم ذکر  یند و حتیگو یه میبه آن رق، دارد »کیارق« دعاها که در آن کلمه یبعض

ه در تمام موارد یرق یار ذکر شده ولیت بسیدر روا،  ». . .ل من راقیو ق. . . « شده است

ن والحمى والضرس وکل ذات یال باس بالرقى من الع«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ستین

ی عنی]1[ ».عرفهیئا ال یته وعوذته شیرق یدخل فیقول ال یهامۀ لها حمۀ إذا علم الرجل ما 

) که منشأ آن چشم زخم است ییها يماریب( زخم چشم يبرا، ستین یه خوانیدر رق یاشکال«

که  یدر صورت) ن باشدیکه زهرآگ یگزش( و همه انواع گزش) درد دندان( و دندان، و تب، 

ها به  هیاز رق يم بساریدر قد ».که نداند وارد آن نکند يزیو چ، دیشخص بداند چه بگو

آن  یم معنید بدانین جهت باین مشرکانه داشته از ایبوده و گاهاً مضام یمیقد يها زبان

  .ها از قرآن است هین رقیو بهتر، ستیچ

ن جلسه به ادامه یدر ا، درد ذکر شد دندان يها و دعاها برا از درمان يدر جلسه قبل تعداد

  .میپرداز ین مطالب میا

درد  که از دندان یکس«: ندیفرما یم) عی (حضرت عل، ک عوذه استیدرمان هفتم 

د بسم اهللا یرا مسح کند بر محل درد و بگو از محل سجودش خاك بردارد و آن، ت داردیشکا

نکه یا یکی] دو احتمال وجود دارد 2[ ».میالعظ یل وال قوة إال باهللا العلاهللا وال حو یوالشاف

  .صورت دندان را مسح کند ينکه از رویا ایخود دندان را مسح کند و 

چ یه دندان است و هین رقیا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ه استیک رقیدرمان هشتم 

د بسم اهللا ال ملک یسیبرگ بنو يد و رویریتون بگیسه برگ درخت ز، ستیاثر ن یوقت ب

ا اخرج الداء وانزل الشفاء وصلى اهللا على یا شراهیاهیفۀ یاعظم من اهللا ملک وأنت له الخل

خداوند به زبان  يها ا دو تا از نامیا شراهیاهیامام فرمودند . مایمحمد وآل محمد وسلم تسل

ض ینابالغ که ح يکه توسط دختر ید و با نخیسیپشت برگ هم بنو ياست و رو یعبران

امبر یک پیهر گره اسم  يد و رویز هفت گره بزنیتم يا در پارچه، ده شدهیسیده است ریند
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) عی (حضرت موس) ، ع( میحضرت ابراه) ، ع( حضرت نوح) ، ع( حضرت آدم، گذاشته شود

 و بر، و صلوات بفرست بر محمد و خاندان او) ع( بیحضرت شع) ، عی (سیحضرت ع، 

ت آمده که ین روای] در ا3[ ».شود یزان کن که به اذن خدا خوب میآو) ارمیب( او) گردن(

 »ایا شراهیاهی« ن که تنهایا یک، ینجا سه احتمال وجود داردیپشت برگ هم نوشته شود و ا

نکه منظور یو احتمال سوم ا، نکه کل دعا پشت برگ نوشته شودیاحتمال دوم ا، مراد بوده

  .برگ بوده يهمان رو

، ت باعث تعجب استینهاین بیا«: ت آمدهیدر روا، است) ع( لیه جبرئیرقدرمان نهم 

ه یمن رق، به گوشت ندارد يخورد و کار یکه در دهان قرار دارد و دندان را م يموجود يبرا

ن واذ قتلتم نفسا یال إله إال اهللا والحمد هللا رب العالم یخوانم و خدا شفا دهنده است الکاف یم

انگشتت را بر دندان قرار ، مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضهاها واهللا یفاداراتم ف

  [4[ »ی.خوان یه را هفت مرتبه مین رقیو ا یده یم

ه را هفت مرتبه ین رقیو ا یده یدندان قرار م يا آهن رویآمده که چوب  يگریدر نقل د

خورد  یدندان را من موجود که یهر دو در مورد ا یهم دارد ول ییها البته تفاوتی، خوان یم

  [5[. اند گفته

د و ید را بخوانین و توحیحمد و موعوذت«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استیدرمان دهم 

م وله ما یم وبعد قل هو اهللا احد بسم اهللا الرحمن الرحید بسم اهللا الرحمن الرحیین را بگویبعد ا

م وارادوا به یبردا وسالما على ابراها نار کونى یم قلنا یع العلیل والنهار وهو السمیالل یسکن ف

ن یالنار ومن حولها وسبحان اهللا رب العالم ین نودى ان بورك من فیدا فجعلناهم االخسریک

منک شئ اکف عبدك وابن امتک  یکفیمن کل شئ وال  یا کافیسپس بعد از آن بگو اللهم 

  [6[ ».کیشکوه الی يحذر من هذا الوجع الذیخاف ویمن شر ما 

ضرسه  ینه ووجعا فیع یاضا فیه بیان رجال شکا إل«: ت آمدهیدر روا، زدهمایدرمان 

ن ونشادر یض ودار فلفل من کل واحد وزن درهمیاخذ فلفال ابیمفاصله فأمره ان  یاحا فیور
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ن ثالثۀ مراود واصبر یکل ع یوزن درهم واسحقها کلها وانخلها واکتحل بها ف ید صافیج

سکن الوجع باذن اهللا تعالى ثم فاغسل ین وینقى لحم العیاض ویقطع البیها ساعۀ فانه یعل

چشم و  يدیاز سف) ع( به امام صادق يمرد«ی عنی]7[ ».ک بالماء البارد واتبعه باالثمدینیع

از ، د و فلفل درازیامام فرمودند فلفل سف، ت کردیدرد دندان و باد و التهاب مفاصل شکا

ست و پنج یسه و ب( ک درهمیو صاف  و نشادر خوب) م گرمیشش و ن( هرکدام دو درهم

ک یل سرمه بکش و یدر هر چشم سه م، اب کن و الک کنیهمه را باهم آس) صدم گرم

کند و گوشت چشم را  یرا قطع م يدین سفیرا ایز) ، تند است یلیچون خ( ساعت صبر کن

سپس چشمانت را با آب سرد ، متعال يدهد به اذن خدا ین میکند و درد را تسک یصاف م

ن دارو درد را یت ذکر شد ایاز آنجا که در روا ».و بعد با سرمه اثمد سرمه بکش يبشو

کند  یالبته فکر م. دهد احتمال دارد که مراد درد دندان و درد التهاب مفاصل بوده ین میتسک

و بهتر است ، کند یاد مید استفاده کنند چون فشار چشم را زیکه فشار چشم دارند نبا یکسان

  .ن سرمه استفاده کنندیو حجامت فشار چشم را درمان کنند و بعد از ا یرمه عنابابتدا با س

  دهان و دندان با سعد يها يماریدرمان ب

من «: ت آمدهیدر روا، گفتند یم به آن چگن میقد یاه است که در فارسیک گیشه یسعد ر

ئا من یخف شیم فمه ول یاستنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علۀ ف

و دهان خود ، کند بعد از خروج مدفوع یکه با سعد استنج یکس«ی عنی]8[ ».ریاح البواسیأر

شود و به التهاب و درد  یدر دهان نم يو درد يماریمبتال به ب، د بعد از غذایرا با سعد بشو

  «.شود یر مبتال نمیبواس

 ید فیزیب الفم ویطیفانه ، أشنانکم السعد یاتخذوا ف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

بو  را دهان را خوشیز، دیخود سعد قرار دهي) ها ندهیشو( در اشنان«ی عنی] 9[ »الجماع

ي ت به جاین روایاز ا يگریالبته در نقل د ».کند یاد میرا ز يکند و عمل همبستر یم
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ن است یو مراد ا، تر است حیدندان آمده که به نظر صح ی] به معن10[ »اسنان« کلمه »اشنان«

  .ندیصبر کنند سپس بشو یها بگذارند و کم دندان يا رویکه با سعد مسواك زده شود 

فال أقدر  یفتزعزعت أسنان یالعباس بن موسى فأمر فوجئ فم یأخذن«: ت آمدهیدر روا

ه یسلم عل: رحمه اهللا یخ ال أعرفه فقال أبیالمنام ومعه ش یف یت أبیأن أمضغ الطعام فرأ

أراك  یمال: ه فقالیفسلمت عل: قال یبۀ الخراسانیهذا أبو ش: فقال؟ هوا أبه من : یفقلت

 یفقال لی: فتزعزعت أسنان یفوجئ فم یإن الفاسق العباس بن موسى أمرن: قلت: قال؟ هکذا

ی عباس بن موس«ی عنی] 11[ »ی.فأصبحت فتمضمضت بالسعد فسکنت أسنان، شدها بالسعد

و ، دهانم را فشار دهند و لگدمال کنند يا روامر کرد که با پی) از حاکمان عباس یک(ی

 يرمردیدم و با او پیپدرم را در خواب د، توانستم غذا بخورم یگر نمیم لق شد و دیها دندان

پدر گفت ابو ؟ ستین کیگفتم ا، رمردین پیپدرم گفت که سالم کن به ا، شناختم یبود که نم

گفتم ی؟ ن گونه هستیبه من گفت چرا ا) بهیابو ش( او، به او سالم کردم، است یبه خراسانیش

به من گفت که ، م لق شدهیها امر کرد که دهانم را لگدمال کنند و دندان یعباس بن موس

صبح شد و من هم با سعد مزمزه کردم و ، له سعد محکم کنیت را به وسیها◌ٔ  دندان

 یعتبار چندانست و آنهم در خواب است و ایت از امام نین روایالبته ا ».م خوب شدیها دندان

  .دارد یداتیات مؤیگر روایاستفاده از سعد در د یندارد ول

ثم ، الفالوذج الحار حتى نضج یفم یاللصوص وجعلوا ف یأخذن«: آمده يگریت دیدر روا

النوم فشکوت  یف) ص( ت الرضایفرأی، وأضراس یحشوه بالثلج بعد ذلک فتخلخلت أسنان

، أنه مار بنا یفلما حمل إلى خراسان بلغن، أسنانک تثبتاستعمل السعد فإن : فقال، ه ذلکیإل

: فقال، بإستعمال السعد یالمنام وأمرن یته فیرأ یوإن یه وذکرت له حالیفاستقبله وسلمت عل

دزدها «ی عنی]12[ ».کما کانت یوأضراس یت أسنانیفاستعملته فقو، قظۀیال یوأنا آمرك به ف

ختند تا دهانم پخته شده سپس دهانم را یداغ ر) لواح ینوع( من را گرفتند و در دهانم فالوده

ن یدم و به او از ایرا در خواب د) ع( امام رضا، م لق شدیها خ پر کردند و بعد دندانیبا 
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 یزمان، شوند یت ثابت میها ت کردم و امام فرمودند از سعد استفاده کن که دندانیمطلب شکا

شود پس از او استقبال  یکه از محل ما رد مدم یرا به خراسان آوردند شن) ع( که امام رضا

او ذکر کردم و عرض کردم او را در خواب  يکردم و به او سالم کردم و حال خود را برا

به استفاده از سعد  يداریامام فرمود من هم در ب، دم و مرا امر کرده که از سعد استفاده کنمید

شد و به حال اولش  يم قویها انمن هم از سعد استفاده کردم و دند، کنم یشما را امر م

  «.برگشت

الحجر وهو قاعد ومعه  یه السالم فیت أبا الحسن األول علیرأ«: آمده يگریت دیدر روا

 یفنفعن یفأخذت السعد فدلکت به أسنان یأسنان یضربت عل: قولیته فسمعته یعدة من أهل ب

ت یاز اهل ب يا عدهبا ، دمیرا در جمرات د) ع( امام کاظم«ی عنی]13[ »ی.ذلک وسکنت عن

من هم سعد گرفتم و ، درد شدم فرمود مبتال به دندان یدم امام میشن، خود آنجا نشسته بود

  «.ن شدید واقع شد و دردش تسکیمف، دمیم را با آن مالیها دندان

  محافظت از دندان

 امام رضا، شده است یمحافظت از دندان معرف ير دندان برایخم یه نوعیدر رساله ذهب

وکزمازج ، ل محرقیأخذ قرن أیفمن اراد حفظ اسنانه فل«: ندیفرما یه میر رساله ذهبد) ع(

فتدق ، فخذ کل جزء منها( ربع جزء یوملح اندران، ۀیب اجراء بالسویوسنبل الط، وورد، وسعد

ی عنی]14[ ».حفظ أصولها من االفات العارضۀیبه فانه ممسک لالسنان و) وحده وتستک

 و کزمازك) خاکستر( شاخ گوزن سوخته، ش محفوظ باشدیها دندانخواهد  یکه م یکس«

ی و نمک اندران يبطور مساو، ب و دانه اثلیو سعد و گل سرخ و سنبل الط) وه طرفاءیم(

ها را  ن دندانیا، و مسواك بزند) بدون الک( اب کردهیهمه را نرم آس، ربع مثقال) نیبلور(

  «.کند یات محافظت مشه آن را از آفیکند و از ر یم يمحکم و قو

  .48ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .24ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]
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  .24ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .25ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .406صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .25ص، اتیسابور الز ابن، طب األئمۀ [6]

  .87ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .378ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .426ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [9]

  .379ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [10]

  .379ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، االخالقمکارم  [12]

  .379ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .50ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [14]
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  94/03/06 دهان و دندان يها يماریدرمان ب 60

  ها د کردن دندانیسف

 يد شدن دندان اموریسف يات برایدر روا، دیآ یاه در میا سیدندان به رنگ زرد  یگاه

  .ذکر شده است

جلو یفانه «: ه در خصوص مسواك اراك آمدهیدر رساله ذهب، درمان اول مسواك زدن

  «.دهد یها را جال م دندان«ی عنی]1[ »االسنان

خ وال تقطعها قطعاً فأنها یعض البط«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، درمان دوم خربزه است

د و یریخربزه را گاز بگ«ی عنی]2[ »ض االسنانیمطهرة الفم مقدسۀ القلب تببۀ یفاکهۀ مبارکۀ ط

قلب را پاك ، کند یدهان را پاك م، خوشمزه است، است یوه مبارکین میرا ایز، دیبا چاقو نبر

د یت خربزه را از ابتدا و با پوست باین روایبا توجه به ا ».کند ید میها را سف و دندان، کند یم

د شدن دندان را داشته یمانند سف یمند شد و اثرات رفت تا از برکات آن بهرهبا دندان گاز گ

د کننده دندان یک سفیاب کردن پوست خربزه ید بتوان با خشک کردن و آسیشا. باشد

  .ساخت و با آن مسواك کرد

 یاخذ جزء ملح اندرانیض اسنانه فلیبیومن اراد ان «: ه آمدهیدر رساله ذهب، درمان سوم

خواهد  یکه م یکس«ی عنی]3[ »ستن بهمایعاً ویسحقان جم، یۀیوجزء من زبد البحر بالسو

) د شامل سنگ نمک هم شودین و شایا بلوری یترکی (نمک اندران، د کندیش را سفیها دندان

  «.اب کند و با آنها مسواك بزندیرد و آنها را نرم آسیا بگیک واحد و به همان اندازه کف دری

  ها دندانپخش شدن 

نۀ وإذا أهلها اسنانهم منتثرة ووجوههم منتفخۀ یبمد یمر أخ«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

الصدور تبلغ إلى الفم فال  یح فیالر یانت إذا نمتم تطبقون افواهکم فتغل: فقال، هیفشکوا إل

روه یفسد الوجه فإذا نمتم فافتحوا شفاهکم وصیکون لها مخرج فترد إلى اصول االسنان فی

گذشت که اهل  ياز شهر) عی (سیبرادرم ع«ی عنی]4[ ».ففعلوا فذهب ذلک عنهم، م خلقالک
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ت یشکا) عی (سیو به حضرت ع، شان پخش بود و صورتشان ورم کرده بودیها آن شهر دندان

د و باد و یبند یها را م د دهانیخواب یم یبه آنها فرمود شما وقت) عی (سیو حضرت ع، کردند

گردد به  ینکه به دهان برسد و راه خروج هم ندارد و برمیجوشد تا ا ینه میبخارات در س

د و به یها را باز کن د لبیخواب یکه م یپس زمان، کند یها و صورت را خراب م شه دندانیر

  «.ن کار را کردند و مشکل حل شدیا، دین شکل خود را عادت دهیا

  ها دندان یخوردگ

قول یأکله ویلتقطونه له فیتفقد ذلک أصحابه فیأکل البرد و) یص( وکان«: ت آمدهیدر روا

) ص( امبریاصحاب پ، خورد یتگرگ را م) ص( امبریپ«ی عنی]5[ »ذهب بأکلۀ االسنانیإنه 

و ، خورد یتگرگ را م) ص( امبریآوردند و پ یاو م يکردند و برا یتگرگ را جمع م

خوردن برف و تگرگ خوب  یالبته به طور کل ».برد ین میدندان را ازب یفرمودند خوردگ یم

  .توان استفاده کرد یبه عنوان دارو م یست ولین

  الن لعابیس

ت یدر روا. کند یشود و حرکت م یشان آب دهان جمع میها دندان يافراد در انتها یبعض

کند و  یدا نمیان پیشه دندانش آب دهان جریدر ر) ، خورد یکه آب باران م یکس(«: آمده

  .است يمارین بید بتوان گفت که بلغم علت ای] شا6[ ».کند یبلغم را قطع م

  ها درمان ضغف دندان

ب یطیو، شد أصول االسنانی«: ت آمدهیدرباره آب باران در روا، ن درمان آب بارانیاول

  «.کند یبو م کند و دهان را خوش یت میشه دندان را تقویر«ی عنی]7[ »الفم

 »أنّ أسنانه استرخت فشدها بالذهب«: ت آمدهیدر روا، ن درمان بستن دندان با طالیدوم

  «.ش سست شد و با طال آنها را محکم کردیها دندان) ) ع( امام باقر(«ی عنی]8[
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إن ، نعم: قال؟ سدها بذهبیصلح له أن یأ، سألته عن الرجل تنقصم سنۀ«: ت آمدهیدر روا

، سست شده که دندانش يسؤال شد درباره مرد) ع( از امام صادق«ی عنی] 9[ »شدهایشاء فل

  «.ن کار را بکندیاگر بخواهد ا، امام فرمودند بله؟ ا صالح است که دندان را با طال ببنددیآ

  جرم دندان

ل به جرم یساعت سخت شده و تبد 48ماند پس از  یدندان م يکه ال ییمواد غذا

  .شده است یمعرف ییها و درمان، ر شدهیتعب »حفر« ات از آن بهیدر روا، شود یم

د مع یر، (یکله مع قشره«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ه آنیخوردن انار با پ درمان اول

، با پوستش بخور) انار را(«ی عنی] 10[ »ب النفسیطیذهب بالحفر وبالبخر ویفانه ،) شحمه

  «.کند یبو م و نفس را خوش، برد ین میدهان را از ب یین جرم و بدبویرا ایز، ه آنیبا پ یعنی

، ض االسنانیبی«: دارد یت آمده که مسواك زدن خواصیدر روا، زدندرمان دوم مسواك 

برد و لثه  ین میکند و جرم را از ب ید میدندان را سف«ی عنی]11[ »شد اللثۀیو، ذهب بالحفریو

  .شود یت میلثه تقو، ن بردن جرمیکند و با از ب یجرم لثه را خراب م ».کند یت میرا تقو

ب یطیو، جلو االسنانیفانه ، ف االراكیما استکت به لر یان خ«: ه آمدهیدر رساله ذهب

ن مسواك چوب اراك یبهتر«ی عنی] 12[ »وهو نافع من الحفر، سمنهایشد اللثۀ ویو، النکهۀ

کند و چاق  یت میو لثه را تقو، کند یبو م دهان را خوش، دهد یاست و دندان را جال م

  «.د استیجرم مف يو برا، کند یم

ذهب یب الفم ویطیتون من الشجرة المبارکۀ ینعم السواك الز«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

دهان را ، که مبارك است یاز درخت، تون استین مسواك زیبهتر«ی عنی] 13[ »بالحفر

ن بردن جرم از چوب اراك یتون در از بیچوب ز ».برد ین میکند و جرم را ازب یبو م خوش

  .تون زبرتر استیو البته چوب زبرد  ین میت گفته از بیرا در روایتر است ز يقو

  افتادن دندان
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گر را درمحل بست و یک دندان دیاطراف  يها ه بر دندانیتوان با تک یا مین حالت یدر ا

  .در محل کاشت يگریا دندان دی

سدها بذهب وإن سقطت یصلح له أن یأ، سألته عن الرجل تنقصم سنۀ«: ت آمدهیدر روا

جعل مکانها سنا بعد أن یشدها أو لیإن شاء فل، نعم: قال؟ جعل مکانها سن شاةیصلح أن یأ

شود  یدم که دندانش لق میپرس يدرباره مرد) ) ع( از امام صادق(«ی عنی] 14[ ».ۀیکون ذکی

آن دندان  يتواند جا یافتد میرا با طال محکم کند و اگر ب تواند آن یاگر لق شود م، افتد یم

ن که یبه شرط ا، دندان را بگذارد و ببندد، واهداگر بخ، امام فرمودند بله؟ گوسفند بگذارد

اطراف بسته  يها ت بحث بستن دندان است که به دندانین روایدر ا ».گوسفند ذبح شده باشد

  .شود یم

؟ جعل مکانها سن شاةیصلح أن یۀ تنفصم وتسقط أیسألته عن الثن«: گر آمدهیت دیدر روا

که  یسؤال کردم از دندان«ی عنی] 15[ »ۀیذک صنع مکانها سنا بعد أن تکونیإن شاء فل: فقال - 

امام ؟ آن قرار بدهند يک گوسفند به جایا صالح است که دندان یآ، افتد یشود و م یلق م

ن یدر ا ».بعد از آن که ذبح شده باشد، قرار دهد یآن دندان يدرجا، اگر بخواهد، فرمودند بله

  .ست بلکه کاشتن استیت بحث از بستن نیروا

أخذ من یسقط سنۀ فیـ وأنا حاضر ـ عن الرجل  یسأله أب«: از زراره آمده یتیدر روا

 از امام صادق( پدرم سؤال کرد«ی عنی] 16[ ».ال بأس: قال؟ جعله مکانهایت فیأسنان إنسان م

رد و یک مرده را بگیافتد و دندان  یکه دندانش م یدرباره شخص، و من هم حاضر بودم) ) ع(

در مورد دندان انسان ، برخالف گوسفند ».ندارد یاسخ دادند اشکالامام پ، آن قرار دهد يجا

  .شود یانسان را غسل دهند پاك م یرا وقتیوجود ندارد ز یشرط

  .50ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [1]

  .27صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [2]

  .52ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [3]
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  .575ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [4]

  .31صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [6]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [7]

، 31بابی، لباس المصلّ أبواب، 416ص، 4جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [8]

  .تیط آل الب، 5576ثیحد

  .95صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .543ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .562ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [11]

  .50ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرّسالۀ الذّهب [12]

  .369ص، 1جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [13]

  .95صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [14]

  .644ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [15]

  .95صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [16]
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  94/08/06) چشم و دهان، انحراف صورت( لقوه 61

ن تفاوت که یاست با ا يه فلج و سکته مغزیشود که لقوه شب یات استفاده میاز مجموع روا

در لقوه فقط  یول، ا قسمت چپ بدنیا قسمت راست بدن ، یشود یر میدر فلج نصف بدن درگ

راف صورت لقوه سبب انح، ا قسمت چپ سریا قسمت راست سر ، یشود یر مینصف سر درگ

ن یا. شود یم يزیر شود و معموالً چشم قرمز و دچار اشک یو کج شدن دهان و چشم م

گرم  يمخصوصاً در زمستان از جا یاگر کس، فتدیاتفاق ب يممکن است در هر فرد يماریب

درباره علل  يریات تعابیدر روا. شود یسرد منتقل شود فوراً مبتال به لقوه م يجا ناگهان به

عت چهارم یطب یبه معن یالتهاب و گاه یح به معنیر، ثهیح خبیح و ریلقوه آمده ازجمله ر

 ین عمل حتیا، است يریبستر شدن در حال س شده هم ات اشارهیگر که در روایعلت د. است

دخول الحمام : هدمن البدن وربما قتلنیثالثۀ «: ت آمدهیدر روا، تواند سبب مرگ شود یم

تواند  یز است که میسه چ«ی عنی] 1[ ».ونکاح العجائز، ان على االمتالءیوالغش، بطنۀعلى ال

مفرط و  يریبستر شدن در حال س مفرط و هم يریورود به حمام در حال س، انسان را بکشد

متعدد  يها يماریمفرط سبب ب يریبستر شدن در حال س هم ».بستر شدن با زنان مسن هم

، ات ذکرشده غلبه رطوبت استیگر که در روایعلت د. و لقوهفتق ، است ازجمله ضعف چشم

ن یا، شود مخصوصاً هنگام خواب يکه آب از دهان جار ییاگر رطوبت بدن باال برود تا جا

لقوه  يامروز برا یدر پزشک. شود يفلج و سکته مغز، تواند سبب ابتال به لقوه یرطوبت م

ات یدر روا یابد ولیج بهبود یتدر ت بهمرورزمان ممکن اس وجود ندارد و تنها به یدرمان

  .و درمان لقوه ذکرشده است يریشگیپ يبرا يامور

أنه دعا بالهاضوم والسعتر «: ت آمدهیدر روا، گانه است ب سهیاز لقوه ترک يریشگین پیاول

ش یجعله مع الملح الجریوکان . اض وطعاما له غائلۀیستفها إذا أکل البیوالحبۀ السوداء فکان 

قطع یالمعدة و يقویهو : قولیو. ءیته ما أکلت من شیإذا تغاد یماأبال: قولیو. به الطعامفتتح یو

شن و یان و آویش زنیخواستند که برا) ص( امبریپ«ی عنی] 2[ ».البلغم وهو أمان من اللقوة



531 

 

که مشکل داشته باشد  ییا غذاین یسنگ يغذا) ص( امبریهرگاه پ، اورندیدانه ب اهیس

ا استفاده ین دارو همراه نمک دریاز ا. خوردند یصورت خشک م دارو را بهن یخوردند ا یم

دهم غذا چه باشد و  یت نمیفرمودند اهم یکردند و م ین آغاز میخود را با ا يکردند و غذا یم

از لقوه  يریشگیکند و پ یکند و بلغم را قطع م یت مین معده را تقویفرمودند ا ین میهمچن

 يار سفارش شده و اگر همراه با گردو مصرف شود برایدارد و بساد ید زیان فوایزن ».است

. ان و گردو استفاده کنندیز دارند خوب است که از زنیالیاز به دیکه ن يد است و افرادیه مفیکل

شن است و امروزه استفاده از کلمه ضعتر یآو یا ضعتر هر سه به معنیا سعتر یکلمه صعتر 

م تفاوت یشناس یکه ما م یشنیبا آو یشن شام است و کمیضعتر در اصل آو، ج استیشتر رایب

ه به یشتر از همه شبیب يرازیشن شیآو، تر است آن درشت يها تر و برگ رهیرنگ آن ت، دارد

 یدر عرب، شد) اضیب( دیسف يت اشاره به غذایدر روا. د همان باشدیشن شام است و شایآو

ن و یسنگ ياند مراد کل غذاها هگفت یمرغ است و بعض ده تخمیشتر سفیاض بیمراد از ب

د است و به دو یار مفیضعف معده بس ين دارو برایا. ه و دنبه استیو پ یدرنگ مانند چربیسف

ان و یمقدار زن. همراه نمک قبل از غذا و بدون نمک بعد از غذا، توان استفاده کرد یشکل م

زان مصرف یم تنها به مییفزایم نمک به آن بیباشد و اگر خواست يد مساویدانه با اهیشن و سیآو

ک قاشق یزان مصرف هم یم، گر اجزا برابر باشدیست با دیاز نیکند و ن یت میمعمول کفا

د یمؤثر است در درمان هم مف يریشگیکه در پ يتجربه نشان داده موارد. است يخور يچا

چون در . د باشدیتواند مف یکه مبتال به لقوه است هم م یکس ين دارو براین ایاست بنابرا

کردند پس بهتر  ین دارو استفاده میصورت خشک از ا به) ص( امبریشده که پ ت اشارهیروا

د ین شکل استفاده کند شاینتواند به ا یاضافه نشود البته اگر کس يزین دارو چیاست به ا

  .خوب باشد به آن عسل اضافه کند و مصرف کند هرچند به نظر بنده اثر آن کمتر خواهد شد

: ه درباره حجامت آمدهیدر رساله ذهب، ن بعد از حجامت استیسکنجب يریشگین پیدوم

فإنک متى فعلت ذلک  ین العسلیه السکنجبیزمان الشتاء والبرد فاشرب عل یوإن کان ف«
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اگر حجامت در «ی عنی] 3[ ». . .أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام بإذن اهللا تعالى

ن کار را یرا اگر ایمصرف کن ز ین عسلیحجامت سکنجبزمستان و زمان سرما باشد بعد از 

ن یسکنجب ». . .متعال يبه اذن خدا، و بهک و جذام یسیاز لقوه و پ يشو یمن میا یانجام ده

 یکنند ول یعرق نعنا هم به آن اضافه م یدر طب سنت، شود یاز سرکه و عسل درست م یعسل

بهتر است که چوب نعنا را در هنگام م یدان یات را مناسب نمیچون ما استفاده از عرق

د گفت که یبا، کند یآمده سرکه عسل را فاسد م یتیدر روا. ن اضافه کردیجوشاندن به سکنجب

ت ین رفتن خاصیر و مراد از بیین عسل است که با سرکه تغیریت مراد طعم شین روایدر ا

ب یدستور به ترک، مینجا ذکر کردیت که این روایگر مانند همیات دیرا در روایست زیعسل ن

ن سرکه و عسل را مخلوط کرده و چوب یدرست کردن سکنجب يبرا. شده سرکه و عسل داده

ت ید گفته شود که حرارت خاصیشا. دیم بگذاریآتش مال يد و روینعنا هم به آن اضافه کن

شود  یاز داروها عسل جوشانده م ياریات در بسیبا توجه به روا یبرد ول ین میعسل را از ب

  .هیشاف يا دارو) یص( حضرت محمد يمانند دارو، ت هم داردیحال خاص نیدرعو 

السنا  یلو علم الناس ما ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، و درمان سنا است يریشگین پیسوم

إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون ، أما، ن من ذهبیلقابلوا کل مثقال منه بمثقال

وأصفر  یلج کابلیجعل معه هلیال نوى له و يب االحمر الذیالزب ؤخذ معیو. والفالج واللقوة

] 4[ ».ت إلى فراشک مثلهیق مقدار ثالثۀ دراهم وإذا أویؤخذ على الر، یوأسود أجزاء سواء

وجود دارد همانا در مقابل هر مثقال سنا دو  یتیاگر مردم بدانند که در سنا چه خاص«ی عنی

سنا را ، و جذام و جنون و فلج و لقوه است یسیاز بهک و پ یمنیسنا ا، دادند یمثقال طال م

له یله زرد و هلیو هل یله کابلیر با کشمش قرمز که هسته ندارد و به آن اضافه کن هلیبگ

که به  یمصرف کن و زمان) ده گرم( اندازه سه درهم ناشتا بهي، هرکدام به مقدار مساو، اهیس

ن دارو مرکب ده در یا ».د داروها استین سیا، ن اندازه مصرف کنیبه هم يرو یرختخواب م

با . ن نام ذکرشدهیات هم به همیم و در رواییگو یه مید االدویاست که به آن س یطب اسالم
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ذکرشده ازجمله لقوه  يها يماریاز ب يریشگیمصرف شود پ ییتنها ت اگر سنا بهیتوجه به روا

ق یطور دق خواهد بود البته به يماریاستفاده شود درمان ب یبیترک ين دارویاست و اگر از ا

را که سنا از آن  ییها يمارین بیحداقل هم یکند ول یرا درمان م ییها يماریذکر نشده چه ب

  .درمان لقوه استفاده کرد يتوان از آن برا یتواند درمان کند پس م یکند را م یم يریشگیپ

ی عنی] 5[ »دفعه السناء یلو دفع الموت ش«: ت آمدهیدر روا، دارد يادیسنا خواص ز

  «.مرگ را دفع کند آن سنا است يزیاگر چ«

  .555ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [1]

  .187صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[2]

  .اء التراثیط داراالح، 320ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[3]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[4]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[5]
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  94/08/09) چشم و دهان، انحراف صورت( لقوه 62

هما یکنت عند أبى جعفر بن الرضا عل«: ت آمدهیدر روا، خک استین درمان میچهارم

ؤخذ له القرنفل یه فقال ینیثۀ فمالت بوجهه وعیح الخبیالرب بن جابر ضربته یالسالم فذکر ان ش

الشمس  ین وتوضع فیدا ثم تطیضم راسها ضما شدیابسۀ وینۀ یقن یر فیصیل فیخمسۀ مثاق

ن ثم تخرجه فتسحقه سحقا ناعما ثم تدنفه بماء یومیالشتاء قدر  یف وفیالص یوم فیقدر 

طلى ذلک القرنفل المسحوق على یه وستلقى على قفایر بمنزلۀ الخلوق ثم یصیالمطر حتى 

جف القرنفل فانه إذا جف رفع اهللا عنه وعاد الى أحسن یا حتى یزال مستلقیالشق المائل وال 

ه السالم یه اصحابنا فبشروه بذلک فعالجه بما أمره به علیقال فابتدر إل. عادته باذن اهللا تعالى

ب بن یاز شب، بودم) ع( نزد امام جواد«ی عنی] 1[ ».فعاد الى احسن ما کان بعون اهللا تعالى

خک یامام فرمودند م، ث او را زد و صورت و چشم او را کج کردیاد شد که باد خبیجابر 

شه یک شیو آن را در ) گرم 23دهم گرم جمعاً  هر مثقال چهار و شش( رد پنج مثقالیبگ

پس آن را گل س) که هوا هم ردوبدل نشود يطور( خشک قرار دهد و سر آن را محکم ببندد

، ک روز در تابستان و دو روز در زمستانیاندازه  به، کند و در معرض آفتاب قرار دهد یمال

کند سپس آن را با آب باران حل کند تا ) له( ابینرم آس یلیسپس آن را خارج کند و خ

سمت کج صورت بمالد و صبر کند  يه به خلوق شود سپس به پشت بخوابد و دارو را رویشب

گردد  یکند و برم یرا از او دفع م يماریرا اگر خشک شود خداوند بیخشک شود ز خکیتا م

و به ) ماریب( او يسو اصحاب ما شتاب کردند و رفتند به، متعال يبه اذن خدا يبه حالت عاد

در  »ی.خداوند تعال ياریاو خبر دادند پس او هم طبق دستور معالجه کرد و خوب شد به 

شود و هم  یاب کردن استفاده میآس يده شود که هم برایمال یعنیسحق آمده یر یت تعبیروا

ن است که احتمال ید ایمؤ، سحق عدول کردهیطحن به یازآنجاکه کالم امام از ، له کردن يبرا

اب کردن هم هست یآس یسحق به معنیصورت مرطوب مراد باشد البته چون  دارد له کردن به

شتر در زمستان و یگذشته گفته شد که لقوه بدر جلسه . تواند خشک هم باشد یخک میپس م
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 یشود و از طرف یسرد عارض م يجا گرم به ياز جا یو انتقال ناگهان یدر اثر سرماخوردگ

ندارد  یت اشاره به زمستان و تابستان شده هرچند صحبت از درمان است و لزومیدر روا

 يمارین بیت ایکه ازنظر رواجه گرفت ید بتوان نتیشا یدرمان بالفاصله بعد از ابتال باشد ول

لقوه ذکرشده  يهم برا يگریگر علل دیات دین در روایهمچن، اختصاص به زمستان ندارد

ت اشاره به یدر روا. ا غلبه رطوبتی يریا جماع در حال سی یمرغ و ماه مانند خوردن تخم

، ستیفصول آب باران در دسترس ن ید گفته شود که در بعضیاستفاده از آب باران شد و شا

 یاستفاده از آب باران سال قبل هم مشکل یحت، ست آب باران تازه باشدیاز نید گفت که نیبا

تروژن است و ین يشود حاو یل میآب باران چون در ارتفاع باال در آسمان تشک. ندارد

 یمعمول يها ت در آبین خاصین است و ایساخت پروتئ ياز بدن برایتروژن از مواد موردنین

) خکیم( ن دارویا. خک استیگل م، خکیخک و میپوست درخت م، قرنفل. وجود ندارد

د است و لقوه هم در اصل مشکل در عصب عضالت صورت یمف یکل مشکالت عصب يبرا

ن یسال مبتال بوده ا 25که  يماریا تازه ما در مورد بیندارد که لقوه کهنه باشد  یتفاوت. است

استفاده شود  یاب برقیب کردن اگر از آسایآس يبرا. م و مؤثر بودیه کردیدارو را توص

اه را کم کند یکند ممکن است خواص گ یاه را گرم میچون گ یکند ول یاب میهرچند نرم آس

  .دن با دست بهتر باشدید کوبیپس شا

 يفلج و هم برا يجامع هم برا يدارو، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویپنجم

من الفالج واللقوة  یه السالم داء باهلیشکوت الى الرضا عل«: ت آمدهیدر روا، د استیلقوه مف

قال الدواء الجامع خذ منه حبۀ بماء المرزنجوش ؟ قلت وما هو؟ ن أنت من دواء أبىیفقال ا

ت کردم از یشکا) ع( به امام رضا«ی عنی] 2[ ».واسعطها به فانها تعافى باذن اهللا تعالى

 يد از داروییامام فرمودند شما کجا، به فلج و لقوهکه خانم مرا مبتال کرده بود  يا يماریب

جامع را با آب  يدانه گندم دارو کیاندازه  امام فرمود به؟ ستین دارو چیعرض کردم ا، پدرم

از دو راه  ».شود یمتعال خوب م يبه اذن خدا، دیزیاو بر ینید و در بیمرزنجوش حل کن
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توان آب آن را با  یا تازه باشد میاگر مرزنجوش تر ، ه کردیتوان آب مرزنجوش را ته یم

ق جوشاندن در آب یتوان آب آن را از طر یفشردن گرفت و اگر مرزنجوش خشک باشد م

دانه گندم  کید دوباره مقدار یهر بار استفاده با يبرا. احتماالً روش دوم مراد است، ه کردیته

ن دارو را یبار ا کینکه یزند نه ایبر ینیجامع را با آب مرزنجوش حل کنند و در ب ياز دارو

 يدانه گندم دارو کیاندازه  است به یهر بار کاف. از همان استفاده کنند یدرست کنند و مدت

ا سه قطره از یدو  ینیا پنج قطره آب مرزنجوش حل کرد و در هر سوراخ بیجامع را با سه 

از یدر صورت ن یباشد ول یکاف تواند یبار استفاده هم م کیت یبا توجه به روا. ختیآن را ر

و بر اساس  یدر طب اسالم، د استیز مفیانواع فلج ن ين دارو برایا. درمان تکرار شود

از بدن است و انواع مختلف فلج که امروزه  یمیازکارافتادن ن، ف فلجیتعر یاصول فقه

لج اطفال ف، اس امي، ف هستند ازجمله سکته مغزین تعریمشمول ا، دارند یمتفاوت يها درمان

ست بلکه یاستفاده ن و مانند واکسن قابل يریشگیپ ين دارو برایتوجه شود که ا. ها نیو مانند ا

  .ات ذکرشده استیدر روا يگرید يها راه يریشگیپ يبرا

ۀ وهو یسمى الشافی يوهو الدواء الذ«: ت آمدهیدر روا، ه استیشاف ين درمان دارویششم

لۀ ما حدث یثۀ والدبیقۀ والحدیث وهو للقوة العتیق والحدیالعتخالف الدواء الجامعۀ فانه للفالج 

جامع  ير از دارویه نام دارد و غیاست که شاف یین دارویا«ی عنی] 3[ ». . .منها وما عتق

 ». . .س چه تازه و چه کهنهیلقوه کهنه و تازه و آپاند يفلج کهنه و تازه و برا ياست و برا

ک یاندازه  ماهه باشد و به ازدهید یه بایشاف يدارو، لقوه يات آمده که بریالبته در ادامه روا

خود  يخود مرزنجوش به یطورکل به. د مصرف نمودینخود از دارو را همراه آب مرزنجوش با

 يگر هم مانند آن هستند براید يزهایچ، ست بلکه حمال دارو به سمت مغز استیدارو ن

انه حمال دارو به یه و رازیحمال دارو به کلز یه است و سداب نیمثال ترب حمال دارو به کل

ست باشد یمبتال به ک یاگر کس. و انجدان حمال دارو به مفاصل است) بانوان يبرا( نه استیس

د با آب مرزنجوش استفاده کند یر را بایست در مغز باشد تباشیاگر ک، ر استیآن تباش يدارو
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ست در یشود و اگر ک یاب مصرف ما آب سدیر با آب ترب یه باشد تباشیست در کلیو اگر ک

ر با آب انجدان مصرف یست در زانو باشد تباشیانه و اگر کیر با آب رازینه باشد تباشیس

  .شود یم

  .70ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[1]

  .89ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .124ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[3]

   

   



538 

 

  94/08/10) و دهانچشم ، انحراف صورت( لقوه 63

نه شدم یمبتال به لقوه شدم و وارد مد«: ت آمدهیدر روا، ن درمان نماز و عوذه استیهفتم

گفتم باد ؟ نمیب یست که در صورت تو مین چیامام فرمودند ا، وارد شدم) ع( و بر امام صادق

 يو دو رکعت نماز بخوان سپس دستت را رو) ص( امبریامام فرمودند برو نزد قبر پ، بد

ن ین إنس أو عیک من عیبهذا اخرج أقسمت عل، صورتت قرار بده سپس بگو بسم اهللا وباهللا

وخلق ، مایوکلم موسى تکل، الیم خلیاتخذ إبراه يک بالذیاخرج أقسمت عل، جن أو وجع

 يراو، بإذن اهللا یم اطفئیلما هدأت وطفئت کما طفئت نار إبراه، سى من روح القدسیع

  [1[ ».کار را کردم و صورتم به حال سابق برگشتن ید دو مرتبه ایگو یم

شود که  یامر م، زخم است که در اثر چشم يماریبه ب، ت آمدهین روایکه در ا ییدر دعا

که  یجه گرفت که از چشم کسیتوان نت یم، دهد که خارج شود یخارج شود و آن را قسم م

 يمارین بینکه ایگر اینکته د، شود که چشم خورده یم یوارد بدن کس يزیزند چ یچشم م

ن یالع«: ت آمدهیدر روا، شود یشود و قسم داده م یرا به او امر میار است زیفهم و اخت يدارا

زمان ( کند یطان را حاضر میقت دارد و شیزخم حق چشم«ی عنی] 2[ »طانیحضرها الشیحق و

طان یشود ش یکه وارد م يزید بتوان گفت آن چیشا ») .شود یطان حاضر میزخم ش چشم

توان گفت  یپس م، شده زخم انسان و جن اشاره ن دعا به چشمینکه در ایگر اینکته د. است

 یزمان«: ت آمدهیدر روا، زخم جن زخم انسان و چشم چشم، زخم به دو قسم است که چشم

استخوان  يمانده گوشت رویرا باقید زید استخوان را کامل لخت نکنیخور یکه گوشت م

کنند وگرنه  یسرقت م) دیاستخوان را کامل لخت کرد( دیکار را کرد نیاگر ا، هاست جن يغذا

ک جنس یطان از ید چون جن و شیشا ».خانه بهتر است يها برا شوند و بودن آن یخارج م

جهت بودن جن در خانه خوب  نیطان شود و ازایهستند بودن جن در خانه مانع ورود ش

زخم  ود باعث شود که به انسان چشمش یجن م یکه سبب ناراحت ییممکن است کارها. است

  .بزنند
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 یول) ، ص( امبرید شده به خواندن دو رکعت نماز در کنار قبر پیکه ذکر شد مق یتیدر روا

 یآن کم يد سه مرتبه خواند و دعایز دعا را باید را ندارد و نین قیگر آمده که اید یتیروا

دستت را بر صورتت قرار بده و طلب دو رکعت نماز بخوان و «: ت آمدهیدر روا، تفاوت دارد

ن االنس یا وجع من عیک یو بگو باسم اهللا احرج عل) ص( امبریخدا به پ يسو شفاعت کن به

ما وخلق یال وکلم موسى تکلیم خلیاتخذ إبراه يا وجع بالذیک یاحرج عل، ن الجنیأو من ع

  [3[ ».سه بار بگو ،م بإذن اهللایسى من روح القدس لما هدأت وطفئت کما طفئت نار إبراهیع

 یمعرف يماریک بی يمختلف برا يداروها و دعاها) ع( د سؤال شود که چرا ائمهیشا

د در یها به دست ما برسد چون شا نیخواهند همه ا یم) ع( ن است که ائمهیعلت ا، اند کرده

 داین پیگزیاز به درمان جایک نوع درمان استفاده کنند و نیافراد نتوانند از  یبعض یطیشرا

  .کنند

  .74ص، 92جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[1]

  .64ص، 1ج، ریابن کث، ۀیۀ والنهایالبدا[2]

  .397صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[3]
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  94/08/11 گلودرد 64

  گلودرد

 یدن و حتیدن و بلعیشود و نوش یگلو دچار التهاب و درد م، گلو يها يماریدر اکثر ب

شود که تنفس سخت  یالبته التهاب لوزه سوم سبب م. شود یقورت دادن آب دهان سخت م

ن و گلودرد یکه مشهور است همان التهاب لوزت يزیآن چ. ن شودیشود و گوش هم سنگ

  .است

  گلودرد يبرا یعموم يها درمان

، خوردن نمک بخصوص قبل و بعد از غذا درمان است، نمک است ین درمان عمومیاول

 یو در بعض يماریات آمده خوردن نمک قبل و بعد از غذا درمان هفتاد بیروا یبرخدر 

در ، ها گلودرد است يمارین بیازجمله ا، است يماریصد و شصت بیات آمده درمان سیروا

منها الجنون ، ن داءیه شفاء من سبعیفان ف، ا على افتتح طعامک بالملحی«: ت آمدهیروا

قبل از غذا  یعل يا«ی عنی] 1[ ».ووجع البطن، واالضراسووجع الحلق ، والجذام والبرص

و گلودرد  یسیاست ازجمله جنون و جذام و پ يمارین درمان هفتاد بیرا در ایز، نمک بخور

احتمال دارد مراد شروع کردن ، ن درمان استیت آمده در ایدر روا ».درد درد و شکم و دندان

ندارد که چه  یصرفاً نمک باشد آنگاه تفاوتن احتمال دارد مراد یغذا با نمک باشد همچن

م درمان یرازآن هرگاه که نمک بخوریم چه قبل از غذا و چه غیوقت از نمک استفاده کن

  .است

إن اهللا عزوجل أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم «: گر آمدهیت دیدر روا

ووجع الحلق ، والبرص، الجذامو، ن داء أهونها الجنونیالملح دواء من سبع یفان ف، بالملح

) عی (فرمودند خداوند به حضرت موس) ص( امبریپ«ی عنی] 2[ ».ووجع البطن، واالضراس

را در نمک درمان هفتاد یز، نمود که غذا را با نمک آغاز کن و با نمک خاتمه بده یوح

درد  درد و شکم و گلودرد و دندان یسیها جنون و جذام و پ ن آنیاست که کمتر يماریب
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مواقع  یبعض، دوا آمده، شفا يجا ز بهیاشاره به نمک شده و ن یروشن ت بهین روایدر ا ».است

ن است که یت این رواینکته ا. تنها درمان است، مراد از دوا یاست ول يریشگیپ یشفا به معن

ر درباره عسل هم یتعب نیمشابه ا، نگفته نمک درمان است بلکه گفته در نمک درمان است

خْرُج من بطُونها یسبلَ ربک ذُلُلًا  یمن کُلِّ الثَّمرَات فَاسلُک یثُم کُل﴿: در قرآن آمده، آمده

ف انُهأَلْو فخْتَلم یشَرَابلنَّاسِ إِنَّ ففَاء لش آل یه کمٍ یذَلسپس از «ی عنی] 3[﴾تَفَکَّرُونَیۀً لِّقَو

، آن)  شکم( از درون)  آنگاه. (بپوى، پروردگارت را فرمانبردارانه يها و راه، ها بخور وهیم همه

راستى . براى مردم درمانى است، در آن. دیآ رون مىیگوناگون است ب يها شهدى که به رنگ

ن یبنابرا »است)  قدرت الهى( کنند نشانه براى مردمى که تفکر مى)  زندگى زنبوران( نیدر ا

وجود دارد که آن درمان است نه صرفاً خود  يا در عسل موادیان گفت که در نمک تو یم

از خواص را ندارد  ياریه نکرده باشد احتماالً بسیاهان تغذیا عسل و اگر زنبور از گینمک 

در آن وجود دارد از آن  یعیطور طب که به یه شود و مواد مختلفین اگر نمک تصفیهمچن

ا ید به استفاده از نمک درین جهت ما تأکیبه هم، خارج گردد آنگاه درمان نخواهد بود

د از نمک و یند نبایگو یشود و م یه به عدم مصرف نمک میمتأسفانه امروزه توص. میکن یم

ن یروئف با هیرد نمک را هم یبه عبارت، را هر سه سم هستندین استفاده کرد زیشکر و هروئ

ن امر یاند و ا د به استفاده از نمک کردهیه اکیتوص) ص( امبریکه پ یدهند درحال یقرار م

ندارد افراد  یکه فشارخون باال دارند مضر باشد لزوم یبعض ياگر نمک برا. ستین یتصادف

دو «ی عنی] 4[ »ل مخلطیوعل، ح محتمیصح: النیاثنان عل«: ت آمدهیدر روا، ز کنندیگر پرهید

مار است یکه ب یکس يگریکند و د یز میکه سالم است و پره یکس یک، یمارندیشه بیکس هم

د است یباشند مف یعید توجه شود که نمک و شکر اگر سالم و طبیالبته با ».کند یز نمیو پره

الْملْحِ ما  یعلَم النَّاس ما فیلَو «: ندیفرما یم) ص( امبریپ. ن صورت مضر استیر ایو در غ

وجود دارد  یتیاگر مردم بدانند که در نمک چه خاص«ی عنی] 5[ » اقِیاجوا معه إِلَى التِّرْاحتَ

  «.اق نخواهند شدیازمند ترین
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ات دهان شسته نشود یا لبنیر یاگر پس از مصرف ش، ر استیش ین درمان عمومیدوم

گلودرد باشد خوردن تواند علت  یر میحال که ش نیدرع، احتمال ابتال به گلودرد وجود دارد

ما وجدنا لوجع الحلق مثل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان گلودرد استیز بهتریر نیش

امام  یوقت ».میافتیگلودرد ن ير برایز خوردن شیزریمانند ر يزیچ«ی عنی] 6[ »حسو اللبن

ت آمده یدر روا. ستیاست که بهتر از آن ن ین معنیم به ایافتیند بهتر از آن نیفرما یمعصوم م

ر یا شیباره آب  کیختن یر یزره زره خوردن است و در مقابل عب به معن یحسو که به معن

د یشود و شا یسوپ هم هست که از گندم و جو درست م یالبته حسو به معن، در گلو است

ن یالبته ا. شده است ر درستیباشد که با ش یت مراد سوپین رواین احتمال هم باشد که در ایا

  .از به تجربه داردیان ندرم

  گلودرد يخاص برا يها درمان

ت دارد و یکه از گلودرد شکا یکس«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ن درمان دعا استیاول

ن کلمات و اسم یذ کند با ایخود را تعو، اند وس شدهیکند و فرزندانش از او مأ یاد سرفه میز

اثى یوغ يوعماد یوأنت ثقت یأنت رجائها است اللهم  يماریهمه ب ين جامعه است و برایا

ن معول إال یک وال للعالمین مهرب إال الیس للهار بین لیوأنت مفزع المفزع یوجمال یورفعت

الحوائج مقصد  ين ناصر إال أنت وال لذیک وال للمظلومین مرغب إال لدیک وال للراغبیعل

ر یس الرزق والخیک ولی الن متاب إالیک وال للتائبین عطاء إال من لدیک وال للطالبیإال ال

االوجاع  یقۀ واحتوشتنیالمسالک الض یتنیاالمور الفادحۀ واع یدك حزنتنیوالفرج إال ب

ک بالدعاء یدك فاقمت تلقاء وجهک واستفتحت علیالموجعۀ ولم اجد فتح باب الفرج إال ب

وفرج الکرب واکشف الضر وسد الفقر واجل  یا رب للمستفتح واستجب للداعیاغالقۀ فافتح 

ا یرك یمنها غ یها وال اجد لخالصیت علیمن الهلکۀ فانى قد اشق یالحزن وانف الهم واستنقذن

واکشف ما بى من غم وکرب ووجع  یکشف السوء ارحمنیب المضطر إذا دعاه ویجیا من یاهللا 

ن هذا مکان یرحم الراحما ای یرك فارحمنیمن عند غ یوداء رب ان لم تفعل لم ارج فرج
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ر یث هذا مکان المکروب الضریر هذا مکان المستغیر هذا مکان الخائف المستجیالبائس الفق

ق الخائف الوجل هذا مکان یذ هذا مکان العبد المشفق الهالک الغریهذا مکان الملهوف المستع

ئته یقظ من غفلته وافرق من علته وشدة وجعه وخاف من خطیمن انتبه من رقدته واست

واعترف بذنبه واخبت الى ربه وبکا من حذره واستغفر واستعبر واستقال واستعفا واهللا الى ربه 

قد  یالضر فتالفن یورهب من سطوته وارسل من عبرته ورجا وبکا ودعا ونادى رب انى مسن

وال  يط بما عندیوتح یوتعلم حاجت یتیوعالن يوتعلم سرائر یوتسمع کالم یترى مکان

فاسئلک بانک  يکنه صدریوسرى وما ابدى وما  یتیمن امرى من عالن ک شئیخفى علی

ر بسؤال من اساء واعترف وظلم نفسه واقترف وندم یر وتمضى المقادیر وتقبل المعاذیتلى التدب

ل یعلى ما سلف واناب الى ربه واسف والذ بفنائه وعکف واناخ رجاه وعطف وتبتل الى مق

 يعلته ان ترحم تجاوز یوراحم غربته وکاشف کربته وشافعثرته قابل توبته وغافر حوبته 

ع ما اخطأته من کتابک واحصاه کتابک وما مضى من یجم یک وتغفر لیال یبک وتضرع

ع یوجم یوهنات یوهفوات یئاتیوس یوفجرات یخلوات یف ياى وجرائریوخطا یعلمک من ذنوب

ل والنهار یب والشباب وباللیالصغر وبعد البلوغ والش یما تشهد به حفظتک وکتبتۀ مالئکتک ف

الخال  یالسفر وف یالحضر وف یواالبکار والضحى واالسحار وف یوالغدو واالصال وبالعش

وعدون اللهم بحق محمد یکانوا  ياصحاب الجنۀ وعد الصدق الذ یف یئاتیوالمال وان تجاوز س

 یوعصب یوعروق يوبشر يشعر یوف یجسم یۀ فیالعلل الغاش یوآله ان تکشف عن

  [7[ ».نیب دعوة المضطریا مجین ویا ارحم الراحمیرك یکشفها غیفان ذلک ال  یوارحوج

 امبریپ. ن عطرها استیکنند و از بهتر یه میاز عود عطر ته، است ين درمان عود هندیدوم

، ۀ من سبعۀ أدواءیه سبعۀ أشفیفإن في، کن بهذا العود الهندیعل«: ندیفرما یبه زنان م) ص(

را در آن هفت یزي، بر شما باد عود هند«ی عنی] 8[ ». . .سعط من العذرةیمنها ذات الجنب و

 يد برایزیبر ینیپهلو است و در ب نهیها س يمارین بیازجمله ا، است يماریدرمان از هفت ب

شد مادرشان دو انگشت خود را وارد  یبچه به گلودرد مبتال م یم وقتیدر قد ». . .گلودرد
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 ین کار نهیها را از ا آن) ص( امبریشد و پ یم يزیر باعث خونن کار یکرد و ا یدهان او م

ق استفاده ذکر نشده یت روش دقین روایدر ا. ه نمودیتوص ينمود و به استفاده از عود هند

 ینید و در بید و در آب باران حل کنیاب کنیآمده که عود را آس يگریت دیدر روا یول

  .دیزیبر

  .593ص، 2ج، البرقىأحمد بن محمد بن خالد ، المحاسن[1]

  .593ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[2]

  69هیآ، سوره نحل[3]

  .66ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[4]

  .147ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[5]

  .89ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[6]

  .26ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[7]

  .475ص، 7جي، نماز یخ علیش، نۀ البحاریمستدرك سف[8]
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  94/08/12 سرفه 65

  سرفه

فلج ، از فلج است يریشگید است و پیمف يها يماریدر جلد اول گفته شد که سرفه جزو ب

وع ید امروزه علت شیشا. شود یها م يمارین بیو مانند ا یوپاتیم، اس امي، شامل سکته مغز

ال تکرهوا السعال فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ. سرفه استدرمان ، اس و فلج ام يماریب

 ».از ابتال به فلج است يریشگیرا سرفه پید زیایاز سرفه بدتان ن«ی عنی] 1[ ».أمان من الفالج

 ییها سرفه درمان يگر براید است و از طرف دیشده که سرفه مف ات گفتهیدر روا یاز طرف

  .سه وجه ممکن استات از ین رواین ایجمع ب، شده یمعرف

د درمان یتحمل است نبا که ممکن است و قابل یین است که سرفه را تا جایوجه اول ا

 ییز بهتر است از داروهاید درمان شود و نیا از تحمل خارج شد بایشد  یکرد و اگر طوالن

اشد و د بیتواند مف یز مین داروها نیرا درمان با ایاند استفاده شود ز کرده یمعرف) ع( که ائمه

الکل  يد نوعاً دارایدر طب جد يامروز يمتأسفانه داروها، از فلج شود يریشگیسبب پ

حال  نیشده و درع ید معرفیمف يماریک بیهم  است که آن یمشابه سرفه سرماخوردگ، است

ه الزکام صنع من صنع اهللا جند یشکوت إل«: ت آمدهیدر روا، شده یدرمان هم معرف، آن يبرا

ز ونصف یک بوزن دانق شونیقلعها فإذا قلعها فعلیبدنک ل یبعثه اهللا الى علۀ فمن جنود اهللا 

ذهب بالزکام وان امکنک إال تعالجه بشئ فافعل فإن یاالنف فانه  ینفخ فیدق ویدانق کندس 

امام فرمودند ، ت کردمیشکا یاز سرماخوردگ) ع( به امام صادق«ی عنی] 2[ ».رهیه منافع کثیف

کن  شهیر ين سرباز را فرستاده برایخداوند ا، از سربازان خداست يازسرب، ن کار خداستیا

ک یاندازه  کن کند بر تو باد به شهیرا ر يمارین بیکه ا یزمان، در بدنت يماریک بیکردن 

اب یکندش آس) ا جویچهار دانه گندم ( قیدانه و نصف دان اهیس) ا جویهشت دانه گندم ( قیدان

کند و  یرا برطرف م یه سرماخوردگین انفیرا ایز) هیشکل انف به( دیزیبر ینیشود و در ب یم

  «.وجود دارد يادیمنافع ز یرا در سرماخوردگیدرمان نکن زی، درمان نکن یتوان یاگر م
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د درمان ید درمان شود و اگر تازه باشد نبایباشد با یمیاگر سرفه کهنه و قد، وجه دوم

  .شود

است  یاگر علت سرفه مشکل قلب، ستید علت سرفه چید دین است که بایوجه سوم ا

. د درمان شودیه است بایاگر علت از ر یول، را با فلج در ارتباط استید درمان شود زینبا

هرگاه همراه با خلط  یاست ول یاد به علت مشکل قلبیز احتمال اگر سرفه خشک باشد به

د یدارد و بع البته خود خلط و بودن آن در بدن هم ضرر، ه استیعلت آن عفونت ر، باشد

از مشکالت بدن به سبب خلط است مانند ضعف  ياریبس، شود يست که سبب سکته مغزین

ست که اگر سرفه همراه با خلط هم باشد باز ید نیبع، و مرگ یفراموش، دهان ییبدبو، چشم

  .ق سرفه خلط خارج شودیم که از طریبهتر است درمان نشود و اجازه ده

  .ات وجوه اول و دوم هستندین روایجمع بن یبنابر آنچه گفته شد بهتر

ک درمان شاخص وجود ی يا نهیدر هر زم یدر طب اسالم، ن درمان سرفه کاشم استیاول

معده  يبرا) ، قارچ ینوع( چشم کمأة يبرا، گوش سداب يها يماریب يمثال برا يدارد برا

درمان سرفه  نیکاشم درمان شاخص و بهتر، دندان هندوانه ابوجهل يبرا، گانه ب سهیترک

  یانجدان روم، است یانجدان روم یبه معن یکیکاشم ذکرشده  يبرا یدر کتب دو معن، است

د است و یندارد و رنگ آن سف ییبو ین تفاوت که انجدان رومیه به گلپر است با ایشب یاهیگ

مراد اد یز احتمال به، ا زرد استیسبز  یرانیانجدان ا، ره استیه زیشب يا قهوه يا ان آن لکهیم

) ه السالمیعل( عبد اهللا یشکا رجل إلى أب«: ت آمدهیدر روا، است یانجدان روم، از کاشم

وما أو یئا من کاشم ومثله من سکر فاستفه یراحلتک ش یخذ ف: فقال له، السعال وأنا حاضر

] 3[ ».ما فعلته إال مرة واحدة حتى ذهب: فقال، ت الرجل بعد ذلکینۀ فلقیابن أذ: قال، نیومی

امام فرمودند در ، ت کرد و من حاضر بودمیاز سرفه شکا) ع( به امام صادق يمرد«ی عنی

ا یعسل ، بدون آب( ر و خشکیو به همان اندازه شکر بگ یانجدان روم يدست خود مقدار

بار  کید نزد آن مرد رفتم و او گفت که تنها یگو یم يراو، ا دو روزیک ، یبخور) گریز دیچ
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 يا ا قهوهیشکر باشد و شکر سرخ یبهتر است که شکر از ن ».استفاده کردم و خوب شدم

] 4[ »أکل البلغم أکالیالسکر الطبرزد «: ت آمدهیدر روا، برد ین میشکر بلغم را از ب. باشد

. ن بلغم و خلط استیاز علل سرفه هم یکیو  ».برد ین میشکر طبرزد بلغم را از ب«ی عنی

ب کاشم و شکر یجهت ترک نیکند و ازا یش میه را پاالین در کتب آمده که کاشم ریهمچن

د یشا. است یکاف يک قاشق غذاخوریاندازه  هم به مقدار مصرف آن. درمان سرفه است

علت  نیا د بهین اشتباه است و شایا یاست ول یره کوهیجاها آمده باشد که کاشم ز یبعض

شود و  یم يآور که از کوه جمع ند چونیبگو یره کوهیجاها به کاشم ز یاست که بعض

  .رندیگ یره است اشتباه میکه خود ز یاصل یره کوهیجهت با ز نیازا

است البته  یبیترک يک داروین است که کاشم یکاشم ذکرشده ا يگر که براید یمعن

  .شده یمعن یشتر به انجدان رومیها ب ف است و در کتابیاحتمال آن ضع

دخلت مع جماعۀ من «: آمدهت یدر روا، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویدوم

ه فرد وسأل کل واحد منا حاجته فقضاها ثم یه السالم فسلمنا علیأهل خراسان على الرضا عل

ک یه وآله اشکو الیابن رسول اهللا صلى اهللا علیوأنت تسأل حاجتک فقلت  یفقال ل ینظر ال

ون یوابرفض جزءا یق فقلت کالهما قال خذ فلفل االبیث ام عتید فقال احدیالسعال الشد

ض جزءا واحدا ومن السنبل جزءا ومن القاقلۀ جزءا واحدا ومن الزعفران ین وخربق ابیجزء

رة وتعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه وتتخذ للسعال یجزءا ومن البنج جزءا وتنخل بحر

کن الماء فاترا ال بادرا فانه یانج عند المنا م ولیث منه حبۀ واحدة بماء الرازیق والحدیالعت

از اهل خراسان و سالم  یبا گروه) ع( م بر امام رضایوارد شد«ی عنی] 5[ ».قلعه من اصلهی

از او را برطرف کرد سپس امام به من یاز خود را مطرح کرد و امام نیم و هرکس از ما نیکرد

د یفرزند رسول خدا از سرفه شد يا عرض کردم، نگاه کرد و فرمود شما هم سؤالت را بپرس

د به یامام فرمودند فلفل سف، گفتم هر دو، ا تازهیامام فرمودند کهنه ، کنم یم تیبه شما شکا

ب یالط ک واحد و سنبلید یو خربق سف) دو واحد( ون دو برابر آنیک واحد و ابرفیمقدار 



548 

 

و الک  یکن یاب میآس، ک واحدیک واحد و بنج یک واحد و زعفران یک واحد و هل ی

اندازه وزن مجموع  ه کن و عسل بهیر تهیکن و خم مخلوط ر و با عسلیکپارچه حریبا  یکن یم

انه موقع خواب یدانه گندم با آب راز کیاندازه  به، سرفه چه کهنه و چه تازه يباشد و برا

  «.کند یکن م شهیهمانا آن را ر، انه گرم باشد و سرد نباشدیحتماً آب راز، مصرف کند

را امام یشکل خود را مطرح کند زخواست تا م يت آمده که امام از راوین روایدر ا

رد و ما از آن استفاده یگران قرار گین شخص و دیار ایدوست داشتند که علمشان در اخت

ا تازه یا سرفه کهنه است یپرسد که آ یم ينکه امام از راویت این روایگر در اینکته د، میکن

چون  يراو ینشود ولن است که اگر تازه است بهتر است درمان ید منظور امام ایشا، است

د است و یگفته دچار سرفه شد ين راویهمچن، خواست درمان هر دو را بداند گفت هر دو یم

  .کرد که درمان نکند یه مید نبود امام به او توصید اگر شدیشا

نزد «ی عنی] 6[ »عۀیمعروف عند الش«: آمده) ع( جامع امام رضا يت درباره دارویدر روا

ار مورداستفاده قرار یشده بود و بس ن دارو شناختهیم ایدر قد ».شده است ان شناختهیعیش

ن یکه در هر خانه ا يم طورین دارو را رواج بدهیم که ایکن ید سعیامروز هم با، گرفت یم

  .دارو باشد

دن با انجام یاه است که بعد از چید همان فلفل سیفلفل سف، بات دارویبر ترک یاما شرح

دهند در  یقرار م يگذارند و در آب جار یم یآن را داخل گون، کنند ید میآن را سف يندیفرآ

د ازنظر خواص یفلفل سف، شود یتر م بزرگ یشود و دانه آن کم ید مین کار رنگ آن سفیاثر ا

  .اه تفاوت داردیبا فلفل س

کوچک  يها اه است و به شکل لولهیک گیون نام دارد و صمغ یفرف یون در فارسیابرف

رنگ است و به شکل  یرنگ است و اگر کهنه باشد نارنج يریا شید یسف اگر تازه باشد، است

  .بهتر است که از تازه آن استفاده شود یشود ول یافت میدر بازار عموماً کهنه آن ، پودر است
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، میا که انجام داده یقاتیطبق تحق، ستیست که چیقاً مشخص نید هنوز دقیخربق سف

کنند که  یم ید معرفیعنوان خربق سف را به یمعتبر مشهد خربق تلق يفن و عطارها معموالً اهل

ک یشه یاحتمال دوم ر، اه استید و سین خربق شامل دو نوع سفیا، مانند تلق والور است

ن کتاب آمده که یدر ا، شده یمعرف یخراسان یلیه عقیاه است که در کتاب مخزن االدویگ

شود و  یاز آن خارج م يد گرد و غباریآن را بشکن یرنگ است که وقت يا قهوه يا شهیر

، شناسند یعنوان خربق م ن را بهیر از مشهد ایغ يدر شهرها، د استیسف يها داخل آن نقطه

اه زردرنگ است که از کشور سوئد و دانمارك یک گیشه یر، دیاحتمال سوم درباره خربق سف

ن یا) ع( را در زمان ائمهید باشد زیبق سفن مورد خرید است ایده بنده بعیالبته به عق، آورند یم

شتر یالبته در ب. دارد ياثر بهتر یطبق تجربه ما استفاده از خربق تلق. اه در دسترس نبودهیگ

من  یشود ول یافت میران ین و ایه برگ چغندر که در چیاست شب یاهیکتب آمده که برگ گ

  .ام دهیهنوز ند

را یب است که به علف گربه معروف است زیالط سنبلن نوع آن یدارد و بهتر یسنبل انواع

تر  کیتر باشد و به بنفش نزد رهیب تیالط هرچه رنگ سنبل، دارد يادیگربه به آن عالقه ز

  .باشد کهنه است يا اگر کمرنگ و قهوه یتر و بهتر است ول باشد تازه

ه یو شبو درشت است  يا هل باد قهوه، د و هل بادیهل سف، هل سبز، هل سه نوع است

رنگ آن را  يندیفرآ ید همان هل سبز است که طیهل سف، دارد يتند يا است و بویجوز بو

سبزتر و ، زترین نوع هل سبز است و هرچه ریتجربه نشان داده که بهتر، کنند ید میسف

  .بوتر باشد بهتر است خوش

  .ن قسمت آن سر زعفران استیزعفران هم همان زعفران معروف است که بهتر

 یند مراد همان شاهدانه است و بعضیگو یم یبعض، رد بنج اختالف وجود دارددر مو

ند مراد برگ و ساقه بنج است که پس از انجام یگو یم یند مراد بذر البنج است و بعضیگو یم
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م و خوب یما از بذر البنج استفاده کرد) . شیحش( شود یآور م نشئه يا ل به مادهیتبد يندیفرآ

  .شود یعنوان مسکن استفاده م دارد که به يشتریخود بنج اثر ب یبود ول

بات پس از یمثال اگر مجموع ترک يبرا، گر باشدیاندازه مجموع وزن مواد د د بهیعسل با

  .د صد گرم عسل استفاده شودیاب و الک کردن صد گرم باشند بایآس

) ع( جامع امام رضا يگر که راجع به دارویات دیت با رواین روایشده در ا یمعرف يدارو

در  یگر است ولین دارو عسل برابر مواد دینکه در ایا یک، یدو اختالف است يآمده دارا

گر است و یر از سرفه عسل دو برابر مواد دیغ يماریب يبرا) ع( جامع امام رضا يدارو

عاقرقرحا ، ر از درمان سرفهیگر غیدر موارد د، گر عدم وجود عاقرقرحا استیاختالف د

طبق  یول، کننده دارد یت ضدعفونیاست و خاص) ع( جامع امام رضا يبات دارویترکجزو 

  .شود یدرمان سرفه کم م يم اثر آن براین دارو عاقرقرحا را اضافه کنیب ایتجربه اگر به ترک

، آمده سفت است دست به ين نسخه مقدار عسل کمتر است داروینکه در ایبا توجه به ا

آب ) ست گرمیب( حاً با چهار مثقالیگندم از آن را برداشت و ترجدانه  کیاندازه  د بهیبا

وان یک لیزند و بجوشانند تا یانه بریراز يوان آب رویمثال دو ل يبرا، انه مصرف شودیراز

را در آن حل کرد و مصرف نمود و ) ع( جامع امام رضا يتوان دارو یسپس م، بماند یباق

مانند خوردن ( انه قورت بدهندیند و با آب رازن است که دارو را در دهان بگذاریبهتر ا

  ) .قرص

  .210ص، خ صدوقیش، الخصال[1]

  .64ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .192ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[3]

  .501ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[4]

  .86ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[5]

  .90ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[6]
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  94/08/13 نفس یتنگ، سل، سرفه 66

د دفن شود و یشدن با ن دارو بعد از ساختهیا، ه استیشاف ين درمان سرفه دارویسوم

 یول، است يادیز يها يماریکند و درمان ب یرا درمان م يشتریب يها يماریهرماه که بگذرد ب

ائهم وهو یانهم وضعوا هذا الدواء الول«: آمدهت یدر روا، درمان فلج و سرفه است یطورکل به

ث وهو للقوة یق والحدیۀ وهو خالف الدواء الجامعۀ فانه للفالج العتیسمى الشافی يالدواء الذ

ح یث والکزاز وریق والحدیلۀ ما حدث منها وما عتق والسعال العتیثۀ والدبیقۀ والحدیالعت

ر از یه است و غین دارو شافیقرار دادند نام ا ا خودیاول ين دارو را برایا«ی عنی] 1[ ».الشوکۀ

س تازه و کهنه و سرفه یفلج کهنه و تازه و لقوه کهنه و تازه و آپاند يجامع است برا يدارو

در  »)شود یش مو در چشم میالتهاب که سبب رو ینوع( کهنه و تازه و کزاز و التهاب چشم

ک فندق از یسد که مصرف مقدار ر ینشده و به نظر م يا ت به روش مصرف اشارهین روایا

  .باشد یدارو در شب کاف

  سل يماریب

سل معروف  يماریب یبه معن يگریو د يالغر یبه معن یکیآمده  یسل در لغت به دو معن

، شود یکند و همراه سرفه خلط و خون خارج م یشود و عفونت م یکه موجب فساد شش م

  .رفتند یا میاز دن يماریبن یاز مردم در اثر ا ياریع بود و بسیدر گذشته شا

ان ما یعیش يبرا يا ن عوذهیا«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، ک عوذه استین درمان یاول

ا ملک یا إله اآللهۀ وید السادات ویا سیا رب االرباب ویا اهللا یسل است  يماریب يبرا

هذا فانى عبدك وابن عبدك  یمن دائ یوعافن یا جبار السموات واالرض اشفنیالملوك و

ت یعزوجل تو را کفا يهمانا خدا، ن را سه مرتبه بگویا، دكیب یتیقبضتک وناص یاتقلب ف

  [2[ ».کند به قدرت خود یم

نۀ یت المدیحججت فات«: ت آمدهیدر روا، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویدوم

جنب المنبر فدنوت  یم جالس فیه وآله فإذا أبو ابراهیفدخلت مسجد الرسول صلى اهللا عل
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ا بعد یف أنت من علتک قلت شاکیک: السالم وقال یه فرد علیه وسلمت علیدیفقبلت رأسه و

ها وقد ینۀ قبل ان تخرج الى مکۀ فانک تعافى فیوکان بى السل فقال حذ هذا الدواء بالمد

قاقلۀ وزعفران ؤخذ سنبل وینا یفاخرجت الدواة والکاغذ واملى عل. ت باذن اهللا تعالىیعوف

عجن یرة وینخل تحریدق وین یون جزءیۀ وابرفیض اجزاء بالسویوعاقر قرحا وبنج وخربق اب

سقى صاحب السل منه مثل الحمصۀ بماء مسخن عند النوم وانک ال یبعسل منزوع الرغوة و

ت باذن یفعوف یال حتى تعافى منه باذن اهللا تعالى ففعلت فدفع اهللا عنیتشرب ذالک إال ثالث ل

شدم و ) ص( امبرینه شدم و وارد مسجد پیمن به حج رفتم و داخل مد«ی عنی] 3[ ».اهللا تعالى

ک شدم و سر و دستانش را ینزد، نشسته است) ص( امبریکنار منبر پ) ع( د امام کاظمید

گفتم ؟ ات چطور شده يماریامام فرمودند ب، دم و بر او سالم کردم و امام هم جواب دادندیبوس

نه ین دارو را در مدیامام فرمودند از ا، سل داشتم يماریبي، مارین بیدارم از ات یهنوز شکا

ن دارو یمن هم ا) دیگو یم يراو، (شد یدرمان خواه يقبل از آنکه به مکه برو، استفاده کن

مرکب و کاغذ را آماده کردم و امام هم دارو را ذکر ، نه خوب شدمیرا مصرف کردم و در مد

اندازه  د بهیب و هل و زعفران و عاقرقرحا و بنج و خربق سفیالط لسنب، کرد و من نوشتم

ک پارچه گاز الک شود و یاب شود و با ید آسیها با نیا، اندازه دو برابر ون بهیو ابرف يمساو

ک نخود یاندازه  که مبتال به سل است به یمخلوط شود و کس) شده عسل کف گرفته( با عسل

نکه یمگر سه روز تا ا یکن ین دارو استفاده نمیو از ا با آب گرم و موقع خواب مصرف کند

ت یدر روا ».ن کار را کردم و خوب شدمیمن هم ا) دیگو یم يراو، (به اذن خدا يخوب شو

. ندازیر نین بوده که استفاده از دارو را به تأخیمراد ا، نه مصرف کنیآمده که دارو را در مد

ت صحبت از یچون در روا، است يالغر ت مراد از سلین رواید گفته شود که در ایشا

  .سل بوده يمارید گفت که مراد همان بیبه کار رفت با »علت« شد و عبارت يماریب

در ، اه ترخون استیشه گیعاقرقرحا امروزه در بازار موجود است و معروف است که ر

کش است و  کروبیعاقرقرحا م، گر آمدهیات دیدر روا یت سرفه عاقرقرحا نبود ولیروا
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افتاده  ت سرفه ازقلمیاحتمال دارد که عاقرقرحا در روا، د استیعفونت و التهاب مف يبرا

اد بذر یز احتمال مراد از بنج به. د عاقرقرحا داشته باشدیسرفه نبا يد هم دارویباشد و شا

ون است و مقدار یون در بازار معروف به فرفیابرف. هم باشد يگریز دید چیشا یالبنج است ول

د یون بایفرف، ک مثقال بودیگر اجزا هرکدام یمثال اگر د عنوان گر اجزا است بهیابر دآن دو بر

حرارت  ياگر عسل را رو، شده اشاره شد ت به عسل کف گرفتهیدر روا. دو مثقال باشد

که امروزه در  یعسل، رندیگ ید و کف آن را میآ یسطح آن م يم قرار دهند کف آن رویمال

اندازه دو برابر مجموع وزن مواد  د بهیمقدار عسل هم با، شده است ج است کف گرفتهیبازار را

  .گر باشدید

آرد برنج را ، شود یها پخته م گر نانیمانند د ینان برنج، است ین درمان نان برنجیسوم

ما «: ندیفرما یم یدرباره نان برنج) ع( امام صادق. پزند یکنند و م یر میل به خمیبا آب تبد

مار یمانند آن وارد بدن ب يزیچ«ی عنی] 4[ »سل الداء سالیإنه ، مثلهدخل جوف المسلول 

 ». . .نعم الدواء االرز«: اند ن فرمودهیهمچن ».کشد یرون میرا ب يماریرا بیمبتال به سل نشده ز

سل است نه  يماریت مراد از سل بین روایدر ا ». . .است ین دارو نان برنجیبهتر«ی عنی] 5[

رون یاز بدن ب يکه الغر یدرحال، شود یده میرون کشیآمده که سل از بدن بت یدر رواي، الغر

کننده  و چاق یصحبت از چاق یاز طرف، شود یده میرون کشیب يماریشود بلکه ب یده نمیکش

  .است يماریست بلکه نشانه و معلول بین يماریک بیخود  ين الغریهمچن، نشده است

  نفس یتنگ

، شوند یساالن مبتال م است که هم کودکان و هم بزرگ یسخت يماریا آسم بینفس  یتنگ

حالت ، نفس شود یت دچار تنگینکه فرد زمان کار و فعالیا یک، ینفس سه حالت دارد یتنگ

نکه فرد یحالت سوم ا، نفس شود یا نشسته دچار تنگیده و یدراز کش ینکه فرد وقتیدوم ا

  .نفس شود یر تنگدچا ين و پرخوریسنگ يبعد از غذا مخصوصاً بعد از غذا
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ا شل یکرونر قلب  يها رگ یا گرفتگیقلب  یینفس معلول نارسا یدر حالت اول تنگ

مار یب يها ترال قلب باشد لبیچه میاگر علت شل شدن در، ترال قلب استیچه میشدن در

  .شود یره میت

  .آسم نام دارد يمارین بیشش است و ا يمارینفس معلول ب یدر حالت دوم تنگ

در معده گاز ، معده يکار در اثر کم، معده است يکار نفس معلول کم یتنگ در حالت سوم

  .کند ینفس م یآورد و شخص احساس تنگ یشود و به شش و قلب فشار م ید میتول

 یآورد و دچار تنگ یاش فشار م نهیس يرو يزیکند چ یفرد موقع خواب احساس م یگاه

البته بختک هم ، خفه کردن یعنینق خ، ن معلول جن است و خنق نام داردیا، شود ینفس م

کند و امام  یا جن انسان را خفه میت آمده که از امام سؤال کردند آیدر روا. گونه است نیا

  .آن استفاده کنند ينمودند که برا یمعرف ییپاسخ دادند بله و دعا

  نفس یدرمان تنگ

متعدد  يها درماننام آن آسم است و ، باشد) هیر( نفس به علت مشکل در شش یاگر تنگ

 یها درمان اساس نیا یول. . . انه ویجامع با آب راز يدارو، آن وجود دارد مانند کاشم يبرا

ات دو ین روایات متعدد است و اینه رواین زمیدر ا، ادرار شتر است یستند و درمان اساسین

ادرار شتر درمان  یهاست ول يماریر شتر درمان کل بیند شیگو یک دسته م، یدسته هستند

 ».ولصاحب الربو أبوالها، ألبان اللقاح شفاء من کل داء وعاهۀ«: ت آمدهیدر روا، آسم است

که آسم دارد از ادرار  یها است و کس ها و نقص يماریر شتر ماده درمان کل بیش«ی عنی] 6[

  «.شتر ماده استفاده کند

جعل اهللا یو، ر من ألبانهایبل خأبوال اإل«: ت آمدهیدر روا، ن استیات چنیگر روایدسته د

ر شتر درمان یر شتر بهتر است و خداوند در شیادرار شتر از ش«ی عنی] 7[ ».ألبانها یالشفاء ف

ز درمان ین، که معلول قلب است ینفس یتنگ يست که ادرار شتر براید نیبع ».قرار داده است

  .باشد
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نه خارج یاز مد: فرمودند) ص( امبریپ، نفس شدند ینه شدند و دچار تنگیوارد مد يا عده

، دین شترها استفاده کنیر ایاز ادرار و ش، چرند یکه شتران صدقه آنجا م یید جاید و برویشو

  [9] [8[. دند و درمان شدندیر شتر نوشیها هم خارج شدند و از ادرار و ش آن

) ص( امبریپرا یر تازه استفاده کرد زید از ادرار و شیجه گرفت که بایتوان نت ین میبنابرا

ها ادرار  آن يفرمود که برا یم) ص( امبریامر نمود که خودشان بروند و از آن بنوشند وگرنه پ

 امبریپ ینه شتر بود ولینکه در آن زمان در شهر مدیگر اینکته د، اورند تا بنوشندیر را بیو ش

هر که در خارج از ش ییر شترهایفرمودند که از شهر خارج شوند و از ادرار و ش) ص(

طبق تجربه ما . کنند یه میداخل شهر که از علوفه تغذ يچرند استفاده کنند نه از شترها یم

تواند  یر آن نمیادرار و ش، کند یه میکه در شهر و در کشتارگاه است و از علوفه تغذ يشتر

  .د ماده باشدین است که شتر بایت ایگر در رواینکته د. درمان باشد

ا ابن رسول یه السالم قلت یسالت ابا عبد اهللا عل«: عمر آمدهگر از مفضل بن یت دیدر روا

 یودارك ف ين داریمسافۀ ما ب یت حتى لربما جلست فید إذا مشیربو شد یبنیصیاهللا انه 

به «ی عنی] 10[ »ی.ا مفضل اشرب ابوال اللقاح قال فشربت ذلک فمسح اهللا دائین قال یموضع

که راه  یزمان، شوم ید میمن مبتال به آسم شد امبریفرزند پ يا عرض کردم) ع( امام صادق

ن خانه خودم تا خانه شما یکه در مسافت ما ب ییشوم تا جا ینفس م یروم مبتال به تنگ یم

پس آن ي) راو، (مفضل از ادرار شتران بخور يا امام فرمودند، نمیشوم دو جا بنش یمجبور م

  «.ام را پاك کرد يماریدم و خداوند هم بیرا نوش

ادرار ، د مصرف کردیوان باشد و حداقل سه روز باید حداقل دو تا سه لیمصرف با مقدار

ن برود بهتر ینکه طعم ادرار از بیا يو برا) مخلوط نشوند( د جدا مصرف کردیر را بایو ش

ست یادرار شتر نجس و حرام ن. ده شودیر شتر نوشیش، دن ادراریاست بالفاصله بعد از نوش

  .ستیگوشت نجس و حرام ن لوانات حالیرا ادرار حیز
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ق کرد و اثبات کرد که مصرف ادرار شتر سبب ینه تحقین زمیک پزشک در مشهد در ای

  .شود یم یتنفس يتوسعه مجار

  .د استیاند مف شده ییایمیکه ش یکسان يبرا ین درمان حتیا

  .124ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[1]

  .37ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .85ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[3]

  .154صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[4]

  .155صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[5]

، 59باب، أبواب االطعمۀ المباحۀ، 114ص، 25جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش[6]

  .تیالبط آل ، 31365ثیحد

  .84ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[7]

  .245ص، 7جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[8]

  .214ص، 11جي، االمام الفخر الرازي، ر الرازیتفس[9]

  .103ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[10]
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  94/08/16 نه پهلویا سیذات الجنب ، نفس یتنگ 67

ن معلول یا، نفس شود یفرد دچار تنگ یت بدنیفعالاگر در حال ، دارد ینفس انواع یتنگ

ن یا، نفس شود یده دچار تنگیا دراز کشیاگر در حال نشسته  یول، در قلب است یینارسا

نفس  یاست و همان آسم است و اگر بعد از غذا خوردن تنگ) هیر( معلول مشکالت شش

د ین درمان و شایهتردر جلسه قبل گفته شد که ب. معده است يکار ن معلول کمیا، رخ دهد

ر شتر ینه ذکر شد شین زمیکه در ا یاتیبنابر روا. آسم ادرار شتر است يماریتنها درمان ب

ادرار شتر درمان خاص آسم است و  یک درمان عام است ولیها است و  يماریدرمان همه ب

 در جلسه قبل گفته شد که. ا کهنه باشدید یاگر شد یحت، کند یکل انواع آن را درمان م

نه خارج یاز مد: فرمودند) ص( امبریپ، نفس شدند ینه شدند و دچار تنگیوارد مد يا عده

، دین شترها استفاده کنیر ایاز ادرار و ش، چرند یکه شتران صدقه آنجا م یید جاید و برویشو

  [2] [1[. دند و درمان شدندیر شتر نوشیها هم خارج شدند و از ادرار و ش آن

، ألبان اللقاح شفاء من کل داء وعاهۀ: قولونیاخنا یسمعت أش«: گر آمدهیت دیدر روا

ها  يماریر شتر درمان کل بیش: میدیاز بزرگان خود شن«ی عنی] 3[ ».ولصاحب الربو أبوالها

د یشود که با یت معلوم مین روایاز ا ».د استیکه آسم دارد ادرار شتر مف یکس ياست و برا

  .از ادرار شتر ماده استفاده شود

ربو  یبنیصیا ابن رسول اهللا انه یه السالم قلت یسالت ابا عبد اهللا عل«: ت آمدهیوادر ر

ا مفضل ین قال یموضع یودارك ف ين داریمسافۀ ما ب یت حتى لربما جلست فید إذا مشیشد

عرض ) ع( به امام صادق«ی عنی] 4[ »ی.اشرب ابوال اللقاح قال فشربت ذلک فمسح اهللا دائ

 یروم مبتال به تنگ یکه راه م یزمان، شوم ید میمن مبتال به آسم شد امبریفرزند پ يا کردم

شوم دو جا  ین خانه خودم تا خانه شما مجبور میکه در مسافت ماب ییشوم تا جا ینفس م

دم و خداوند هم یپس آن را نوشي) راو، (مفضل از ادرار شتران بخور يا امام فرمودند، نمیبنش

نفس  یهنگام راه رفتن مبتال به تنگ يت اشاره شد که راویدر روا ».ام را پاك کرد يماریب
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نفس صحبت  ین مفضل از تنگیبنابرا، شوم ید مبتال به آسم میگو یم يراو یشده از طرف یم

ه است و آسم یکه معلول مشکالت ر ینفس یقلب است نه از تنگ ییکند که معلول نارسا یم

باشد بازهم ادرار  ینفس مشکالت قلب یاگر منشأ تنگ یتوان گفت حت ین میبنابرا، نام دارد

  .شتر درمان است

ت یدر روا، دیشو یرا مبتال به آسم مید زیاد نخوریمرغ ز شده که تخم هیات توصیدر روا

مرغ پخته  پر کردن شکم با تخم«ی عنی] 5[ »ورث الربویض المسلوق یاالمتالء من الب«: آمده

مرغ کلسترول باال دارد و مصرف  ند که تخمیگو یامروزه م ».شود ینفس م یسبب ابتال به تنگ

البته از ظاهر . شود یآن م یاد آن باعث رسوب کلسترول در عروق کرونر قلب و گرفتگیز

شود احتمال ابتال به آسم  يرو ادهیمرغ ز بار هم در خوردن تخم کید که اگر یآ یت برمیروا

  .وجود دارد

  پهلو نهیا سیذات الجنب 

ه یر یرونیدر پوشش و قسمت ب یالتهاب. پهلو است نهیاد همان سیز احتمال به ذات الجنب

ن احساس موقع یه است و ایدر ر) احساس سوزن فروکردن( همراه با تب و احساس نخس

 يها يماریجزو ب يمارین بیشود که ا یات استفاده میاز روا. شود ید میدن تشدینفس کش

قد «: ت آمدهیدر روا، شود یعقوبت محسوب م ح کهیزشت و قب يها يماریب، شائنه است

أنا أکرم على : فقال؟ بک ذات الجنب: فقالت له عائشۀ) ه وآلهیصلى اهللا عل( اشتکى رسول اهللا

مبتال ) ص( امبریپ«ی عنی] 6[ ».فأمر فلد بصبر: قال، بذات الجنب ینیبتلیاهللا عز وجل من أن 

 امبرید و پیما مبتال به ذات الجنب هستشان عرض کرد که شیشه به ایشدند و عا يماریبه ب

 امبریپ، ن است که خداوند مرا به ذات الجنب مبتال کندیفرمودند من مقامم باالتر از ا) ص(

ختن دارو در یلدود ر ».امر فرمود و صبر به او دادند و به شکل لدود استفاده کردند) ص(

ن نوع درمان امروزه یا، چکان است له قطرهیوس به) ا چپیطرف راست ( طرف دهان کی

ک سمت دهان یختن دارو در یدانم ر یام و نم ن مورد کارنکردهیست و من هم در ایمرسوم ن
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ن یم ایدان یقاً نمیما دق. ختن دارو در وسط دهان نداردیدارد که ر يا دهیت و فایچه خصوص

با ، کرده درمان آن از صبر زرد به شکل لدود استفاده يبرا) ص( امبریچه بوده که پ يماریب

از  يگریت دیالبته در روا. ه به ذات الجنب داردیشب یعوارض يمارین بیت ایتوجه به روا

است ي) زهري (زین از همان چیا«ی عنی] 7[ »بریأکلت بخ یمن األکلۀ الت«: آمده) ص( امبریپ

عود  یشه پس از گذشت مدتیعوارض آن زهر هم ».بر به من دادیدر خي) هودیآن ( که او

عوارض زهر و  يد لدود با صبر زرد براین شایبنابرا. شد یمار میب) ص( امبریو پکرد  یم

اب کرده و با آب حل کنند ین است که صبر را آسید باشد و روش استفاده چنیت مفیمسموم

  .زندیطرف دهان بر کیچکان در  و با قطره

کتب آمده ذات الجنب  یدر بعض، هم از ذات الجنب در کتب وجود دارد يگریف دیتعر

رد و یم یکه مبتال است م یشود و کس ید و بعد منفجر میآ یاست که در پهلو به وجود م یدمل

 يها يماریله از بیله است و دبیه دبیشب يمارین بیا. ماند یزنده م يمارین بیاز ا یکمتر کس

ن یتموت) هه وآلیصلى اهللا عل( رسول اهللا يجد یلقد اخبرن«: ت آمدهیدر روا، زشت است

فرمود همانا جدم مرا ) ص( امبریاز زنان پ یکیبه ) ع( امام حسن«ی عنی] 8[ »لۀیبالداء والدب

له یر ذات الجنب از سنخ دبیف اخیبنابر تعر ».د مردیله خواهیدب يماریخبر داد که شما از ب

از ر ینکه ذات الجنب غیم دال بر ایدار یتیالبته روا. زشت است يها يماریاست و جزو ب

  .له استیدب

: ندیفرما یم) ص( امبریپ، از ذات الجنب خوردن سداب است يریشگین درمان و پیاول

که سداب بخورد  یکس«ی عنی] 9[ ».ه أمن من الدوار وذات الجنبیمن اکل السداب ونام عل«

من أکل «: گر آمدهیت دیدر روا،  ».پهلو نهیجه و سیشود از سرگ یمن میو بعد بخوابد ا

که سداب بخورد و  یکس«ی عنی] 10[ ».لۀ وذات الجنبیه نام آمنا من الدبیونام علالسداب 

ت ین روایبا توجه به ا ».له و ذات الجنبین است از دبیکه ا یخوابد درحال یم، بعد بخوابد

  .له استیر از دبیاد ذات الجنب غیز احتمال به
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  .245ص، 7جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[1]

  .214ص، 11جي، االمام الفخر الرازي، ر الرازیتفس[2]

، 59باب، أبواب االطعمۀ المباحۀ، 114ص، 25جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش[3]

  .تیط آل الب، 31365ثیحد

  .103ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[4]

  .321ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[5]

  .194ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[6]

  .157صی، د بن وهف القحطانیسع، نیرحمه للعالم[7]

  .413ص، 3جی، د هاشم البحرانیالس، نۀ المعاجزیمد[8]

  .30صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفر، سندهینو یطب النب[9]

  .181صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[10]
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  94/08/18 ضعف قلب، نهیدرد س، پهلو نهیا سیذات الجنب  68

ه همراه با تب و احساس یدر پوشش ر یدر جلسه قبل گفته شد که ذات الجنب التهاب

ن یاول. شود یشتر مین احساس درد بیدن اینه است و هنگام نفس کشیفرورفتن سوزن در س

  .درمان که ذکر شد سداب بود

در هندوستان است که  یتنه درخت يعود هند، است ين درمان ذات الجنب عود هندیدوم

 امبریپ، د متعدد داردیعود فوا، کنند یبه نام عطر العود درست م يبو است و از آن عطر خوش

منها ذات ، ۀ من سبعۀ أدواءیه سبعۀ أشفیفإن في، کن بهذا العود الهندیعل«: ندیفرما یم) ص(

را یزي، عود هندبر شما باد «ی عنی] 1[ ».لد به من ذات الجنبیو، سعط من العذرةیالجنب و

د یزیبر ینیگلودرد در ب يبرا، ازجمله ذات الجنب، است يماریدر آن هفت درمان از هفت ب

ختن یر یعنین عرض شد که لدود یازا شیپ ».دیذات الجنب به شکل لدود استفاده کن يو برا

وه درمان مطرح ین شیامروزه ا، چکان با قطره) ا چپیسمت راست ( طرف دهان کیدارو در 

ک سمت یختن دارو در ین ریوجود دارد ب یم چه تفاوتیکرد تا بفهم ید بررسیت و باسین

ض إِلَّا منَ التَّمرِ یحمى الْمرِیأَنَّه نَهى أَنْ «: ت آمدهیدر روا. ختن دارو در وسط دهانیدهان و ر

انَ  یفلْمنَظَرَ إِلَى س فَإِنَّه دفَقَالَ یالرَّم دمر وه رَ وإِنْ یأْکُلُ التَّم دمر أَنْت رَ وانُ أَ تَأْکُلُ التَّملْما س

از ) ) ص( امبریپ(«ی عنی] 2[ ».سرَىینک الْیمنِ إِنْ رمدت بِعیکُنْ لَک بد فَکُلْ بِضرْسک الْأَی

به سلمان نگاه ) ص( امبریرا پیز ،رمد يماریز از خرما در بیفرمودند مگر پره یز نهیپره

) ص( امبریکه مبتال به رمد بود و پ یخورد در حال یدند که سلمان خرما میکردند و د

در ي، اگر ناچاری؟ رمد هست يماریکه مبتال به ب یدر حال يخور یسلمان خرما م يا فرمودند

ست یمشخص نهنوز  ».که چشم چپ مبتال به رمد باشد با دندان راست خرما بخور یصورت

  .ستین خوردن با دندان سمت راست و خوردن با دندان سمت چپ چیکه تفاوت ب

قال رسول اللّه «: از سلمان آمده یتیدر روا، ک نماز استیا درمان ی يریشگین پیسوم

، ا رسول اللّهیبلى : قلت؟ ئا من غرائب الکنزیا سلمان الّا أعلّمک ش: یه و آلهیصلّى اللّه عل
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 کلّ رکعۀ فاتحۀ الکتاب مرّة و یتقرء ف، عشر رکعات یوم من رجب تصلّیأول إذا کان : قال

»دأَح اللَّه وک القلم یجرى عل يوم الذیغفر اللّه لک ذنوبک کلّها من ال، ثالث مرات »قُلْ ه

امۀ و صرف عنک الجذام و البرص و یوم القیلۀ و وقاك اللّه فتنۀ القبر و عذاب یإلى هذه الل

که از  يزیاموزم به تو چیا نیسلمان آ يا فرمودند) ص( امبریپ«ی عنی] 3[ ». الجنبذات 

فرمودند اول ماه رجب ده رکعت نماز ) ص( امبریپ، رسول خدا يا گفتم بله؟ ب گنج استیغرا

خداوند تمام گناهانت ، د بخوانیبار سوره حمد و سه بار سوره توح کیدر هر رکعت ، بخوان

کند از فشار قبر  یخداوند از شما محافظت م، تا آن شب يکه بالغ شد يزاز رو، آمرزد یرا م

شتر مراد یاحتماالً ب ».و ذات الجنب یسیکند جذام و پ یامت و از شما دور میو عذاب روز ق

دال بر ، نیات مانند ایت و رواین روایدر ا. هم باشد احتمال دارد درمآن یاست ول يریشگیپ

ک سنخ یقت از یدر حق يو معنو يماد يها يماریو ب يو معنو ين هستند که گناهان مادیا

  .شوند یک نماز برطرف میرا همه با یهستند ز

  نهیدرد س

شود معلول معده است  ینه احساس میکه در سمت چپ س ياز موارد درد ياریدر بس

که قلب اگر مشکل داشته  یکنند که مربوط به قلب است درحال یاشتباه فکر م مردم به یول

مار ین است که بیا یمشکل قلب يها از نشانه، رد و درد مربوط به معده استیگ یشتر میباشد ب

گونه نباشد مشکل از  نیرد و اگر ایگ یت و راه رفتن دچار مشکل شده و نفسش میهنگام فعال

افراگم است و معموالً یاز معده باشد به علت فشار معده بر پرده د یاگر درد ناش. ستیقلب ن

درد تفاوت دارد  نهیشود و در اصل با س ینه در دست چپ هم درد احساس میبر سعالوه 

  .شود یک است با آن اشتباه گرفته مینه نزدیچون به س یول

ها واللّه مخْرِج ما یوإِذْ قَتَلْتُم نَفْسا فَادارأْتُم ف﴿: در قرآن آمده، ه قرآن استین درمان آیاول

] 4[﴾اته لَعلَّکُم تَعقلُونَیکُم آیرِیاللّه الْموتَى و ییحیفَقُلْنَا اضْرِبوه بِبعضها کَذَلک ﴿ ﴾کُنتُم تَکْتُمونَ

آنکه  د و حالیزه برخاستیگر به ستیکدید و درباره او با یو چون شخصى را کشت«ی عنی] 5[
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) ده رایگاو سربر( اى از آن پاره: میپس فرمود. دیآشکار گردان، دیکرد آنچه را کتمان مى، خدا

ات خود را به یکند و آ گونه خدا مردگان را زنده مى نیا) . تا زنده شود( دیبزن)  مقتول( به آن

با . درد در کتاب مکارم االخالق آمده نهیس يه برایآاي  ».دیشیندیباشد که ب، اندینما شما مى

ه ین آیدارد که در ا یمردگان راهکردن  ه آمده زندهین آیه که در این قضیتوجه به ا

 ید تنها کسیست و شاین ین سادگیالبته به ا) ، کشتن گاو و زدن دم گاو به مرده( شده یمعرف

مان و اعتقاد یا ازنظر مقام در حد عصمت باشد و ایامبر باشد ین کار را بکند که پیتواند ا یم

نه مخصوصاً یدرد س، باشد د بتوان گفت اگر زنده کردن مرده ممکنیشا. داشته باشد يقو

با ، تواند منجر به مرگ شود یاز مشکل قلب باشد که خطرناك است و م یکه ناش یدرصورت

  .شود ین قرآن درمان میا

ه یصلى اهللا علی (شکا رجل إلى النب«: ت آمدهیدر روا، ن درمان خواندن قرآن استیدوم

: قولیاستشف بالقرآن فإن اهللا عز وجل ) : ه وآلهیصلى اهللا عل( صدره فقال یوجعا ف) وآله

امام ، ت کردینه شکایاز درد س) ص( امبریبه پ يمرد«ی عنی] 6[ ».﴾الصدور یوشفاء لما ف﴿

 يشفا است برا) قرآن: (همانا خداوند در قرآن فرموده، فرمودند خود را با قرآن درمان کن

اد یز احتمال به، نه داردیخل ست که اشاره به داین روایبا توجه به ا ».ها است نهیآنچه در س

ن درمان یالبته ا. شتر مربوط به قلب استیاحتمال ب ست بلکه بهیاز معده ن یمراد درد ناش

  .شود ید تجربه شود و اثر آن بررسیکار دارد و با يجا

  قلب يها يماریب

عروق کرنر قلب مربوط  یتپش قلب و گرفتگ، شتر به ضعف قلبیقلب ب يها يماریب

  .شود یم

  ضعف قلب

  .ترال مربوط شودیچه میا سست شدن دریقلب  يها چهیتواند به ضعف ماه یضعف قلب م
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ه وآله یرسول اهللا صلى اهللا عل: قال«: ت آمدهیدر روا، ن درمان ضعف قلب به استیاول

به ) ص( امبریپ«ی عنی] 7[ ».شجع الجبانیو، قوى القلبیفانه ، ا جعفر کل السفرجل: یلجعفر

کند و آدم ترسو را شجاع  یت میرا قلب را تقویجعفر به بخور ز يا فرمودندحضرت جعفر 

 ياشاره به عضو یاوقات اشاره به باطن و درون انسان دارد و گاه یکلمه قلب گاه ».کند یم

البته به . ص دادین دو را از هم تشخید دقت کرد تا ایلذا با، تپد ینه میاز بدن دارد که در س

گر هستند و اگر یکدیعضو بدن مالزم  یباطن انسان و قلب به معن یعنده بنده قلب به میعق

ت آمده که ین روایدر ا. دیآ یهم اشکال به وجود م يگرید در دیاشکال به وجود آ یکیدر 

باطن انسان است نه قلب تپنده که در ، اد مراد از قلبیز احتمال کند لذا به یترسو را شجاع م

  .نه قرار داردیس

] 8[ ».شجع الجبانیوذکاء للفؤاد و، أکل السفرجل قوة للقلب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند و آدم ترسو را شجاع  یز میرا ت) فؤاد( کننده قلب است و قلب تیخوردن به تقو«ی عنی

ت یاد تقویز احتمال ت قلب و شجاع کردن فاصله افتاده و بهین تقویت بین روایدر ا ».کند یم

  .گردد ینه برمیسکردن به قلب تپنده در 

ذکى یو، ب المعدةیطیو، فیأکل السفرجل قوة القلب الضع«: ندیفرما یم) عی (امام عل

ف است و معده را سالم یکننده قلب ضع تیخوردن به تقو«ی عنی] 9[ ».شجع الجبانیو، الفؤاد

از د است مراد یت بعین روایدر ا ».کند یکند و آدم ترسو را شجاع م یز میکند و قلب را ت یم

ت قلب صحبت از معده شده و بعدازآن صحبت از یرا بعد از تقویز، باطن انسان باشد، قلب

ناً معده به بدن و جسم یقیز شدن قلب هم به باطن برگردد یاگر ت یحت، ز شدن قلب شدهیت

از بدن  يد به همان قلب که عضوینه مجاورت بایهم به قر شود و جمله قبل از آن یمربوط م

  .است مربوط شود

تواند از آب به استفاده  یکه نتواند به را بخورد م یکس ین کار خوردن به است ولیبهتر

  .صورت خام بهتر است البته پخته هم خوب است ن خوردن به بهیهمچن، کند
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، کنند ینوش استفاده م عنوان دم اند به شده مثل به را که خشک ییها وهیافراد م یامروزه بعض

وه سم یا همراه با میوه یت آمده آب بعد از میرا در روایکنم ز ینم هیرا توص يزین چیبنده چن

  .وه خشک باشد اشکال نداشته باشدید اگر میالبته شا، است

قلبه أو  یمن أصابه ضعف ف«: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان پختن گوشت با شیدوم

، ا بدن شدهیکه مبتال به ضعف قلب  یکس«ی عنی] 10[ ».أکل لحم الضأن باللبنیبدنه فل

ضعف قلب پختن  ين درمان برایتر ن و مهمید بهتریشا ».ر بخوردیگوشت گوسفند را با ش

را ین احتمال دارد که سبب طول عمر هم بشود زیهمچن. ر و خوردن آن استیگوشت با ش

ر گاو یش، رین شیگوشت گوسفند و بهتر، ن گوشتیبهتر. بود) ع( حضرت نوح ين غذایا

  .است

  .475ص، 7جي، نماز یخ علیش، نۀ البحاریمستدرك سف [1]

  .144ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [2]

  .198ص، 3ج، د بن طاووسیس، اإلقبال باألعمال الحسنۀ [3]

  .378صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .73تا  72هیآ، سوره بقره [5]

  .600ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .549ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [9]

  .468ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]
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 کند یت میتقو، کند یز میت، دهد یآنچه قلب را جال م، قلبسرکه و امراض ، اء قلبیاح 69

94/08/19  

  زنده کردن قلب

در ، قلب مضر است يکه معتقدند سرکه برا یها و طب سنت يده مردم و عطاریبرخالف عق

کسر ینعم االدام الخل «: ندیفرما یم) عی (امام عل، کند یات آمده که سرکه قلب را زنده میروا

شکند و  یها را م مره، سرکه است) خورش( ن غذایبهتر«ی عنی] 1[ ».القلبى یحیو، المرار

عنوان غذا  نشده بلکه به یعنوان دارو معرف ت سرکه بهین روایدر ا ».کند یقلب را زنده م

 يریشگیعنوان پ اد بهیز احتمال د مصرف آن مداومت داشته باشد و بهیشده پس با یمعرف

قلب دچار  يماریه سالم هستند سرکه مصرف کنند تا به بک يافراد یعنیاستفاده است  قابل

ت آغاز کردن یازآنجاکه در روا یست ولیمعده خوب ن يد گفته شود سرکه برایشا. نشوند

ند یگو ینکه میمعده مضر نباشد و احتماالً ا يرسد که برا یبه نظر م، ]2غذا با سرکه آمده[

) ع( امبران و ائمهیپ ين غذا و غذایات بهتریبنابر روا. هستند یغات منفیمضر است صرفاً تبل

 یقلب يماریاز ب يریشگین غذا پید ایاز فوا یک، یاست) دیثر( تونیز نان و سرکه و روغن

و  یعیمخصوصاً سرکه طب، عدم استفاده از سرکه یقلب يماریوع بیاز علل ش یکید یشا، است

ن یگر اینکته د. کنند یاستفاده م یا سرکه صنعتیب یرا امروزه عموماً از سرکه سیز، سالم است

د بتوان گفت زنده شدن یشا، ها ت زنده کردن قلب را متفرع کرده بر شکستن مرهیاست که روا

، شکند یار ذکرشده که سرکه مره و صفرا را میات بسیدر روا، ل مره استیقلب براثر تعد

است و در ) ایقل( باز ییایمیتلخ است و ازنظر ش یمره به معن، برد ین میشدت آن را از ب یعنی

شوند به آب و  یل میکند و تبد یم ید است و اگر با باز جمع شود آن را خنثیمقابل سرکه اس

ن یاست و از ب) سودا و صفرا( قلب مره يها يماریجه گرفت که علت بید بتوان نتیشا. نمک

سال به باال  ا پنجاهین چهل یمعموالً در سن یقلب يماریب. رفتن آن سبب زنده شدن قلب است

سودا رسوب خون است که ، کند ین سودا غلبه مین سنیم که در ایدان یند و میآ یبه وجود م
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ها  نیاگر ا، شود یم يو مغز ین و سکته قلبییند و سبب تصلب شراینش یها م واره رگیبر د

که مره را بشکند  يزید بتوان گفت هر چیشا. شود ین برود قلب زنده میله سرکه از بیوس به

 یبعض. ن استشعار استیم به که ایل نداریالبته دل، د استیقلب مف يبرا، مخصوصاً مره سودا

و ) رگ زدن( مون و فصدیکند شامل افت یل میکه مره مخصوصاً سودا را تعد ییها زیچ

د گفت چون صفرا گرم و یقلب با يدر مورد صفرا و ضرر آن برا. گر استید يزهایچ

ضرر رطوبت ، شود یاد آب خوردن و باال رفتن رطوبت میو ز یباعث تشنگ، خشک است

 یو مشکالت قلب يسکته مغز، لقوه، رسد و سبب فلج یباال اول به مغز و بعدازآن به قلب م

  .شود یم

ل به خمر شود سپس یاست که ابتدا تبد يا سرکه، شده هیات توصیکه در روا يا سرکه

ها  آن، ت را دارند و در فقه هم آمدهین خاصیهستند که از یشش چ، ل به سرکه شودیتبد

ع یامروزه شا. گر که به خاطر ندارمیز دیچ کیجو و ، عسل، ریانج، انگور، اند از خرما عبارت

ب دارد یسرکه س يرو يادید زیتأک ید است و طب سنتیقلب مف يب برایاست که سرکه س

کلوا «: ت آمدهیدر روا، ندارد یچندان ارزشب یشود که سرکه س یات استفاده میاز روا یول

د که اول یرا بخور يا سرکه«ی عنی] 3[ ».خل الخمر ما انفسد وال تأکلوا ما أفسدتموه أنتم

ل به سرکه ید که تبدیانجام ده يخود سرکه شود بدون آنکه شما کار خمر شود و خودبه

د بعد از یسرکه کهنه اضافه کند و به آن یقرار ده ید و در ظرفیریاگر آب انگور را بگ ».شود

به آن اضافه نشود بعد از نود روز  يزیاگر چ یول، شود یل به سرکه میوپنج روز تبد چهل

را یم زیزید در آن آب بریم نبایم از انگور سرکه درست کنیاگر بخواه. شود یل به سرکه میتبد

ع ین مردم شاین بیهمچن، توان آب اضافه کرد یخرما و کشمش م يبرا یشود ول یخراب م

اگر انسان  یتوانند سرکه درست کنند ول یبخواهند م یو عصبان ياست که اگر افراد صفراو

  .شود یل به سرکه نمینباشد تبد یعصبان
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، ن باشدیه سرکه ایته ين روش براید بهتریمختلف دارد شا يها درست کردن سرکه روش

قرار  یید و درجایمحکم ببند د و درب آن رایک ظرف قرار دهید و در یریآب انگور را بگ

پس مدت هشت روز درب آن را ، وشش درجه دما داشته باشد ستید که حداقل بیده

ن روش احتماالً بعد یبا ا، شود یل به سرکه نمید تا پشه سرکه وارد آن شود وگرنه تبدیبازکن

. شود یل به سرکه میشود و اگر نود روز شد قطعاً تبد یل به سرکه میوپنج روز تبد از چهل

انگور را با خوشه در ظرف قرار  یبعض. تر باشد بهتر است نیریانگور مورداستفاده هرچه ش

ثالثۀ «، تر باشد بهتر است سرکه هرچه کهنه. د بهتر استیریاگر آب آن را بگ یدهند ول یم

سرکه ، تر باشد بهتر است ز هرچه کهنهیسه چ«ی عنی ».قیالخل والحمام والصد، قیاجوده العت

  «.حمام و دوستو 

  یسرکه و امراض قلب

 ».شود یسرکه سبب حرکت قلب م«ی عنی] 4[ »ر القلبیسیالخل «: ت آمدهیدر روا

 یدر بعض ».کند یم یسرکه قلب را نوران«ی عنی] 5[ »ر القلبینیالخل «: ن آمدهیهمچن

غذاها مانند  یبعض »کند یخوشحال م«ی عنی »سری« دیگو یآمده که م يگریر دیها تعب نسخه

ت اول مراد از قلب عضو بدن است و در یدر روا. کنند یعسل و مرکبات قلب را خوشحال م

تواند در هر دو مورد درست  یت دوم احتماالً مراد باطن انسان است و خوشحال کردن میروا

  .باشد

  دهد یآنچه قلب را جال م

] 6[ ».نیألصابع العرق من الجبن کما تجلو ایجلو القلب الحزین یإن التلب«: ت آمدهیدر روا

گونه که انگشت  همان) دیزدا یاندوه را از قلب م( دهد ین را جال مینه قلب اندوهگیتلب«ی عنی

د جال در یشا. باطن باشد، ت مراد از قلبین رواید در ایشا ».کند یپاك م یشانیعرق را از پ

البته ، اد مراد باطن استیز احتمال بهن صورت یکردن باشد در ا ینوران یت به معنین روایا

ن صورت به قلب عضو بدن ید هم مراد از جال دادن برطرف کردن مشکالت باشد که در ایشا
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ا یب که گندم یترت نیا شود به یسوپ است که از گندم و جو درست م ینه نوعیتلب. گردد یبرم

ماران یب يکنند و برا یر و عسل اضافه میگذارند و به آن ش یآتش م يجو را صبح تا شب رو

  .د استیار مفیبس

 ».سکن أوجاع الجوف باذن اهللا تعالىیو، جلو القلبیکلوا الکمثرى فانه «: ت آمدهیدر روا

دهد به اذن  ین میدهد و درد درون را تسک یرا قلب را جال مید زیبخور یگالب«ی عنی] 7[

را درد درون را ید است زیمف یماران قلبیب يبرا ید بتوان گفت که گالبیشا ».خداوند متعال

جه یتوان نت ین درد درون آمده میچون جال دادن در کنار تسک یاز طرف. دهد ین میتسک

  .بهتر کردن کار قلب باشد یشود و جال دادن به معن یگرفت که به قلب عضو بدن مربوط م

  کند یز میآنچه قلب را ت

 یبطنها غالم خرج ذک یک فیأطعموا حباالکم ذکر اللبان فإن «: ندیفرما یم) ع( امام رضا

 ».ت عند زوجهایزتها وحظیۀ حسن خلقها وعظمت عجیالقلب عالما شجاعا وإن تک جار

زهوش و عالم ین پسر تیاگر در شکمش پسر باشد ا، دیبه زنان باردار کندر نر بده«ی عنی] 8[

اقبال  واهد بود و نزد شوهرش خوشاندام خ و شجاع خواهد بود و اگر دختر باشد خوش

  «.خواهد شد

د یکندر نر به رنگ سف، ستیشده ن نجا شناختهیا یکندر نر در عربستان مشخص است ول

ل یما يکندر ماده به قرمز یول، ن داردیریده است و طعم شیکش یل به زرد است و کمیمتما

  .است و گرد است

  کند یت میآنچه قلب را تقو

ب یطیطفئ الحرارة ویذهب بالمرض ویشد القلب ویب یالزب«: ندیفرما یم) عی (امام عل

را  یکند و گرم یرا برطرف م يماریکند و ب یت میکشمش قلب را تقو«ی عنی] 9[ ».النفس

ز هسته ین است که مویز با کشمش ایتفاوت مو ».کند یکند و دل را خوش م یخاموش م

  .ز مراد استیشتر مویت بین روایدارد و در ا
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  94/08/20 تپش قلب، قلب يها يماریبه و ب) ، فؤاد( قلب يها يماریب، درد قلب 70

  درد قلب

  .ات قرآن هستندیدرد سه درمان ذکرشده که آ قلب يبرا

ات را بر آب بخواند سپس بنوشد ین آیا«: در کتاب مکارم االخالق آمده، ن درمانیاول

﴿نْ أَنجرِیلَئنَ الشَّاکلَنَکُونَنَّ م هذنْ ه1[﴾نَیتَنَا م [﴿یسو عمالْج زَمرَیهبلُّونَ الدلِ ﴿ ﴾وۀُ باعالس

مسک السماوات والْأَرض أَن تَزُولَا ولَئن زالَتَا إِنْ یإِنَّ اللَّه ﴿] 2[﴾موعدهم والساعۀُ أَدهى وأَمرُّ

لکَانَ ح إِنَّه هدعن بم دنْ أَحا ممکَهسایأَما غَفُور4[ ».]3[﴾م]  

ات را بر آب بخواند سپس بنوشد ین آیا«: الق آمدهدر کتاب مکارم االخ، ن درمانیدوم

زان یسد و بر گردن خود آویات را بنوین آین ایکه دست را بر قلب قرار داده و همچن یدرحال

تَنَا وهب لَنَا من لَّدنک رحمۀً إِنَّک یربنَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هد﴿م یکند بسم اهللا الرحمن الرح

نَ یالَّذ﴿] 5[﴾عادیخْلف الْمیه إِنَّ اللّه الَ یب فیومٍ الَّ ریربنَا إِنَّک جامع النَّاسِ ل﴿ ﴾نت الْوهابأَ

نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللّهأَالَ بِذ کْرِ اللّهم بِذهنُّ قُلُوبئتَطْمنُواْ وآم﴾ ﴿لُواْیالَّذمعنُواْ ونَ آم  اتحالالص

  [8[ ».]7[﴾نَیتَنَا منْ هذه لَنَکُونَنَّ منَ الشَّاکرِیلَئنْ أَنج﴿] 6[﴾طُوبى لَهم وحسنُ مآبٍ

معموالً درد ، قلب است یو گرفتگ یتنگ ين درمان برایا، قلب یتنگ ين درمان برایسوم

ألم : (ومایسبعۀ عشر  قرأی«: در کتاب مکارم االخالق آمده. است یصورت گرفتگ قلب به

هفده «ی عنی] 9[ »ی.مرة بالغداة ومرة بالعش: نیوم مرتیکل ، إلى آخرها) نشرح لک صدرك

  «.بار شب کیبار صبح و  ک، یهرروز دو بار، روز سوره انشراح را بخواند

ن کتاب سند یات ایکه ذکر شد از کتاب مکارم االخالق بودند و چون روا یهر سه درمان

  .افتیآن را در ید با تجربه درستیح نباشند و بایممکن است صحندارد لذا 

  )فؤاد( قلب يها يماریب

است که همان  یشتر قلب باطنیمراد از قلب ب، ات دو کلمه قلب و فؤاد آمده استیدر روا

 یاتیدر اکثر روا. شتر همان عضو تپنده در بدن استیعقل و ذهن است و مراد از فؤاد ب
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م که یپرداز یم یاتین بخش به روایدر ا، شده بود از کلمه قلب استفادهم یکرد یتاکنون بررس

  .ها کلمه فؤاد آمده است در آن

قلب را راحت  یعنیجم ، یجِم الفؤاد استیها  از آن یکیراجع به فؤاد آمده  یراتیتعب

ات یدر روا. کند یکند و نواقص آن را برطرف م یکامل م، کند یت میتقو، کند یجمع م، کند یم

  .میپرداز یها م ن رابطه ذکرشده که به آنیدر ا يامور

ر یکه تعب يازجمله موارد، قلب است يها يماریب يو شاخص برا یبه درمان اصل، وه بهیم

ل یإلى غالم جم) ع( نظر أبو عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا، ها آمده به است جم الفؤاد درباره آنی

جم یو، حسن الوجهیالسفرجل : وقال. السفرجل کون أبوا هذا الغالم أکالینبغى أن : یفقال

ن یدند و فرمودند حتماً پدر و مادر ایبا دیز يا پسربچه) ع( امام صادق«ی عنی] 10[ ».الفؤاد

  «.کند یکند قلب را کامل م یبا میصورت را ز به، اند پسر به خورده

ده یه وآله وفى ید اهللا على رسول اهللا صلى اهللا علیدخل طلحۀ بن عب«: ت آمدهیدر روا

 امبریطلحه وارد بر پ«ی عنی] 11[ ».کلها فانها تجم الفؤاد: فألقاها إلى طلحۀ وقال، سفرجلۀ

ن به را به طلحه دادند و یا) ص( امبریپ، ک به بود) یص( امبریشد و در دست پ) ص(

  «.کند یرا قلب را کامل مین را بخور زیفرمودند ا

؟ ا رسول اهللایوما هن : قال، ه ثالث خصالیفان ف، ر کل السفرجلیا زبی«: ت آمدهیدر روا

ر یبه زب) ص( امبریپ«ی عنی] 12[ ».شجع الجبانیو، لیسخى البخیو، جم الفؤاد: یقال

؟ ستید چین فوایرسول خدا ا يا دیر پرسیزب، ده داردیرا سه فایر به بخور زیزب يا فرمودند

کند و آدم ترسو را  یرا بخشنده مس یکند و آدم خس یفرمودند قلب را کامل م) ص( امبریپ

  «.کند یشجاع م

خوب است  یبه عبارت، ماریافراد ب ينه برید شده به استفاده از تلبیات تأکیدر روا، نهیتلب

ب که یترت نیا شود به یر و عسل درست میا جو و شینه از گندم یتلب، نه باشدیمار تلبیب يغذا

ر و عسل هم به آن یگذارند بپزد سپس ش یم شب تا صبح میا جو را با حرارت مالیگندم 
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را یند زید حرارت ببیند که عسل نبایگو یامروزه م، ر بجوشدیهم با ش یکنند تا مدت یاضافه م

توان  یپس هم م، ندارد یت حرارت دادن عسل اشکالیدر روا یشود ول یخواص آن کم م

ن تفاوت که یبا ا م استیه حلین غذا شبیا. عسل را زمان طبخ اضافه کرد و هم بعدازآن

ها هستند و جو هم  يماریر و عسل هرکدام درمان عام بیش. ر داردیش، گوشت يجا به

  .نه را با جو درست کنندیم که تلبیکن یه میگونه است لذا توص نیا

مار را کامل یقلب ب) نهیتلب(«ی عنی] 13[ »ضیفإنها تجم فؤاد المر«: ت آمدهیدر روا

  .شده است يمارید به بینه بر قلب مقیلبت اثر تین روایدر ا ».کند یم

نه از آتش یشد تلب یمار میب) ص( امبریدر خانه پ یکه کس یات متعدد آمده زمانیدر روا

  .د گرم مصرف کردینه را باین مطلب بتوان گفت که تلبید با توجه به ایشا. آمد ین نمییپا

  قلب يها يماریبه و ب

 یها را بررس ن بخش آنیدرباره به و اثرات آن بر قلب آمده که در ا یر مختلفیتعاب

  .میکن یم

  .شد یبررس یدر بخش قبل) ، جم الفؤاد(ی کند یبه قلب را کامل م، رین تعبیاول

أکل السفرجل قوة القلب «: ندیفرما یم) عی (امام عل، کند یز میبه قلب را ت، رین تعبیدوم

کننده  تیخوردن به تقو«ی عنی] 14[ ».شجع الجبانیو، الفؤادذکى یو، ب المعدةیطیو، فیالضع

کند و آدم ترسو را شجاع  یز میکند و قلب را ت یف است و معده را پاك و سالم میقلب ضع

رت ین نشانه مغاید بتوان گفت ایشا، ت اول قلب را ذکر کرد و بعد فؤادین روایدر ا ».کند یم

به نظر بنده قلب همان بسته ، دارم يا دهیباره ا نیرابنده د. است و قلب با فؤاد تفاوت دارد

، با آن در رابطه است یروح یو حت یجسم يها یژگیانسان است که تمام و يها ژن

افعال و گناهان  یحت. ماند یم یپس از مرگ هم باق یکه در ژن محفوظ است حت یاطالعات

نه یکه در س یقلب یهسته اصل یف حتین تعریبر اساس ا. ماند یانسان هم در آن محفوظ م

  .ها هستند ن ژنیتپد هم یم
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انسان ازجمله حفظ و  يها تید که همه فعالید دید خواهیات را مطالعه کنیاگر روا

گاه یمغز را جا يدر طب امروز. شود و در آن نهفته است یو دانش به قلب مربوط م يریادگی

ابن آدم  یف«: ت آمدهیدر روا، قلب است يد رویات تأکیدر روا یکنند ول یم ین امور معرفیا

است که اگر  یآدم تکه گوشت یدر بن«ی عنی] 15[ »مضغۀ إذا صلحت صلح لها سائر الجسد

  «.شود یه بدن هم صالح میصالح شود بق

د گفت که مراد از کلمه قلب همان عضو تپنده یکه درباره به ذکر شد با یتیبا توجه به روا

ز یتی (زهوشیارد و مراد از فؤاد همان قلب باطن است که تدر بدن است که قوت و ضعف د

ع است یاست شا يزین خالف آن چیشود و ا یبه آن مربوط می) زهوشیت یعنیشدن قلب 

  .را معروف است که قلب همان قلب باطن و فؤاد همان قلب تپنده استیز

شد ، یالمعدةدبغ یالسفرجل «: ت آمدهیدر روا، کند یم يبه قلب را قو، رین تعبیسوم

  «.کند یت میکند و قلب را تقو یم یبه معده را دباغ«ی عنی] 16[ ».الفؤاد

، قوة الفؤاد ید فیزیو، ب المعدةیطیو، فیوأکل السفرجل قوة للقلب الضع«: ت آمدهیدر روا

ف است و معده یکننده قلب ضع تیخوردن به تقو«ی عنی] 17[ ».حسن الولدیو، شجع الجبانیو

کند و  یکند و آدم ترسو را شجاع م یاد میرا ز) فؤاد( کند و قوت قلب یمرا پاك و سالم 

پس ، کند یت میت آمده به هم قلب و هم فؤاد را تقوین روایدر ا ».کند یبا میفرزند را ز

که عضو  یر به قلبین دو تعبیاز ا یکیدرهرصورت . توان گفت که فؤاد با قلب تفاوت دارد یم

  .کننده قلب است تیتوان گفت که به تقو یکند و م یتپنده در بدن است اشاره م

فإنه ، کلوا السفرجل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، دهد یبه قلب را جال م، رین تعبیچهارم

و  ییروشنا یاگر جال به معن ».دهد یرا قلب را جال مید زیبه بخور«ی عنی] 18[ ».جلو الفؤادی

بهتر کار کردن باشد آنگاه به ، اگر مراد از جال یگردد ول یبرم یت باشد به قلب باطنینوران

  .گردد یقلب تپنده در بدن برم
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ن یه قوة أربعید فیزیا إال أطعمه من سفرجل الجنۀ فیوما بعث نب«: ت آمدهیدر ادامه روا

 ینکه به او از به بهشتیرا مبعوث ننمود مگر ا يامبریچ پیخداوند ه«ی عنی] 19[ ».رجال

ت معلوم است ین روایدر ا ».چهل مرد شود يرویکه قوت او برابر ن شود ین سبب میا، دادند

  .ت بدن است نه باطن و روحیکه مراد تقو

السفرجل قوة القلب «: ندیفرما یم) عی (امام عل، ات استیقلب ح يبه برا، رین تعبیپنجم

لب ق يات است برایکننده قلب است و ح تیبه تقو«ی عنی] 20[ ».شجع الجبانیاة الفؤاد ویوح

  «.کند یو آدم ترسو را شجاع م

د است و یقلب مف يها يماریقلب و ب يافت که به برایتوان در یات مین روایاز مجموع ا

  .دارد ين موضوع تواتر معنویا

  تپش قلب

تپش را  يکه انسان ضربان و صدا يشود طور ید میاوقات قلب دچار تپش شد یگاه

ست یسخت ن یلیخ يمارین بیا یول، سکته استد فکر کند که در حال یکند و شا یاحساس م

ات یدر روا يمارین بیا يبرا یخوب و قطع يها درمان. و نوعاً معلول مشکالت معده است

  .آمده است

توضع  یوکذلک الت«: ه آمدهیدر رساله ذهب، است) عام( ن دو کتفین درمان حجامت بیاول

ن یب) حجامت(«ی عنی] 21[ ».والحرارةکون مع االمتالء ی ين تنفع من الخفقان الذین الکتفیب

از علل  یکی ».است ید است که در اثر پر شدن معده و گرمیتپش قلب مف يدو کتف برا

ن دو کتف ین حالت حجامت بیصفرا است و در ا یگرم يگریتپش قلب پر شدن معده و د

شود د گفته یشا. د متفاوت باشدیباشد درمان هم با يگریز دیدرمان است اما اگر علت چ

را در ید است زین بعیا یمراد از امتال پر شدن رگ از خون باشد که همان غلبه دم است ول

  .کاررفته است مفرط به يریر امتال درباره معده و سیشه تعبیامده و همین يرین تعبیات چنیروا
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شکوت الى أبى جعفر «: ت آمدهیدر روا، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویدوم

ن أنت یفقال ا يفؤاد یوخفقانا ف یمعدت یهم السالم برد المعدة فیبن موسى عل یمحمد بن عل

عۀ قلت یقال معروف عند الش؟ ا بن رسول اهللا وما هویقلت ؟ عن دواء أبى وهو الدواء الجامع

الناس قال خذ زعفران وعاقر  یصفته حتى اعالجه واعط یفانا کاحدهم فاعطن يوموال يدیس

دق ذلک ین یون جزءیض اجزاء سواء وابرفیض وفلفل ابیقرحا وسنبل وقاقلۀ وبنج وخربق اب

سقى منه صاحب یوزنه عسال منزوع الرغوة ف یعجن بضعفیره وینخل بحریکله دقا ناعما و

ی عنی] 22[ ».عافى باذن تعالىیطبخ فانه یخفقان الفؤاد ومن لبه برد المعدة حبۀ بماء کمون 

د از ییامام فرمودند شما کجا، معده و تپش قلب ياز سرد) ع( ت کردم به امام جوادیشکا«

امام ؟ ستیفرزند رسول خدا آن چ يا عرض کردم، جامع است يپدرم که همان دارو يدارو

از  یکیمن مانند ، من يمن و موال يعرض کردم آقا، عه معروف استیفرمودند نزد ش

، ان کن تا خود را با آن درمان کنم و به مردم بدهمیمن ب يب آن را برایترک، ان هستمیعیش

د ید و فلفل سفیب و هل و بنج و خربق سفیالط امام فرمودند زعفران و عاقرقرحا و سنبل

اب یاندازه دو واحد همه را نرم آس ون بهیو ابرف) ک واحدیهرکدام ي (اندازه مساو هرکدام به

شده  اندازه دو برابر وزن دارو به آن عسل کف گرفته الک کن و به) ریحر( ک گازیکن و با 

همراه با آب ، معده دارد يد که تپش قلب و سردیبده یاضافه شود و مخلوط شود و به کس

ره را در آب جوشاند و آب آن ید زیره بایه آب زیته يبرا ».شود یبه اذن خدا خوب م، رهیز

. ز استیست بلکه مراد همان الک رین یک کردن الزامال ير برایاستفاده از حر. را صاف کنند

 یعیطور طب به، هضم غذا يا کندیمعده نفخ و گاز معده است و هضم نشدن غذا  ينشانه سرد

  .د بعد از هشت ساعت از بدن خارج شودیغذا با

دواء لخفقان الفؤاد «: آمده) ع( در کتاب طب االئمه، ن درمان مرکب دو استیسوم

تپش قلب و بلند  ياست برا یین دارویا«ی عنی] 23[ »تهایووجع المعدة وتقو یوالنفس العال

  «.ت معدهیو معده درد و تقو ینفس
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ره یبا آب ز) ع( جامع امام رضا يشد که شامل دارو یمعرف ییها تپش قلب درمان يبرا

و فشار معده به  يشتر پرخوریهم ب ن دو کتف هستند و علت آنیو مرکب دو و حجامت ب

  .قلب است

  یضربان قلب و بلند نفس

د قلب یشخص عالوه بر تپش شد، است یضربان قلب همراه با بلند نفس يبحث بعد

  .کشد یبلند نفس م يده و با صدایبر نفس شده و نفس یه تنگیشب یدچار حالت

ن یمرکب چهار است و ا يمارین بین درمان ایتر شاخص، ن درمان مرکب چهار استیاول

هو نافع لوجع الخاصرة «: ت درباره مرکب چهار آمدهیدر روا. ز هستیابت نیدارو درمان د

حبس بوله یع ان یستطیولمن ال  ه البولیشق علیاح المفاصل ولمن یاح البطن ولریوالبطن ولر

د است و یپهلودرد مف ين برایا«ی عنی] 1[ ». . .والنفخۀ والتخمۀ یولضربان الفؤاد والنفس العال

و ) پروستات( تواند ادرار کند یکه نم یشکم و باد مفاصل و کس) التهاب( درد و باد شکم يبرا

 يریو نفخ و احساس س یضربان قلب و بلند نفس يکه کنترل ادرار ندارد و برا یکس يبرا

  «. . .مفرط

در ، معده است يها يماریب يبرا یمرکب دو درمان خوب، ن درمان مرکب دو استیدوم

ی عنی] 2[ »ووجع المعدة یدواء لخفقان الفؤاد والنفس العال«: ت درباره مرکب دو آمدهیروا

د که در یکن یمالحظه م ».درد و معده یبلند نفس يد است و برایتپش قلب مف ين دارو برایا«

اشاره به مشکالت معده و گوارش  یهر دو درمان عالوه بر تپش و ضربان قلب و بلند نفس

وجود دارد و احتمال دارد که  يا ها رابطه يمارین بین اید بتوان گفت که بیهم شده است و شا

  .شود یمشکالت معده سبب تپش قلب و بلند نفس

داو الورم والضربان یالثفاء دواء لکل داء ولم «: ت آمدهیدر روا، استن درمان ثفا یسوم

بهتر از ثفا  ییانواع ورم و ضربان دارو، هاست يماریثفا درمان کل ب«ی عنی] 3[ ».بمثله
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ا یا خردل است یان است یا زنیثفا ، ست سه احتمال وجود داردینکه ثفا چیدر مورد ا ».ندارد

نام . ان استیهمان زن يقو احتمال آن ذکرشده به يکه برا یبا توجه به خواصی، تخم شاه

ک قاشق ید یاندازه صدق است و حداقل با ان نانخواه است و مقدار مصرف هم بهیگر زنید

  .مصرف نمود يمرباخور

  اح الفؤادیر

گر ید یآن التهاب است و معن یاز معان یک، یآمده یات به چند معنیاح در روایکلمه ر

. شود یاح گفته میبه خود درد هم ر یا درد متحرك است گاهیگر باد ید ینفخ شکم و معن

  .ا التهاب قلب باشدیدرد  اح الفؤاد قلبیممکن است مراد از ر

ی؟ ما ه: ل لهیفق، اء تجلو البصر وتنفع وال تضریأربعۀ أش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

اح عن یطردان الریوالسعتر والملح ، . . . السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن: فقال

دهند و نفع دارند و ضرر  یرا جال م یینایز بیچهار چ«ی عنی] 4[ ». . .فتحان السددیالفؤاد و

که  یشن و نمک درصورتیامام فرمودند آو؟ ستیز چین چهار چیاز امام سؤال شد ا، ندارند

اح را از قلب طرد یک رشن و نمیآو. . . که جمع شوند یان و گردو درصورتیجمع شوند و زن

 یگرفتگ يشن و نمک برایاحتمال دارد که آو ». . .کنند یشده را باز م کنند و راه بسته یم

  .کند یدرد را برطرف م ق قلبین طرید از همید باشد و شایعروق هم مف

د مصرف شوند نه یعنوان دارو با ت آمده بهیبات که در رواین ترکیرسد که ا یبه نظر م

م شامل یدار يا گانه ب سهیترک. ها هستند يماریاز ب يها درمان تعداد نیرا ایغذا زعنوان  به

است و ) ص( امبر اکرمیگانه پ ب سهیمعده است و ترک يدانه که برا اهیان و سیشن و زنیآو

وکان . . . «: ت آمدهیدر روا، کردند یخوردند از آن استفاده م ین میسنگ يشان هرگاه غذایا

] 5[ »ءیته ما أکلت من شیإذا تغاد یماأبال: قولیو. فتتح به الطعامیش ویالجر جعله مع الملحی

دهم غذا  یت نمیگر اهمیفرمودند د ینمودند و م یبا نمک و قبل از غذا استفاده م. . . «ی عنی

د قبل از غذا و یشن با نمک هم بایت بتوان گفت که آوین رواید با توجه به ایشا »چه باشد
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گانه  ب سهیکه در ترک ين موادیتوجه شود که ب، مصرف نمود يخور يق چاک قاشیبه مقدار 

  .اب کردید آسیدانه را نبا اهیآمده س

  درد قلب

چاق  یکند و کم یکم پرواز م یلیاست که خ يا دراج پرنده، ن درمان دراج استیاول

 یبعضالبته ، شتر استیهو است که در اطراف خوزستان بیدراج همان ت يقو احتمال به، است

اشتکى فؤاده «: ندیفرما یم) ص( امبریپ. د استیبع ین است ولیند که دراج بلدرچیگو یم

اد یوغم او ز ت دارد و همیدرد شکا که از قلب یکس«ی عنی] 6[ »أکل الدراجیوکثر غمه فل

گوشت دراج «ی عنی] 7[ »أکل لحم الدراجیفل«: گر آمدهیت دیدر روا،  ».شده دراج بخورد

ار خوب است ید است بسیمشکالت قلب مف ير تجربه ثابت شود که دراج برااگر د ».بخورد

از دارند از آن استفاده کنند و سراغ عمل یکه ن یا پرورش داده شود تا کسانیه شود یکه ته

که  یاکثر کسان، است ین آن افسردگیدارد و کمتر يادیعمل قلب عوارض ز، قلب نروند

  .اند شده یاند دچار افسردگ عمل قلب باز انجام داده

] 8[ »شْرَب للطِّحالِ و وجعِ الْفُؤَادی«: ت آمدهیدر روا، ن درمان سوره رحمان استیدوم

ن کار یا يبرا ».درد دارد طحال و قلب يماریکه ب یرا بنوشد کس) آب سوره رحمان(«ی عنی

سند یسوره رحمان را بنو) ع( نیا تربت امام حسین با زعفرا يا شهیا ظرف شیس یک دیدر 

شتر ین کار را با آب باران انجام دهند اثر آن بیاگر ا. و با آب پاك کنند و آن آب را بنوشند

  .ز درمان استیرا آب باران خود نیخواهد بود ز

  نهیس ینیسنگ

و غم  یکند و معموالً افسردگ یم ینیسنگ يزیقلبش چ يکند رو یانسان احساس م یگاه

به  ین و گاهیسنگ يدر اثر غذا یها و گاه یا نگرانیها  بتیدر مص یگاه، را به همراه دارد

  .د مانند بزرگ شدن قلبیآ ین حالت به وجود میا يماریعلت ب
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أکل یإذا وجد أحدکم طخاء على قلبه فل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان به استیاول

  «.افت به بخوردیقلب را  يرو ینیدر خود سنگ یهرگاه کس«ی عنی] 9[ ».السفرجل

 ».ذهب بطخاء الصدریو، جلو القلبیکم بالسفرجل فانه یعل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.برد ین مینه را از بیس ینیدهد و سنگ یرا قلب را جال میز، بر شما باد به«ی عنی] 10[

ها هو یقویالمعدة ودبغ یالکمثرى «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است ین درمان گالبیدوم

على  یعنیأکله یومن أصابه طخاء فل، قیوهو على الشبع أنفع منه على الر، والسفرجل سواء

و به هر دو برابر  یکند و گالب یت میکند و تقو یم یمعده را دباغ یگالب«ی عنی] 11[ ».الطعام

آن را بعد از قلب است  ینیکه مبتال به سنگ یهستند و بعد از غذا بهتر از ناشتا است و کس

ب هم خوب است که اول روز مصرف شود و ید ناشتا مصرف شود و سیبه با ».غذا بخورد

توان هم بعد از غذا و هم قبل از آن  یمرکبات بهتر است بعد از غذا مصرف شود و انار را م

  .وه آب خوردید بعد از مید همراه با آب استفاده کرد و نبایوه را نبایم. مصرف نمود

  خون و عروق يها يماریب

مطالب بحث  یبعض یگر بحث شده ولید يخون خود از اخالط چهارگانه است و در جا

  .دماغ و خون يزیو خونر یخون مثال کم عنوان م بهیپرداز ینجا به آن مینشده که ا

  یخون کم

امروزه ، د بعد از برخاستن استیزرد شدن چهره و تار شدن د یخون کم يها از نشانه

 یخون هوا مشکل کم یبراثر ناسالم بودن غذا و آلودگ یستند ولیآنکه مردم گرسنه نرغم  یعل

  .دارند

ان یشرط آنکه بر شود به یادشدن خون میگوشت موجب ز، ن درمان گوشت استیاول

فقلت ؟ أراك مصفرا یمال: ه السالمیاألول عل یعنیأبو الحسن  یقال ل«: ت آمدهیدر روا، شود

مصفرا فقال  یبعد جمعۀ وأنا على حال یکل اللحم فأکلته ثم رآن یفقال ل یوعک أصابن: له

خا یطب: قلت؟ ف تأکلهیوک: فقالی، ره منذ أمرتنیما أکلت غ: قلت؟ ألم آمرك بأکل اللحمی: ل
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فقال  یوجه یبعد جمعۀ وإذا الدم قد عاد ف یفدعان یکله کبابا فأکلته ثم أرسل إل، ال: فقال

؟ قدر صورتت زرد است نیبه من فرمودند چرا ا) ع( مام کاظما«ی عنی] 12[ ».اآلن نعمی: ل

من هم گوشت خورم و بعد ، امام فرمودند گوشت بخور، د شدمیعرض کردم مبتال به تب شد

ا به تو نگفتم که یامام فرمودند آ، که صورتم هنوز زرد بود ید درحالیک هفته امام مرا دیاز 

امام فرمودند چگونه ، ر از گوشت نخوردمید غیکه به من فرمود یگفتم از زمان، گوشت بخور

ک هفته امام به دنبال من یبعد از ، ان بخوریامام فرمودند بر، گفتم آب پزي؟ خور یگوشت م

تب گوشت و خون را  ».امام فرمودند حاال خوب است، فرستاد و خون به چهره من برگشت

س فرمودند که گوشت را ت ابتدا امام فرمودند گوشت بخور سپین روایدر ا. کند یکم م

 ید که در باقیآ ید به وجود مین تردیحال ا، ان بخور و مشکل رفع شدیا بریصورت کباب  به

ا با توجه به اطالق در یوجود دارد  ین مسائلیا چنیف به مصرف به هم آیموارد مانند توص

وجود دارد ن احتمال یالبته ا، مصرف کرد) ا پختهیخام ( توان به را به هر صورت یت میروا

 یها حل شود ول آن یخون صرفاً با خوردن گوشت مشکل کم یکه افراد مختلف باشند و بعض

م ابتدا یکن یه مین ماهم به افراد توصیبنابرا؛ صورت کباب مصرف کنند د بهیافراد با یبعض

  .صورت کباب مصرف کنند م گوشت را بهییگو یجه نداد میصرفاً گوشت بخورند و اگر نت

  .78ص، اتیابن سابور الز، ئمۀطب األ [1]

  .77ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [4]

  .187صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .107ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .161صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]
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، م بن على کفعمى عاملىیابراه، ۀیمان الباقیۀ و جنۀ اإلیجنۀ األمان الواق -المصباح [8]

  .458ص

  .549ص، 2ج، بن خالد البرقىأحمد بن محمد ، المحاسن [9]

  .549ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [10]

  .358ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .319ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]
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  94/08/24 يزیر خونی، خون کم 72

ن درمان یاول. استا پالکت یا گلبول قرمز ین است یدر اثر کمبود هموگلوب یخون کم

محسوب  ییعنوان غذا مصرف شود و درمان دارو د بهیان است که بایا بریگوشت کباب 

  .خواهند شد یمعرف ییدارو يها ن جلسه درمانیدر ا، شود ینم

ساز  است و خون یخون کم یین درمان دارویباقال اول، باقال است یخون ن درمان کمیدوم

کند و مغز  یاد میم و زیرا مغز استخوان را ترمید زیآ یحساب م به يا شهیک درمان ریاست و 

  .کند ید میاست که خون تول ياستخوان عضو

ی عنی] 1[ »ي.ولد الدم الطرین ویمخخ الساقی یأکل الباقل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

البته امروزه  ».شود ید خون تازه میکند و سبب تول یاد میخوردن باقال مغز استخوان را ز«

ت یخون بد است و به آن حساس و کم يافراد صفراو يبرا یمعروف است که مصرف باقل

 یت دارند باقلیکه به آن حساس ین باقلیا یول، ها بسوزد شود که خون آن یدارند و سبب م

را  یرند اما اگر باقلیبگ يشتریدهند تا محصول ب یم يادیز ییایمیبازار است که به آن کود ش

ت اشاره به مغز ین روایدر ا. ز استیر یعیطب یباقل، ستیگونه ن نیاپرورش دهند  یعیطب

ن اشاره از جهت مثال بوده و اختصاص به آن یاستخوان ساق پا شد و احتمال دارد که ا

را در آن زمان مردم تنها با مغز استخوان ساق ینداشته باشد و شامل کل مغز استخوان شود ز

که دچار  يافراد. با پوست خورده شود یکه باقلت سفارش شده یدر روا. پا آشنا بودند

 یست که باقلید نیها دچار مشکل شده و بع سرطان خون هستند در اصل مغز استخوان آن

  .د باشدیسرطان خون مف يبرا

 يرا له کرد و مرتب رو یزائد اگر بعد از کندن مو پوست سبز باقل ين بردن مویاز ب يبرا

  .شود یز میر یلیا خیکند  یگر مو رشد نمیروز دحدود ده  یمحل بمالند پس از مدت

ن یشده باشد و ا هیشکر تهیاست که از ن يشکر، مراد از شکر، ن درمان شکر استیسوم

ثالث  یۀ هلمیا جاریانه احتجم فقال «: ت آمدهیدر روا، است یخون کم یین درمان دارویدوم
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) ع( امام صادق«ی عنی] 2[ ».قطع الحرارةیو یورد الدم الصافیسکرات ثم بعد الحجامۀ 

را شکر یسپس فرمودند ز، اوریامر کردند که سه تا قند ب) ا دختر(ی زیحجامت کردند و به کن

بعد از حجامت به علت  ».کند یکند خون صاف و حرارت را قطع م یبعد از حجامت وارد م

ون د خیدهد و اگر شکر مصرف شود به تول ید خون میمغز دستور تول، کم شدن حجم خون

  .د شودیشود که خون صاف تول یشود و سبب م یکمک م

گرداند  یاد برمیخون ز«ی عنی] 3[ ».القوة ید فیزیو یرد الدم الطمی«: آمده يگریدر نقل د

د به بعد از ید خون است و ازآنجاکه مقیتول، گرداند یمراد از برم ».کند یاد میرو را زیو ن

  .ساز است مطلق خونطور  توان گفت که شکر به یحجامت نکرده م

: ت آمدهیدر روا، تره است یخون کم یین درمان دارویسوم، ن درمان تره استیچهارم

: قال، نعم: قلت؟ أراك مصفرا: فقال لى) ع( ت أبا الحسنیفأت، دةینۀ شکاة شدیت بالمدیاشتک«

مبتال شدم و نزد امام  یسخت يمارینه به بیدر مد«ی عنی] 4[ ».فأکلته فبرئت، کل الکراث

امام فرمودند تره ، عرض کردم بله، نم صورتت زرد استیب یامام فرمودند م، آمدم) ع( کاظم

به  یتواند معلول صفرا هم باشد ول یچهره م يالبته زرد ».من هم خوردم و خوب شدم، بخور

  .ودهب یخون م که مراد کمیریگ یجه مینت، آمده يگر که در بخش بعدیات دینه روایقر

گر دارو یغذا و سه درمان د یکیشد که  یچهار درمان معرف یخون کم ين بخش برایدر ا

م هر یتوان یم، م که همه خواص را دارا باشدیبساز یبیترک يک دارویم که یاگر بخواه، هستند

اب شوند و چهار ید خشک و آسیکه البته با، شکر و ترهی، شامل باقل ییسه درمان دارو

اندازه  آمله مغشر است را باهم و به، لهیبل، اهیله سیهل، که شامل مقل ازرقب قرص خون یترک

ک ین دارو یک از اجزا ایهر . ساز استفاده کرد خون يعنوان دارو ب نمود و بهیترک يمساو

د است یگلبول قرمز مف يبرا یپالکت و باقل ين و تره برایهموگلوب يشکر برا، ت داردیخاص

 یخون ادامه دهند که مشکل کم یین دارو را تا جایمصرف ا. کند یاد میرا مغز استخوان را زیز

  .حل شود و نشانه آن قرمز شدن پشت پلک است
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  يزیر خون

به شکل اسهال  یگاه، دماغ است به شکل خون يزیر خون یگاه، دارد یانواع يزیر خون

 يزیر خونر یبواس یاز طحال است و گاه یگاه، در روده است يزیر است که خون یخون

  .کند یم

) ه السالمیعل( الحسن یاشتکى غالم إلى أب«: ت آمدهیدر روا، ن درمان تره استیاول

اه فقعد الدم ثم یفأطعمناه إ، امیأطعموه الکراث ثالثۀ أ: إنه به طحاال فقال: لیفق، فسأل عنه

پاسخ ؟ دارد ید چه مشکلیامام پرس، ت کردیشکا) ع( به امام کاظم یجوان«ی عنی] 5[ ».برأ

قطع  يزیر تره به او دادند و خون، د به مدت سه روزیامام فرمودند تره به او بده، دادند طحال

کار طحال صاف کردن خون . تره باشد يزیر ن درمان خونید بهتریشا ».شد سپس خوب شد

اگر ، زدیر یرون میمرده را از خون جدا کرده و از راه روده ب يها طحال اجزا و گلبول، است

از بدن و از روده  يزیر زنده را هم به شکل خون يها مار شود گلبولیل ورم کند و بطحا

ن حالت مقدار پالکت هم کم یچون در ا. ندیگو یطحال م يماریکند و به آن ب یخارج م

ممکن است مصرف تره . دیآ یبند نم يزیر خون، شود يزیر شود اگر شخص دچار خون یم

ق ین طریکند و از ا یم يریطحال شده و از خروج خون و پالکت جلوگ يماریسبب درمان ب

م تره باعث باال قطع یت اکتفا کنیظاهر روا اگر به یشود ول یهم درمان م يزیر خون

د یگو یآمد که م یتیروا یخون در بحث درمان کم. شود یادشدن خون میو ز يزیر خون

ن یت ایظاهر روا، ص درمان شدشخص صورتش زرد شد و امام فرمودند تره بخور و شخ

د بتوان یذکر شد شاي) زیر بحث خون( نجایکه در ا یتینه روایاد شده و به قریاست که خون ز

قه مصرف یطر. اد شدیجه خون زیدشده و درنتیا خون تولیشده و  قطع يزیر گفت که خون

در روز مصرف ست و پنجاه گرم ین صد و پنجاه گرم تا دویگونه است که هرروز ب نیتره هم ا

اب کرده و هرروز ین صورت آن را آسیتوان خشک هم مصرف کرد در ا یتره را م، شود
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بات قرص یترک( ساز ب خونیالبته اگر ترک، ک قاشق مصرف کنندیک تا دو مرتبه یحداقل 

  .بدهند بهتر استی) خون کم يها خون به اضافه دارو

حد  یما من أحد ف«: آمده تیدر روا، د استیفلق و توح، ن درمان سوره ناسیدوم

لۀ قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس کل واحدة ثالث یکل ل یتعهد فی یالصب

ن إال صرف اهللا عز وجل عنه کل لمم أو یقدر فخمسیمرات وقل هو اهللا أحد مائۀ مرة فإن لم 

بلغه یذا حتى ان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهیعرض من أعراض الصب

) ا خودش بخواند(ی ش بخوانندیکه برا یدر حد کودک یست کسین«ی عنی] 6[ ». . .بیالش

نکه یمگر ا، د صد مرتبه و اگر نتواند پنجاه مرتبهیسوره فلق و ناس هرکدام سه مرتبه و توح

د قن يماریکودکان و ب يها يماریا بیه جن یکه از ناح یکند کل مشکالت یخداوند از او دور م

. . شود یها دچار نم نیبرسد هرگز به ا يریکه به پ یتا زمان يزیر و فاسدشدن معده و خون

  .کند یصحبت م يریشگیت از پین روایا ».

نٍ و دمٍ یثَلَاث حمۀٍ و ع یإِلَّا ف یلَا رق«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ه استین درمان رقیسوم

وان یده شدن با حیگز( در زهر، زیمگر در سه چ) اثر ندارد( ستیه نیرق«ی عنی] 7[ »رْقَأُیلَا 

  «.شود یکه قطع نم یا خونیزخم  ا چشم) یزهردار

از درد و خون و هر  یعن، یدید بخوانیه زخم خواستیاگر رق«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

بِسمِ اللَّه  کیزخم قرار بده و بگو بِسمِ اللَّه أَرق يدستت را روي، که از آن ترس دار يزیچ

دالْح و دنَ الْحرِ مرْقِ فَلَا یالْأَکْبالْع رِ ومالنَّابِ الْأَس و ودلْبرِ الْمجالْح و یدالْع رُ ورُینْعهنِ فَلَا تَس ،

  [8[ ».سه مرتبه بخوان

ی عنی] 9[ ».قطع الدمیفإنه ، ک بالخسیعل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان کاهو استیچهارم

را  يزیر ن است که خونیت ایظاهر روا ».کند یرا قطع م يزیر را خونیبر شما باد کاهو ز«

از غلبه  يریشود به جلوگ یر میتعب یگاه »کند یخون را قطع م« کند هرچند عبارت یقطع م

  .خون
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  «.کند یکاهو خون را صاف م«ی عنی] 10[ ».الدم یصفیالخس «: ت آمدهیدر روا

  .344ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من  [1]

  .59ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .74صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .511ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [4]

  .190ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .623ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .141ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [7]

  .142ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [8]

  .183صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .285ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]
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  94/08/25 ا انسدادی یگرفتگ، خواب رفتن دست، دماغ خون 73

  دماغ خون

ف فأصاب ینۀ ومعى أخى سیدخلت المد«: ت آمدهیدر روا، ب استین درمان سیاول

ف أخى رعف یفإذا س، ن مات فرجعت إلى المنزلیومیوکان الرجل إذا رعف ، الناس الرعاف

فأطعمته فرجعت ، فا التفاحیاد أطعم سیا ز: یفقال) ع( فدخلت على أبى عبد اهللا، دایرعافا شد

مردم مبتال به ، ف همراه من بودینه شدم و برادرم سیوارد شهر مد«ی عنی] 1[ ».اه فبرئیإ

به خانه ، مرد یم يزیر شد پس از دو روز خون یکه مبتال م ينه و مردیدماغ شدند در مد خون

وارد شدم و امام ) ع( بر امام صادق، د شدیدماغ شد ف مبتال به خونیبرگشتم و برادرم س

عنوان غذا دادم و او هم  ب بهیمن هم به او س، عنوان غذا بده ب بهیف سید به سیز يا ودندفرم

مراد . وبا است یر است و نوعیگ همه يماریک بیدماغ  ن نوع خونیا ».خورد و خوب شد

  .ب استیاد خوردن سیز، عنوان غذا ب بهیخوردن س

نۀ فسئل أصحابنا أبا یبالمدرعفت سنۀ «: ت آمدهیدر روا، ب استیق سین درمان سویدوم

فانقطع  یق التفاح فسقونیاسقوه سو: مسک الرعاف فقال لهمیه السالم عن شئ یعبد اهللا عل

اصحاب ما از امام ، دماغ شدم نه مبتال به خونیدر مد یدر سال«ی عنی] 2[ ».الرعاف یعن

ه آن شخص امام فرمودند ب، ردیدماغ را بگ خون يکه جلو يزیسؤال کردند از چ) ع( صادق

ن یدر ا ».دماغ من قطع شد ب دادند و خونیق سیها هم به من سو آن، دیب بدهیق سیسو

  .ک نفر مبتال شده بودیر بود بلکه تنها یگ که همه ینه نوع یدماغ شد ول ت اشاره به خونیروا

ورق کرد و آن را خشک کرد سپس آن را  ب را ورقید سیب ابتدا بایق سیه سویته يبرا

 يبرا، ر کندییکه رنگ آن تغ ییا دستگاه تفت داد تا جایتابه یو بعد آن را در ماهاب کرد یآس

در ، توان از دستگاه هم استفاده کرد یکردن بهتر است از آفتاب استفاده شود البته م خشک

پوست  يبرا، استفاده کرد یبیتوان از هر نوع س یم ید شده ولیتأک یب لبنانیات به سیروا
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د اگر خشک شود و یشا یشود ول یس مینشده و سبب ابتال به آپاندف یب چندان تعریس

  .نداشته باشد یداده شود مشکل تفت

دماغ است  که مبتال به خون یکس«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب سوره حمد استیسوم

ته الحرام یل عن بیا من أمسک الفیسند ین را بخوانند و بنویا) ، ردیا بگ(ی رندیاش را بگ ینیب

ن یبه اذن خدا ا، زندیبر یشانیسر و پ يآب سوره حمد را رو، دم فالن بن فالنۀ امسک

ا نوشتن سوره حمد و شستن آن با ی] مراد از آب سوره حمد 3[ ».کند یدماغ را قطع م خون

. تر است يالبته احتمال اول قو، ا خواندن سوره حمد بر آبیکردن آن آب است  آب و جمع

  .مار استینام مادر ب، و مراد از فالنۀمار ینام ب، مراد از فالن

لَا عوج لَه  یتَّبِعونَ الداعیومئذ ی﴿] 4[﴾منْها خَلَقْنَاکُم﴿، ه قرآن استین درمان آیچهارم

  [7[] 6[﴾هِم سدایدینِ أَیوجعلْنَا من ب﴿] 5[﴾وخَشَعت الْأَصوات للرَّحمنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همسا

دماغ  که مبتال به خون یکس یشانیپ يرو«: در کتاب مکارم االخالق آمده، ن درمانیپنجم

 یا سماء أَقْلعیماءك و یا أَرض ابلَعیلَ یوق﴿سند یا با زعفران بنویاست با خون خودش 

غیوقُضاء والْم یض ودلَى الْجع تتَواسرُ وياألَم قا یودعلَ بممِ الظَّالهمانا درمان ، ]8[﴾نَیلِّلْقَو

  [9[ ».خواهد شد اگر خدا بخواهد

ن کتاب چون یکه ذکر شد همه از کتاب مکارم االخالق بود و مطالب ا يسه درمان آخر

  .ف استیسند ندارد ازنظر اعتبار ضع

  درمان خواب رفتن دست

عضدها خدر  یأخذها فینۀ اب یإن ل: رجل فقال) ع( جعفر یشکا إلى أب«: ت آمدهیدر روا

] 10[ ».امیض بالشبث المطبوخ والعسل ثالثۀ أیام الحیغذها أ: فقال له، انا حتى تسقطیأح

رود  یدستش خواب م یدارم که گاه يمن دختر، ت کردیشکا) ع( به امام باقر يمرد«ی عنی

د یشو، او بدهعنوان غذا به  ن را بهیا یقاعدگ يامام فرمودند در روزها، افتد یکه م ییتا جا

 ينگفته که دخترش در روزها يت راوین روایدر ا ».به مدت سه روز، پخته و عسل
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شه وجود دارد که دستش خواب ین مشکل همیپس ا، کند یدا مین مشکل را پیا یقاعدگ

ن مشکالت را دارد یکه ا یهرکس ين درمان براید بتوان گفت که ایشا. کند یرود و غش م یم

  .د استیمف

و سوم فشار  یخون دوم کم، غلظت خون یک، یرفتن دست و پا نوعاً سه علت داردخواب 

نکه امام فرمودند یبا توجه به ا. ها باشد مهره ییتواند به علت جابجا یاعصاب است که م يرو

مار ید بتوان گفت که مشکل بیشا، د پخته و عسل داده شودیمار شویبه ب یقاعدگ يدر روزها

د ین شایهمچن، شود یم یخون فرد دچار کم یقاعدگ يرا در روزهایز بوده یخون از کم یناش

 يبات دارویتوان به ترک ید هستند و میمف یخون کم يد و عسل برایبتوان گفت که شو

د و یشو، شد یکه در جلسه قبل معرف) آمله، لهیبل، لهیهل، مقل، شکری، باقل، تره( ساز خون

ت ین خاصیهم هم د خام آنیشا یباشد بهتر است ولد پخته یعسل هم اضافه کرد البته اگر شو

بات ین ترکین و شواهد هرکدام از ایبا توجه به قرا. ن استشعار استیالبته ا، را داشته باشد

پالکت و  يبرا یک، یگلبول قرمز يبرا یک، ید استیک بخش از خون مفیاد کردن یز يبرا

ا یشود اثرشان کم شود و  یموجب م ن مواد باهمیب اید گفته شود که ترکیشا، ها نیمانند ا

 ینه ییوجود ندارد و جا یلین ادعا دلیا يد گفت که برایدر جواب با، ضرر داشته باشد

  .م خواندینده خواهیهم شده که در آ ییاهان داروین گیه به جمع بیتوص ینشده و حت

  ا انسدادی یگرفتگ

که  ین راهیا، شده است راه بسته یآمده که در لغت به معن »سدد« ریات تعبیدر روا

، باشد. . . ادرار و يمجار، دستگاه گوارشی، خون يها تواند شامل رگ یشده م بسته

تلفظ شود در  »سدد« صورت ن کلمه بهیاگر ا. دارد يشتریت بیها اهم رگ ین گرفتگیب نیدرا

است که شخص چشمش تار شود و ذهن او کند شود و در گوشش  یحالت یلغت به معن

  .کار نکند یدرست ن شود و مغز او بهید و سنگیبه وجود آ ییصدا
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 يزتریبرگ ر یحان معمولیاز ر یحان کوهیر، است یحان کوهیا رین درمان بادروج یاول

ه که بادروج کتب آمد یالبته در بعض، است یهمان تخم شربت یحان کوهیدارد و ظاهراً تخم ر

: ت آمدهیدر روا. ه است که در مشهد فراوان استیبادرنج و بادرنج همان بادرنجبو یعنی

أحب  یإن: وقال، ه السالم المائدة فدعا بالباذروجیالحسن األول عل یمن حضر مع أب یحدثن«

إذا أنا افتتحت  یوما أبال، ذهب بالسبلیالطعام و یشهیو، فتح السددیأن أستفتح به الطعام فإنه 

ک سفره با ی يرو یکس«ی عنی] 11[ ». . .ال أخاف داء و یبه ما أکلت بعده من الطعام فإن

ام بادروج  ن لقمهیدوست دارم اول، دیاورینشسته بود و امام فرمود بادروج ب) ع( امام کاظم

ب چشم را شود و التها یکند و سبب اشتها به غذا م یشده را باز م ن راه بستهیرا ایز، باشد

گر یدهم که غذا چه باشد و د یت نمیگر اهمین لقمه بادروج باشد دیاگر اول، کند یبرطرف م

 یت گرفتگین روایاد مراد از سدد در ایز احتمال به ». . .نخواهم داشت و يماریاز ب یترس

چون در ادامه به التهاب  یرا صحبت از غذا و اشتها شده است ولیدستگاه گوارش است ز

  .اختصاص به دستگاه گوارش ندارد یتوان گفت که گرفتگ یچشم اشاره شد م

با توجه به  یست اختالف است ولینکه حوك چیدر مورد ا، ن درمان حوك استیدوم

در کوه فراوان است  یحان کوهیر، است یحان کوهیا ریاد همان بادروج یز احتمال ات بهیروا

ه یاء أما إن فیالحوك بقلۀ األنب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، گندم استه به خوشه یو شب

، سل الداءیو، الطعام یشهیو، ب النکهۀیطیو، ب الجشاءیطیو، فتح السددیو، مرئ: یثمان خصال

 يحوك سبز«ی عنی] 12[ ».جوف االنسان قمع الداء کله یوهو أمان من الجذام إذا استقر ف

رساند که بدن  یم ییجا به( کند یغذا را هضم م، ت داردیخاصاست و هشت ) ع( امبرانیپ

) ا دهان(ی کند و بدن یبو م کند و آروغ را خوش یشده را باز م و راه بسته) تواند استفاده کند

از جذام  یمنیکشد و ا یرون میرا ب يماریشود و ب یکند و سبب اشتها به غذا م یبو م را خوش

متأسفانه امروزه  ».برد ین میها را از ب يماریرد کل بیار گدرون انسان قر) حوك( است و اگر

ستند ید نیم که مفیکن یاستفاده م ییها يد مانند حوك از سبزیمف يها ياستفاده از سبز يجا به
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م است که فرد یبه نام روده مستق يماریک ب. یزیا گشنی یا مضر هستند مانند تره شاهیو 

، شود یرو الغر م نیکند ازا یم غذا را دفع میکند و مستقتواند غذا را جذب  یمبتال به آن نم

گونه دفع  شود و همان یجذب نم ییبه کبد و طحال بسته شود مواد غذا یمنته يمجرا یوقت

رساندن غذا به مرحله جذب و استفاده  یآمده که به معن »مرئی« ریت تعبیدر روا. شود یم

باز کردن ، ت مراد از باز کردن را بستهتوان گف یرو م نیازا. است و با هضم تفاوت دارد

از . رد و غذا جذب بدن شودیصورت گ یدرست کبد و طحال است تا کار گوارش به يمجار

پس ، برد ین میها را از ب يماریرد کل بیحوك در بدن قرار گ یت آمده که وقتیدر روا یطرف

تواند  یدستگاه گوارش ندارد و م يتوان گفت که باز کردن راه بسته اختصاص به مجار یم

  .هم باشد یخون يها رگ یحت يشامل که مجار

اح عن یطردان الریوالسعتر والملح «: ت آمدهیدر روا، شن و نمک استین درمان آویسوم

 یوقت( شن و نمکیآو«ی عنی] 13[ ». . .دران الماء ویحرقان البلغم ویفتحان السدد ویالفؤاد و

 کنند و خلط یشده را باز م کنند و راه بسته یقلب را طرد م) التهابا یدرد ( باد) جمع شوند

ت که یبا توجه به روا ». . .شود و یآب م) حرکت( زشیسوزاند و سبب ر یرا م) بلغم(

 یت باز کردن گرفتگین روایمراد از باز کردن راه بسته در ا، کند یصحبت از مشکالت قلب م

د یم بایعروق درست کن یباز کردن گرفتگ يابر ییم دارویاگر بخواه، عروق قلب است

ات متعدد یروا يوجو ق و با جستین طریبه هم. بات آن باشندیشن و نمک هم جزو ترکیآو

ها را باز  سرعت رگ مؤثر است و به یلیم که خیا به نام بازکننده عروق ساخته ییکم دارو کم

به علت رسوب  ین گرفتگیندارد که ا یفرق، ستیهم ن یبه عمل جراح يازیگر نیکند و د یم

تواند مراد آب بدن  یشود که م یزش آب میت آمده سبب ریدر روا. گریا علل دیباشد  یچرب

باشد که انسان  يد همان قدریرسد که مقدار نمک با یبه نظر م. ا ادرار باشدیا آب مرد ی

مقدار صدق استفاده  د بهیشن و نمک بایکند و در کل آو یطورمعمول قبل از غذا مصرف م به

  .ا بعدازآنیو تفاوت ندارد قبل از غذا باشد  يک قاشق مرباخوریحداقل ، شود
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  94/08/26 ها یباز کردن گرفتگ 74

  ا انسدادی یگرفتگ

 ریات از تعبیدر روا، کنند یرا باز م یا گرفتگیاست که سدد  يبه اموربحث امروز راجع 

 يمجار، رودهی، خون يها رگ یتواند شامل گرفتگ یم یگرفتگ، شده استفاده »فتح السددی«

  .ها باشد نیادرار و مانند ا

فتح السدود یقصب السکر «: ندیفرما یم) ع( امام رضا، شکر استین ین درمان نیچهارم

به بدن  یبیچ آسیکند و ه یشده را باز م شکر راه بستهین ین«ی عنی] 1[ ».ه وال غائلۀیوال داء ف

ها متداول  کشور یخوردن است و در بعض شکر اگر تازه و سبز باشد قابلین ین ».زند ینم

  .کنند یها آن را به مردم عرضه م يریگ وهیم است که آب

ن السدد وهو نافع ین تلیاکل الت«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ر استین درمان انجیپنجم

ر راه یخوردن انج«ی عنی] 2[ ».ل وال تکثروا منهیاح القولنج فاکثروا منه بالنهار وکلوه باللیلر

د و در یاد بخوریر زیپس در روز انج، د استیالتهاب کولون مف يکند و برا یشده را باز م بسته

معلوم ، آمده »ن السددیتل« ریت تعبیدر روا ».دینکن يرو ادهیز) درشبی (د ولیشب بخور

که در  ینیبا توجه به قرا. ها است نیشود که بسته شدن در اثر سفت شدن و ورم و مانند ا یم

ت هم ید بتوان عمومیاست البته شا یگوارش يشتر مربوط به مجارین درمان بیت آمده ایروا

چون . شود یبور مدفوع مالتهاب و ورم روده بزرگ که مانع از ع یعنیقولنج . برداشت کرد

د ینبا، اعضا بدن شود یجاد ورم در بعضید سبب ایکند و شا یت میجاد حساسیر ایمصرف انج

. ندارد یاد در روز مانعیمصرف ز یول) حداکثر سه تا شش عدد( اد مصرف شودیدر شب ز

روده  يدر انتها ییها که دانه يا ا ساچمهیر نر یبخصوص بواس، د استیر مفیبواس ير برایانج

ها  ن دانهید منتظر شود تا ایکه مبتال باشد با یکس، شوند یهستند و مانع خروج مدفوع م

ها را نرم و خروج  ن دانهیر ایخوردن انج، ه را انجام دهدید تا بتواند عمل تخلیایرون بیب

  .ر ماده هم خوب استیبواس ير برایخوردن انج. کند یمدفوع را نرم م
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أکثروا من الباذنجان عند جذاذ «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان بادنجان استیششم

] 3[ ».ماء الصلب ید فیزین العروق ویلیبهاء الوجه و ید فیزیفإنه شفاء من کل داء و، النخل

ها است و طراوت  يماریرا درمان کل بیز، د در فصل خرماپزانیاد بادنجان بخوریز«ی عنی

البته در  ».کند یاد میکند و آب مرد را ز یرا نرم م یخون يها کند و رگ یاد میصورت را ز

. ن محل که خرما دارد را در نظر گرفتیتر کیتوان نزد یست و میمناطق خرما ن یبعض

گر یست که در دین نیت مراد این روایدر ا. رماه و مردادماه استیمعموالً فصل خرماپزان ت

ن زمان خاص یمصرف آن در ان است که یفصول سال بادنجان مصرف نشود بلکه مراد ا

ش سخت یها واره رگین است دییکه مبتال به تصلب شرا یکس. ها است يماریدرمان کل ب

تواند سبب  یباشد م يمغز يزیر ا پاره شود و اگر خونیشود و ممکن است ترك بخورد  یم

ن یا يکند و برا یها را نرم م بادنجان رگ، تیبا توجه به روا، ا مرگ شودیفلج ي، سکته مغز

بخشد و  یبه صورت را بهبود م یرسان ها خون ن نرم شدن رگیهمچن. د استیمف يماریب

  .شود یپوست صورت م یسبب شاداب

 یمکان الحرارة وبارد ف یحار ف«: ت آمدهیدر روا، ب استیات درباره بادنجان عجیروا

د سرد یکه با ییگرم است و در جا، د گرم باشدیکه با ییدر جا«ی عنی] 4[ ».مکان البرودة

  «.سرد است، باشد

وشهدت هللا ، تها جنه المأوىیکلوا الباذنجان فإنها شجرة رأ«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ومن أکلها ، فمن أکلها على أنها داء کانت داء، ۀیبالوال) ه السالمیعلی (ولعل، بالنبوة یول، بالحق

دم و شهادت ین را در بهشت دیا راید زیبادنجان بخور«ی عنی] 5[ ».على أنها دواء کانت دواء

آن را  یاگر کس، تیبه وال) عی (عل يمن به نبوت و برا يت و برایخداوند به حقان يداد برا

آن را بخورد با نظر  یزا است و اگر کس يماریاو ب يبرا، زا است يمارینکه بیبخورد با نظر ا

  .ت استیبادنجان درخت وال ».او درمان است يبرا، نکه درمان استیا
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بادنجان ضرر ندارد و اگر ی، مردم و طب سنت یات برخالف نظر بعضین روایبا توجه به ا

  .گر ضرر نداردیهم داشته باشد در فصل خرماپزان د ییضررها

قند  يماریکه مبتال به ب یخوب است کسان، کاله سبز بادنجان کاهنده قند خون است

را در آب بجوشانند و آب آن را  ا شش عدد از آنیبار حداقل پنج  کیهستند هرچند مدت 

ن کار را ین باز همیازآنکه دوباره باال رفت ا آورد و پس ین میین قند خون را پایا، بخورند

  .د استیر هم مفیبواس ياگر کاله سبز را هم با آب آن بخورند برا. بکنند

 یقلالم«: ن آمدهیهمچن ».دیرا سرخ کن) بادنجان(«ی عنی] 6[ »أقلوه«: ت آمدهیدر روا

تون یز توان با روغن یبادنجان را م ».دیرا با روغن سرخ کن) بادنجان(«ی عنی] 7[ »تیبالز

. هم مصرف کرد یتوان بادنجان را به صورت ترش ین میسرخ کرد و مصرف نمود همچن

ن یا، کنند یکنند و بعد مصرف م یمنجمد م یمدت طوالن يرا برا ییمواد غذا یمتأسفانه بعض

  .د مصرف شودیگر نبایبعد از سه روز د ییک ماده غذای یطب اسالمدر ، اشتباه است

ه یوإذا أتى عل«: ه آمدهیشاف يت درباره دارویدر روا، ه استیشاف ين درمان دارویهفتم

ؤخذ ، یالمنام والوجل والفزع یان فینفع بإذن اهللا من السدد وکثرة النوم والهذیتسعۀ أشهر 

 يماهه شد برا هرگاه نه«ی عنی] 8[ ».منامه قدر عدسۀوعند ، قیبدهن بزر الفجل على الر

دن یدن و پریدر خواب و درد و ترس ییگو انیخواب و هذ يادید است و زیسدد مف يماریب

موقع خواب و ، هیشاف يک عدس از دارویرند و به همراه یروغن تخم ترب بگ، از خواب

اگر ، ها متفاوت است آن یشود و معن یق تلفظ میبه دو طر »سدد«،  ».ناشتا مصرف کنند

با توجه به  »سدد« میو بسته شدن راه است اما اگر بخوان یگرفتگ یبه معن »سدد« میبخوان

ت صحبت از یچون در روا. ذهن است يگوش و کند يد و صداید يتار یکتب لغت به معن

شتر یاحتمال ب به، دن در خواب استیان در خواب و درد و ترس و پریخواب و هذ يادیز

گر ید يها تخم یچون احتمال دارد که تخم ترب مانند بعض. سدد است يماریمراد همان ب

د از تخم ترب تازه و با فشردن آن روغن یبا، مانند خردل و کنجد خودش روغن داشته باشد
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ا حرارت یبگذارند  یبه آن روغن اضافه کنند و مدت، روغن نداشت یلیاگر خ یرند ولیبگ

  .دهند سپس صاف کنند

، که روغن دارد يا م از دانهیدارد اگر بخواه یمختلف يها روش يریگ روغن یطورکل هب

ها مانند گل  م از گلیاگر بخواه، شود ین کار انجام میله اعمال فشار ایوس م بهیریروغن بگ

ک یم و حداقل یزیتون بریا زیگل روغن کنجد  يد رویبا، میریبنفشه و گل سرخ روغن بگ

م از یاگر بخواه، د از حرارت استفاده کردین روش نبایدر ا، میکن م سپس صافیماه بگذار

ا یبرگ روغن کنجد  يد رویبا، میریا حنا روغن بگیا سداب یها مثل برگ مرزنجوش  برگ

معموالً دو تا چهار ( م و پس از چند ساعتیم قرار دهیحرارت مال يم و رویزیتون بریز

  .میآن را صاف کن) ساعت

) ص( امبریشده و پ هیار توصیات بسیدر روا یمال روغن، است یمال ن درمان روغنیهشتم

که  یگفتند کس یبه او م، ستیامبر کید پیپرس یم یکه اگر کس یید بودند تا جاین کار مقیبه ا

شفاف شدن صورت ، موها یمال د روغنیاز فوا. شده یمال ش مرتب است و روغنیموها

ده شود یاگر به سر مال یکند ول یکم نفوذ م یلیده شود خیصورت مال ياگر روغن رو، است

، ده شود شامل سریکه مو هست مال ییجاها يمستحب است که روغن رو، کند یشتر نفوذ میب

. شود یق مو جذب و وارد بدن میرا روغن از طریزی، نیل و داخل بیسب، محاسن، ابرو

  .شده است هیدو بار توص يا ان هفتهیآقا يبانوان هر شب و برا يبرا یمال روغن

ی عنی] 9[ »البشرة يرویو، العروق یف يجریل یدهن الل«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

دا کند و یان پیها جر در رگ) وارد بدن شود و( شود که روغن یدر شب سبب م یمال روغن«

ها و باز کردن  نرم کردن رگ يها برا ان روغن در رگید جریشا ».کند یپوست را نرم م

ق بهبود ین از طریکند و ا یت گفته که پوست را نرم میرا در روایز، د باشدیمف یگرفتگ

  .شود یها انجام م رگیو باز کردن مو یرسان خون
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اگر مردم «ی عنی] 10[ ».البنفسج لحسوه حسوا یعلم الناس ما فیلو «: ت آمدهیدر روا

  «.خوردند یدارد همانا آن را م یتیدانستند که در روغن بنفشه چه خاص یم

خرج ینقى البدن ویالجسد وهو  یالبان اللقاح شفاء من کل داء وعاهۀ ف«: ت آمدهیادر رو

ها در  تیها و معلول يماریر شتران ماده درمان تمام بیش«ی عنی] 11[ ».غسله غسالیدرنه و

کند و آن را  یرا خارج م) کرده رسوبی (کند و چرب یم يساز بدن است و بدن را پاك

  «.دیشو یم

 یشوند نوعاً از جنس چرب یم یکنند و باعث گرفتگ یها رسوب م که در رگ يمواد

ک رگ از پا یشوند که  یت مجبور میار مشکل است و درنهایها بس هستند و باز کردن آن

ن یت را دارد که مانند صابون این خاصیر شتر ایش یول. ن کنندیگزیرند و با رگ قلب جایبگ

  .کند یرا برطرف م یچرب

ر شتر یادرار شتر بهتر از ش«ی عنی] 12[ »ر من ألبانهایأبوال اإلبل خ«: آمدهت یدر روا

در ادرار شتر ، است یر شتر که برطرف کردن چربیتوان گفت همان خواص ش یم ».است

  .شتر وجود داردیب

ذهب یالماء و يسهل مجاریالدماغ و ید فیزین البشرة ویلیالدهن «: ت آمدهیدر روا

کند و  یاد میکند و مغز را ز یپوست را نرم م یمال روغن«ی عنی] 13[ ».سفر اللونیالقشف و

) صورت( کند و رنگ یپوست را برطرف م یاهیو س یکند و خشک یآب را آسان م يمجار

شود و  یم مغز میا ترمیادشدن یباعث ز یمال ت روغنین روایبا توجه به ا ».کند یرا روشن م

آب  يمجار. د باشدیاند مف شده يمغز ا ضربهیاند و  دهید يب مغزیکه آس يافراد يتواند برا یم

شود و مراد از آسان کردن همان باز کردن است لذا  یم یخون يها عرق و رگ يشامل مجار

  .د استیها مف رگ یگرفتگ يبرا یمال توان گفت که روغن یم

  .اه شدن مو استیبا روغن بنفشه درمان شوره سر و س یمال گر روغنیاز خواص د

  .168صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[1]
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  .137ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .184صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[3]

  .373ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[4]

  .430ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل[5]

  .158صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات[6]

  .184صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[7]

  .253ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[8]

  .519ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[9]

  .522ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[10]

  .102ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[11]

  .338ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[12]

  .519ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[13]
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  94/08/27 درد ا شکمیدرد  دل 75

  درد ا شکمیدرد  دل

رو  نیازا، شود یشتر به شکم اطالق میدرون است و ب یبه معن »جوف«ی در زبان عرب

ن ندارد و یاختصاص به ا یدرد است ول ا شکمیدرد  دل »الجوفوجع « معموالً مراد از

  .درون بدن هم شود يها يماریگر دردها و بیتواند شامل د یم

، جلو القلبیکلوا الکمثرى فانه «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است ین درمان گالبیاول

قلب را جال  راید زیرا بخور یگالب«ی عنی] 1[ ».سکن أوجاع الجوف باذن اهللا تعالىیو

د یشا، ت ابتدا صحبت از قلب شدین روایچون در ا ».دهد ین میدهد و درد درون را تسک یم

  .درد باشد درون شامل قلب يا مراد دردهایدرد باشد  قلب، مراد از درد درون

  [2[. کند ینه را برطرف میس ینیآمده که سنگ یدرباره گالب یتیدر روا

 »دیوه را در آخر فصل آن مصرف نکنیم«ی عنی] 3[ »ادبارها یالقوها ف«: ت آمدهیدر روا

 ير از فصل خودش استفاده کرد برایتوان در فصل غ یوه را میت آمده میدر روا یاز طرف

وه انار خواستند در یم یار در دوران حاملگیدر اثر و) س( که حضرت زهرا يا هیمثال قض

ن ین ایم بیاگر بخواه. ه نمودیشان تهیا يبرا) عی (ر از فصل انار بود و حضرت علیغ یفصل

د در فصل خودش مصرف یعنوان غذا باشد با وه بهیتوان گفت که اگر م یم میات جمع کنیروا

  .توان استفاده کرد یم یعنوان دارو باشد در هر فصل اگر به یشود ول

مؤثر ار خوب و ینه است بسیهز حال که آسان و کم نیه درعیتنق، ه استین درمان تنقیدوم

مطرح  یدر طب اسالم یاست و از چهار درمان اساس یمیار قدیبس یاست و روش درمان

داء  یتعظم البطن وتنق یتم به الحقنۀ وهیإن أفضل ما تداو«: ندیفرما یم) ص( امبریپ. است

، ه استید تنقیکن یکه خود را با آن درمان م يزین چیبهتر«ی عنی] 4[ ».البدن يالجوف وتقو

ن یدر ا ».کند یت میکند و بدن را تقو یم يساز درون را پاك يماریکند و ب یمشکم را بزرگ 

 یه دستگاهیتنق يبرا. درد است درون ازجمله دل يها يماریدرون شامل کل ب يماریت بیروا
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پزشکان  یگر که بعضیه و از آن استفاده کرد و روش دیتوان آن زا ته یوجود دارد که م

ن کار انتخاب کنند و بر یا يشلنگ مخصوص به خود را برا کین است که یکنند ا یه میتوص

ه یست ثانین ده تا بیمار بیط فرد بیدهانه مقعد قرار دهند و آب را باز کنند و بسته به شرا

ن یه بهتر است که از آب ولرم استفاده شود همچنیتنق يبرا. ه کنندیبشمارند سپس آب را تخل

ن درمان بزرگ شدن شکم است یاز عوارض ا. کردتوان از مخلوط آب و روغن استفاده  یم

 يه برایتوجه شود که ممکن است تنق. دا کندیاد پیو ممکن است با تکرار آن فرد به آن اعت

  .ردیگ ین عمل جذب صورت میرا در ایدار اشکال داشته باشد ز روزه

ن م«: ت آمدهیدر روا) ، به خاطر احترام مسجد( ن درمان فروبردن خلط در مسجدیسوم

آب ( که خلط یکس«ی عنی] 5[ ».جوفه لم تمر بداء إال أبرءته یمسجد ثم ردها ف یتنخع ف

به ( که در مسجد است سپس آن را به درون خود فروبرد ید درحالیآ یاو به دهانش م) دهان

در  يزیکند بر چ ین خلط مرور نمیا) ، دهد یکند و فرو م یخاطر حرمت مسجد آن را تف نم

ه نشده یست و توصین یز خوبیفروبردن خلط چ ».کند ینکه آن را درمان میدرون او مگر ا

ت از طرق متعدد واردشده ین روایچون ا. اگر به احترام مسجد باشد آنگاه درمان است یول

  .میم به آن اعتماد کنیتوان یلذا م

 ستندیطورمعمول درمان ن که به ییزهایچ، ر استیپذ ار گسترده و انعطافیمسئله درمان بس

که  یمثال کس يداشته باشند برا یر اعتقادات اثر درمانیا تحت تأثی یطیتوانند در شرا یم

که از  يزیر يا خوردن غذاها، یدرمان شده) ص( امبریپ يمار بوده و با لمس کردن عبایب

  .ن درمان استیت آمده که ایزد و در روایر یرون میسفره ب

 یدخلت على موالنا اب«: ت آمدهیروادر ، است) ع( نین درمان تربت امام حسیچهارم

ت یإذا داوی، ن بین متضادتیه علتیهما السالم فشکوت إلیالباقر عل یجعفر محمد بن عل

ن یک بتربۀ الحسیعلی: فقال ل، وجع الظهر ووجع الجوف یوکان ب، احدهما انتقضت االخرى

ت کردم از یشان شکایشدم و به ا) ع( وارد بر امام باقر«ی عنی] 6[ ».هما السالمیعل یبن عل
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شود و من مبتال کمردرد و درد  یبدتر م يگریرا درمان کنم د یکیهرگاه ، متضاد يماریدو ب

ک راهکار یت ین روایا ») .ع( نیامام فرمودند بر تو باد تربت امام حس، بودم) درد دل( درون

اش را  يماریمار است و اگر بیب یمثال کس يمتضاد است برا يها يماریدرمان ب يبرا یکل

د یاش تشد يماریشود و اگر فشارخون را درمان کند ب یدرمان کند مبتال به فشارخون م

  .شود یم

، طفئ الحرارةیکل التفاح فانه «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ب استین درمان سیپنجم

کند و  یرا خاموش م یرا گرمید زیب بخوریس«ی عنی] 7[ ».ذهب بالحمىیو، برد الجوفیو

درد را  شده دل گفته یب گاهیدرباره س ».کند یکند و تب را برطرف م یسرد مدرون را 

 یدرون نوع یتوان گفت که گرم یپس م، کند یآمده درون را سرد م یدهد و گاه ین میتسک

] 8[ »الجوف یج الحر فیهیشدة الحر  یأکل الجوز ف«: گر آمدهیت دیدر روا. است يماریب

نکه یت هم اشاره دارد به این روایا ».شود یدرون م یگردو در تابستان سبب گرم«ی عنی

  .ستیدرون خوب ن یگرم

 يقویقطع العطش ویق العدس یسو«: ت آمدهیدر روا، ق عدس استین درمان سویششم

ق عدس یسو«ی عنی] 9[ »برد الجوفیطفئ الصفراء وین داء ویه شفاء من سبعیالمعدة وف

است و صفرا را  يماریو در آن درمان هفتاد ب کند یت میکند و معده را تقو یرا قطع م یتشنگ

ماه رمضان و تحمل  يق عدس برایاستفاده از سو »کند یکند و درون را سرد م یخاموش م

کردند  یق عدس را از خود جدا نمیسو) ع( ائمه یبعض، د استیار مفیهنگام روزه بس یتشنگ

وجع « نیو درد است بنابرا يماریب یبه معن یدر عرب »وجع«، چه در سفر و چه در حضر

درد هم  ر از دلیگر غید يها يماریتواند شامل ب یدرون است و م يماریب یبه معن »الجوف

  .باشد
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د سپس دوباره ید و بدون روغن تفت دهیاب کنیق عدس ابتدا عدس را آسیه سویته يبرا

داده  اگر تفت یشود ول یاب نمیق کامل آسیچون سو، دید و بدون روغن تفت دهیاب کنیآس

  .د استیقند هم مف يماریب يق عدس برایاحتماالً سو، شود یاب میشود کامل آس

لَحم الْبقَرِ داء و سمنُها «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است ين درمان روغن زرد گاویهفتم

و روغن  يماریگوشت گاو ب«ی عنی] 10[ » شفَاء و لَبنُها دواء و ما دخَلَ الْجوف مثْلُ السمنِ

ات یروا ».مانند روغن زرد به درون وارد نشده است يزیر آن دوا است و چیزرد آن شفا ش

. شتر دارندیعالقه ب يمردم به روغن زرد گوسفند ید دارند ولیتأک يروغن زرد گاو يرو

البته . است يتون و روغن شحم گاو و روغن زرد گاویز ب روغنیها به ترت ن روغنیبهتر

ه سالم دارد وگرنه اگر گاو نان یشده که تغذ گرفته يخوب است که از گاو يروغن زرد

در  یاد ضرر ندارد ولیز یچرب يروغن زرد برا. ندارد يادیت زیزده خورده باشد خاص کپک

  .شده افراد مسن شب روغن زرد نخورند هیت توصیروا

ن جهت یشتر به ایشت االغ بکراهت گو یرو مکروه است ول نیگوشت گاو ضرر دارد ازا

درمان  يات تنها برایدر روا. ونقل است حمل یعنیگر یاستفاده د يوان براین حیاست که ا

  .ه به گوشت گاو شدهیتوص یسیپ

ک ظرف ید آن را چرخ کرد و در یه روغن شحم گاو بایته يشحم گاو درمان است و برا

روغن که خارج شد آن روغن را از م گذاشت و هر مقدار از یحرارت مال يقرار داد و رو

د تا تمام روغن خارج شود ینکه صبر کنینه ا، گر منتقل کردیظرف خارج کرده و به ظرف د

خوردن  ماسد و قابل یند وگرنه میاد گرما ببید زین روغن نبایرا ایز، دیسپس آن را صاف کن

، به یضافه کرد بعضا يایا جوز بویهل ، ازیتوان به آن پ یبد آن م يگرفتن بو يبرا، ستین

  .کنند یا ماست هم اضافه میب یس

د هفت بار یق بایت پاها خوب است و سویتقو يق جو شسته برایت آمده که سویدر روا

ن شود و ینش زند و مخلوط کنند و صبر کنند تا تهیآن آب بر يب که رویترت نیا به، شسته شود
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قرار  يا ق را در پارچهیسپس سون کار را هفت مرتبه انجام دهند یکنند و ا یآب را خال

  .دهند تا خشک شود و بعد مصرف کنند

  .553ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .358ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .27صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [3]

  .637ص، خ صدوقیش، الخصال [4]

  .اء التراثیط داراالح، 13ص، 81جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .364صي، محمد بن المشهد، المزار [6]

  .551ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [7]

  .497ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .307ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .112ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [10]
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  94/09/01 فلج 76

  فلج

) ا چپیسمت راست ( طرف بدن کیمعموالً ، شَل شدن بدن است یفلج به معن یدر عرب

 يامروزه برا. شود ین عارضه میهم تمام بدن دچار ا یافتد و گاه یشود و از کار م یشل م

در طب  یول، ها نیو مانند ا يسکته مغز، اس ام، کنند مانند فلج اطفال یم یمعرف یفلج انواع

. ف هستند و آن شل شدن نصف بدن و همان فلج استیک تعریها داخل در  نیهمه ا یاسالم

من أشراط الساعۀ «: ت آمدهیدر روا، ها است آخرالزمان است و از نشانه يها يماریفلج از ب

است که فلج و مرگ ن یآخر الزمان ا يها از نشانه«ی عنی] 1[ ».فشو الفالج موت الفجأةیأن 

  «.شود یاد میز یناگهان

) ص( امبریپ، گر درمان سرفه استیعلت د، از علل فلج باال رفتن رطوبت است یکی

را ید زیایاز سرفه بدتان ن«ی عنی] 2[ ».ال تکرهوا السعال فإنه أمان من الفالج«: ندیفرما یم

  «.فلج است يماریاز ب یمنیا

من ظهرت «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، دینکن ه شده در درمان عجلهیت توصیدر روا

که خود را  یکس«ی عنی] 3[ ».عالج بشئ فمات فأنا إلى اهللا منه برئیصحته على سقمه ف

ن شخص یمن از ا، ردیبم) ن درمانیدر اثر ا( بچربد و یکه هنوز سالمت یدرمان کند درحال

  «.کرده یهمانا خودکش«ی عنی] 4[ ».فقد أعان على نفسه«: گر آمدهیت دیدر روا ».ام يبر

ن ید در اولیرا در نطفه خفه کرد و با يمارید بین است که بایده بر ایعق يدر طب امروز

د به بدن اجازه داد بدن از خودش در مقابل یبا یکه در طب اسالم یفرصت درمان کرد درحال

  .ده شودیدفاع کند تا ورز يماریب

که در  یکس«ی عنی] 5[﴾نٍیرُ مبِیالْخصامِ غَ یۀِ وهو فیالْحلْ ینَشَّأُ فیأَومن ﴿: در قرآن آمده

  «.ندارد ییناز و نعمت بزرگ شود در جنگ کارا
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بدن در  یعینه شدن طبیسبب واکس يماریبدن بر ب یعیدرمان نکردن با دارو و غلبه طب

نکه سرفه ید سرفه را درمان کرد مگر ایاز فلج نبا يریشگیپ يبرا. شود یم يماریبرابر ب

در ( که یید با داروهایآنگاه با، تحمل نباشد خارج شود و قابل يا از حد عادیشود  یطوالن

  .شد درمان انجام شود یمعرف) بخش درمان سرفه

اد آب یکه دچار غلبه صفرا شده ز یرا کسیاز علل باال رفتن رطوبت غلبه صفرا است ز

هم وجود دارد مانند  يگریته علل دالب، شود ین سبب باال رفتن رطوبت میخورد و ا یم

  .ا جنیطان یش

ات آمده یدر روا، میت شود تا مبتال به فلج نشوید رعایآمده که با ییها هیات توصیدر روا

د خود را با آب یخورد یاگر ماه، دیا عسل بخورینکه بعدازآن خرما ید مگر اینخور یماه

 یبرن يا خرمایناشتا خربزه ، دیشو ید مبتال به فلج مین کار را بکنیاگر ا، دییسرد نشو

  .شود یفلج م يمارید چون موجب بینخور

  و درمان فلج يریشگیپ

عند  یۀ الکرسیمن قرأ آ«: ندیفرما یم) ع( امام رضا، است یت الکرسیآ يریشگین پیاول

 یکس«ی عنی] 6[ ».ضره ذو حمۀیخف الفالج إنشاء اهللا ومن قرأها بعد کل صالة لم یمنامه لم 

اگر ) شود یمبتال به فلج نم( فلج واهمه ندارد يماریبخواند از ب یت الکرسیکه قبل از خواب آ

و عقرب  یدگیبخواند مبتال به مارگز یت الکرسیکه بعد از هر نماز آ یخدا بخواهد و کس

ت آمده یسوره بقره است و در روا 255ه یآ یت الکرسیآ ».شود یها نم نیو مانند ا یدگیگز

وم الَ تَأْخُذُه سنَۀٌ والَ نَوم لَّه ما یالْقَ یاللّه الَ إِلَه إِالَّ هو الْح﴿، د خوانده شودیهم با 256ه یکه آ

یف ا فمو اتاومیالس ن ذَا الَّذضِ می ياألَر هإِالَّ بِإِذْن هنْدع یشْفَعا بم لَمینَ أَیعید ما خَلْفَهمو هِم

ؤُوده حفْظُهما یه السماوات واألَرض والَ یء منْ علْمه إِالَّ بِما شَاء وسع کُرْسیطُونَ بِشَیحیوالَ 

لالْع وهیو ظیالْعم﴾ ﴿ف یالَ إِکْرَاه یالدنَ الْغَینِ قَد تَّبم نْ  ینَ الرُّشْدیفَمو ن یکْفُرْ بِالطَّاغُوتؤْم

بِاللّه مس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىةِ الْورْوبِالْع کستَماس یفَقَدلع یع7[﴾م]  
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م است و یاهللا الرحمن الرح بسمله همان بسم، بسمله و حوقله است يریشگین پیدوم

شده که بعد از نماز صبح و عشا  هیار توصیبس، حوقله همان ال حول وال قوت اال باهللا است

  .ن دو ذکر خوانده شودیخارج شدن از حالت نماز ا قبل از

، وم ولدته أمهیوم عشراً خرج من ذنوبه کیمن بسمل وحولق کل «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

وکان أعظم عند اهللا ، منها الجنون والجذام والبرص والفالج، ن باباً من البالءیودفع اهللا عنه سبع

ن ألف یووکل اهللا تعالى به سبع، حجۀ االسالمبعد ، ن حجۀ وعمرة متقبالتیتعالى من سبع

از ، د هرروز ده مرتبهیکه بسمله و حوقله بگو یکس«ی عنی] 8[ ».لیستغفرون له إلى اللیملک 

که از مادر متولدشده و خداوند هفتاد در بال را از او  يشود مانند روز یگناهانش خارج م

متعال بهتر است از هفتاد حج و  يخدا نزد، و فلج یسیازجمله جنون و جذام و پ، کند یدفع م

  «.او تا شب استغفار کنند يکند برا یعمره مقبول و خداوند هفتاد هزار ملک را موکل م

وارد  یصۀ بن مخارق هاللیقب«: ت آمدهیدر روا، بات استیاذکار و تعق يریشگین پیسوم

، آمد گفت وشهم به او خ) ص( امبریسالم کرد و پ) ص( امبریشد و به پ) ص( امبریبر پ

رسول خدا سنم باال رفته و  يا گفت؟ صهیقب يا يچه آمد يفرمودند برا) ص( امبریسپس پ

خودت  يایدن يفرمودند برا) ص( امبریپ. . . ، ارزش شدم و یام ب ف شدم و نزد خانوادهیضع

م یسبحان اهللا العظ، ن را حفظ کن و سه مرتبه بعد از نماز صبح بگو سبحان اهللا وبحمدهیا

و جذام  ياز کور يشو یمن میا یین کلمات را بگویاگر ا، وبحمده وال حول وال قوة إال باهللا

  [9[ ».و فلج یسیو پ

تخم إذا أکل یال «: ت درباره آب آسمان آمدهیدر روا، ن درمان آب آسمان استیچهارم

مبتال به ن را بخورد یکه ا یکس«ی عنی] 10[ »به الفالجیصیوال ، حیتأذى بالریوال ، وشرب

  «.شود یشود و مبتال به فلج نم یشود و مبتال به باد و درد متحرك نم یپوده معده و تخمه نم

السنا لقابلوا  یلو علم الناس ما ف«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است ین درمان سنا مکیپنجم

فالج إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون وال، أما، ن من ذهبیکل مثقال منه بمثقال
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وأصفر وأسود  یلج کابلیجعل معه هلیال نوى له و يب االحمر الذیؤخذ مع الزبیو. واللقوة

د یوهو س. ت إلى فراشک مثلهیق مقدار ثالثۀ دراهم وإذا أویؤخذ على الر، یأجزاء سواء

وجود دارد هر مثقال از  یتیچه خاص یاگر مردم بدانند که در سنا مک«ی عنی] 11[ ».ۀیاالدو

و جذام و جنون و فلج و لقوه  یسیاز بهق و پ یمنیهمانا ا، دندیخر یآن را با دو مثقال طال م

له یله زرد و هلیو هل یله کابلیهسته و همراه آن هل یز قرمز بیر با مویبگ) را یسنا مک. (است

ن یا. اندازه مصرف کنن یناشتا به اندازه سه درهم و موقع خواب همي، طور مساو اه بهیس

ن یبات ایترک یت از کتاب مکارم االخالق است و سند ندارد ولین روایا ».د داروها استیس

از ، لهیمهم هستند مانند سنا و هل ياند و از داروها دشدهییگر تأیات دیدارو هرکدام در روا

گانه  مرکبات دهن دارو مرکب دهم از یا. داده است یجه خوبیشده و نت ن دارو تجربهیا یطرف

درمان  یاست ول یپوست يها يماریشتر درمان بیه است و بید االدویاست و نام آن س یاسالم

است  يریشگیپ یند که سنا مکیفرما یت مین روایابتدا در ا) ص( امبریپ. فلج هم هست

با توجه به . شود یل به درمان میبات جمع گردد تبدین ترکیند اگر سنا با ایفرما یسپس م

باشد و  يادیز يها يمارید درمان بین دارو بکار رفته بایه در مورد اید االدویر سیکه تعبنیا

ن یما ا. شوند ین دارو درمان میاست که با ا ییها يماریکه ذکر شد حداقل ب ییها يمارین بیا

. م که امروزه درمان ندارندیکن یه میو بهق توص یسیس و اگزما و پیازیپسور يدارو را برا

ت یدر روا، شود یو انگشتانش خورده م ینیاست که فرد مبتال ب يمسر يماریک بیجذام 

با فرد «ی عنی] 12[ »نه قدر ذراعینه وبیکون بیکلم الرجل مجذوما إال أن یوکره أن «: آمده

ن یهمچن،  ».ن شما فاصله باشدیزه بیک نیاندازه  نکه حداقل بهیصحبت نکن مگر ا یجذام

د مانند یبا یفرار کردنت از فرد جذام«ی عنی] 13[ »فرارك من األسدفر من المجذوم «: آمده

عقوبت  یح است و نوعیزشت و قب يها يماریجزو ب يمارین بیا ».ر باشدیفرار کردن از ش

  .شود یمحسوب م
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باشد  یید همان کشمش پلویهسته است که شا یز قرمز بیو مو یمک يبات دارو سنایترک

تر و نوعاً  له زرد درشتیاز هل یله کابلیهل. اه استیله سیهل له زرد ویو هل یله کابلیو هل

 يا له زرد اگر بماند رنگ آن قهوهیهل. زتر و زردرنگ استیله زرد ریرنگ است و هل يا قهوه

له زرد اشتباه یاز هل یله کابلیص هلینداشته باشد در تشخ یکاف ییشود و اگر فرد آشنا یم

رو  نیازا، اشتباه کند و دارو اثر نکند يدر داروسازتواند سبب شود که  ین میکند و ا یم

هستند عجله نکنند و پس از مطالعه  یطب اسالم يریادگیکه در حال  یم کسانیکن یه میتوص

ند وگرنه یاقدام به ساخت دارو نما يف داروسازیق و آشنا شدن با داروها و ظرایکامل و دق

فکر کنند که اشکال از  یتمام شود و بعض یممکن است به نام طب اسالم ياشتباه افراد مبتد

  .است یطب اسالم

ن چون یم همچنید هسته آن را جدا کنیم ابتدا بایاب کنیله زرد را آسیم هلیاگر بخواه

اب یتر آس شود بهتر است تا حد ممکن خشک باشد تا راحت یاب میار سخت آسیکشمش بس

ده گرم صبح و ده ، است) گرم حدود ده گرم 9٫75( ن دارو سه درهمیمقدار مصرف ا. گردد

ن یمصرف ا. د استیمؤثر و مف ین دارو سخت است ولیخوردن ا، گرم شب مصرف شود

ن دارو را یتوان ا یم. د مصرف کردین دارو را تا زمان درمان بایا. شود یدارو سبب اسهال م

از  یشده است چون بعض هید کپسول از مواد سالم تهیکه بدان یدر کپسول هم قرار داد به شرط

  .شود یها از خوك درست م کپسول

شکوت الى الرضا «: ت آمدهیدر روا، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویششم

قال الدواء ؟ قلت وما هو؟ ن أنت من دواء أبىیمن الفالج واللقوة فقال ا یه السالم داء باهلیعل

ی عنی] 14[ ».فانها تعافى باذن اهللا تعالى الجامع خذ منه حبۀ بماء المرز نجوش واسعطها به

امام فرمودند ، همسرم که مبتال به لقوه و فلج بود يماریاز ب) ع( ت کردم به امام رضایشکا«

اندازه  جامع به يامام فرمودند از دارو؟ ستیعرض کردم آن چ؟ پدرم يد از داروییکجا
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 يدرمان خواهد شد به اذن خدا، زیاش بر ینیر و با آب مرزنجوش در بیدانه گندم بگ کی

  «.متعال

ن دارو یا. م قطره مرزنجوش جامع که درمان لقوه و انواع فلج استییگو ین دارو میبه ا

اندازه  هر بار استفاده به يبرا، است) ع( جامع امام رضا ياز آب مرزنجوش و دارو یبیترک

م که جمعاً یکن یحل مرا در سه قطره آب مرزنجوش ) ع( جامع امام رضا يک گندم از داروی

ن دارو سوزناك است یا، میزیر یدو قطره م ینیشود چهار قطره و هر شب در هر سوراخ ب یم

ر از لقوه و فلج هم یگر غید يها يماریب ياست و برا یخوب يدارو یکند ول یت میاذ یو کم

ن دارو یا، مغز يها يماریو کل ب ینیاند و احتقان ب که به کما رفته یمارانید است مانند بیمف

  .ک تا دو هفته استین یکند و طول درمان ب یع اثر میسر

  .261ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .210ص، خ صدوقیش، الخصال [2]

  .26ص، خ صدوقیش، الخصال [3]

  .61ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .18هیآ، سوره زخرف [5]

  .105ص، خ صدوقیش، ثواب األعمال [6]

  .256تا  255هیآ، سوره بقره [7]

  .اء التراثیط داراالح، 5ص، 84جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [8]

  .220ص، خ صدوقیش، الخصال [9]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [10]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .357ص، 4ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [12]

  .357ص، 4ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [13]
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  .89ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]
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  94/09/02 فلج 77

فلج ي، سکته مغز، اس ف فلج هستند مانند امیمشمول تعر يها يماریب یمراد از فلج تمام

  .شود یا سست میاز بدن شَل  یمیکه در آن ن ییها يماریاطفال و همه ب

 جامع امام رضا يدارو. قطره مرزنجوش جامع است، ن درمان فلجیتر ن و مهمیتر شاخص

  .شد ین دارو در جلسه قبل معرفیا. خته شودیر ینیدر آب مرزنجوش حل شود و در ب) ع(

ت بعد از قطره مرزنجوش یه ازنظر اهمیشاف يدارو، ه استیشاف ين درمان دارویهفتم

 يدرمان اول دارو) ALS( اس ال يو ا) MS( اس ام يماریع قرار دارد البته در مورد بجام

ه یشاف يدرست کردن دارو. اول است يجامع دارو يدارو يه است و در سکته مغزیشاف

د دفن کرد و هرماه که از دفن کردن آن یآن را با، سخت است و بعد از درست کردن یکم

 يماریب يبرا. کند یرا درمان م يشتریب يها يماریشود و ب یگذرد بر خواص آن افزوده م یم

. ن است که دوازده ماه دفن شودین حالت اید شش ماه دفن شود و بهتریفلج حداقل با

 يبرا«ی عنی] 1[ ». . .ث ویق والحدیفانه للفالج العت«: ت آمدهیه در روایشاف يدرباره دارو

نفع یه اثنا عشر شهرا یوإذا اتى عل«: ت آمدهیروادر ادامه  ». . .د است ویفلج کهنه و تازه مف

ت یه بالزیدهن رجلیاخذ منه قدر حمصۀ ویق بماء المرز نجوش یث والعتیمن الفالج الحد

طعم یمن الخل واللبن والبقل والسمک و یحتمیوالملح عند منامه ومن القابلۀ مثل ذلک و

، د استیلج تازه و کهنه مفف يماهه شود برا هر وقت دوازده«ی عنی] 2[ »شاءیبذلک ما 

تون و نمک یز و پاها را با روغن) در شب( ک نخود با آب مرزنجوش مصرف شودیاندازه  به

ن کار را یآن شب هم هم ين کار را بکند و فردایشب ا) ، شتر شودیتا اثر دارو ب( چرب کند

گر ید يو از غذاها یها و ماه يو سبز) اتیلبن( رید از سرکه و شیو بای) دو شب متوال( بکند

 ییچون دارو ین درمان را انجام داد ولید ایت دو روز بایطبق روا ».خواهد بخورد یهرچه م

، د اثر آن کمتر باشدیده و شایت و دقت در ساخت نرسیفین کیم هنوز به بهتریساز یکه ما م

 یاتیجزئازجمله ) ، شتریا بیک هفته یحداقل ( ابدیدرمان ادامه  يشتریبهتر است که مدت ب
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ر گاو تازه یت آن مشکل است استفاده از شیه وجود دارد و رعایشاف يکه در ساخت دارو

د ین دارو مفیرازآن در همه موارد ایا غیباشد  يتفاوت ندارد که فلج مادر زاد. ده استییزا

د همراه با آب یفلج با يه برایشاف يجامع و هم دارو ينکه هم دارویبا توجه به ا. است

د یشا، د استیمغز مف يجه گرفت که مرزنجوش براید بتوان نتیشا، استفاده شوندمرزنجوش 

هم  ید اثر درمانینداشته باشد و تنها حمال دارو به مغز باشد و شا یخود اثر درمان يخود به

اگر  یرند بهتر است ولیاگر مرزنجوش تازه باشد و آب آن را با فشردن بگ. داشته باشد

ن کار را بکنند هرچه مقدار مرزنجوش یروش جوشاندن در آب اخشک باشد و بخواهند به 

اد مانع حل شدن دارو یرا غلظت زیظ شود زیاد غلید زینبا یشتر باشد بهتر است ولیدر آب ب

  .شود یم يماریز حمل دارو به موضع بیو ن

ا یکه مبتال به فلج  یکس«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ن درمان قرآن و عوذه استیهشتم

د سوره حمد و سوره یاست بر او بخوان) درد متحرك( مفصل و باد يسم و سردیقولنج و رمات

ال  یال ترام وقدرته الت یم وعزته التید أعوذ بوجه اهللا العظیسین سپس بنوید و معوذتیتوح

سد بر ین را بنویا، ه ومن شر ما أجد منهیء من شر هذا الوجع ومن شر ما فیمتنع منها شی

و با آب باران ) باشد ید برگ هم کافیشا( ا بر چوبیا گاو و یست گوسفند استخوان سرد

] بهتر است که 3[ ».شود اگر خدا بخواهد یدرمان م، د و ناشتا و موقع خواب بنوشدیبشو

ات معتبر هم آمده که یدر روا. استفاده شود) ع( نیا تربت امام حسینوشتن از زعفران  يبرا

امروزه علم ثابت کرده که . ده شودینوشته شود و با آب شسته شود و نوش يزیدرمان چ يبرا

م که یدان یهنوز نم یول، گذارند یر میشود بر آن تأث یکه بر آب خوانده م یا کلماتیدعا 

  .شود یسازوکار نوشتن کلمات و شستن آن با آب چگونه است و چطور باعث درمان م

نزد پدرم نشسته بودم و «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ل استیعل ين درمان دعاینهم

که داشت او از پدرم  یفلج يمارینزد پدرم بود و دستش افتاده بود به خاطر ب يمرد

ن یپدرم ا، کند یادرار م یسخت او گفت پروستات هم دارد و به، ش دعا کندیخواست که برا یم
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د و پدرم یبدنم را مسح کنآن شخص به پدرم گفت با دستان مبارکتان ، دعا را به او آموخت

ن دعا را بخوان هنگام نماز شب و در حال سجود اللهم ین کار را کرد و به او فرمود ایهم ا

وضعف ، لتهیوقلت ح، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، ریل الفقیل الذلیأدعوك دعاء العل یإن

فال ، لۀ لهیفال ح وإن لم تستنقذه، دعاء مکروب إن لم تدارکه هلک، ئۀ والبالءیعمله من الخط

أس من یإلى ال یوال تضطرن، وال تثبت على غضبک، مکرك یوإله يوموال يدیا سیتحط به 

وال ، على بالئک یاللهم ال طاقۀ ل. وطول الصبر على األذى، والقنوط من رحمتک، روحک

فإنک ، کیبه أتوجه إل، ه وآلهیبک صلواتک علیک وحبیوهذا ابن نب، عن رحمتک یغنا ب

من هذه  یوخلصن يفاکشف ضر، فزعا للخائف واستودعته علم ما کان وما هو کائنجعلته م

ن یا، ا اهللایا اهللا یا اهللا ، یانقطع الرجاء إال منک، تک ورحمتکیمن عاف یۀ إلى ما قد عودتنیالبل

من به پدرم خبر دادم که آن ، نداشت یچ مشکلیشخص رفت و بعد از چند روز برگشت و ه

است و آن را ي) ماریب( ک بالیکه مبتال به  یپسرم کس يا فرمودند شخص خوب شد و پدرم

ت ین روای] در ا4[ ».ن دعایشود با ا یدرمان م، ت کندیخدا شکا يسو از مردم بپوشاند و به

ست ین کار چیم که حکمت ایدان یقاً نمیدق، د مشکلش را کتمان کندیگفته شد که فرد مبتال با

مانند سرطان است اگر  یسخت يماریکه مبتال به ب یشخص. وجود دارد یاحتماالت یول

امور  یرا بعضیز، ن صورت ممکن است درمان نشودیدر ا، خود را آشکار کند يماریب

، کند ین کار را نمیا یر دهد ولییها را تغ تواند آن یناموس خلقت هستند و هرچند خداوند م

، درمان شود مردم تحمل آن را ندارند یراحت العالج هستند و اگر به ها صعب يماریب یبعض

ن خود و خدا نگه دارد و تنها از او طلب شفا کند آنگاه یاش را ب يماریاگر فرد مبتال ب یول

سخت و  يمارین باخبر کردن مردم از بیهمچن. ک احتمال استین یا، درمان خواهد شد

خم باعث ز ن چشمیزخم شود و هم توجه و چشم سپس درمان آن ممکن است باعث جلب

  .شود يماریعود ب
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که خودش  يمبتال به فلج بود تا حد ینقل شده شخص، ش عقرب استین درمان نیدهم

گذاشتند و  یاو را در محل يروز، کردند یگران او را جابجا میتوانست جابجا شود و د ینم

فرد  نینه کرد و متوجه شد که ایب او را معایطب، دند او درمان شدهیبرگشتند د یرفتند و وقت

له یوس به ی] امروزه بعض5[. فلج او درمان شده يماریده است و در اثر آن بیرا عقرب گز

م بلکه با عقرب یش زنبور نداریدرمان با ن یدر طب اسالم یکنند ول یش زنبور درمان مین

، د که خلقت نظم نداردیگو یکند و م یاز زنادقه به امام اعتراض م یکیت آمده یدر روا. میدار

امام ، ها فقط ضرر دارند نیرا ایداشت ز ید وجود میداشت عقرب و مار نبا یظم ماگر ن

ن یست که عقرب درمان پروستات است و نه این نیمگر ای، ب هستیفرمودند شما خودت طب

ت اشاره ین روای] در ا6[. رفتیپس آن شخص پذ، اق استیبات تریاست که مار جزو ترک

افراد عقرب جمع  یبعض، درمان پروستات استفاده شود ينشده که چگونه از عقرب برا

 يماریب يمحل پروستات برا يدن آن روید مالیشا، رندیگ یکنند و روغن عقرب م یم

د خورده ید هم بایده شود و شاید خود عقرب له شود و مالید بایشا، د باشدیپروستات مف

البته ، ستیسخت ن یلیآن خ هید است و تهین زهر عقرب است که مفیاما راجع به فلج ا؛ شود

توان آن را به شکل  یا میآ، توان آن را استفاده کرد یشود که به چه شکل م ید بررسیبا

  .ق شودید تزرینکه بایا ایمصرف کرد  یخوراک

  .124ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .127ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .383صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [3]

  .اء التراثیط داراالح، 285ص، 92جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .160ص، 4جی، تنوخ یمحسن بن عل، الفرج بعد الشدة [5]

  .86ص، 2جی، طالب الطبرس یبن أب یمنصور احمد بن عل یأب، االحتجاج [6]
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  94/09/03 کبد يها يماریب، فلج 78

ات استفاده یروا یاز بعض، ک نکته ماندهیدر جلسه قبل درباره فلج کامل بحث شد و تنها 

ذلک خروج الرطوبۀ  یفف«: ت آمدهیدر روا، شود که رطوبت بدن علت ابتال به فلج است یم

ه الرطوبۀ یمۀ کمن تراه قد غلبت علیهم األمور العظیأبدانهم ألحدثت عل یت فیلو بق یالت

ر ذلک من األمراض المتلفۀ کالفالج واللقوة یط إلى غیالبله والجنون والتخلفأخرجته إلى حد 

ها نعمت  آن يشود برا یها خارج م که از دهان بچه ین رطوبتیا«ی عنی] 1[ ».وما أشبههما

خطرناك  يها يماریسبب ب یسال در بزرگ، بماند ین رطوبت در بدن باقیرا اگر ایز، است

 ییشود هر دارو یت استفاده مین روایاز ا ».ها نیو فلج و لقوه و مانند ا يشود مانند کور یم

 ید حتیو شا يریشگیپ يبرا، فل و مرکب سهیبرطرف کردن رطوبت است مانند طر يکه برا

شود و سرش هم داغ  یازاندازه آب خارج م شیاگر از دهان بچه ب. د استیدرمان فلج مف

  .حجامت نقره کرداو را هرماه  ید از چهارماهگیاست با

  کبد يها يماریب

درد ي، روز کبدیالعالج و العالج هستند ازجمله س باً صعبیامروزه تقر يکبد يها يماریب

ن است و یبزرگ و سنگ يکبد در قسمت راست شکم قرار دارد و عضو. رقان، یتیهپات، کبد

  .شود یمعده م يه گازهاین باعث تخلیافتد و ا یمعده م يوزن آن رو

کبد ، کبد معلول نحوه آب خوردن است يها يماریشتر بیات بیاز مجموعه روامستفاد 

ر کردن آب یا سرازینفس آب خوردن  کیرو  نیرا ندارد ازا یناگهان يتحمل فشار و کارها

، وال تعبوه عبا«: ت آمدهیدر روا، شود یکبد م يماریدر حلق و ناگهان آب خوردن سبب ب

ن کار سبب یرا ایز، دیر نکنیآب را در حلق سراز«ی عنی] 3] [2[ ».أخذ منه الکبادیفإنه 

 ا سه نوبتین است که آب را در دو ین روش آب خوردن ایبهتر ».شود یکبد م) دردي (ماریب

، دن آب در شب استیستاده نوشیگر ایاز علل د. دیدن بنوشیجرعه و با مک و جرعه) نفس(

روز یسبب س«ی عنی] 4[ ».الماء األصفرورث یل یام باللیشرب الماء من ق«: ت آمدهیدر روا
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که آفتاب بر  یشود و آب یکبد م ین غذا سبب چربیدن آب بین نوشیهمچن ».شود یم يکبد

ن غذا خوب یا بیدن آب قبل ینوش. شود یکبد و مشکالت صفرا م یده سبب بزرگیآن تاب

اگر  یولد یتوان آب نوش یک ساعت بعد از غذا میا چرب باشد یست و اگر غذا گوشت ین

ن غذا یدن آب بیدرباره ضرر نوش. دیتوان بعد از غذا آب نوش یا چرب نباشد میغذا گوشت 

هضم  شود که قابل یم يغذا در معده طور«ی عنی] 5[ »المعدة فجا یر فیصی«: ت آمدهیدر روا

ت آمده یدر روا یندارد ول یخوردن آب سرد مشکل. شود ین باعث فشار به کبد میا ».نباشد

ندارد و به گردش غذا در معده  يرادیخوردن آب بعد از غذا ا. خ انداختیدر آب د ینبا

  .کند یکمک م

زنند کبد  یب میا به آن آسیگذارند  یر میزهر بر آن تأث یکه غذاها و حت ين عضویاول

د آنجا یغذا از معده عبور کرد و به کبد رس یست و وقتیر نیپذ بیآس یلیرا معده خیز، است

  .گذارد یاثرش را م

گر ید يها از نشانه، صورت است يچشم و زرد يزرد، مشکالت کبد ياز عالئم ظاهر

ن یا درد در ایها و  ر دندهیدر سمت راست شکم و ز ینیگر سنگیترك زبان است و نشانه د

  .د مانند سنگ سفت استیشود و اگر دست بزن یشکم بزرگ م يروز کبدیدر س. محل است

  کبد يها يماریب 1,78

  .دارد يساز از به پاكیشه کبد نیهم، ها کبد است یر آلودگیمحل تأث نیچون اول

  آب ولرم 1,1,78

کان ) ه وآلهیصلى اهللا عل( ان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب ولرم استیاول

. نقى الکبد والمعدةیهو : قولیوکان ، جده افطر على الماء الفاتریفطر على الحلو فإذا لم ی

ن افطار یریز شیک چیشه با یموقع افطار هم) ص( امبریپ«ی عنی] 6[ ». . .ب النکهۀ والفمیطیو

ن کبد را یفرمودند ا یکردند و م یافتند با آب ولرم افطار می ین نمیریز شیکردند و اگر چ یم
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ماء « ریآب ولرم تعب يت برایدر روا ». . .کند یبو م کند و بدن و دهان را خوش یم يساز پاك

خنک  یشده و کم که ابتدا به جوش آمده سپس از حالت جوش خارج یآب یعنیآمده  »الفاتر

م آب ولرم ییم و بگویگرم کن یرا کم ینکه آب سرد و معمولینه ا، خوردن است شده و قابل

گر اگر ید عبارت به، د بتوان گفت که خوردن آب ولرم در ناشتا هم اثر مشابه داردیشا. شده

ن سبب یآب ولرم باشد ا، خورد یم یباً طوالنیکه انسان بعد از مدت تقر یین غذایاول

  .دارد يریشگیشتر جنبه پین بیا. خواه شب باشد خواه روز، شود یمعده م يساز پاك

  حجامت و فصد 2,1,78

وجع ) ع( عبد اهللا یشکوت إلى أب«: ت آمدهیدر روا، ن درمان حجامت و فصد استیدوم

به «ی عنی] 7[ ».م لوجع الخاصرةاشربوا الکاش: وقال یمن قدم یففصدن، فدعا بالفاصد، الکبد

) کند یکه فصد م یکس( امام خواست که فصاد، کبد يماریت کردم از بیشکا) ع( امام صادق

  «.پهلودرد يد برایبخور یامام فرمودند انجدان روم، د و او هم مرا از پا فصد کردیایب

إن : فقال، به من الجربیصیکثرة ما ) ع( الحسن یوشکا بعضهم إلى أب«: ت آمدهیدر روا

 یبه امام موس یکس«ی عنی] 8[ ».منىیفاذهب وافتصد من قدمک ال، الجرب من نجار الکبد

، از نجار کبد است يامام فرمودند گر، شود یمبتال م ياد به گریت کرد که زیشکا) ع( کاظم

] 9[ »إن الجرب من بخار الکبد«: آمده يگریدر نقل د ».راست فصد کن يپس برو و از پا

  .ح استینقل دوم صح يقو احتمال به »از بخار کبد يگر«ی عنی

که درمان  يدیازجمله خارش شد، است یمشکالت پوست، کبد يماریب يها از نشانه

زش پوست یکه موجب ر ییها يماریب یطورکل س و بهیازیو پسور يگر يماریشود و ب ینم

م که یا را تجربه کردهن یبخار کبد است و ا يکه ذکر شد آمده علت گر یاتیدر روا. شود یم

. شود یشود سپس خون خارج م یم اول کف مشاهده میده یدر مچ پا حجامت انجام م یوقت

) ع( تیب ن از علوم اهلیده و ایست امروزه علم بشر به آن نرسینکه ارتباط مچ پا با کبد چیا
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حجامت محل ، راست را فصد کرد يا پاید هر دو پا را حجامت کرد یا بایدرمان  يبرا. است

کعب همان محل مسح در وضو ) ، وسط مچ پا( ن تاندون عقب پا و کعب استیماب يا نقطه

راست و سمت  يمحل حجامت سمت راست پا. دانند یکعب را مفصل پا م یالبته بعض، است

محل فصد سمت  یگوشت داشته باشد ول ید کمیرا محل حجامت بایچپ است ز يچپ پا

البته فصد ، شتر رگ وجود داردیکه ب ییجا، راست است يچپ و سمت چپ پا يراست پا

حجامت حداقل سه  یاست ول یبار انجام شود کاف کیفصد . د انجام شودیک پا بایفقط در 

ن یبهتر. ک هفتهی ین سه روز الیب ید انجام شود در مدتیبار پشت سر هم و با فاصله کم با

ن نقطه از بدن با یا یطورکل به. تاس) دهه دوم( حجامت وسط ماه يحجامت برا يزمان برا

گر هم ید يماساژ و کارها، مختلف مانند بادکش يها د به روشیکبد در ارتباط است و شا

 يها ن درمانیتر ن و مهمیتر الزم به ذکر است که از شاخص. بتوان کبد را درمان کرد

  .ا حجامت مچ پا استیمشکالت کبد فصد 

و  يگر يمارین آمده بیهمچن، درمان کبد است، ت آمده که فصد و حجامت مچ پایدر روا

پس با درمان کبد از ، کبد است يماریس از بخار کبد است و بخار کبد نشانه بیازیپسور

 يها يماریدر بحث ب. ز درمان نمودیرا ن یپوست يماریتوان ب یق فصد و حجامت میطر

ا هر دو پا را ید کن راست را فص يا پایند یگو یآمده که م یاتیروا يگر يماریو ب یپوست

ا یا معلول خون است یالزم به ذکر است که خارش پوست به دو علت است . حجامت کن

جه نداد ینت) صاف کننده خون( د پوست اگر مصرف دارویدر مورد خارش شد، کبد يماریب

 یالبته برخ. میکن یا حجامت پا میه به فصد یشود علت مشکل کبد است و توص یمعلوم م

اگر علت قارچ باشد معموالً ، ا کبد نداردیبه خون  یاز قارچ است و ربط یپوست يها يماریب

ک نقطه مشاهده یدر  یطورکل ش قارچ است و بهیکه مستعد رو ییر بغل و جاهایا زیدر پا 

صورت آفت  شتر در صورت و کمر و بهیاز مشکل خون ب یناش یپوست يماریشود اما ب یم

  .شود یدهان ظاهر م
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  زمان تخلیکوتاه کردن  3,1,78

، إن مواله دخل المخرج«: نقل شده، است یکوتاه کردن زمان تخل يریشگین پیسوم

ورث منه یو، فجع منه الکبد، یإن طول الجلوس على الحاجۀ: فناداه لقمان، ه الجلوسیفأطال ف

لقمان او را ندا ، را طول داد ییم نشستن در دستشویلقمان حک يموال«ی عنی] 10[ »الباسور

لقمان  »شود یکند و سبب شقاق هم م یمار میکبد را ب یینشستن در دستشو یطوالنداد که 

ر شد و حکمت را انتخاب کرد و خداوند درباره یو حکمت مخ يامبرین پیبود که ب یکس

  «میبه لقمان حکمت داد«ی عنی] 11[﴾نَا لُقْمانَ الْحکْمۀَیولَقَد آتَ﴿: لقمان در قرآن فرموده

  سوره قدر 4,1,78

وغسلت ، دیان کتبت على فخار جد«: ت آمدهیدر روا، ن درمان سوره قدر استیچهارم

] 12[ ».برئ باذن اهللا تعالى، وشربه من به وجع الکبد، ئا من سکریه شیوجعل ف، بماء المطر

هم  ينو نوشته شود و با آب باران شسته شود و مقدار يا بر کوزه) سوره قدر( اگر«ی عنی

ن را بنوشد به اذن خدا درمان یکبد دارد اگر ا) دردي (ماریکه ب یکس، شکر به آن اضافه کنند

  .استفاده کرد) ع( نیا تربت امام حسیتوان از زعفران  ینوشتن سوره هم م يبرا ».شود یم

  شربت امام رضا 5,1,78

م دو تا شربت یسه شربت دار یدر طب سالم، است) ع( ن درمان شربت امام رضایپنجم

نوعاً ( ز و کشمشین شربت از مویا. است) ع( هم شربت امام رضا یکیو ) ع( امام صادق

ست یزعفران دارد و درست کردن آن راحت ن يادیشود و مقدار ز یدرست م) دار ز هستهیمو

اند که اگر  شان فرمودهیا، اند ه نمودهین شربت توصیار به ایبس) ع( امام رضا، بر است نهیو هز

 ين شربت برایا. شود یمن میها ا يماریب ياریاز بس ن شربت را بخوردیبعد از غذا ا یکس

ن شربت در حال حاضر در یا. د استیهضم غذا هم مف يد است و برایکبد هم مف يماریب
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 از آن يد مقدارین شربت سفت است و بایا. شود ید میز توسط آستان قدس تولیمشهد و ن

  .دیوان آب حل کرد و نوشیک لیرا در ) ک قاشقیحدود (

فإذا فعلت ، فاشرب من هذا الشراب مقدار ثالثۀ أقداح بعد طعامک«: ت آمدهیدر روا

وبعض . . . لتک من األوجاع الباردة المزمنۀ کالنقرسیومک ولیذلک فقد أمنت بإذن اهللا تعالى 

را بعد از ) ) ع( شربت امام رضا( نیا«ی عنی] 13[ ».أوجاع الکبد والطحال والمعاء واألحشاء

سرد و مزمن مانند  يها يماریاز ب يشو یمن میبه اذن خدا ا، وان بنوشیلاندازه سه  غذا به

  «.کبد و طحال و روده يها يماریب یو بعض. . . نقرس

  مرکب یک 6,1,78

کبد مرکب  يماریب ين درمان برایتر ن و مهمیتر شاخص، ک استین درمان مرکب یششم

کبد  يها يماریمختص درمان ب، کیمرکب . ن درمان استیازآن فصد بهتر ک است و پسی

التهاب کبد ، رقان، یروز کبدیس، تیالعالج کبد ازجمله هپات سخت و صعب يها يماریاست و ب

  .کند یدرمان م یخوب و درد کبد را به

ووجع البطن . . . انها تنفع باذن اهللا تعالى من المرة السوداء والصفراء«: ت آمدهیدر روا

و . . . مره سودا و صفرا يد است برایدارو مف نیبه اذن خدا ا«ی عنی] 14[ ». . .ووجع الکبد

توان با  ین دارو را میا. رقان هم خوب استی ين آمده که برایهمچن ». . .درد و درد کبد شکم

ها  يو سبز یماه، د از سرکهیبا، هم دارد یطین دارو شرایمصرف ا، آب هم مصرف نمود

  .ز شودیپره

  .53صی، المفضل بن عمر الجعف، د المفضّلیتوح [1]

  .157صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .381ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .383ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]
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  .اء التراثیط داراالح، 323ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .341صي، شابوریفتال ن، نیروضۀ الواعظ [6]

  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .77صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [8]

  .اء التراثیط داراالح، 128ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [9]

  .82ص، 8جی، خ طبرسیش، انیر مجمع البیتفس [10]

  .12هیآ، لقمانسوره  [11]

  .314ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [12]

  .اء التراثیط داراالح، 315ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [13]

  .75ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]
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  94/09/04 يرقان و زرد، یزخم کبد 79

  زخم کبد 1,79

ا یست و یک، چرك، زخم یتواند به معن یقرحه م، آمده »قرحۀ الکبد« ریات تعبیدر روا

کهنه که چرك در آن جمع شده و  یشده به زخم یمعن یقرحه در زبان عرب. توده باشد

  .آزاردهنده است

ت المقدس اجتمع ید هدم بیریلما خرج ملک القبط «: آمده) ع( از امام باقر یتیدر روا

ل یلۀ فلما جنه اللیربى الل یاجفقال لعلى أن، هیفشکوا ذلک إل) عی (ل النبیالناس إلى حزق

فأوحى اهللا إلى ملک الهواء أن ، وکانوا قد مضوا، تکهمیإنى قد کف: هیناجى ربه فأوحى اهللا إل

وأخبر قومه بذلک فخرجوا ) عی (ل النبیوأصبح حزق، فماتوا کلهم، هم أنفاسهمیأمسک عل

مان بن داود یما فضل سل: نفسه یفقال ف، العجب) عی (ل النبیودخل حزق، فوجدوهم قد ماتوا

فخشع اهللا وتذلل ، فخرجت قرحۀ على کبده فأذته: قال؟! ، ت مثل هذایعلى وقد أعط یالنب

ففعل ، ن فحکه على صدرك من خارجیأن خذ لبن الت: هیفأوحى اهللا إل، وقعد على الرماد

ب یتخر يقدس برا يسو کرد به یلشکرکش) مصر( پادشاه قبط«ی عنی] 1[ ».فسکن عنه ذلک

به آنان ) ع( لیحزق، ت کردندین مطلب شکایجمع شدند و از ا) ع( لیمردم نزد حزق، آن

شب مناجات کرد و خدا هم به او ، د تا امشب دعا و مناجات کنمیفرمود به من مهلت بده

خداوند به ملک هوا . ن ظالم را از شما دفع کردمیت کردم و شر ایفرمود من شما را کفا یوح

قوم خود ) ع( لیصبح شد حزق یوقت، ها مردند رد و همه آنیها را بگ نمود که نفس آن یوح

دچار عجب ) ع( لیافتند و حزقیها را مرده  ن ماجرا باخبر نمود و مردم رفتند و آنیرا از ا

که به من  يزین چیبر من دارد با ا يچه برتر) ع( مان بن داودیشد و با خود گفت سل

ل کرد در یپس خشوع نمود و خود را ذل، خم کبد شد و او را آزار دادپس دچار ز، شده داده

ر را یر انجینمود که ش یخاکستر نشست و خدا به او وح ين شکل که رویشگاه خدا به ایپ
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ن ماجرا یدر ا ».ن کار را کرد و خوب شدیاو هم ا، ات بمال نهیس ير و از خارج رویبگ

قت یکند در حق یم يماریخداوند انسان را مبتال به ب ینکه وقتیک نکته ا، یوجود دارد ینکات

ازهمه به فکر مراجعه به  مار شود اولیب یمتأسفانه امروزه اگر کس، خواهد یاز او م يزیچ

ن بال یکار کرده که به ا ن فکر کند چهید به ایکه در مرحله اول با یافتد درصورت یپزشک م

نند و یب یرا م يماریگر بین و در طرف دطرف انسا کیدر  يدگاه امروزیدر د. مبتال شده

را  يماریانسان و ب، خدا یکه در طب اسالم یدانند درصورت یمار شدن را معلول اتفاقات میب

مار کردن انسان ندارد بلکه یبه ب يازیکند و ن یمار مین خدا است که انسان را بیا، ندیب یم

است که انسان از غفلت خارج شود ن یا يبرا، مصلحت و نفع انسان است يدر راستا يماریب

ن مرحله درمان یاول. شده است ست بلکه حسابین یمار شدن اتفاقیب، و از گناه خود توبه کند

که  یا ظلمیشناخته شود سپس ممکن است که با جبران خسارت  يمارین است که علت بیا

تفاق افتاد ترك ا) ع( لیحزق يالبته آنچه برا. ز برطرف شودیاو ن يماریانسان مرتکب شده ب

ا تکبر یکه دچار غرور  يد بتوان گفت افرادیشا. دارد یرا عجب مراتبیبوده نه گناه ز یاول

را انجام  يامبر کاریک پی یرا وقتیز، د باشدیها مف آن يخاکستر برا ينشستن رو، اند شده

  .دارد یدهد حتماً حکمت یم

توده  ين درمان براید ایشا کند و یم یزخم کبد معرف يبرا یک روش درمانیت ین روایا

ک ، یده باشدیمخصوصاً اگر سبز و نرس، دیر را بکنیوه انجیاگر م. د باشدیو سرطان کبد هم مف

ا ینه یحدفاصل شکم و س يرون روید و از بیرین قطره را بگیا، کند یر از آن ترشح میقطره ش

ر یر انجیش. بمالند، که جمع شده یست و چرکیا کیا ورم یشامل تومور  يماریهمان محل ب

  .سوزش هم دارد ید است البته کمیهم مف یل و گوشت اضافیزگ يبرا
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  يرقان و زردی 2,79

ات یدر روا. دیآ یحساب م کبد به يها يماریشده است و از ب شناخته يماریک بیرقان ی

  .و درمان آن ذکرشده است يریشگیجهت پ يامور

ومن «: ه آمدهیدر رساله ذهب، مکث هنگام ورود و خروج از خانه است يریشگین پیاول

خرجن من یفتح بابه وال یف اول ما یالص یتاً فیدخلن بیوالصفار فال ، رقانیبه الیصیاراد ان ال 

، رقان نشودیخواهد مبتال به  یکه م یکس«ی عنی] 2[ ».فتح بابه بالغداةیالشتاء اول ما  یت فیب

در و از خانه خارج نشود در زمستان نشود در تابستان بالفاصله بعد از گشودن  يا وارد خانه

کند که در تابستان هنگام خروج  یه میت توصین روایا ».و صبح بالفاصله بعد از گشودن در

ن در زمستان و در یهمچن، دیع خارج نشوید و پس از گشودن در سریاز خانه عجله نکن

د صبح ید قیشا. دیمکث کن ید و کمیصبح هنگام ورود به خانه پس از گشودن در عجله نکن

 یخانه است و هم به معن یت هم به معنین بیهمچن، به تابستان و خروج از خانه هم برگردد

 یاحتماالت یست ولیقاً مشخص نیرقان دارد دقی يماریبا ب يا ن کار چه رابطهینکه ایا. اتاق

 يجا تر به گرم ينکه هنگام ورود به خانه در فصل تابستان انسان از جایا یک، یوجود دارد

ن در یهمچن، زند یب میرد به کبد آسیع صورت گین انتقال سریشود و اگر ا یسردتر منتقل م

سرد بهتر  يجا گرم به يرون سرد است و در انتقال از جایزمستان هم داخل خانه گرم و ب

، ک اشکال داردین احتمال یا. متعادل گردد یمکث کرد تا هوا جابجا شود و کم یاست کم

رون یط خانه با بیش وجود نداشت و در تابستان محیل سرمایند امروز وسام مانیدر زمان قد

د ینکه شایگر ایاحتمال د. باشد يگریز دید علت چیپس شا، مالحظه نداشت تفاوت قابل

ب یز به انسان آسیع وارد خانه شود آن چیدر خانه وجود دارد که اگر انسان سر يزیچ

 یخال ید بتوان گفت که اگر خانه مدتیشا، زند یب نمیز آسیاگر مکث کند آن چ یزند ول یم

م به ما یشود و اگر زمان ورود فوراً وارد شو یطان در خانه جمع میا شیکروب یباشد م

ا کم یشوند  یها جابجا م نیم با ورود و خروج هوا ایصبر کن یاگر کم یزنند ول یب میآس
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ک سقف است و یدر هوا و نزدطان یات آمده که شیدر روا. زنند یب نمیشوند و به ما آس یم

کروب تنها از راه در ین جن و میهمچن، کروب هم در هوا وجود داردیم که میدان یامروزه م

تواند وجود داشته  یهم م يگریالبته احتماالت د. ا خارج شوندیتوانند به خانه وارد  یم

  .باشد

جعفر  یأب ت معیتغد«: ت آمدهیدر روا، است) کبوتر ینوع( ن درمان گوشت قطایدوم

طعم یأمر أن یعجبه وکان یه السالم یعل یإنه مبارك وکان أب: ه السالم فأتى بقطاة فقالیعل

او قطا  يو برا) ع( غذا خوردم با امام باقر«ی عنی] 3[ ».نفعهیشوى له فإنه یرقان یصاحب ال

ن غذا را دوست داشت و پدرم دستور ین مبارك است و پدرم ایآوردند و امام فرمودند ا

  «.د استیش مفین برایرا ایز، ان کنندین را بدهند و بریرقان دارد ایکه  یداد بره کس یم

وعلى ، رقانیتعلق على صاحب ال«: ت آمدهیدر روا، نه استین درمان سوره بیسوم

رقان و یکه  یرا بر کس) نهیسوره ب(«ی عنی] 4[ ».شربا من مائهایبعد ان ، نیاض العیصاحب ب

ز با زعفران یتم ینه را در ظرفیسوره ب ».دن آب آنیزان کنند بعد از نوشید دارد آویمروار آب

  .د و از آب آن بنوشدیسد و بشویگر بنویز دیا چی

ه یکنا نختلف الى الرضا عل«: ت آمدهیدر روا، ار بادرنج استین درمان پوست خیچهارم

ر بادرنج فقشره ثم ایرقان فقال خذ خیام شاب منا الیوما من االیه یالسالم بخراسان فشکا إل

وم مقدار رطل فاخبرنا الشاب بعد یق کل یام على الریاطبخ قشوره بالماء ثم اشربه ثالثه أ

در ) ع( نزد امام رضا«ی عنی] 5[ ».ن فبرأ باذن اهللا تعالىیذلک انه عالج به صاحبه مرت

ار یفرمودند خامام ، رقانیت کرد از یبه امام شکا یاز روزها جوان يم و روزیرفت یخراسان م

ن یر و پوست آن را بکن سپس پوست آن را با آب بپز سپس به مدت سه روز ایبادرنج بگ

آن جوان به ) ، گرم 418مثقال حدود  91( ک رطلیهرروز ناشتا و به مقدار ، آب را بخور

ما  ».متعال يبه اذن خدا، ن آب درمان کرد و خوب شدیما خبر داد که بعدازآن دو بار با ا

  .است ياریار بادرنج چه خیم که مراد از خیق نکردیحقهنوز ت
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ن وصفرة یوصفرة الع. . . وهو نافع«: ت آمدهیدر روا، ن درمان مرکب چهار استیپنجم

. . رقانیرنگ و  يچشم و زرد يزردي. . . د است براین مفیا«ی عنی] 6[ ». . .رقانیاللون وال

  .کتاب آمده استشتر درباره مرکب چهار در جلد دوم یحات بیتوض ».

رقان والحمى یهو نافع لما ذکر ولل«: ت آمدهیدر روا، ک استین درمان مرکب یششم

رقان و تب سخت و ی يد است و برایآنچه گفته شد مف ين برایا«ی عنی] 7[ »دةیالصلبۀ الشد

ک در یشتر درباره مرکب یحات بیک است و توضیرقان مرکب ین درمان یتر شاخص »دیشد

  .آمده استجلد دوم کتاب 

د یدر آن آمده و شا يد است چون کلمه زردیبچه مف يزرد ياحتماالً مرکب چهار برا

 یها از سنا مک بچه يزرد يتوان برا ین مید باشد و همچنیار بادرنج هم مفیک و خیمرکب 

  .دیزیدردهان بچه بر يخور يک قاشق چایرا دم کرده و  یسنا مک، استفاده کرد

  .553ص، 2ج، محمد بن خالد البرقىأحمد بن ، المحاسن[1]

  .40ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرسالۀ الذهب[2]

  .312ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[3]

  .315ص، 4جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل[4]

  .72ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[5]

  .78ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[6]

  .75ص، اتیسابور الز ابن، طب األئمۀ[7]
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  94/09/28 طحال يها يماریب 80

  طحال يها يماریب

خصوص  از اخالط چهارگانه به یز بعضیرا محل سرریمهم در بدن است ز يطحال عضو

. خون است یا صافیکننده  هم معروف است که طحال صاف يدر طب امروز، سودا است

ن اجزا عمر یا، گر استید يزهایپالکت و چ، دیگلبول سف، از گلبول قرمز یبیخون ترک

د از خون خارج گردد یعات باین ضایشوند و ا یتلف م یا در اثر عوارضیدارند و  يمحدود

طحال  يها يماریات بیمستفاد از روا. کند طحال است یها را از خون جدا م نیکه ا يو عضو

  .طحال يزیر خون، درد طحال، ورم طحال، سه تا است

  ورم طحال

  .شود یطحال بزرگ م يمارین بیدر ا

  درد طحال

واره شکم و ین معده و دیطحال در سمت چپ شکم و باالتر از معده قرار دارد و ب

  .د استین درد معموالً شدیا. واره شکم استیده به دیچسب

  طحال يزیر خون

کند بلکه  ینم يزیر البته خود طحال خون، است يزیر ع طحال خونیو شا یاساس يماریب

، باره وجود دارد نیدرا یاحتماالت، طحال است يماریاست که نشانه ب يزیر خون یمراد نوع

. است ییتنها ا بهین است که مراد خروج خون از مقعد و همراه با مدفوع یک احتمال ای

شود  یدچار خلل م یگاه یمرده و رسوبات خون است ول يفه طحال خارج کردن اجزایوظ

 يمارین بیات به ایدر روا، کند یود خون را خارج ما خیبات زنده و سالم خون و یو ترک

، هم وجود دارد يگریاحتمال د. طحال است يزیر شود و مراد همان خون یطحال گفته م

مختلف بدن باشد مانند  ياز اعضا يزیر خون، طحال يزیر ممکن است مراد از خون

ن یدر ا، از انواع سرطان خون است یکین یا، گرید يلثه و اعضا، چشمی، نیب يزیر خون
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خون ي، زیر ن علت در صورت بروز خونید و به همیآ ین مییزان پالکت خون پایم يماریب

ها با  پالکت، است يزیر از خروج خون در اثر خون يریفه پالکت جلوگیوظ. دیآ یبند نم

در طحال  یگاه. بندد یدهند که راه خروج خون را م یل میرا تشک یگر بافتیکدیدن به یچسب

ن آمدن ییکند و سبب پا یخون را خارج م يها د و طحال پالکتیآ یبه وجود م یمشکل

ن از ید و ایآ یخون بند نمي، زیر ن حالت در صورت بروز خونیدر ا، شود یپالکت خون م

امدن خون و یاند که بند ن افتهیاد دریقات زیامروزه بعد از تحق. سرطان خون است يها نشانه

ي، زیر م به خونیز در قدیات و نیون به علت مشکل در طحال است و در رواسرطان خ

  .شد یطحال گفته م يماریب

  طحال يزیر درمان خون

 يزیر انواع خون يشود که تره جلو یات استفاده میاز مجموع روا، ن درمان تره استیاول

دکننده یتره تول دم کهیجه رسین نتین بنده به ایبنابرا، ریبواس يزیر خون یرد حتیگ یرا م

با توجه . ساز هم هست تره خون یبه عبارت، از خون است یپالکت است و پالکت هم بخش

، روده يزیر خون، دماغ شود مانند خون يزیر مبتال به خون یهرگاه کس، ت ترهین خاصیبه ا

 ییا دارویا خود تره است یاو  يدرمان مؤثر براي، زیر گر انواع خونیرحم و د يزیر خون

البته علت . شده است لیمانند قرص خون که عمدتاً از تره و آب تره تشک، که تره داشته باشد

لثه به علت جرم دندان است و باال بردن  يزیر مثال خون يهم مهم است برا يزیر خون

ن است یمهم ا یتواند در بند آمدن خون مؤثر باشد ول یزان پالکت با مصرف تره هرچند میم

 يزیر که کمبود پالکت دارند و دچار خون یما معموالً به کسان. ودکه علت برطرف ش

  .گرم تره مصرف کنند 250تا  200 يم که روزیکن یه میشوند توص یم

إنه به : لیفق، فسأل عنه) ه السالمیعل( الحسن یاشتکى غالم إلى أب«: ت آمدهیدر روا

از  یکی«ی عنی] 1[ ».الدم ثم برأاه فقعد یفأطعمناه إ، امیأطعموه الکراث ثالثۀ أ: طحاال فقال

) گرانید؟ (دارد یامام فرمودند چه مشکل، ت کردیبه امام شکا) ع( غالمان حضرت امام کاظم
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پس ، سه روز، دیامام فرمودند به او تره بده، طحال داردي) ماریب( به امام عرض کردند که

مار یده کردند که بت مردم تنها مشاهین روایبا توجه به ا ».خون او بند آمد و خوب شد

جواب دادند ، ده بودندیمار پرسیاست و در پاسخ سؤال امام که از مشکل ب يزیر دچار خون

و بند  يزیر مردم واضح بود که مشکل خون يم براین در قدیبنابرا، که مبتال به طحال است

  .امدن خون معلول مشکل طحال استین

تواند منجر  یم، کار بماندینشود و پالکت خون ب يزیر انسان دچار خون یاگر مدت طوالن

ها شود که در اصطالح به آن غلظت خون  رگیها و مو خون در رگ يجا یبه انعقاد ب

د پالکت یتول يبرا. آن خواب رفتن و سرد شدن دست و پا است يها ند و از نشانهیگو یم

. شود ید مید در روده تولیمف يها ين در روده توسط باکتریتامین ویاز است و این K نیتامیو

ن یروده را از ب يها ين باکتریآسپر، شود یز مین تجویق کردن خون آسپریرق يامروزه برا

صاف کننده  يدارو یدر طب اسالم. شود یرو سبب کاهش پالکت خون م نیبرد و ازا یم

دن یرسد که از چسب یبه نظر م ینشده ول یدقت بررس سم آن بهیم که هنوز مکانیخون دار

را یشود ز یباز زالو استفاده م یدر طب سنت. کند یم يریها و انعقاد خون جلوگ پالکت يجا یب

البته استفاده از ، ق کننده و ضد انعقاد خون استین وجود دارد که رقیدر بزاق زالو ماده هپار

  .ات وارد نشده استیزالو در روا

، فقلنا به طحال؟ ن هویأ: فقال) ، ع( الحسن یاشتکى غالم الب«: آمده يگریدر نقل د

از غالمان امام  یکی«ی عنی] 2[ ».فأطعمناه فعقد الدم ثم برئ، امیأطعموه الکراث ثالثۀ أ: فقال

، طحال دارد يماریبه امام عرض کردند که او ب، امام فرمودند کجاست، مار شدیب) ع( کاظم

 ».نعقد شد و خوب شدم و خون او میبه او تره داد، دیامام فرمودند سه روز به او تره بده

  .ا پختهیندارد که تره خام مصرف شود  یتفاوت

ائه یه رجل من اولیشکا إل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان تره پخته با روغن زرد استیدوم

وم شرا حتى اشرف على الهلکۀ فقال له یزداد کل یوجع الطحال وقد عالجه بکل عالج وانه 
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ام فانه إذا یواطعم من به هذا الوجع ثالثۀ أ یبسمن عربدا یا جیاشتر بقطعۀ فضۀ کراثا واقله قل

شان از یبه ا) ع( ا امام صادقیاز اول یکی«ی عنی] 3[ ».فعل ذلک برئ ان شاء اهللا تعالى

شد تا  یممکن و هرروز بدتر م يخود را درمان کرد با هر دارو، ت کردیطحال شکا يماریب

درهم نقره تره بخر و آن را خوب  کیامام فرمودند با ، ک بود تلف شودیکه نزد ییجا

در  ».ن غذا را به او بدهیرا دارد سه روز ا يمارین بیو هرکس ا یکن با روغن زرد عرب سرخ

طحال درد طحال  يمارید مراد از بیا انعقاد خون نشده و شای يزیر ت اشاره به خونین روایا

ت ین روایاست اما چون ا يماریب یدرد و هم به معن یهم به معن یرا وجع در عربیباشد ز

اد مراد همان یز احتمال به، شده سه روز تره مصرف شود است که گفته یات قبلیه به روایشب

ا یت اشاره نشده که از روغن گاو استفاده شود ین روایدر ا. است يزیر طحال و خون يماریب

ن اعراب باشد یکه از سرزم ید استفاده از روغنیشای، شده روغن زرد عرب گوسفند بلکه گفته

ر و ین در خواص شین اعراب خشک است ایاحتمال دارد چون سرزم، دارد یتیخصوص

ن اعراب ین احتمال دارد که چون امام خود در سرزمیهمچن، ر داشته باشدیها تأث روغن آن

د هم چون یشا، ا گوسفند باشدین کلمه را بکار برده و مراد صرفاً روغن زرد گاو یبوده ا

د از یز بایه امام فرمود که از روغن زرد مناطق خودش استفاده کند و هرکس نمار عرب بودیب

عنوان غذا  شده را به ت آمده که تره سرخیدر روا. روغن زرد منطقه خودش استفاده کند

  .عنوان دارو مصرف کنند نه به

 شود و امام رضا یز درست مین شربت از مویا، است) ع( ن درمان شربت امام رضایسوم

) ع( امام رضا. دید تا سالم بمانین شربت بعد از غذا استفاده کنیاند که از ا سفارش کرده) ع(

فإذا فعلت ذلک فقد ، فاشرب من هذا الشراب مقدار ثالثۀ أقداح بعد طعامک«: ندیفرما یم

وان از یبعد از غذا سه ل«ی عنی] 4[ »وبعض أوجاع الکبد والطحال والمعاء واالحشاء. . . أمنت

کبد و طحال  يها يماریب یاز بعضي. . . شو یمن میا ین کار را بکنیاگر ا، ت بنوشن شربیا

  «.درون بدن يو روده و اعضا
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) ع( از خراسان نزد امام سجاد يمرد«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استین درمان یچهارم

حاصل  ید تا فرجیمن دعا کن يبرا، آمده و عرض کرد که نزد شما آمدم به خاطر درد طحال

قل ادعوا ﴿س و بنوش یه را با زعفران و آب زمزم بنوین آیامام دعا کردند و فرمودند ا، شود

ا ما تدعوا فله االسماء الحسنى وال تجهر بصالتک وتخافت بها وابتغ یاهللا أو ادعوا الرحمن أ

له  کنیالملک ولم  یک فیکن له شریتخذ ولدا ولم یلم  يوقل الحمد هللا الذ﴿ ﴾الین ذلک سبیب

هفت ، چپ يزان کن بر بازویس و آوی] و بر پوست آهو بنو5[﴾رایمن الذل وکبره تکب یول

ابد ال س س س ح ح د م کرم ل له ومحى حح هللا صره ر ححب سى ی ین میدرد تسک، روز

د چون در ی] شا6[ ».وا مسعوف تمیصرس هوبوا امیحجحت عشره به هک ان عنها ح حل 

پوست آهو امر کردند  يشده امام به نوشتن رو ینوشتن استفاده م يآن زمان پوست آهو برا

چون در آن زمان کاغذ بوده  یاز طرف، ح استیکاغذ هم نوشته شود بازهم صح يو اگر رو

ش ین مسئله را مورد آزمایتوان ا یدرهرحال م، باشد یپوست آهو الزام يد نوشتن رویشا

  .قرار داد

دخلت على الرضا «: ت آمدهیدر روا، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویپنجم

متلبدا عن شدة وجعه  يت مسهرا واظل نهاریالطحال اب یه وجعا فیه السالم فشکوت إلیعل

خذ حبۀ منها بماء بارد : ر انه قالیۀ المتقدم ذکرها غیعنى االدوین أنت الدواء الجامع یفقال ا

ت کردم به یشکا«ی عنی] 7[ ».به فسکن ما بى بحمد اهللا تعالى یوحسوة خل ففعلت ما امرن

، روز خمارم از شدت درد توانم بخوابم و تمام یکه نم ییاز درد طحال تا جا) ع( امام رضا

ک یر و با یا جو از آن بگیدانه گندم  کیاندازه  به، جامع يد از داروییامام فرمودند کجا

  «.افتین ین کار را کردم و دردم تسکیا، بخور ک جرعه سرکه همیجرعه آب سرد بخور و 

ن دو درمان در کتاب مکارم االخالق یا، ه هستندیه قرآن و رقیدرمان ششم و هفتم آ

 يمارینکه نوشته شود و بر موضع بیا اید خواند یا بایها را  نیا، است و چندان اعتبار ندارد

  .زان شودیآو
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  .190ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[1]

  .178صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[2]

  .30ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[3]

  .41ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل[4]

  111تا  110ه یآ، سوره اسراء[5]

  .29ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[6]

  .90ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[7]
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  94/10/01 معده يها يماریب 81

ق یهم از طر یکروبیم يها يماریب یحت، ها معده است يماریاساس کل ب یدر طب اسالم

معده خانه «ی عنی] 1[ »ت الداءیالمعدة ب«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، شوند یمعده وارد بدن م

کُلُواْ واشْرَبواْ والَ ﴿: طب آمده یمعرف ين در قرآن در راستایهمچن »ها است يماریب

م معده و دستگاه یاگر اسراف کن ».دیاسراف نکن ید ولید و بنوشیبخور«ی عنی] 2[﴾تُسرِفُواْ

اگر معده سالم باشد و . ندیآ یها به وجود م يماریه بیند و به دنبال آن بقیب یب میگوارش آس

در طب . ابتیود مانند دش یها دچار نم يماریاز ب ياریغذا را خوب هضم کند انسان به بس

البته ، است یند ضربان قلب آهنگ سالمتیگو یدانند و م یم یقلب را اساس سالمت يامروز

انسان هم سالم و از  يکه معده سالم باشد و غذا یتا وقت. ستیاساس ن یقلب مهم است ول

ا یکه معده را سالم نگه دارد  يزیرو چ نیازا، بات باشد بدن انسان هم سالم خواهد بودیط

  .دارد يا ژهیت ویگوارش اهم یطورکل ت کند و بهیتقو

  ر بکار روفته درباره معدهیتعاب

مثال آمده  يبرا، ات آمده استیدر روا یر مختلفیمعده تعاب يها يماریدر مورد معده و ب

، پرز معده است ا سبب رشد، یکند یم یا معده را دباغ، یکند یت میز معده را تقویکه فالن چ

  .برد یمعده پ يازهایتوان به مشکالت و ن یات مین روایاز ا، معده است یا سبب نرمی

در اصل  یمعلوم نشده ول یطور قطع ست هنوز بهیقاً چیمعده دق ینکه دباغیا، معده یدباغ

 ین کار ابتدا رطوبت اضافیدر ا، شود یوانات و چرم انجام میدر مورد پوست ح یدباغ

ن اتفاق ید در معده هم همیشا، کنند یآن را برطرف م یرند و عفونت و آلودگیگ یپوست را م

رند یگ ین است که ورم و پوف پوست را میشود ا یانجام م یکه در دباغ يگریکار د. افتد یم

ن کار ید در معده هم همیشا. حال مستحکم شود نیکدست و نازك و درعیتا صاف و 

ل یشود و به چرم تبد یپوست دباغ یوقت. شود یصاف و مستحکم مرد و معده یگ یصورت م

معده  یاز طرف، آورد یدوام م یط سخت و در زمان طوالنیار مقاوم است و در شرایشود بس
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ن رطوبت و یهمچن، د مقاوم باشدیدارد و با يادیت و حرکت زیپرکار است و فعال يهم عضو

  .هم نداشته باشد یآلودگ

  :کنند یم یدباغکه معده را  ییزهایچ 1,81

  باقال با پوست 1,1,81

: ت آمدهیدر روا، کند خوردن باقال باپوست است یم یکه معده را دباغ يزین چیاول

دم امام یشن«ی عنی] 3[ ».دبغ المعدةیفانه ، کلوا الباقالء بقشره: قول) یع( سمعت أبا عبد اهللا«

 ».کند یم یدباغن معده را یرا اید زیند باقال را باپوستش بخوریفرما یم) ع( صادق

، ها در آن قرار دارند ه که دانهیاد مراد پوست خود دانه باقال است نه آن پوست اولیز احتمال به

نکه یت و ایبا توجه به ظاهر روا، البته احتمال هم دارد که مراد استفاده از هر دو پوست باشد

درمان استفاده کرد و اگر هم  يد باقال را پخته برایپس با، کنند یمردم باقال را پخته مصرف م

م و به یتفت ده یم بهتر است که آن را کمیم استفاده کنیاب شده بخواهیاز باقال خشک و آس

شدن  یباعث سم ییایمیمتأسفانه استفاده از کود ش. م تا خام نباشدیق استفاده کنیشکل سو

زتر است و در یکه ر یشود و بهتر است که مردم از باقال بوم یت میباقال و بروز حساس

ت یکه به باقال حساس یمشکل کسان. مصرف کنند، نشده استفاده ییایمیپرورش آن از کود ش

ن یبنابرا، کند یاد میات آمده که باقال خون را زیدر روا یاست از طرف یخون صفرا و کم، دارند

 توان گفت که علت آن استفاده از ین افراد است و میباعث بروز مشکل در ا يگریعامل د

مند به  شرفته مردم عالقهیو پ یغرب يا مخصوصاً کشورهایامروزه در دن. است ییایمیکود ش

گر یمورد د. شود ید میتول ییایمیهستند که بدون کود و سم ش یعیاستفاده از محصوالت طب

ن یات برخالف ایدر روا یست ولیحافظه خوب ن ين مردم معروف است که باقال براینکه بیا

  .د استیحافظه مف يشده که باقال برا گفته یآمده و حتانه یباور عام
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  شنیآو 2,1,81

شن یآو«ی عنی] 4[ »دبغ المعدةیان الصعتر «: ت آمدهیدر روا، شن استین مورد آویدوم

شن سبب یاند آو شتر گفتهیشن آمده بیکه درباره آو یاتیالبته روا ».کند یم یمعده را دباغ

ن یدر ا، کند یم یشده که معده را دباغ گفته تین روایدر ا ی] ول5شود[ یش پرز معده میرو

گر ید يشن شام درجاهایگردد البته آو یشن شام اطالق میت کلمه صعتر آمده که به آویروا

تجربه  یاست ول يرازیشن شیآوی، شن شامیشن به آوین نوع آویتر کینزد، هم وجود دارد

دارد لذا اگر امکان داشته باشد بهتر است که  يشتریار بیاثر بس یشن شامینشان داده که آو

  .ه و مصرف شودیته یشن شامیآو

  ه آنیبا پ انار 3,1,81

د یزیدبغ المعدة ویکلوا الرمان بشحمه فإنه «: ت آمدهیدر روا، ه انار استین مورد پیسوم

را ) هوش( کند و ذهن یم یرا معده را دباغید زیه آن بخوریانار را با پ«ی عنی] 6[ ».الذهن یف

با توجه . شود یپوست از پوست انار استفاده م ید که در دباغیجالب است بدان ».کند یاد میز

. ت را نداشته باشدین خاصیا ییتنها ه بهید پید باهم مصرف شوند و شایه بایت انار و پیبه روا

پوست  یکیانار دو نوع پوست دارد ، دیات آمده که انار را باپوست آن بخوریروا یدر بعض

، انار قرار دارد يها ن دانهید که بیسف يها هیال یکیست و یخوردن ن باً قابلیکه تقر یرونیب

که  یاتیدر روا. د و نازك استیه سفین الیهم، اد مراد از خوردن انار باپوستیز احتمال به

ن ید بیه انار همان بخش سفیپ، ه انار شدهیازنظر سند معتبرتر هستند اشاره به خوردن پ

مزه است و دهان را  را تلخیمشکل است ز یالبته خوردن آن کم، ها است دانهوه و یپوست م

م عالوه بر باقال و یتوان یم میمعده دارو درست کن يم برایالبته اگر بخواه. کند یخشک م

ن یدر ا. شده استفاده کرد صورت خشک ه انار را بهیدانه انار و پ، تر ذکر شد شیشن که پیآو

اما در ، شود ین شامل همه انواع انار میبنابرا، نیریا شیار ترش باشد ن نشده که انییت تعیروا

کلوا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ «: ت آمدهیدر روا، شده ن مسئله اشارهیبه ا يگریت دیروا
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 کند و ذهن یم یرا معده را دباغید زیه آن بخوریخوش را با پیانار م«ی عنی] 7[ ».للمعدة

  .ن آمدهیریهم انار ش يگریت دیالبته در روا ».کند یاد میرا ز) هوش(

انار را باپوستش «ی عنی] 8[ »فانه دباغ البطن، کلوا الرمان بقشره«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

د مراد معده یشا، ت اشاره به شکم شدهین روایدر ا ».کند یم یرا شکم را دباغید زیبخور

  .شود یمعده هم مد هم مراد کل دستگاه گوارش باشد که شامل یباشد و شا

قُولُ هو دباغُ الْمعدةِ و یأْمرُ بِذَلک و یأْکُلُ الرُّمانَ بِشَحمه و یأَنَّه کَانَ «: ت آمدهیدر روا

] 9[ ». . .لُوهسقَطَ فَتَتَبعوه فَکُ يا ء یها حبۀٌ منَ الْجنَّۀِ فَإِذَا شَذّ َمنْها شَیس منْ رمانَۀٍ إِلَّا و فیلَ

کردند و  ین کار امر میفرمودند و به ا یل میه آن میانار را با پ) عی (حضرت عل«ی عنی

اگر ، از بهشت دارد يا نکه دانهیکه مگر ا يست انارین، معده است ین دباغیفرمودند که ا یم

  «) .باشد ین همان دانه بهشتید ایشا( دید و بخوریریش متفرق شود آن را بگیها دانه

که انار  یکس«ی عنی] 10[ »منْ أَکَلَ الرُّمانَ بِشَحمه دبغَ معدتَه«: ندیفرما یم) عی (امام عل

  «.کند یم یاش را دباغ ه آن بخورد معدهیرا با پ

فؤادى وکثرة التخمۀ  یه السالم ثقال اجده فیشکوت الى أبى عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

ت کردم به امام یشکا«ی عنی] 11[ »ذا الرمان الحلو وکله بشحمهفقال تناول من ه یمن طعام

ي) ریو س ینیاحساس سنگ( اد هم مبتال به تخمهیکه در دل دارم و ز ینیاز سنگ) ع( صادق

ن یدر ا »ه آن بخورین بخور و با پیرین انار شیامام فرمودند از ا، شوم از غذا خوردن یم

 یعن، یه آنیخوردن انار با پ يگریامر به خوردن انار و د یکیت دو امر وجود دارد یروا

  .ت را دارندین خاصین دو حالت ایهرکدام از ا

  وه بهیم 4,1,81

ی عنی] 12[ »شد الفؤاد، یدبغ المعدةیالسفرجل «: ت آمدهیدر روا، ن مورد به استیچهارم

  «.کند یت میکند و قلب را تقو یم یبه معده را دباغ«
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  بیس 5,1,81

] 13[ ».دبغ المعدةیکلوا التفاح فإنه «: ندیفرما یم) عی (امام عل، ب استین مورد سیپنجم

 یب لبنانیشتر به سیات بیدر روا ».کند یم ین معده را دباغیرا اید زیب بخوریس«ی عنی

ب یس، میکه ذکر شد درست کن يمعده از موارد يبرا یبیترک يم دارویاگر بخواه. شده تیروا

  .اب نمود و به دارو اضافه کردیخشک و آس ورق کرده و د ورقیبدون پوست را با

  سنجد 6,1,81

ی عنی] 14[ »دبغ المعدةین ویتیسخن الکلی«: ت آمدهیدر روا، ن مورد سنجد استیششم

دارند  يویکه مشکالت کل يافراد ».کند یم یکند و معده را دباغ یها را گرم م هیکل) سنجد(«

استفاده از  يبرا. سنجد استفاده کنندخوب است از ، ا دفع گلوکزین یدفع پروتئی، ازجمله تنبل

  .هم استفاده شود ست که هسته آنیاز نیمعده ن يسنجد در دارو

  ینان برنج 7,1,81

أطعموا المبطون خبز األرز «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است ین مورد نان برنجیهفتم

به «ی عنی] 15[ ».سل الداء سالیدبغ المعدة ویأما إنه ، فما دخل جوف المبطون شئ أنفع عنه

دتر از نان یمف يزیاو چ يکه اسهال دارد برا یکس، دیبده یکه اسهال دارد نان برنج یکس

رون یرا از بدن ب يماریکند و ب یم یمعده را دباغ ینکه نان برنجیوجود ندارد و ا یبرنج

 یاز بدن به علت دباغ يماریرون آمدن بید بتوان گفت که بیشا »ی.دنیرون کشیکشد ب یم

  .است يمارید معده خانه بیگو یکه م یتینه روایبه قر ،معده است

  ر گاویش 8,1,81

ه السالم ذربا یجعفر عل یشکوت إلى أب«: ت آمدهیدر روا، ر گاو استین مورد شیهشتم

، نعم مرارا: فقلت له؟ أشربتها قطی: فقال ل؟ منعک من شرب ألبان البقریما ی: وجدته فقال ل

] 16[ ».الطعام ین الشحم وتشهیتیالمعدة وتکسو الکلوجدتها تدبغ : فقلت؟ ف وجدتهایک: فقال
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ا یآي؟ ، خور یر گاو نمیامام فرمودند چرا ش، ت کردمیاز اسهال شکا) ع( به امام باقر«ی عنی

 یمعده را دباغي؟ دیدند چگونه دیامام پرس، گفتم بله مکرري؟ ر گاو خوردیحال ش تابه

 ».شود یو سبب اشتها به غذا م) کند یت میبدن را تقو( کند یاد میه را زیپ کند و قلوه یم

ر ینکه شیزند مگر ا یزود کپک م یلیرا خیمعده اضافه کرد ز ير را به دارویتوان ش ینم

م و یکن ر گاو را خشکینکه خود ما شیا ایم یشده استفاده کن هیر گاو تهیخشک خوب که از ش

  .میر استفاده کنیدارو را همراه با ش، ا در زمان مصرف داروی

  یگالب 9,1,81

ها هو والسفرجل یقویدبغ المعدة ویالکمثرى «: ت آمدهیدر روا، است ین درمان گالبینهم

] 17[ ».على الطعام یعنیأکله یومن أصابه طخاء فل، قیوهو على الشبع أنفع منه على الر، سواء

 یکسان است و گالبیبا به  یگالب، کند یت میکند آن را تقو یم یمعده را دباغ یگالب«ی عنی

که مبتال به  یکس، نکه ناشتا مصرف شودیدتر است از ایمف) بعد از غذا( ر شدنیبعد از س

معده  يبه دارو یاضافه کردن گالب يبرا ».بخورد بعد از غذا یشود گالب یو رودل م ینیسنگ

  .دیاب کرده و به دارو اضافه کنیورق کرده و خشک و آس د آن را ورقیبا

ن دارو یم ایمعده بساز یدباغ يبرا یبیترک يک دارویم یهبنا بر موارد ذکرشده اگر بخوا

 ینان برنج، ر گاویش، بیس، به، سنجد، ه آنیدانه انار و پ، شنیآو، د شامل باقال باپوستشیبا

  .باشد یو گالب

  .5صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب[1]

  31هیآ، سوره اعراف[2]

  .506ص، 2ج، خالد البرقىأحمد بن محمد بن ، المحاسن[3]

  .516ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[4]

  .516ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[5]

  .354ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[6]
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  .354ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[7]

  .543ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[8]

  .112ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[9]

  .148ص، 2جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم[10]

  .134ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[11]

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[12]

  .357ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[13]

  .361ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[14]

  .305ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[15]

  .337ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[16]

  .358ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[17]
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  94/10/02 معده يها يماریب 82

ن موارد یتوان از ا یم، شد یکنند معرف یم یکه معده را دباغ ییزهایدر جلسه گذشته چ

ل پوست به یتبد ياست که برا يکار یدباغ. ت معده استفاده کردیتقو يک دارویه یته يبرا

آن  یدگیپوس يشود و جلو یپوست گرفته م یرطوبت و آلودگ یدر دباغ، شود یچرم انجام م

ن یهمچن، شود یر میپذ حال انعطاف نیل به چرم مقاوم و مستحکم و درعیشود و تبد یگرفته م

 يات برایکه در روا يموارد. شود یکدست میشود و صاف و  یگرفته مورم پوست هم 

اگر از  یاد مصرف شود ولید به مقدار زیاند و با شده یعنوان غذا معرف معده آمده به یدباغ

 ین قرص کافیا سه عدد از ایه شود مصرف روزانه دو یته یها قرص شده مجموع آن خشک

  .است

  کند یب میکه معده را ط ییزهایچ 1,82

زه یپاك و پاک یب به معنیط، کنند یب میشده که معده را ط یمعرف يات مواردیروا در

از به پاك شدن یپرز است ن ياست و دارا یازآنجاکه معده در معرض غذا و آلودگ، است

  .دارد

  وه بهیم 1,1,82

ب یطیو، فیأکل السفرجل قوة القلب الضع«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ن مورد به استیاول

ف است و یکننده قلب ضع تیخوردن به تقو«ی عنی] 1[ ».شجع الجبانیو، ذکى الفؤادیو، المعدة

ت قلب یمراد از تقو ».کند یکند و آدم ترسو را شجاع م یز میکند و قلب را ت یمعده را پاك م

اما ازآنجاکه در ، ت در برابر ترس و دلهرهیت عضو تپنده بدن باشد هم تقویتواند تقو یهم م

ت همان یروا يت قلب در ابتدایکند پس مراد از تقو یده ترسو را شجاع مت آمیادامه روا

به را به اشکال مختلف . اش مصرف کرد د با هستهیالبته به را با، ت عضو تپنده استیتقو
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ورق کرده  ا آن را ورقیا آب آن مصرف شود یا خود به خورده شود ، یتوان مصرف نمود یم

  .دیو قرص درست کنق ید و از آن سویاب کنیو خشک و آس

از مصرف  یا نهیه به مصرف یتوص يبرا یلید گفت که دلیبه با يا چاینوش  در مورد دم

وه ین حالت میچون در ا ید آب خورد ولیوه نبایات آمده که بعد از میدر روا، میآن ندار

اما ، ه هم شدهیندارد و مانند خورش آلو است که توص یاد مشکلیز احتمال خشک است به

ن ید ایشود شا يه چایسوزانند تا رنگ بدهد و شب یم یپزند و حت یشتر میه را بچون ب

  .مشکل داشته باشد

ب یطیقوى الضعف ویک باکل السفرجل الحلو مع حبه فانه یفعل«: گر آمدهیت دیدر روا

 يف را قویرا ضعیز، اش ن با دانهیریبر تو باد خوردن به ش«ی عنی] 2[ »المعدة یزکیالمعدة و

ت آمده هم ین روایکه در ا یزکیر یتعب ».کند یاد میکند و معده را ز یو معده را پاك مکند  یم

  .است يادیز یاست هم به معن یپاک یبه معن

  یبرن يخرما 2,1,82

أن  یخبرن) یع( لیإن هذا جبرئ«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است یبرن ين مورد خرمایدوم

مرا ) ع( لیجبرئ«ی عنی] 3[ ». . .الطعامهضم یو، ب المعدةیطیو، ب النکهۀیط: یه تسع خصالیف

کند و معده را پاك  یبو م را خوش) بدن( ت دارد دهانیهفت خاص یبرن يباخبر کرد که خرما

  «. . .کند و یکند و غذا را هضم م یم

  کند یکه معده را انقا م ییزهایچ 2,82

 یزگیت پاکینها یانقا به معن، است ینقیت آمده یگر که درباره معده در روایر دیاز تعاب

م و یکن را با دستمال پاك يا شهیبار ش کینکه یمانند ا، ب استیباالتر از ط يا است و مرتبه

ار بهتر و ین صورت از پاك کردن با دستمال بسیم که در اییشه را با آب بشویبار ش کی

  .زتر خواهد شدیتم
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  آب ولرم 1,2,82

فطر على الحلو فإذا یکان ) ه وآلهیصلى اهللا عل( ان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا، آب ولرم

 امبریهرگاه پ«ی عنی] 4[ ».نقى الکبد والمعدةیهو : قولیوکان ، جده افطر على الماء الفاتریلم 

افتند با آب ی ین نمیریز شیکردند و اگر چ یافطار م ینیریبا ش، خواستند افطار کنند یم) ص(

ر ماء فاتر یت تعبیدر روا ».کند ین کبد و معده را پاك میفرمودند ا یکردند و م یولرم افطار م

 امبریدر زمان پ. خنک شده یاست که به جوش آمده سپس کم یآب یبکار رفته که به معن

ج یکه امروز را يشده نه شکر یا عسل درست میشکر ین با شکر سالم نیریش يزهایچ) ص(

ا ین یریش زید بتوان گفت که در ناشتا هم استفاده از چیشا. شود یاست و از چغندر درست م

 یدر زبان عرب یاست و حت ین حالت هم مانند روزه شکم خالیرا در ایآب ولرم بهتر است ز

  .شه فطر استیشود که مانند افطار از ر یبه صبحانه فطور گفته م

  کند یکه معده را باز م يزیچ 3,82

، بزرگ کردن و باز کردن است یافراج به معن، فرج آمدهیر یات درباره معده تعبیدر روا

تواند به  ین انفراج میشود همچن یمنفرجه گفته م) درجه 90شتر از یب( ه بازیبه زاو یدر عرب

. اول مراد است یشتر معنیالبته در مورد معده ب، و بال هم باشد یش بعد از سختیگشا یمعن

اگر ، شود مخصوصاً در مورد کودکان یمحسوب م يماریمواقع ب یکوچک بودن معده بعض

ن افراد به یما به ا. گرداند یا غذا را برمیتواند خوب غذا بخورد  یباشد نممعده کودك کوچک 

  .وه استفاده کنند از آب آن استفاده کنندیاگر نتوانند از خود م، میکن یه میب را توصیو س

  وه بهیم 1,3,82

شد یو، فرج المعدةیالسفرجل «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن بازکننده معده به استیاول

کند و قلب را  یبه معده را باز م«ی عنی] 5[ ».ا قط إال أکل السفرجلیبعث اهللا نبوما ، الفؤاد

  «.نکه به بخوردیرا مبعوث نفرمودند مگر ا يامبریچ پیکند و خداوند ه یت میتقو
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  بیس 2,3,82

] 6[ ».فرج المعدةیالتفاح «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ب استین بازکننده معده سیدوم

  «.کند یمب معده را باز یس«ی عنی

  که نضوح معده هستند ییزهایچ 4,82

، شود ین است که سبب رشد و چاق شدن میت عطر ایخاص، عطر است ینضوح به معن

ت ین امور سبب رشد و بهبود فعالیا، اند شده یعنوان نضوح معده معرف به يات مواردیدر روا

ادرار  يم که برایمثال در فقه دار يدن هم است برایپاش ینضح به معنیالبته . شوند یمعده م

نضح بالماء استفاده یر ید و تعبیآن آب بپاش ياست رو یست و کافیاز نیبچه شستن ن

  .بو شدن معده باشد ن ممکن است که مراد خوشیهمچن. شود یم

  بیس 1,4,82

ب عطر معده یس«ی عنی] 7[ ».التفاح نضوح المعدة«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، بیس

  «.است

در  ».ب عطر معده استیس«ی عنی] 8[ ».صوح المعدةیالتفاح «: ندیفرما یم) عی (امام عل

ح ید صحیش است و شایها صوح آمده که تفاوت آن با نضوح در نقطهیت کلمه ین روایا

  .همان نضوح باشد

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[1]

  .136ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .416ص، خ صدوقیش، الخصال[3]

  .341صیی، شابوریفتال ن، نیروضۀ الواعظ[4]

  .550ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[5]

  .551ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[6]
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  .355ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[7]

  .553ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[8]
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  94/10/05 معده يها يماریب 83

  ت معدهیتقو 1,83

  ق عدسیسو 1,1,83

ق عدس سفارش یار به سویات بسیدر روا، ق عدس استیکننده معده سو تین تقویاول

عدس . دیاب کرده و تفت دهید و مجدداً آسیاب کرده و تفت دهیه عدس را آسیته يبرا، شده

صفرابر هم  کند و یت میمعده را تقو، ل شود فرق کندیق تبدید اگر به سویشا یسرد است ول

 يد است هم برایغلبه خون مف يگر هم براید عبارت به، نشاند یجان خون را فرومیهست و ه

  .صفرا

 یرفع تشنگ يق عدس برایسو. االمکان خشک مصرف کرد ید ناشتا و حتیق را بایسو

ابت ید یاز علل تشنگ یکیرا یز، د باشدیابت هم مفید يست که براید نیرو بع نید است ازایمف

ق عدس همراه یشه در سفر سویهم) ع( ائمه. د استیابت مفید يق جو هم برایالبته سو، است

آمد که دچار کمبود آب  یش میار پیشد و بس یدا نمیم درراه آب پیرا در قدیبردند ز یخود م

  .شود یم يریجلوگ یق عدس از تشنگیبا مصرف سو یشوند ول

ه شفاء من یالمعدة وف يقویالعطش وقطع یق العدس یسو«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

کند و  یرا قطع م یق عدس تشنگیسو«ی عنی] 1[ ».برد الجوفیطفئ الصفراء وین داء ویسبع

کند و درون  یاست و صفرا را خاموش م يماریکند و در آن درمان هفتاد ب یت میمعده را تقو

  «.کند یرا سرد م

] 2[ ».ق العدسیاشرب من سو: لهإذا هاج الدم بأحد من حشمه قال «: ت آمدهیدر روا

ق یفرمودند به او سو یشد امام م یجان خون میاز خادمان امام مبتال به ه یکیاگر «ی عنی

ا غلبه دم و جوش و خارش و مانند یتواند فشارخون  یجان خون میمراد از ه ».دیعدس بده

  .ها باشد نیا
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ق ین سویبنابرا، ا استه يماریکننده معده است و معده خانه ب تیق عدس تقویچون سو

ت ینکه در روایبا توجه به ا. گر هم باشدید يها يماریاز ب ياریتواند درمان بس یعدس م

 يد برایعدس سرد است شا ید است و از طرفیصفرا و خون مف يق عدس برایشده سو گفته

  .سودا چندان خوب نباشد

  یگالب 2,1,83

دبغ المعدة یالکمثرى «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است یکننده معده گالب تین تقویدوم

أکله یومن أصابه طخاء فل، قیوهو على الشبع أنفع منه على الر، ها هو والسفرجل سواءیقویو

آن با به ، کند یت میکند و آن را تقو یم یمعده را دباغ یگالب«ی عنی] 3[ ».على الطعام یعنی

بعد از  ینیکه احساس سنگ یکس، بعد از غذا بهتر است از ناشتای) گالب( کسان است و آنی

ت یمعده با تقو یشود که دباغ یت استفاده مین روایاز ا ».بخورد بعد از غذا یغذا دارد گالب

واره معده و برطرف یمقاوم کردن د یعنی یطور که قبالً گفته شد دباغ همان، معده تفاوت دارد

درت هضم غذا معده و ق ییت معده مربوط به کارایتقو یآن ول یکردن رطوبت و آلودگ

  .کننده معده است تیتوان گفت که به هم تقو یت مین با توجه به روایهمچن. شود یم

  هاضوم 3,1,83

ان و یزن، شنیگانه از آو سه یبیهاضوم ترک، هاضوم است يکننده معده دارو تین تقویسوم

 دیان را بایشن و زنیآو. کند یت مید است و معده را تقویهضم غذا مف يدانه است که برا اهیس

 یاب گردد پس از مدتیدانه آس اهیرا اگر سیاب کرد زید آسیدانه را نبا اهیس یاب کرد ولیآس

ن دارو در خانه باشد تا یخوب است که ا. باشد يد مساویبات بایمقدار ترک، شود یم یسم

ا در هضم غذا مشکل داشت از آن استفاده یمعده شد  ینیا سنگیدرد  مبتال به شکم یاگر کس

بازهم از  یکردند ول یت میدن رعاینکه تمام نکات را در خوردن و نوشیباا) ص( امبریپ، کند

ت یه را رعایستند و نکات تغذیمار نیکه ب يافراد ین حتیکردند بنابرا ین دارو استفاده میا
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اندازه  د قبل و بعد از غذا و بهیب را باین ترکیا. دا کنندیاز پین دارو نیکنند ممکن است به ا یم

نمک به آن  يد مقداریمصرف قبل از غذا با يمصرف نمود و برا يخور يچاک قاشق ی

  .د استیمدفوع مف يرفلکس و بو ين دارو برایمصرف ا. مییفزایب

اض یستفها إذا أکل البیأنه دعا بالهاضوم والسعتر والحبۀ السوداء فکان «: ت آمدهیدر روا

ته یإذا تغاد یماأبال: قولیو. به الطعامفتتح یش ویجعله مع الملح الجریوکان . وطعاما له غائلۀ

ی عنی] 4[ ».قطع البلغم وهو أمان من اللقوةیالمعدة و يقویهو : قولیو. ءیما أکلت من ش

ي که غذا یزمان، اورندیش بیدانه برا اهیشن و سیان و آویخواستند که زن) ) ص( امبریپ(«

کردند و به  یدارو استفاده من یداشت از ا یکه مشکل ییا غذایکردند  یل مین میسنگ) دیسف(

دهم  یت نمیگر اهمیفرمودند د یکردند و م یکردند و غذا را با آن شروع م یآن نمک اضافه م

ن یکند و ا یکند و بلغم را قطع م یت مین معده را تقویفرمودند ا یز میخورم و ن یکه چه م

ده یو سف یه و چربیمانند پ یید غذاهایسف يت مراد از غذایدر روا ».از لقوه است یمنیا

ت کلمه هاضوم آمده که طبق ین روایدر ا. هستند ینیسنگ يمرغ است که غذاها تخم

گران هم خوب است که در مورد آن یالبته د، ا نانخواه استیان یقات بنده همان زنیتحق

ن کتاب سند ندارد یات ایت در کتاب مکارم االخالق آمده و رواین روایا. ق کنندیتحق

ن دارو در یر این تأثیم و همچنیل داریت دلید موارد ذکرشده در روایفوا يبراحال  نیباا

کند و  یم یشن معده را دباغیگفته شد که آو یات قبلیدر روا. شده است تجربه مشاهده

  .شده هیهضم غذا توص يز برایان نیها است و زن يماریدانه هم درمان کل ب اهیس

  مرکب دو 4,1,83

، ساذج، دارفلفل، لیاز زنجب یبین دارو ترکیا، مرکب دو استکننده معده  تین تقویچهارم

ت یدر روا، ار مؤثر استین دارو بسیا، شود یه میته. . . دانه و اهیس، رهیز، دانه انار، هل، اشنه

  [5[. د استیت معده مفیتقو يآمده که برا
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  فساد معده 2,83

قادر به هضم غذا  گر معدهید يمارین بیدر اثر ا، فساد معده است، معده يها يماریاز ب

ر گاو یش يمارین بیدرمان ا. کند و از عالئم آن اسهال است یست و غذا در معده پوده مین

  .است

وتکسو ، تدبغ المعددی. . . ذرب معدت) ع( شکوت إلى أبى جعفر«: ت آمدهیدر روا

 ».بهنبع حتى نشریار لخرجت أنا وأنت إلى یلو کانت أ: فقال؟! وتشهى الطعام، ن الشحمیتیالکل

ه یپ کند و قلوه یم یمعده را دباغ، . . . ت کردم از فساد معدهیشکا) ع( به امام کاظم«ی عنی] 6[

 يگریاست و در نقل د یار ماه رومیا( اریشود و اگر ا یکند و سبب اشتها به غذا م یاد میرا ز

دن ییزا ياد است و روزهاین زیکه علوفه در زم يبهار يروزها یعنیام آمده یت این روایاز ا

ر گاو یتا ش) اد بودیبود که در آن گاو ز يشهر( نبعیم به یرفت یبود من و شما م) گاوها است

  «.میبخور

  دیاسهال شد 3,83

  جامع امام رضا

با آب مورد از ) ع( جامع امام رضا يمانند دارو ییها اسهال است و درمان یبطَن به معن

م که در آن یا ن بخش آوردهیرا در ا یاتیما تنها روا یاسهال است ول يخوب برا يها درمان

  .اسهال است یکه به معن یگر کلماتیکلمه بطَن آمده نه د

  ،ه استین درمان برنج با پیاول 1,3,83

إن ابنتى قد ذبلت : فقال له، فجاءه رجل) ع( کنت عند أبى عبد اهللا«: گر آمدهیت دیدر روا

أربعا أو خمسا واطرحها تحت خذ حجارا ؟! منعک من االرز بالشحمیما : فقال، وبها البطن

ا فإذا بلغ االزر فاطرح یوخذ شحم کلى طر، دركیالقدر واطبخه حتى  یواجعل االرز ف، النار

دا واضبطها ال یکا شدیها قصعۀ أخرى ثم حرکها تحریقصعۀ مع الحجارة وکب عل یالشحم ف
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) ع( ام صادقنزد ام«ی عنی] 7[ ».االرز ثم تحساه یخرج بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله فی

، و مبتال به اسهال است) شده بدنش آب( آمد و عرض کرد دخترم پژمرده شده يمرد، بودم

، ر و کنار آتش قرار بدهیا پنج سنگ بگیچهار ی، ده یه به او نمیامام فرمودند چرا برنج و پ

ک یه را در یبرنج پخته شد پ یر و وقتیه تازه بگیپ گ قرار بده و بپز و قلوهیبرنج را در د

آن ظرف قرار بده سپس خوب تکان  يگر رویک ظرف دیها و  ظرف قرار بده با آن سنگ

ه آب شد آن را در سوپ برنج یکه پ یوقت، بده و محکم در آن را ببند تا بخار آن خارج نشود

ن روش ید به همید با آتش آب کرد و بایه را نبایتوجه شود که پ ».ز و آن را مصرف کنیبر

ظرف از زودپز استفاده کرد چون در آن  يتوان برا یعمل شود البته م ت آمدهیکه در روا

  .شود یشود و بخار هم خارج نم یمحکم بسته م

ا یعۀ فقال له یه السالم فجاء رجل من الشیکنت عند الصادق عل«: آمده يگریت دیدر روا

ل الصادق ع فقایجسمها وطال سقمها وبها بطن ذر) نحل( ذابت ونهک یابن رسول اهللا ان ابنت

ل یاسرائ یمنعک من هذا االرز بالشحم المبارك انما حرم اهللا الشحوم على بنیه السالم وما یعل

خالف لکثرة ما عالجت قال یمسح اهللا ما بها لعلک تتوهم ان یطعمها حتى یلعظم برکتها ان 

 یف قال خذ احجارا اربعۀ فاجعلها تحت النار واجعل االرز؟ ف اصنع بهیابن رسول اهللا وکی

قصعۀ فإذا بلغ االرز ونضج  یا واجعله فین طریتیدرك ثم خذ شحم الکلیالقدر واطبخه حتى 

ها قصعۀ اخرى ثم حرکها یها الشحم وکب علیف یالقصعۀ الت یفخذ االحجار االربعۀ فالقها ف

االرز لتحساه ال حارا وال  یخرجن بخاره فإذا ذا ب الشحم فاجعله فیدا وال یکا شدیتحر

ال إله إال هو ما اکلته مرة  يها تعافى باذن اهللا عز وجل فقال الرجل المعالج واهللا الذباردا فان

ان آمدم و عرض یعیاز ش يبودم و مرد) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 8[ ».تیواحدة حتى عوف

، د داردیشده و اسهال شد یاش طوالن يماریفرزند رسول خدا دخترم الغر شد و ب يا کرد

ل حرام یاسرائ یه را بر بنیخداوند پ، دیکن یه مبارك استفاده نمیاز برنج با پ امام فرمودند چرا

د یشا، اش را درمان کند يمارین را به دخترت بده تا خداوند بیا، اد آنید زینمود به خاطر فوا
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فرزند  يا مرد عرض کردي، درمان کرد یلیندارد چون خ يا دهین درمان فاید که ایتصور کن

ر آتش قرار بده و برنج را در یر و زیامام فرمودند چهار سنگ بگ، کنم کار رسول خدا چه

برنج پخته  یوقت، ک ظرف قرار بدهیر و در یه تازه را بگیپ گ قرار بده و بپز سپس قلوهید

بر آن  يگریه است قرار بده و ظرف دیکه در آن پ یر و در ظرفین چهار سنگ را بگیشد ا

شدت تکان بده و مواظب باش که بخارش خارج  ن را بهسپس آ) در ظرف را ببند( قرار بده

به اذن ، سرد یلیگرم و نه خ یلینه خ، ه آب شد آن را به سوپ برنج اضافه کنیپ یوقت، نشود

بار نخورد و  کیشتر از یست بین ییکه جز او خدا ییمرد گفت به خدا، شود یخداوند خوب م

  «.درمان شد

لِ یبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِیهِم طَینَ هادواْ حرَّمنَا علَیالَّذفَبِظُلْمٍ منَ ﴿: در قرآن آمده

کَث ار از یبس) مردم را( ان سر زد و به سبب آنکهیهودیبه سزاى ستمى که از «ی عنی] 9[﴾رًایاللّه

  «.میدیاناى را که بر آنان حالل شده بود حرام گرد زهیزهاى پاکیچ، راه خدا باز داشتند

ظُفُرٍ ومنَ الْبقَرِ والْغَنَمِ حرَّمنَا  ينَ هادواْ حرَّمنَا کُلَّ ذیوعلَى الَّذ﴿: ن در قرآن آمدهیهمچن

 هِمینَاهم بِبغْیا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَلک جزَیهِم شُحومهما إِالَّ ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوایعلَ

و از گاو و ، میدارى را حرام کرد چنگال)  وانیح( هر، انیهودیو بر «ی عنی] 10[﴾وِإِنَّا لَصادقُونَ

ا بر یى که بر پشت آن دو یها هیبه استثناى پ، میه آن دو را بر آنان حرام کردیپ، گوسفند

به ، کردنشان ستمرا به سزاى )  میتحر( نیا. خته استیا آنچه با استخوان درآمیهاست  روده

  «.مییو ما البتّه راستگو، میفر دادیآنان ک

تخرج مثلها  یجعلت فداك الشحمۀ الت: ه السالمیعبد اهللا عل یقلت ألب«: ت آمدهیدر روا

] 11[ ».ا زرارة عنها أحد قبلکی یشحمه البقر وما سألن یه: قالی؟ شحمۀ ه يا من الداء

ه یکند کدام پ یرا خارج م يماریبه اندازه خود ب ه کهیدم آن پیپرس) ع( از امام صادق«ی عنی

 يا ده بودین را از من نپرسیا ین شحم گاو است و قبل از تو کسیامام فرمودند ا؟ است

  «.زراره
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  94/10/06 معده يها يماریب 84

  ا رودلیتخمه  1,84

ن مشکل علل یا. ند دچار تخمه شدهیگو یکند م ینیهرگاه غذا هضم نشود و در دل سنگ

علت  یزمان غذا و گاه یاندازه غذا و گاه یعلت نوع غذا است و گاه یگاه، مختلف دارد

  .رودل است يماریاحتماالً تخمه همان ب. و ضعف معده است يکار کم

  انار 1,1,84

ه السالم ثقال یشکوت الى أبى عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان تخمه انار استیاول

فقال تناول من هذا الرمان الحلو وکله بشحمه فانه  یفؤادى وکثرة التخمۀ من طعام یاجده ف

 به امام صادق«ی عنی] 1[ ».الجوف یهضم الطعام وتسبح فیشفى التخمۀ ویالمعدة دبغا ودبغ ی

، اد مبتال شدن به تخمه از غذایکردم و ز یکه در دل احساس م ینیت کردم از سنگیشکا) ع(

کند و غذا  یم ین معده را دباغیرا ایه آن بخور زین بخور و با پیرین انار شیامام فرمودند از ا

ت ین روایشتریوه انار است و بین میبهتر ».کند یح میکند و در درون انسان تسب یرا هضم م

اگر هسته . مانیروح و ا يد است و هم برایجسم مف يوه هم براین میا، درباره انار واردشده

ار زنان یدرمان و يق درست کنند برایاب کنند و تفت دهند و سویدانه انار را خشک و آس

  .د استیار مفیو ين رب انار ترش برایهمچند است و یباردار مف

  آب آسمان 2,1,84

ی عنی] 2[ »تخم إذا أکل وشربیوال «: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب آسمان استیدوم

آمده که  یاتیدرباره آب آسمان روا ».شود یخورد مبتال به تخمه نم یکه آب آسمان م یکس«

  .ها است يماریتوان گفت درمان کل ب یها م بر اساس آن

و هر که را بخواهد بدان گزند «ی عنی] 3[﴾شَاءیب بِه من یصیفَ﴿: قرآن درباره برف آمدهدر 

ست البته یاست و مانند باران ن یاله يها ه احتماالً برف از عذابین آیبا توجه به ا »رساند مى
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 ید بررسین در مورد برف موضوع بایبنابرا، ه مراد تگرگ استین آیاند که در ا گفته یبعض

  .ودش

  آب سرد بعد از غذا 3,1,84

کانَ رسولُ اللّه ِ صلى «: ت آمدهیدر روا، ن درمان خوردن آب سرد بعد از غذا استیسوم

گوشت ) ص( امبریپ یوقت«ی عنی] 4[ »عجلُ بِشُربِ الماءیه و آله إذا أکَلَ اللَّحم ال یاهللا عل

صلى اهللا  یکان النب«: ن آمدهیهمچن ».کردند یدن آب شتاب نمیخوردند بعدازآن در نوش یم

چرب  يغذا) ص( امبریپ یوقت«ی عنی] 5[ »ه وآله إذا أکل الدسم أقل شرب الماءیعل

ال بأس «: ت شدهیروا) ع( از امام رضا یاز طرف ».دندینوش یخوردند بعدازآن آب کمتر م یم

ت أن رجال أکل مثل ذا یأرأ: وقال، رهیبکثرة شرب الماء على الطعام وال تکثر منه على غ

] 6[ ».نشق معدتهیه الماء کان یشرب علیفرقهما ثم لم یضمهما ولم یهما لم یه کلتیدیوجمع 

اد یگر آب زیدر موارد د یاد آب بنوشد ولیاشکال ندارد که انسان بعد از غذا ز«ی عنی

نه ، ع کردندامام دستشان را جم، قدر غذا بخورد نیا يمرد ینیب یامام فرمودند اگر م، دیننوش

 ».شود یاش پاره م و بعدازآن آب ننوشد معده، ها را به هم چسباندند و نه جدا کردند دست

اگر مراد نان باشد ، کل غذاها باشد یتواند به معن ین مینان باشد همچن یتواند به معن یطعام م

، دیاد آب نوشید زیگر نباید يها یبعد از خوردن ید ولیاد آب نوشیتوان ز یبعد از نان م یعنی

د و در یاد نوشیتوان آب ز یها باشد پس بعد از هر غذا م یاما اگر مراد از طعام کل خوردن

، ممکن است مراد از پاره شدن معده. دیاد نوشید آب زینبا، گر که بعد از غذا نباشدیموارد د

  .زخم معده باشد

ف ال یه الماء کیعل شربیده ولم یعجبا لمن أکل مثل ذا وأشار ب«: گر آمدهیت دیدر روا

امام با دو دست ، قدر غذا بخورد نیکه ا یکنم از کس یتعجب م«ی عنی] 7[ ».تنشق معدته

ت کلمه ین روایدر ا ».شود یاش پاره نم چگونه معده، و بعد از آن آب ننوشد، اشاره نمودند

  .امده پس مراد آب خوردن بعد از کل غذاها استیطعام ن
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ته عن شرب الماء یه السالم فنهیعل یالحسن الماض یأب دخلت على«: آمده یتیدر روا

اللب  ید فیزیسکن الغضب ویالمعدة و یر الطعام فیدیوما بأس بالماء وهو : ه السالمیفقال عل

کردم از خوردن آب و  یشان را نهیشدم و ا) ع( وارد بر امام کاظم«ی عنی] 8[ ».المرار یطفیو

ت را یگرداند و عصبان یغذا را در معده مآب ؟ دارد یامام فرمودند آب چه مشکل

ت ین روایا يراو ».کند یها را خاموش م کند و مره یاد مینشاند و عقل و درك را ز یفروم

دن آب بعد از غذا ید نوشیم و جدید ازنظر اطبا قدیدان یطور که م ب بوده و همانیخود طب

  .ده مخالف هستندین عقیامام با ا یست ولیخوب ن

فرغ یشرب على طعامه ماء حتى یه معدته فال یومن أراد ان ال تؤذ«: ه آمدهیدر رساله ذهب

 یر فیصیالنه ، ولم تأخذ العروق قوة الطعام، وضعف معدته، ومن فعل ذلک رطب بدنه، منه

اش او  خواهد معده یکه م یکس«ی عنی] 9[ ».المعدة فجأ اذا صب الماء على الطعام اوال فأوال

ن کار را یکه ا یخوردن آب نخورد تا غذا خوردن تمام شود و کس ت نکند هنگام غذایرا اذ

شود و  یف میاش ضع شود و معده یبدنش دچار رطوبت م) وسط غذا آب بخورد( بکند

برد  ید معده را با خود میاس، آب( شود یرا غذا خام میکند ز یغذا را جذب نم يرویها ن رگ

از  »ی) .با هر لقمه آب بنوشي (ذا بخورو غ یاگر همان اول آب بنوش) شود یو غذا هضم نم

  .کبد چرب است يماریابتال به ب، شده ن غذا که امروزه کشفیآب خوردن ب يگر ضررهاید

دن آب یست بلکه نوشیح نیطور مطلق صح به غذاات آب نخوردن بعد از یبا توجه به روا

بعد از غذا آب د یباشد آنگاه نبا یا چربیاگر غذا گوشت  یبعد از غذا الزم هم هست ول

اد آب خوردن بعد از خوردن یز یکرد ول يرو ادهید در خوردن آب زینبا یطورکل به. دینوش

  .اشکال نداردی) راز گوشت و چربیغ به( غذا
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  یبرن يخرما 4,1,84

، ب المعدةیطیو«: آمده یبرن يت درباره خرمایدر روا، است یبرن ين درمان خرمایچهارم

 یبرن يچون خرما ».کند یکند و غذا را هضم م یپاك ممعده را «ی عنی] 10[ »هضم الطعامیو

  .میپرداز یل آن نمیتفص اب است بهینا

  مرکب اول 5,1,84

سخن المعدة یفانه «: ت درباره مرکب اول آمدهیدر روا، ن درمان مرکب اول استیپنجم

ن دارو درمان یا ».کند یکند و غذا را هضم م یمعده را گرم م«ی عنی] 11[ »هضم الطعامیو

  .د استیمعده و هضم غذا هم مف يکبد است و براشاخص 

  شه تربیر 6,1,84

، قطع البلغمیالفجل أصله «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، شه ترب استین درمان ریششم

شه یو ر  کند یساقه ترب بلغم را قطع م«ی عنی] 12[ ».رایحدر البول تحدیوورقه ، هضمیولبه 

آمده  يگریت دیالبته در روا ».کند یخارج مکند و برگ ترب ادرار را  یترب غذا را هضم م

  .کند یشه آن ادرار را خارج میکننده و ر که برگ ترب هضم

  ریپن 7,1,84

] 13[ ».شهى بعدهیهضم الطعام قبله ویالجبن «: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان پنیهفتم

ز با يبعد يغذا يکند و اشتها را برا یکه قبالً خورده شده را هضم م ییر غذایپن«ی عنی

شود نه  یه درست شود که از شکم بزغاله گرفته میاست که با ما يریالبته مراد پن ».کند یم

  .ج استیکه امروزه در بازار را يرین پنیا

ی عنی] 14[ ».هضم الطعامیو، ذهب النعاسیکلوا الجبن فإنه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.کند یهضم م کند و غذا را یرا برطرف م یآلودگ را خوابید زیر بخوریپن«
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ر یپن«ی عنی] 15[ ».ما بعده یشهیهضم ما قبله ویالجبن «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.کند یباز م يبعد يغذا يکند و اشتها را برا یرا هضم م یقبل يغذا

 ».مرئ ما بعدهیهضم ما قبله ویب الشربۀ ویط، ینعم اللقمۀ الجبن«: گر آمدهیت دیدر روا

کند  یرا هضم م یقبل يغذا، کند یبو م دهان را خوش، ریاست پن یخوب يچه غذا«ی عنی] 16[

  «.کند یرا آماده استفاده بدن م يبعد يو غذا

  خواب بعد از غذا 8,1,84

االستلقاء بعد الطعام ممرئ «: ت آمدهیدر روا، ن درمان خواب بعد از غذا استیهشتم

غذا را ، دن بعد از غذایکش دراز«ی عنی] 17[ ».مرئیهضم ویوالنوم بعد الطعام ، در العروقیو

کند و  یغذا را هضم م، کند و خواب بعد از غذا یها را پرخون م کند و رگ یآماده استفاده م

  «.کند یآماده استفاده بدن م

وألقى رجله ، إذا تغدى استلقى على قفاه) : ع( ت أبا الحسن الرضایرأ«: ت آمدهیدر روا

به پشت ، خوردند یهرگاه صبحانه م) ع( امام رضادم ید«ی عنی] 18[ ».سرىیمنى على الیال

ت اختصاص به ین روایا ».دادند یچپ قرار م يپا يراست را رو يدند و پایکش یدراز م

  .صبحانه دارد

منى على یفاستلق على قفاك وضع رجلک ال) ئایش( إذا أکلت«: آمده يگریت دیدر روا

دند و یکش یخوردند به پشت دراز م یهرگاه غذا م) ) ع( امام رضا(«ی عنی] 19[ ».سرىیال

ت اختصاص به صبحانه ندارد و ین روایاما ا ».دادند یچپ قرار م يپا يراست را رو يپا

ر باهم منافات ندارند بلکه از مثبتات هستند چون یت اخیدو روا، شود یکل غذاها را شامل م

  .دندیکش یگر دراز نمید يت اول نگفته که امام بعد از غذاهایدر روا

نام إال وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه یر أال یخ الکبیللش ینبغی«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

) ، شتر داردیا بیکه چهل سال  یکس( ریبراى پ«ی عنی] 20[ ».ب لنکهتهیوأط، أهدأ لنومه

تر و  ن سبب خواب آرامیا، شکمش از غذا پر باشد، سته است که حتماً به موقع خوابیبا
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د معلوم شده که در طول شب بدن یامروزه در طب جد ».دهان براى اوستتر  بوى خوش

کار  يبدن برا يها را در طول روز خون در رگید زیکن ید میاز خود را تولیمواد موردن

در  یگردد ول یشود و کمتر متوجه دستگاه گوارش م یگر صرف مید يها و اعضا چهیماه

 ین وقتیهمچن، ستگاه گوارش استفاده شودتواند توسط د یت ندارد و خون میشب بدن فعال

شتر به سمت معده یرا خون بیکند ز یدا میل به خواب پیشود م ین میخورد سنگ یانسان غذا م

  .رود یو دستگاه گوارش م

  از غذا هستند یکننده نوع خاص که هضم ییزهایچ 2,84

ق و نان یمثال سو يبرا، خاص کاربرد دارند يغذاها یهضم بعض يامور برا یبعض

د مانند یسف يغذاها، اهدانهیشن و سیان و آویب زنیا ترکیکننده بالنگ است و  خشک هضم

ن یهمچن، کند ین را هضم میدار و سنگ مشکل يز غذاهایو ن یه و چربیا پیمرغ  ده تخمیسف

  .پاچه است کننده کله ق هضمیسو

  .134ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[1]

  .33ص، 17جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل[2]

  43هیآ، سوره نور[3]

  .150ص، 2جي، شهر ير يمحمد محمدی، ث پزشکیدانشنامه احاد[4]

  .572ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[5]

  .382ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[6]

  .382ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[7]

  .381ص، 6جی، نیخ کلیشی، الکافاالصول من [8]

  .35ص) ، ع( امام رضا، ۀیالرسالۀ الذهب[9]

  .417ص، خ صدوقیش، الخصال[10]

  .71ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[11]
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  .524ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[12]

  .497ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[13]

  .376ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، الوسائلمستدرك [14]

  .189صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[15]

  .152صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات[16]

  .327ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل[17]

  .449ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[18]

  .299ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[19]

  .4271ح، 3597ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [20]

   

   



664 

 

  94/10/07معده  يها يماریب 85

  کاهو 1,1,85

ن یکاهو صاف کننده خون است و عالوه بر ا، کاهو است، ا رودلین درمان تخمه ینهم

ورث یفإنه ، کل الخس«: ندیفرما یم) ص( امبریپ. شود یکننده غذا است و سبب خواب م هضم

شود و غذا را  یم یآلودگ را سبب خوابید زیکاهو بخور«ی عنی] 1[ ».هضم الطعامیالنعاس و

  «.کند یهضم م

  قیسو 2,1,85

، قیفدعا بالسو، رؤوسا) ع( أکلنا عند الرضا«: ت آمدهیدر روا، ق استین درمان سویدهم

نزد امام «ی عنی] 2[ ».الرؤوس وهو دواؤه هضمیق یل السویإن قل: فقال، قد امتالت یإن: فقلت

من عرض کردم که ، اورندیق بیش سویامام خواست که برا، میخورد) پاچه کله( سر) ع( رضا

 ».کند و درمان آن است یپاچه را هضم م ق کلهیامام فرمودند مقدار اندك سو، ر شدمیس

  .است ق گندم و جویت همان سوین روایق در ایاد مراد از سویز احتمال به

  نان خشک 3,1,85

فإذا أکل فإن الخبز ، لیإن األترج لثق«: ت آمدهیدر روا، ن درمان نان خشک استیازدهمی

بالنگ بخورد نان  ین است و اگر کسیبالنگ سنگ«ی عنی] 3[ ».هضمه من المعدةیابس یال

شده  است که در تنور خشک ینان، البته مراد از نان خشک ».کند یخشک آن را هضم م

  .باشد

، أکثرت منه یک أترجا بعسل وأنا أجد ثقله ألنیأکلت قبل أن آت یإن«: ت آمدهیروادر 

 یتجففه ف يابس من الذیف ینا بحرف رغیإل یابعث: ۀ فقل لهایا غالم انطلق إلى الجار: یفقال

لم  یهضم األترج فأکلته ثم قمت فکأنیابس فإنه یکل من هذا الخبز الی: به فقال ل یالتنور فات

اد یکنم چون ز یآن را احساس م ینیمن بالنگ خوردم با عسل و سنگ«ی عنی] 4[ ».ئایآکل ش
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تکه نان خشک که در  کیما  يغالم برو نزد فالن خانم و بگو برا يا امام فرمودند، خوردم

را نان خشک بالنگ ین را بخور زیآن را آوردند و امام فرمودند ا، تنور خشک کرده بفرستد

ز یچ چیم برخاستم مانند آنکه هیخوردم و سبک شدم و از جا پس آن را، کند یرا هضم م

شود و  یت آمده کل مرکبات را شامل میده بنده اترج که در روایالبته به عق ».نخورده بودم

  .اختصاص به بالنگ ندارد

  انیزن 4,1,85

صب یضره فلیمن أراد أکل الماست وال «: ت آمدهیدر روا، ان استین درمان زنیدوازدهم

خواهد ماست  یکه م یکس«ی عنی] 5[ ».النانخواه: وما الهاضوم قال: قلت له، ه الهاضومیعل

امام ؟ ستیسؤال کردم هاضوم چ، زدیماست هاضوم بر يبخورد و به او ضرر نزند رو

  .شده ماست استفاده یعنی یت از کلمه فارسین روایدر ا ».فرمودند نانخواه است

  واره معدهیصاف بودن د 2,85

پرز باشد تا بتواند غذا را هضم کند و اگر صاف باشد  يو داراد زبر یواره معده باید

  .است يماریب

  شنیآو 1,2,85

خاص  ين دارویشن سفارش شده و ایار به آویات بسیدر روا، شن استین درمان آویاول

 ».ر المعدةینبت زئیان الصعتر «: ندیفرما یم) ع( امام صادق. است) ع( نیرالمؤمنیحضرت ام

  «.شود یپرز معده م شیشن سبب رویآو«ی عنی] 6[

ر یصیإنه : قولیوکان ، الصعتر) ع( نیر المؤمنیکان دواء أم«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

شن یآو) ع( نیرالمؤمنیشاخص حضرت ام يدارو«ی عنی] 7[ ».فۀیللمعدة خمال کخمل القط

مصرف ن روش یبهتر »ی.آورد مانند پرز قال یمعده پرز به وجود م يفرمودند برا یبوده و م

  .دید و با نمک بخوریاب کنین است که آن را آسیشن ایآو



666 

 

  ان و مغزگردویزن 2,2,85

اء تجلو یأربعۀ أش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ان و مغز گردو استین درمان زنیدوم

، السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن: فقالی؟ ما ه: ل لهیفق، البصر وتنفع وال تضر

ر یحرقان البواسیالنانخواه والجوز : فقال؟ صلح هذه االربعۀ إذا اجتمعنء تیش يوال: ل لهیفق

ز یچهار چ«ی عنی] 8[ ». . .سخنان الکلىیخشنان المعدة ویحسنان اللون ویح ویطردان الریو

؟ ستیز چین چهار چیسؤال شد ا،  نفع دارند و ضرر ندارند، دهند یرا جال م یینایاست که ب

که باهم  یان و گردو درصورتیکه باهم جمع شوند و زن یدرصورتشن و نمک یامام فرمودند آو

امام فرمودند ؟ که جمع شوند یدارد درصورت يا دهین چهارتا چه فایسؤال شد ا، جمع شوند

با یکنند و رنگ رخسار را ز یسوزانند و باد را از بدن طرد م یر را میان و گردو بواسیزن

د به مقدار یان و مغز گردو را بایزن ». . .کنند یا گرم مه ریکنند و کل یکنند و معده را زبر م یم

ان یب زنیترک. مصرف نمود يک قاشق غذاخوریباهم استفاده کرد و حداقل هر شب  يمساو

  .د استیر نر مفیبواس يو گردو برا

  واره معدهید یخشک 3,85

  .است يماریب ید نرم باشد و اگر خشک باشد نوعیواره معده باید

ی؟ ما ه: ل لهیفق، اء تجلو البصر وتنفع وال تضریأربعۀ أش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ء تصلح هذه االربعۀ إذا یش يوال: ل لهیفق، السعتر والملح والنانخواه والجوز إذا اجتمعن: فقال

دران یحرقان البلغم ویفتحان السدد ویاح عن الفؤاد ویطردان الریوالسعتر والملح ؟ . . . اجتمعن

را جال  یینایز است که بیچهار چ«ی عنی] 9[ ». . .نان المعدةیلیالنکهۀ و بانیطیالماء و

شن و یامام فرمودند آو؟ ستیز چین چهار چیسؤال شد ا،  نفع دارند و ضرر ندارند، دهند یم

سؤال شد ، که باهم جمع شوند یان و گردو درصورتیکه باهم جمع شوند و زن ینمک درصورت

شن و نمک یامام فرمودند آو؟ . . . که جمع شوند یدارد درصورت يا دهین چهارتا چه فایا
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کنند و بلغم را  یشده را باز م کند و راه بسته یقلب فشار آورده را طرد م يکه رو يباد

  «. . .کنند یکنند و معده را نرم م یبو م سوزانند و مدر هستند و دهان را خوش یم

شن یست با آویاز باشد و الزم نیاندازه ن بهد یاب کرد و مقدار نمک باید آسیشن را بایآو

  .برابر باشد

  بلغم و مره در معده 4,85

احتمال دارد ، است) سودا و صفرا( بلغم و مره يشود که معده دارا یات استفاده میاز روا

ا یا احتمال دارد که در ته معده جمع شوند و یده باشند یواره معده چسبین مواد به دیکه ا

ت معده ین مواد در معده سبب اختالل در فعالیوجود ا. واره معده باشندیاحتمال دارد که در د

  .شود یم

  قیسو 1,4,85

جرد المرة والبلغم من یق یالسو«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ق استین درمان سویاول

ق بلغم و مره را از معده یسو«ی عنی] 10[ ».ن نوعا من أنواع البالءیدفع سبعیالمعدة جردا و 

د به مقدار یق را بایسو »ي.ماریکند از هفتاد نوع ب یم يریشگیو پ یجارو کردنکند  یجارو م

  .ناشتا مصرف نمود يدو قاشق غذاخور

  کندر 2,4,85

استکثروا من اللبان واستفوه «: ندیفرما یم) ع( امام رضا، ن درمان کندر استیدوم

 ».مرئ الطعامیشد العقل وینظفها وینزف بلغم المعدة ویفإنه ، المضغ یوامضغوه وأحبه ذلک إل

تر از  دن آن نزد من محبوبید و جوید و آن را بجویاد از کندر استفاده کنیز«ی عنی] 11[

ت یکند و مغز را تقو یز میکند و معده را تم ین بلغم معده را خارج میرا ایز، خوردن آن است

ت وجود یبا توجه به روا، شتر کندر نر استیمراد از کندر ب ».کند یکند و غذا را هضم م یم

نظف بکار یت عبارت یدر روا. شود یبلغم در معده سبب ضعف مغز و مشکل در هضم غذا م
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اگر مراد ، خارج کردن آب چاه هم هست ین به معنیاست همچن يزیر خون یرفته که به معن

واره معده است و کندر آن را برطرف یجه گرفت که بلغم در دیتوان نت یاول باشد م یمعن

واره آن یده به دیا چسبیتوان گفت که بلغم در ته معده  یدوم مراد باشد م یکند و اگر معن یم

به . تر است حیده بنده احتمال دوم صحیبه عق، کند یاست و کندر آن را از داخل معده خارج م

ست که یطور ن نیکسان است و ایست بلکه مزاج در کل بدن یده ما مزاج عضو درست نیعق

در  ییمواد غذا یتاً احتمال دارد به علت ماندن بعضیشود بلکه نهاشتر یواره معده بلغم بیدر د

  .در داخل معده بلغم جمع شود، گریا علل دیمعده 

  .183صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[1]

  .163صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[2]

  .369صی، بن الحسن الطّوس یجعفر محمد بن الحسن بن عل یأبی، األمال[3]

  .359ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[4]

  .338ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[5]

  .516ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[6]

  .516ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[7]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[8]

  .191صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[9]

  .306ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[10]

  .194صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق[11]
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  94/10/12معده  يها يماریب 86

  معده یگرم 1,86

) شعله معده( ا لهب المعدة) یآتش معده( ر نار المعدةیبا تعاب يمارین بیات از ایدر روا

چون  یداشته باشد تا بتواند غذا را هضم کند و از طرف یالزم است معده گرم. ادشده استی

  .است یاز به فروکش کردن گرمیشود پس ن یسبب سوختن م ین گرمیا

  آب سرد 1,1,86

 یولوال ان النار ف. . . شرب بالناریأکل ویإنما صار االنسان «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ح ما التهبت نار المعدة یجوفه ولوال الر یحطمت الطعام والشراب ف: أو قال، معدته ما هضمت

انسان با آتش «ی عنی] 1[ »ولوال برد الماء الحرقته نار المعدة. . . وال خرج الثفل من بطنه

گر آمده له یدر نقل د( معده قدرت هضم، و اگر آتش در معده نبودنوشد  یخورد و م یغذا م

اگر . . . شد یها از شکم خارج نم ن باد نبود مدفوع و تفالهیغذا را نداشت و اگر ا) کردن

  «.سوزاند یآب نبود آتش معده آن را م يسرد

 ائمهن جهت یبه هم، از به هوا داردین آتش نیت در معده آتش است و ایبا توجه به روا

سوم  کیغذا و  يسوم برا ک، یدیند که هنگام غذا خوردن معده را سه قسمت کنیفرما یم) ع(

د عامل سوختن یده که اسین مطلب رسیامروزه علم به ا. هوا است يسوم برا کیآب و  يبرا

د کار همان آتش را یگر اسید عبارت به، سوزد ید وارد شود میکه در اس يزیاست و هر چ

هضم  يد برایاس. د معده استیاس، ت آمدهیکه در روا و مراد از آتش معده هماندهد  یانجام م

از  یکیمهار شود و  ید به شکلیپس با، ب بزندیتواند به معده هم آس یم یغذا الزم است ول

ق آن را ین طریکند و از ا یق مید معده را رقیآب اس، ل مهار کردن آن آب سرد استیوسا

  .احساس سوزش در معده است، معده یگرم يها از نشانه. کند یمهار م
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ت یروا«ی عنی] 2[ »طفئ الحرارةیالماء البارد أنه  یف يوأرو«: ندیفرما یم) ع( امام رضا

  «.کند یرا خاموش م یکنم آب سرد گرم یم

وکان ، افطر على الماء الفاتر) . . . ه وآلهیصلى اهللا عل( ان رسول اهللا«: ت آمدهیدر روا

با آب ولرم ) ص( امبریپ«ی عنی] 3[ ».ذهب بالصداعیطفى الحرارة عن المعدة ویو: . . . قولی

  «.کند یکند و سردرد را برطرف م یمعده را خاموش م یفرمودند گرم یکردند و م یافطار م

تواند قبل از  ید در معده اختصاص به بعد از غذا ندارد و میت وجود اسیبا توجه به روا

رود در معده  یکه انسان به حمام م ین زمانیشتر است همچنیغذا بالبته بعد از ، غذا هم باشد

  .در شکم باشد یید که غذایبه حمام برو یشده در حال هیرو توص نیشود ازا ید مید تولیاس

طفئ به عنک وهج یجوفک شئ  یال تدخل الحمام إال وف«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

وارد حمام نشو مگر «ی عنی] 4[ ».من الطعام المعدة وهو أقوى للبدن وال تدخله وأنت ممتلئ

بدنت بهتر  ين برایباشد تا آتش معده را خاموش کند و ایی) غذاي (زینکه در درونت چیا

  «.که شکم پر است وارد حمام نشو یز درحالیاست و ن

  معده يسرد 2,86

 دیبگرا یو تنبل يت معده الزم است و اگر معده به سردیهضم غذا و فعال يمعده برا یگرم

  .است يماریک بین خود یا

وامسک وانت  یکل وانت تشته: وقال. اصل کل داء البرودة«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

غذا بخور و قبل از  يگرسنه شد یوقت، است يسرد يماریشه هر بیر«ی عنی] 5[ »ی.تشته

است و  يسرد یت آمده به معنیا بردة در روایکلمه برودة  ».دست بکش ير شویآنکه س

اد یز احتمال توان گفت که به یت میبا توجه به ادامه روا، معده است يسرد یوقات معنا یگاه

د ین احتمال درست باشد شایمعده است و اگر ا يت همان سردیروا يدر ابتدا يمراد از سرد

اگر ، است یک قانون کلیت ین روایا. است يمعده پرخور ياز علل سرد یکیبتوان گفت که 

، ا گرم و تر استیها وجود دارد گرم و خشک  يکه در عطار ییداروهاد اکثر یتوجه کن
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 يها شود به روش یدچار گرم یاگر کس، است يها به علت سرد يماریشتر بین بیبنابرا

در  یرا برطرف کند ول یتواند گرم یخرفه م یا کمیار یا خیک انار یمانند خوردن  یراحت

  .د از دارو استفاده کندیبا يصورت بروز سرد

اة یالن الحر من حر الح، بل الحر أنفع من البرد: قال؟ الحر أنفع أم البرد«: ت آمدهیدر روا

امام پاسخ ي، ا سردیبهتر است  یدند گرمیاز امام پرس«ی عنی] 6[ »والبرد من برد الموت

ز در یو ن »مرگ است ياز سرد ياست و سرد یزندگ یاز گرم یرا گرمیز یدادند گرم

سرد ) بلغم(«ی عنی] 7[ »کون فناء کل جسمیفبجموده وبرده ، بارد وجامدوهو «: ت آمدهیروا

ت آمده که یدر روا ».شود یکل جسم نابود م، آن يو جامد است و به علت جمود و سرد

  .شود ید بلغم میها سبب تول ماندن آب و تفاله در روده

ها به  بدن معلول بلغم و سودا است و بلغم و سودا از ماندن تفاله و مدفوع در روده يسرد

ماند و زود  یها نم غذا در روده، اگر معده سرد نباشد و خوب غذا را هضم کند. دیآ یوجود م

  .معده مرتبط است يبوست با سردیگر ید عبارت به، شود یاز بدن خارج م

در طب  ».است يماریمعده خانه ب«ی عنی] 8[ »ت الداءیب المعدة«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که  یدانند درحال یاصل را قلب م يدر طب امروز، ها معده است يماریب یمنشأ اصل یاسالم

  .شود یقلب م يماریمار باشد سبب بیاگر معده ب

عمر ، مزاجان به گرم«ی عنی] 9[ ».ن بطول العمریبشروا المحرور«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

  «.دیرا بشارت ده یطوالن

  کیمرکب  1,2,86

لوجع «: ک آمدهیت درباره مرکب یدر روا، ک استیمعده مرکب  ين درمان سردیاول

سخن یفإنه ، ق مرة واحدةین على الریالشربۀ منه وزن مثقال. . . المعدة وبرودتها وضعفها

دو مثقال . . . معده و ضعف معده يدرد معده و سرد يبرا«ی عنی] 10[ »هضم الطعامیو، المعدة

ن یعالوه بر ا ».کند یکند و غذا را هضم م ین معده را گرم میرا ایز، بار از آن بنوش کیناشتا 
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ن درمان تب و یکبد و همچن يماریک درمان شاخص بیمرکب ، ت آمدهیها که در روا يماریب

  .حالت تهوع است

  جامع امام رضا 2,2,86

شکوت الى أبى جعفر «: ت آمدهیروادر ، است) ع( جامع امام رضا ين درمان دارویدوم

ن أنت یفقال ا يفؤاد یوخفقانا ف یمعدت یهم السالم برد المعدة فیبن موسى عل یمحمد بن عل

ی عنی] 11[ ».عافى باذن تعالىیطبخ فانه یحبۀ بماء کمون . . . عن دواء أبى وهو الدواء الجامع

 يد از داروییمام فرمودند کجاا، ت کردمیمعده و تپش قلب شکا ياز سرد) ع( به امام جواد«

 يبه اذن خدا، ره مصرف کنیک دانه از آن را با آب زیبه اندازه ، . . . جامع يدارو، پدرم

شود که تپش قلب معلول  یگر استفاده میات دیت و رواین روایاز ا »ي.شو یدرمان م یتعال

  .معده است يسرد

  درد معده 3,86

  کیمرکب  1,3,86

لوجع المعدة وبرودتها «: ک آمدهیت درباره مرکب یدر روا، ک استین درمان مرکب یاول

هضم یو، سخن المعدةیفإنه ، ق مرة واحدةین على الریالشربۀ منه وزن مثقال. . . وضعفها

بار  کیدو مثقال ناشتا . . . معده و ضعف معده يدرد معده و سرد يبرا«ی عنی] 12[ »الطعام

  «.کند یهضم م کند و غذا را ین معده را گرم میرا ایز، از آن بنوش

  مرکب دو 2,3,86

دواء لخفقان الفؤاد «: ت درباره مرکب دو آمدهیدر روا، ن درمان مرکب دو استیدوم

و  یتپش قلب و بلند نفس يبرا«ی عنی] 13[ ». . .تهایووجع المعدة وتقو یوالنفس العال

عروق  یمعموالً معلول گرفتگ یتپش قلب و بلند نفس ». . .د استیت معده مفیدرد و تقو معده
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ک گردو از یاندازه  ن دارو بهیاز ا. عروق قلب معلول مشکل معده است یقلب است و گرفتگ

  .دارو مصرف شود

  مرکب سه 3,3,86

ی عنی] 14[ »لورم البطن ووجع المعدة«: ت آمدهیدر روا، ن درمان مرکب سه استیسوم

  .شود ک فندق مصرفیاندازه  د بهین دارو بایا ».د استیورم شکم و درد معده مف يبرا«

  .107ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [1]

  .346ص، 1ج، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب، فقه الرضا [2]

  .341صي، شابوریفتال ن، نیروضۀ الواعظ [3]

  .497ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .19صي، ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری، طب النب [5]

  .اء التراثیط داراالح، 180ص، 57جی، عالمه مجلس، األنوار بحار [6]

  .اء التراثیط داراالح، 318ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [7]

  .512ص، خ صدوقیش، الخصال [8]

  .اء التراثیط داراالح، 318ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [9]

  .443ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [10]

  .90ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [11]

  .443ص، 16جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [12]

  .77ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [13]

  .77ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]
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  94/10/14 دستگاه گوارش يد برایامور مفیی، اشتها یب 87

  ییاشتها یب

 یو خشک یدر تابستان در اثر گرم یحت، معلول غلبه صفرا است ییاشتها یب یطورکل به

  .شود یتر م ل به غذا کمیم

، ن الشحمیتیوتکسو الکل، تدبغ المعدة«: ت آمدهیدر روا، ر گاو استین درمان شیاول

اد یه را زیپ قلوه( پوشاند یه را میکند و کل یم یمعده را دباغ«ی عنی] 1[ »وتشهى الطعام

ست که بعد از یطور ن نیک غذا است و ایر خود یش ».کند یاد میو اشتها به غذا را ز) کند یم

شتر یج در طول زمان اشتها بیتدر ر بهیر اشتها باز شود بلکه در اثر مصرف شیخوردن ش

  .شود یم

] 2[ »شهى بعدهیهضم الطعام قبله ویالجبن «: ت آمدهیدر روا، ر استین درمان پنیدوم

ر یپن ».کند یباز م يبعد يغذا يکند و اشتها را برا یرا هضم م یقبل ير غذایپن«ی عنی

ت یدر روا. شود یکند و سبب احساس ضعف م یم یکننده است و شکم را خال هضم

شده است  يماریر به بیر در صبح تعبیپن یر در صبح مصرف نشود و حتیشده که پن هیتوص

 ییتنها ر و گردو بهیت آمده که پنیر روان دیهمچن. ر به درمان شده استیر در شب تعبیپن یول

 یر در صبح زمانیالبته مصرف پن. هستند و اگر باهم مصرف شوند درمان هستند يماریب

اگر  یول) صبحانه و شام( روز فقط دو وعده غذا بخورد اشکال دارد که انسان در شبانه

بهتر  یازنظر طب اسالم یول، ر در صبح اشکال نداردیخوردن پن، بخواهد ناهار هم بخورد

ج یرا يرهاینکه پنیگر اینکته د، ر هم صبح نخوردیاست که انسان دو وعده غذا بخورد و پن

جهت بعد از خوردن آن احساس  نیازا، شده ات اشارهیست که در رواین يریآن پن، در بازار

  .شود ه درستیاست که با ما يریات آمده پنیکه در روا يریپن، دیآ یبه وجود نم یگرسنگ

ه یاء أما إن فیالحوك بقلۀ األنب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان حوك استیسوم

] 3[ ». . .الطعام یشهیو، ب النکهۀیطیو، ب الجشاءیطیو، فتح السددیو، مرئ: یثمان خصال
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کند و آماده استفاده  یغذا را هضم م، ت داردیهشت خاص، امبران استیپ يحوك سبز«ی عنی

کند و سبب اشتها به غذا  یبو م کند و آروغ را خوش یشده را باز م راه بسته، کند یبدن م يبرا

  .احتماالً حوك همان بادروج است ». . .شود یم

الحسن األول  یمن حضر مع أب یحدثن«: ت آمدهیدر روا، ن درمان بادروج استیچهارم

، فتح السددیأحب أن أستفتح به الطعام فإنه  یإن: وقال، ه السالم المائدة فدعا بالباذروجیعل

ال  یإذا أنا افتتحت به ما أکلت بعده من الطعام فإن یوما أبال، ذهب بالسبلیالطعام و یشهیو

امام فرمودند ، بر سفره حاضر شدم) ع( با امام کاظم«ی عنی] 4[ ». . .أخاف داء وال غائلۀ

شده را  ن راه بستهیرا ایز، م بادروج باشدیاامام فرمودند دوست دارم اول غذ، اورندیبادروج ب

م یکند و اگر اول غذا یشود و التهاب چشم را برطرف م یکند و سبب اشتها به غذا م یباز م

  «. . .ترسم ینم یو مشکل يماریچ بیدهم غذا چه باشد و از ه یت نمیگر اهمیبادروج باشد د

  [6] [5[. ت آمده که بادروج همان حوك استیدر روا

متأسفانه امروزه مورداستفاده قرار  یخوردن بادروج بوده ول) ع( امبران و ائمهیپسنت 

د است یمعده مف يازآنجاکه بادروج برا. ستیدانند که بادروج چ یمردم نم یرد و حتیگ ینم

ها  يماریاساس ب یازنظر طب اسالم، ردیگ یها را م يماریاز ب ياریبس يتوان گفت که جلو یم

ق کردم ینه تحقین زمیبنده در ا. شود یمار میمعده سالم باشد انسان کمتر باگر ، از معده است

است که تخم آن همان  یحان کوهیاد بادروج همان ریز احتمال دم که بهیجه رسین نتیو به ا

زتر است یر ین تفاوت که برگ بادروج کمیحان است با ایه ریبادروج شب، است یتخم شربت

اگر ثابت شود که . زتر استیتخم بادروج ر یاست ولحان یه تخم ریو تخم بادروج شب

است بکارند و  یاست تخم آن را که همان تخم شربت یکاف، است یحان کوهیبادروج همان ر

ن است که بادروج همان یگر ایالبته احتمال د. ا عرضه کنندیاه آن استفاده کنند و یاز گ

مورداستفاده  ییها يامروزه سبزمتأسفانه . ها موجود است یفروش يبادرنج است که در سبز
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ه یام یبن يکه سبز یمانند شاه، اند ا مذمت شدهیندارند و  يادیت زیا خاصیرند که یگ یقرار م

  .زیاست و گشن

از  یکید مسواك ذکر شده و یفوا يادیات زیدر روا، ن درمان مسواك زدن استیپنجم

  .اد شدن اشتها استیز، دین فوایا

  د استیمعده و دستگاه گوارش مف يکه برا يامور

 یما من أحد ف«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم، د استین مورد سوره فلق و ناس و توحیاول

لۀ قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس کل واحدة یکل ل یتعهد فی یحد الصب

وجل عنه کل  ن إال صرف اهللا عزیقدر فخمسیثالث مرات وقل هو اهللا أحد مائۀ مرة فإن لم 

ان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى یلمم أو عرض من أعراض الصب

 ».قبض اهللا عز وجل نفسهیوم یب فإن تعهد نفسه بذلک أو تعوهد کان محفوظا إلى یبلغه الشی

سوره فلق و ، ها را بخواند ن سورهیش هر شب ایبرا یکه در کودک یست کسین«ی عنی] 7[

نکه یمگر ا، تواند پنجاه مرتبه ید صد مرتبه و اگر نمیناس هرکدام سه مرتبه و سوره توح

احتماالً ی (کودکان و تشنگ يها يماریه جن و بیها از ناح بیکند کل آس یخداوند از او رفع م

ها مبتال  يمارین بین را بخواند به ایکه ا یتا وقت يزیر و فاسدشدن معده و خون) ابتید

 يش خوانده شود تا روزیا برایها را بخواند  ن سورهیو اگر خودش ا يریا زمان پشود ت ینم

  «.رد محفوظ خواهد بودیکه خداوند جان او را بگ

من اراد «: ندیفرما یم) ع( امام باقر، گر استید يغذا ين مورد عدم خوردن غذا رویدوم

کف ید المضغ ولیجیاهللا ول سمیجوع وتنقى معدته فإذا اکل فلیأکل حتى یضره طعام فال یان ال 

، خواهد غذا به او ضرر نرساند یکه م یکس«ی عنی] 8[ ».هیحتاج إلیه ویشتهیعن الطعام وهو 

که خواست غذا بخورد پس  یاش پاك شود و هنگام نکه گرسنه شود و معدهیغذا نخورد تا ا

که هنوز به  یاورد و غذا را خوب بجود و دست بکشد از غذا خوردن زمانیاول نام خدا را ب

  «.از داردیغذا اشتها دارد و به آن ن
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، على الطعام إال وأنت جائع«: ندیفرما یم) ع( ت به امام حسنیدر وص) عی (حضرت عل

 ».ت عن الطبیفإذا استعملت هذا استغن. . . وجود المضغ، هیوال تقم عن الطعام إال وأنت تشته

ي، ل به غذا داریکه هنوز م یدرحال از غذا دست بکش، غذا نخور يتا گرسنه نشد«ی عنی] 9[

  «.يشو یاز مین یاز طب ب یها عمل کن نیاگر به ا. . . خوب غذا را بجو

ن یا، کند یم ینکه غذاخورده و معده پر است باز احساس گرسنگیانسان باا یگاه

 یشود ول یکاذب م یبخورد دچار گرسنگ يکاذب است و اگر انسان بعد از غذا چا یگرسنگ

ست که یطور ن نیالبته ا. است يار مقویشود و بس یم يریخرما باعث احساس س

ی، سرد سبب احساس گرسنگ يها یشوند و خوردن يریگرم سبب احساس س يها یخوردن

  .شود یم ییاشتها یرا خرفه که سرد است سبب بیز

ن روش یشود پس بهتر یغذا از بدن خارج م، معموالً هشت ساعت بعد از خوردن غذا

م یا متأسفانه امروزه عادت کرده. صبحانه و شام یعنین است که انسان دو وعده غذا بخورد یا

د هم یست و اگر ترك شود مفین يکه خوردن ناهار ضرور یم درحالیکه سه وعده غذا بخور

، صبحگاهان و شامگاهان«ی عنی] 10[﴾ایها بکْرَةً وعشیولَهم رِزقُهم ف﴿: در قرآن آمده. هست

  «.ش را دارندیژه خویروزىِ و

باهم جمع  يماریو ب یگرسنگ«ی عنی] 11[ ».جتَمع الجوع و المرضیال «: ت آمدهیدر روا

  «.شود ینم

اللحم ) صی (ذکر عند النب«: ت آمدهیدر روا، ه استین مورد خوردن گوشت و پیسوم

المعدة إال انبتت مکانها شفاء واخرجت من مکانها  یس منهما بضعۀ تقع فیوالشحم فقال ل

ست یشان فرمودند نیه شد و ایصحبت از گوشت و پ) ص( امبرینزد پ«ی عنی] 12[ ».داء

اند و از آن یرو یم ینکه در آنجا درمانیرد مگر ایه که در معده قرار بگیا پیاز گوشت  يا لقمه

  «.کند یرا خارج م يماریمحل ب
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تخرج مثلها  یجعلت فداك الشحمۀ الت: ه السالمیعبد اهللا عل یت ألبقل«: ت آمدهیدر روا

] 13[ ».ا زرارة عنها أحد قبلکی یشحمه البقر وما سألن یه: قالی؟ شحمۀ ه يا من الداء

ه یکند کدام پ یرا خارج م يماریه که به اندازه خود بیدم آن پیپرس) ع( از امام صادق«ی عنی

 يا ده بودین را از من نپرسیا یاست و قبل از تو کسامام فرمودند آن شحم گاو ؟ است

  «.زراره

لِ یبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِیهِم طَینَ هادواْ حرَّمنَا علَیفَبِظُلْمٍ منَ الَّذ﴿: در قرآن آمده

کَث ار یبس) مردم را( ان سر زد و به سبب آنکهیهودیبه سزاى ستمى که از «ی عنی] 14[﴾رًایاللّه

  «.میدیاى را که بر آنان حالل شده بود حرام گردان زهیزهاى پاکیچ، از راه خدا باز داشتند

ظُفُرٍ ومنَ الْبقَرِ والْغَنَمِ حرَّمنَا  ينَ هادواْ حرَّمنَا کُلَّ ذیوعلَى الَّذ﴿: ن در قرآن آمدهیهمچن

هِم ینَاهم بِبغْیا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَلک جزَیت ظُهورهما أَوِ الْحواهِم شُحومهما إِالَّ ما حملَیعلَ

و از گاو و ، میدارى را حرام کرد چنگال)  وانیح( هر، انیهودیو بر «ی عنی] 15[﴾وِإِنَّا لَصادقُونَ

ا بر یى که بر پشت آن دو یها هیبه استثناى پ، میه آن دو را بر آنان حرام کردیپ، گوسفند

به ، کردنشان را به سزاى ستم)  میتحر( نیا. خته استیا آنچه با استخوان درآمیهاست  روده

  «.مییو ما البتّه راستگو، میفر دادیآنان ک

درمان و گوشت آن ) گاو( هیپ«ی عنی] 16[ ».شحومها شفاء ولحومها داء«: ت آمدهیدر روا

  «.است يماریب

به  یدانند ول یاند و گوشت آن را مانند گوشت گاو مضر نم گوساله را استثنا کرده یبعض

  .ستینظر بنده استثنا ن

] 17[ ».کشف المعدةیالنّه ؛ بیکم بالزبیعل«: ت آمدهیدر روا، ز استین مورد مویچهارم

  «.کند یرا مشکالت معده را برطرف میز زیبر شما باد مو«ی عنی
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در . ت داردیاه اهمیدار است و بعدازآن کشمش س ش قرمز هستهشتر کشمیز بیمراد از مو

ن است یتون ملیز ازآنجاکه روغن، آمده) تونیز روغن( تیز) ، زیمو( بیزب يجا گر بهید ینقل

  .د استیمعده و گوارش مف يتوان گفت که برا یم

 »باردد للمعدة بماء یان الحزاء ج«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن مورد حزا استیپنجم

ا کرفس ی یحزا به کرفس کوه ».د است اگر با آب سرد باشدیمعده مف يحزا برا«ی عنی] 18[

تر است و در کوه و  آن پهن يها ه کرفس است و برگیاه شبین گیا، معروف است ییصحرا

ها به نام حزاء  در عربستان آن را در مغازه یدم ولیند ییران جایبنده در ا. دیرو یصحرا م

  .دمید يالبر

ئان صالحان لم یش«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن مورد انار و آب ولرم استیششم

دخال جوفا قط صالحا إال یئان فاسدان لم یوش، دخال جوف واحد قط فاسدا إال أصلحاهی

د یز مفیدو چ«ی عنی] 19[ ».دیفالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقد، أفسداه

ز فاسدند و یکنند و دو چ ینکه فساد را اصالح میشوند مگر ا ینم یون کسهستند و وارد در

ز صالح انار و آب یاما آن دو چ، نکه صالح را فاسد کنندیشوند مگر ا ینم یوارد درون کس

ق هسته یا سویتوان از رب انار  یم ».ر و گوشت خشک هستندیولرم هستند و آن دو فاسد پن

ا یکه حالت تهوع دارند  یکسان يمخصوصاً برا، استفاده کرد یمشکالت گوارش يانار هم برا

گر را با آب مصرف یوه دیا هر مید انار یتوجه شود که نبا. ار دارندیباردار که و يها خانم

ده ین مصرف آب جوشیهمچن، صورت جداگانه است ت هم مراد استفاده بهین روایکرد و در ا

  .د از آن استفاده کردیط خاص بایمان و شرادر يست بلکه برایح نیمصرف روزمره صح يبرا

در محضر امام «ی عنی] 20[ »البطن یالمز أصلح ف: ذکر الرمان فقال«: ت آمدهیدر روا

  «.شکم يخوش بهتر است برایصحبت از انار شد و امام فرمودند انار م

  .494ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [1]

  .497ص، 2ج، بن خالد البرقى أحمد بن محمد، المحاسن [2]
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  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .179صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .513ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [6]

  .623ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .29ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [8]

  .229ص، خ صدوقیش، الخصال [9]

  .62هیآ، میسوره مر [10]

  .772ص، مى آمدىیعبد الواحد بن محمد تم، غرر الحکم و درر الکلم [11]

  .44ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [12]

  .311ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

  .160هیآ، سوره نساء [14]

  .146هیآ، سوره انعام [15]

  .اء التراثیط داراالح، 74ص، 63جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [16]

  .23ص، 18جی، خ حر عاملیش، عۀیل مسائل الشّریعۀ إلى تحصیل وسائل الشیتفص [17]

  .516ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [18]

  .314ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [19]

  .543ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [20]
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  94/10/15 چهیپ دل، ورم شکم، درد شکم 88

  درد شکم

، التهاب روده، ا ترش کردنیرفلکس ، نفخ، ازجمله عفونت، درد علل مختلف دارد شکم

  .میپرداز یها م ذکرشده که به آن ییها ات درمانیدر روا. . . ، س ویآپاند، قولنج

 امام باقر. تر باشد که از ولرم گرم یآب یعنیآب گرم ، ن درمان عسل با آب گرم استیاول

اخا  یا رسول اهللا ان لیه وآله فقال یصلى اهللا عل یشکى رجل الى النب«: ندیفرما یم) ع(

ا یه من الغد وقال یشرب شربۀ عسل بماء حار فانصرف إلیبطنه فقال مر اخاك ان  یشتکی

ه وآله صدق اهللا وکذب بطن یته وما انتفع بها فقال رسول اهللا صلى اهللا علیرسول اهللا قد اسق

ک اذهب فأسق اخاك شربۀ عسل وعوذة بفاتحۀ الکتاب سبع مرات فلما ادبر الرجل قال یأخ

] 1[ ».ان اخا هذا الرجل منافق فمن هاهنا ال تنفعه الشربۀ یا علیه وآله یصلى اهللا عل یالنب

درد  دارم که از شکم يرسول خدا برادر يا ت کرد و گفتیشکا) ص( امبریبه پ يمرد«ی عنی

با  يک قاشق مرباخوریفرمودند به برادرت بگو عسل بنوشد ) ص( امبریت دارد و پیشکا

اثر  یمن به او عسل با آب گرم دادم ولرسول خدا  يا مرد رفت و فردا آمد و گفت، آب گرم

برو مجدداً ، دیگو یفرمودند خداوند راست فرموده و شکم برادرت دروغ م) ص( امبریپ، نکرد

 یوقت، ذ کن و هفت مرتبه سوره حمد بر او بخوانیبه او عسل بده و او را با سوره حمد تعو

او  يجهت درمان برا نیاست ازان مرد منافق یبرادر ا یعل يا فرمودند) ص( امبریمرد رفت پ

، دن آن باشدیاحتمال دارد که روش مصرف حل کردن عسل در آب گرم و نوش ».نافع نبود

در . دن آب گرم بعدازآن باشدیح خوردن عسل و نوشین احتمال دارد که روش صحیهمچن

ا درمان م یت وقتین روایبا توجه به ا. مار استیاعتقاد ب، ند درمان از عوامل مهمیفرآ

م و اگر از آن ید به آن شک کنینبا، را دارد) ص( نیو کالم معصوم یمثل وح يقو يا پشتوانه

  .د اصرار کردیم بلکه بایم و درمان را رها کنید شوید ناامیم نبایدیجه ندینت
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درد  از شکم) ع( نیرالمؤمنیبه ام يمرد«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب با دعا استیدوم

ا یا رحمن یا اهللا یا اهللا یا اهللا ید ین را بگویفرمودند که آب بخورد و ات کرد و امام یشکا

بشفائک من کل داء  ید السادات اشفنیا سیا ملک الملوك یا إله اآلله یا رب االرباب یم یرح

ت اشاره نشده که آب ین روای] در ا2[ ».قبضتک یوسقم فانى عبدك وابن عبدك اتقلب ف

بهتر است ، د استیمعده و شکم مف يات آب گرم برایوجه به رواازآنجاکه با ت یگرم باشد ول

  .ن مورد هم از آب گرم استفاده شودیدر ا

وهو نافع لوجع الخاصرة والبطن «: ت آمدهیدر روا، ن درمان مرکب چهار استیسوم

 يدرد و برا پهلودرد و شکم يد است براین مفیا«ی عنی] 3[ »اح المفاصلیاح البطن ولریولر

  «.التهاب شکم و التهاب مفاصل

م و یدر سفر بود) ع( همراه امام صادق«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استین درمان یچهارم

امام ، ت کردیدرد و کمردرد به پدرش شکا ل از شکمیاسماع، ل هم بودیشان اسماعیفرزند ا

 يوباهللا وبصنع اهللا الذ دند و امام فرمودند بسم اهللایاده کردند و به پشت خوابانیفرمودند او را پ

ل والنهار وهو یالل یسکن له ما ف يح بالذیا ریر بما تعملون اسکن یاتقن کل شئ انه خب

  [4[ ».میع العلیالسم

به امام «: ت آمدهیدر روا، شود یاست که با آب آسمان نوشته م یین درمان دعایپنجم

، امام خواستم که ما را دعا کندت کردم و از یکه در شکم داشتم شکا ینامه نوشتم و از مشکل

ن را یر آن ایس و زید را بنوین و سوره توحیمن نوشتند سوره حمد و معوذت يامام برا

متنع منها شئ من شر هذا یال  یال ترام وقدرته الت یم وعزته التیس اعوذ بوجه اهللا العظیبنو

س و با آب یبنوا کتف گوسفند یک تخته ی ين را بر رویا، ه وما احذریالوجع وشر ما ف

س جعله شفاء من کل یر آن بنویو ز، سپس آن را ناشتا و موقع خواب بنوش يآسمان بشو

  [5[ ».داء
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ه وآله یصلى اهللا عل یجاء رجل إلى النب«: ت آمدهیدر روا، ن درمان عسل استیششم

ته فلم تغن عنه یقد سق: فذهب ثم رجع فقال، اسقه عسال: فقال، بطنه یشتکی یإن أخ: وقال

ک فسقاه فبرأ کأنما یصدق اهللا وکذب بطن أخ: اذهب فاسقه عسال وقال: ه السالمیفقال عل

درد  آمد و گفت که برادرم از شکم) ص( امبرینزد پ يمرد«ی عنی] 6[ ».نشط من عقال

مرد رفت و دوباره برگشت و گفت به او ، فرمودند به او عسل بده) ص( امبریپ، ت داردیشکا

خداوند راست گفت و شکم ، برو و به او عسل بده) ص( امبریپ، نداشتده یفا یعسل دادم ول

نکه او را بسته بودند و بند یمانند ا، دوباره به او عسل داد و خوب شد، برادرت دروغ گفت

  «.باز شد

 یقراقر ف یح المحاربیشکا ذر«: ت آمدهیدر روا، دانه است اهین درمان عسل و سیهفتم

منعک من الحبۀ السوداء یقال نعم قال ما ؟ السالم فقال اتوجعک هیبطنه الى أبى عبد اهللا عل

ا یامام فرمودند آ، ت کردیاز قرقر شکم شکا) ع( ح به امام صادقیذر«ی عنی] 7[ ».والعسل لها

دانه منع  اهیز شما را از عسل و سیامام فرمودند چه چ، شخص گفت بلهي؟ درد هم دار شکم

را قصد یدرد سؤال نمودند ز امام از شکم یکرده ولت یاز قرقر شکم شکا يراو ».کند یم

دانه مصرف نمود نه  اهید هفت عدد سیتوجه شود که با. ان کنندیدرد را ب شکم يدارند دارو

  .کمتر یکیشتر و نه یب یکی

ا : یأن قوما من األنصار قالوا له«: ت آمدهیدر روا، است ین درمان عمل جراحیهشتم

 يهود: یقالوا؟ بماذا تداوونه: قال؟ هیأفتأذن لنا أن نداو، ى بطنهإن لنا جارا اشتک. رسول اهللا

فکره ذلک رسول ، ئایستخرج منه شیبشق البطن ف: قالوا؟ بماذا: عالج من هذه العلۀ قالیههنا 

 - فشق  يهودیفدعوا ال. افعلوا ما شئتم: فقال، ن أو ثالثایفعاودوه مرت. ه وآلهیاهللا صلى اهللا عل

ه یصلى اهللا عل یوأخبر النب. ر ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصحیبطنه ونزع منه رجرجا کث

ر الدواء الحجامۀ والفصاد والحبۀ یوإن خ، خلق األدواء جعل لها دواء يإن الذ: وآله فقال

رسول  يا عرض کردند) ص( امبریاز انصار به پ يا عده«ی عنی] 8[ »زیالشون یعنی -السوداء 
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) ص( امبریپ؟ مید که درمانش کنیده یا اجازه میآ، درد دارد م که شکمیدار يا هیدا همساخ

را درمان  يمارین بیاست که ا يهودیک یعرض کردند ؟ دیکن یسؤال نمود چگونه درمان م

کند و  یعرض کردند شکم را پاره م، کند یسؤال نمود با چه درمان م) ص( امبریپ، کند یم

ن ین کار کراهت داشتند از ایاز ا) ص( امبریپ) ، سید آپاندیشا( کند یاز شکم خارج م يزیچ

د یخواه یفرمودند هر کار م) ص( امبریآمدند و پ) ص( امبریها سه مرتبه نزد پ کار و آن

را خواستند و او آمد و شکم را پاره کرد و چرك و جراحت از شکم  يهودیپس ، دیبکن

خبر ) ص( امبریخارج کرد سپس شکم را شست و بعد دوخت و دارو داد و خوب شد و به پ

ن درمان یآن دارو قرار داد و بهتر يرا خلق کرد برا يماریکه ب ییخدا) ص( امبریپ، دادند

م که با یس تجربه کردیماران مبتال به آپاندید بما در مور ».دانه است اهیحجامت و فصد و س

  .دانه درمان شدند اهیک دانه سیو ستیمصرف پنجاه گرم عسل و ب

، میبسم اهللا الرحمن الرح﴿د و یسوره توح«: ت آمدهیدر روا، ک عوذه استین درمان ینهم

الجبال أو رت به یولو أن قرآنا س﴿، ﴾میأنشأها أول مرة وهو بکل خلق عل يها الذییحیقل 

زند و یاویمار بیسند و بر گردن بیرا بنو ﴾عایقطعت به االرض أو کلم به الموتى بل هللا االمر جم

 یاالرض وال ف یبۀ فیما أصاب من مص، میبسم اهللا الرحمن الرح﴿مار بخوانند ین را بر بیا

 یموا فهذان خصمان اختص﴿، ﴾ریسیکتاب من قبل أن نبرأها إن ذلک على اهللا  یأنفسکم إال ف

 یصهر به ما فیم یصب من فوق رؤوسهم الحمیاب من نار ین کفروا قطعت لهم ثیربهم فالذ

ال إله إال اهللا ﴿، ﴾میفتعالى اهللا الملک الحق ال إله إال هو رب العرش الکر﴿، ﴾بطونهم والجلود

ر وهو یده الخیموت بیال  یت وهو حیمیو ییح، یله الملک وله الحمد، ک لهیوحده ال شر

ف یچون ازنظر سند و اعتبار ضع ين درمان و دو درمان بعدی] ا9[ ».﴾ریء قدیکل ش على

  .مید نداریها تأک نیا ين رویهستند بنابرا
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 یه فَنَادى فیوذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدر علَ﴿، ن درمان عوذه استیدهم

نَاه منَ الْغَم یفَاستَجبنَا لَه ونَج﴿ ﴾نَیکُنت منَ الظَّالم یا أَنت سبحانَک إِنِّالظُّلُمات أَن لَّا إِلَه إِلَّ

  [10[. و سوره حمد هفت مرتبه خوانده شود ﴾نَیالْمؤْمن یوکَذَلک نُنجِ

 إن اهللا بالناس﴿، ﴾نیتنا من هذه لنکونن من الشاکریلئن أنج﴿، ن درمان عوذه استیازدهمی

  [11[﴾نیوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۀ للمؤمن﴿، ﴾میلرؤوف رح

  ورم شکم

تواند  یم يمارین بیا. شود یشوند و شکم بزرگ و سفت م یافراد دچار ورم شکم م یگاه

  . . . .و يروز کبدیس، ازجمله نفخ، علل مختلف داشته باشد

دواء «: ت آمدهیدر روا ،شده است یعنوان درمان معرف ورم شکم تنها مرکب سه به يبرا

 يدارو«ی عنی] 12[ ». . .قطع البلغمینفع باذن اهللا تعالى لورم البطن ووجع المعدة ویب یعج

ز بلغم را قطع یدرد و ن معده يد است و برایورم شکم مف يبرا یبه اذن خدا تعال، است یبیعج

ک ی يهم روز مقدار مصرف. د استیمثانه هم مف يها يماریب ين برایهمچن ». . .کند یم

  .فندق است

  چهیپ دل

  .چدیپ یها دارد م کند که روده یانسان احساس م يمارین بیدر ا

بسم اهللا ﴿، ده شودیخته شود و مالیشکم ر يبر روغن خوانده شود و رو، ن درمانیاول

ونا فالتقى الماء على أمر یوفجرنا االرض ع، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، میالرحمن الرح

نام ( به نام فالن، ﴾ءیهم أبواب کل شیففتحنا عل﴿، ﴾وحملناه على ذات ألواح ودسر، قدرقد 

  [13[. ﴾ن کفروا أن السموات واالرض کانتا رتقا ففتقناهمایر الذیأو لم  ﴿فرزند فالن ) ماریب

ن یچه ایپ دل يبرا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ه استین درمان آب و روغن و رقیدوم

أکلون ، ینییقاعدون فوق عل، علمونین یعلمون والذین ال یباسم اهللا المتعلمون الذد یسیرا بنو

ن یر الذیأو لم ﴿، فالن بن فالنۀ یشفیکذلک  يسألون صاحبهم من النور العلو، یاینورا طر
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آب  يد سپس رویآب بخوان ين را سه مرتبه رویا، ﴾کفروا أن السموات واالرض کانتا رتقا

] در 14[ ».د تا بنوشدیمار بدهیآن را به ب، وانید به اطراف لیوغن چسبر یوقت، دیزیروغن بر

ها مانند روغن  روغن آمده که شامل روغن انواع گل یر دهن به معنیر تعبیت اخین دو روایا

  .تون و روغن کنجد هم باشدیز تواند روغن ین میشود همچن یا روغن بنفشه میگل سرخ 

د یه را بخوانین رقیآب ا يرو«: ت آمدهیدر روا، ن درمان آب بدون روغن استیسوم

شکمش سه  يدستت را رو، د که بنوشدیچه دارد بدهیپ که دل یبدون روغن سپس به کس

، ﴾سرهیل یثم السب﴿، ﴾د بکم العسریریسر وال ید اهللا بکم الیری﴿ ییگو یو م یکن یمرتبه مسح م

واهللا ﴿، ﴾المخاض إلى جذع النخلۀفأجاءها ﴿، ﴾إن السموات واالرض کانتا رتقا ففتقناهما﴿

  [15[ »﴾ئایأخرجکم من بطون أمهاتکم ال تعلمون ش

  .28ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .28ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .78ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [3]

  .79ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .100ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [5]

  .اء التراثیط داراالح، 233ص، 61جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [6]

  .100ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [7]

  .اء التراثیط داراالح، 73ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [8]

  .378صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [9]

  .379صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، االخالقمکارم  [10]

  .379صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .77ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [12]

  .382صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]
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  .382صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [14]

  .383صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [15]
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  94/10/16 یاسهال خون) ، درد شکم ینوع( مغص 89

  مغص

ا یدن خبر ناگوار یعلت آن شن یچه است ولیپ ه به دلیدرد است و شب مغص همان شکم

  .است یجانات عصبیه

ع یالمسجد إذ خفض له کل رف یف) ه وآلهیصلى اهللا عل( نما رسول اهللایب«: ت آمدهیروادر 

 فقتل فقال رسول اهللا: قاتل الکفار قال) یه السالمیعل( ض حتى نظر إلى جعفریورفع له کل خف

در ) ص( امبریپ يروز«ی عنی] 1[ ».بطنه یقتل جعفر وأخذه المغص ف) : ه وآلهیصلى اهللا عل(

او  ين برایهر سرزم( او باال آمد يبرا ینیین آمد و هر پاییاو پا يبرا ییهر باال، مسجد بودند

دن با کفار یار را مشاهده کرد که در تبوك در حال جنگینکه حضرت جعفر طیتا ا) هموار شد

به اصحاب خبر دادند که جعفر کشته شد و ) ص( امبریپ، ن هنگام جعفر کشته شدیبود و در ا

 يدرد با داروها ن نوع شکمیا »ی) .از فرط ناراحت( شدند) درد شکم( ز مبتال به مغصین

 يمارین بیا يالبته برا. است یرا علت عصبیز، شود یدرمان نم، تر ذکر شد که قبل یمعمول

  .مجرب وجود دارد یدرمان

بن  یشکا رجل الى أبى الحسن عل«: ت آمدهیدر روا، ن درمان گردو کباب شده استیاول

اه کثرة ما یدعو اهللا عز وجل له فقد اعیقتله وسأله ان یه السالم مغصا کاد یموسى الرضا عل

ه وقال یه شدة قال فتبسم صلوات اهللا علیزداد علینفعه ذلک بل یس یۀ ولیتخذ له من االودی

خفف عنک بحوله وقوته فإذا اشتد بک یحک ان دعاءنا من اهللا بمکان وانى اسال اهللا ان یو

جوفها  یذ جوزة واطرحها على النار حتى تعلم انها قد اشتوى ما فت منه فخیاالمر والتو

رت النار قشرها کلها فانها تسکن من ساعتها قال فو اهللا ما فعلت ذلک إال مرة واحدة یوغ

ت کرد که یشکا) ع( به امام رضا يمرد«ی عنی] 2[ ».المغص باذن اهللا عز وجل یفسکن عن

ک بود او را بکشد و از امام خواست یشد که نزد ید میچنان شد یمبتال به مغص بود و گاه

 یاو نداشته و حت يبرا یچ نفعیه، اد دارویاو دعا کند و خسته شده از مصرف ز يکه برا
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و از ) شود یمستجاب م( دارد یگاهیما جا يامام فرمودند همانا دعا، دتر شدهیدردش شد

ک گردو ی یچه گرفتیپ و دل د شدیهرگاه درد شد، ردیتر بگ خواهم که بر شما آسان یخدا م

 يرییکه آتش حداقل تغ یشده و بدان که مغز گردو پخته یآتش قرار بده تا بدان ير و رویبگ

، ابدی ین میهمانا فوراً درد تسک، پوستش را بکن و آن را بخور، در درون آن به وجود آورده

افت به اذن ین یدرد تسک ن کار را انجام دادم و شکمیبار ا کیمرد گفت قسم به خدا فقط 

احتمال دارد  ید بعد از پخته شدن مصرف نمود ولیت گردو را بایظاهر روا با توجه به ».خدا

 ییتوان مغز گردو یم ین باشد حتیاگر چن، هم آن را مصرف کرد يگریکه بتوان در زمان د

ن ید گفته شود که در ایشا. اب کرد و از آن دارو ساختیشده را آس ن شکل پختهیرا که به ا

درمان  يد برایالبته شا، د استیت اعصاب استفاده شود مفیتقو ياگر داروها يماریب

به دستگاه گوارش وارد  یکه به خاطر فشار عصب یبیآس ید باشد ولیمف یمشکالت عصب

ن دارو که یدرد از هم ن نوع شکمیرفع ا يرو بهتر است برا نیتواند درمان کند ازا یآمده را نم

 یبار استفاده درمان شده ول کیمار بعد از یت فرد بیهرچند در روا. گرددشد استفاده  یمعرف

توان گفت که  یم، ن استفاده کنیاز ا يبا توجه به کالم امام که گفته هرگاه احساس درد کرد

 يچه شدیپ نکه امام فرمودند هرگاه دچار دلیگر اینکته د. ندارد یچ مانعیاستفاده چندباره ه

ن دو باهم تالزم ید ایشا، ت داشتیمار از مغص شکایکه ب یکن درحال ن درمان استفادهیاز ا

د شدن ینکه مراد شدیگر ایچه هم دارد و احتمال دیپ مبتال به مغص شود دل یدارند و اگر کس

درد  گر شکمیا انواع دیچه یپ دل ين دارو براید این شایهمچن، چهیپ دل يماریدرد باشد نه ب

  .د باشدیهم مف

شوع یانه مغص بعض الخلفاء فعجز بخت یحک«: ت آمدهیدر روا، عا استن درمان دیدوم

هذا الطب إال ان : دا فأذابه بدواء ثم اخذ ماء وعقده بدواء وقالیعن دوائه واخذ جل یالنصران

به  یفات، بموسى بن جعفر یعل: فۀیفقال الخل، دعو لکیکون مستجاب دعاء ذا منزلۀ عند اهللا ی

بحق جدك المصطفى ان : فقال له، فۀیفدعا اهللا سبحانه وزال مغص الخلنه یق أنیالطر یفسمع ف
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ته فأره عز طاعته فشفاه اهللا من یته ذل معصیاللهم کما أر: قلت) ع( فقالی؟ تقول بم دعوت ل

، وشع از درمان عاجز ماندیمبتال به مغص شد و بخت یاز خلفا عباس یکی«ی عنی] 3[ ».ساعته

ن است یت طب ایآب گرفت و با دارو مخلوط کرد و گفت نها خ گرفت و با دارو آب کرد وی

 یش خدا منزلتیش مستجاب است و پیکه دعا یکه کس نیجز ا يندار یو اگر اثر نکرد راه

 يپس امام را آوردند و صدا، اورندیرا ب) ع( فه گفت که امام کاظمیخل، ت دعا کندیبرا، دارد

فه گفت تو را به یخل، فه خوب شدیدعا کرد و خلشد و  یده میدر راه شن) دعا کردن( ناله امام

ن را گفتم یامام فرمودند اي، چه دعا کرد ییدهم که بگو یاست قسم م) ص( امبریجدت که پ

ز به او نشان یعزت اطاعتت را ن يتت را به او نشان دادیگونه که عقوبت معص ا همانیخدا

  «.بده

 يها برا نیرا ا یبودند و طب سنت یبودند و نصران یب خلفا عباسیوشع طبیخانواده بخت

حال دعا  نیباا ین دعا را فقط اگر امام بخواند اثر داشته باشد ولید ایشا. مسلمانان آوردند

  .ندارد يا نهیخواندن ضرر و هز

ل کمون یوقل، ؤخذ کف کفرةی«: ت آمدهیدر روا، است یبیترک يک داروین درمان یسوم

ؤخذ من مائه نصف رطل یو، داًیطبخ جیو، رمانوکف حب ، وکف صعتر وأنجدان، ایوکرو

] 4[ ».إن شاء اهللا تعالى، الوقت یسکن فیفإنه ، شربیضرب ویوي، ۀ مریه اوقیصب علیو

شن و انجدان و یمشت آو کیره و یز ره و شاهیز یمشت کفره و مقدار کم کیمقدار «ی عنی

ر یاز آب آن را بگ) گرم 210( ر و همه را خوب بپز و نصف رطلیمشت هم دانه انار بگ کی

شود به اذن  یهمان زمان ساکن م، ز و مخلوط کن و بنوشیآن بر يرو يگرم هم مر 30و 

  «.یتعال يخدا

 یوجود دارد از طرف يبه نام کفر یاهیافتم و تنها گیبه نام کفره را ن یاهیبنده تاکنون گ

. ف شدهیباشد که بعداً تصحز بوده یتخم گشن ین کلمه در اصل کزبره به معنیاحتمال دارد که ا

هم  يمر. انجدان هم تخم انغوزه است. آن را ندارد يبو یره است ولیه به زیره شبیز شاه
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البته ، کنند یدرست م يا دودیخشک  یاز ماه یاز آرد جو و گاه یه است که گاهیادو ینوع

  .ستیست که چیست و معلوم نیشده ن امروز شناخته

ال وکلم یم خلیاتخذ إبراه يبسم اهللا الذ«: ت آمدهیر رواد، ک دعا استین درمان یچهارم

 ».بإذن اهللا تعالى سه مرتبه یح أخرجیا ر: یا سپس بگویما وبعث محمدا بالحق نبیموسى تکل

]5]  

  یاسهال خون

، شود يزیر دستگاه گوارش دچار خون یطورکل ا بهیاگر همراه مدفوع خون خارج شود 

در . د باشندیسرطان روده هم مف يآن برا يها درماند یشود و شا یم یشامل اسهال خون

طحال همراه  يمارین تفاوت که بیشود با ا یطحال هم خون به همراه مدفوع خارج م يماریب

  .همراه با اسهال است یبوست است و اسهال خونیبا 

ر فقال له خذ یه الزحیان رجال شکا إل«: ت آمدهیدر روا، است ین درمان گل ارمنیاول

 به امام باقر يمرد«ی عنی] 6[ ».سکن عنکینه واستف منه فانه یه بنار لیوقل یاالرمنن یالط

م تفت بده و یر و با آتش مالیبگ یامام فرمودند گل ارمنی، ت کرد از اسهال خونیشکا) ع(

  «.ابدی ین میتسک يماریهمانا ب، خشک بخور

 یکیو ) ع( نیحستربت امام  یک، یدو نوع گل استثنا شده یخوردن گل حرام است ول

متأسفانه آنچه در بازار . است) ع( نیخاك قبر حضرت ذوالقرن یتیکه بنا بر روا یگل ارمن

مقدار . شود یها آورده م است که از کوه یمعمول یموجود است خاک یعنوان گل ارمن به

  .است يک قاشق مرباخوری یمصرف گل ارمن

عن ) ع( سئل أبو عبد اهللا«: آمدهت یدر روا، است) ع( نین درمان تربت امام حسیدوم

 ين قبر ذیأما أنه من ط، ال بأس به: قال؟ حل أخذهیأ، ر والمبطونیؤخذ للکسیفی، ن االرمنیط

سؤال شد درباره گل ) ع( از امام صادق«ی عنی] 7[ ».ر منهیخ) ع( نین قبر الحسیوط. نیالقرن

؟ ز استیا مصرف آن جایآ، که اسهال دارد یشده و کس یکه دچار شکستگ یکس يبرا یارمن
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) ع( نیاست و تربت امام حس) ع( نین گل قبر ذوالقرنیهمانا ا، ندارد یامام فرمودند اشکال

  «.است یبهتر از گل ارمن

ر یالزح یانه قال ف«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، است یبیترک يک داروین درمان یسوم

ن ارمنى یوجزءا من ط یعربض وجزءا من بزر قطونا وجزءا من صمغ یتأخذ جزءا خزف اب

ر و ین مقدار اسفرزه بگیر و همید بگیاز خربق سف يمقدار«ی عنی] 8[ ».ستفینه ویقلى بنار لی

داده شود و  م تفتیر و با آتش مالیبگ ین اندازه گل ارمنیو هم ین مقدار صمغ عربیهم

  «.خشک خورده شود

با توجه . کند یدرمان مرا هم  يمارین حالت بیتر ار مؤثر است و سختین دارو بسیا

داده شود و مصرف شود  از درست شود و تفتیهر بار مصرف به مقدار ن يت برایظاهر روا به

صمغ . ک قاشق استیمقدار مصرف . کم مصرف شود اد درست شود و کمینکه مقدار زینه ا

ه کنند به آن یران صمغ تهین است و اگر از درختان ایصمغ درختان مناطق عرب نشی، عرب

توجه شود . کمتر است یاثرش از صمغ عرب یهم خوب است ول ند که آنیگو یم یصمغ فارس

  .اب کردیتوان آس یگر مواد را مید یاب شود ولید آسیکه اسفرزه نبا

  .376ص، 8جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .101ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .422ص، 3ج، ابن شهر آشوب، طالب یمناقب آل اب [3]

  .159ص، د بن طاووسیس، األمان من أخطار األسفار واألزمان [4]

  .اء التراثیط داراالح، 108ص، 92جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [5]

  .65ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [6]

  .167صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .65ص، اتیسابور الز ابن، طب األئمۀ [8]
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  94/10/19 پهلودرد، ها نیمل، اسهالی، اسهال خون 90

أبو عبد اهللا  یقال ل«: ت آمدهیدر روا، ه گاو استیبرنج با پ ین درمان اسهال خونیچهارم

ونس اعلمت انى یا یحک یر ویه وهو الزحیکان ف يوجعه الذ یه السالم وکنت اخدمه فیعل

مرضى اکل االرز فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلى ثم رض فطبخ فاکلته بالشحم  یالهمت ف

که  یبودم زمان) ع( من در خدمت امام صادق«ی عنی] 1[ »ی.فاذهب اهللا بذلک الوجع عن

 يامام فرمودند به من الهام شد که برا، بود یشان اسهال خونیا يماریمار بودند و بیشان بیا

ند سپس خشک کردند و تفت دادند سپس یر کردم برنج را بشوام، برنج بخورم يمارین بیا

ه ین برنج را با پیو ا) احتماالً به شکل سوپ( و بعد پختند) به شکل بلغور درآوردند( دندیکوب

م یخواند يگریت دین در روایقبل از ا ».را از من رفع کرد يمارین بیگاو خوردم و خداوند ا

 یم و وقتیآتش بگذار ين است که چند سنگ رویاه ین روش استفاده از روغن پیکه بهتر

م و یآن قرار ده يگر را رویم و ظرف دیک ظرف قرار دهیه در یپ ها را با قلوه داغ شد سنگ

آمده را  دست م و روغن بهیداً تکان دهیم تا بخار از آن خارج نشود و شدیدار محکم نگه

توان  یرا درب آن را میتفاده کرد زعنوان ظرف اس توان از زودپز به یالبته م. میاستفاده کن

ا برنج ید است یم مراد برنج سفیدان یقاً نمینکه دقیگر اینکته د. و محکم بست یراحت به

  .کردند یاستفاده م یشود که در آن زمان مردم از چه نوع برنج ید بررسیبا، دار سبوس

اسهال  يماریاز ب) ع( به امام کاظم يمرد«: ت آمدهیدر روا، ک دعا استین درمان یپنجم

ن را یامام فرمودند بعد از نماز شب ا، شود یگاه قطع نم چیت کرد و گفت که هیشکا یخون

 یه وال عذر لیوما علمت من سوء فقد حذرتن، هیف یر لیر فمنک ال خیبگو اللهم ما کان من خ

  [2[ ».هیف یما ال عذر لیه أو أقع فیف یر لیأعوذ بک أن أتکل على ما ال خ یاللهم إن، هیف

  اسهال
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مشکل در شکم است اما با توجه به  یبه معن يات آمده ازنظر لغویکلمه مبطون که در روا

معموالً . به نظر بنده علت اسهال صفرا است. دهد یاسهال م یز در فقه معنیمورد استفاده و ن

  .ترشح صفرا است يادین به علت زیها زردرنگ است و ا که اسهال دارند مدفوع آن يافراد

أطعموا المبطون خبز األرز فما «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است ین درمان نان برنجیاول

 یبه کس«ی عنی] 3[ ».سل الداء سالیدبغ المعدة ویأما إنه ، دخل جوف المبطون شئ أنفع عنه

وارد شکم مبتال به  یبهتر از نان برنج يزیچ، دیبده ینان برنج، که مبتال به اسهال است

در  »ی.رون کردنیکشد ب یرون میرا ب يماریکند و ب یم یهمانا معده را دباغ، اسهال نشده است

  .ماند یاد در شکم میرا زید است زیمبتال به اسهال مف يبرا یگر آمده که نان برنجیات دیروا

درمان است و ن ین درمان اسهال همیبهتر، جامع با آب مورد است ين درمان دارویدوم

  .کند یع اثر میسر

ا بن رسول اهللا ان أبى یه السالم فقلت یرا ما أجالس الرضا علیکنت کث«: ت آمدهیدر روا

ن أنت من الدواء الجامع قلت ال اعرفه قال هو یملک بطنه فقال ایال ال یمبطون منذ ثالث ل

برأ من یم التمار فخذ منه حبۀ واحدة واسق اباك بماء االس المطبوخ فانه یعند احمد بن ابراه

ی عنی] 4[ ».ته حبۀ واحدة فسکن من ساعتهیرا واسقیئا کثیه فاخذت شیساعته قال فصرت إل

پدرم مبتال به ، فرزند رسول خدا يا کردم و عرض کردم یم ینینش هم) ع( ار با امام رضایبس«

، تواند خودش را نگه دارد ید است که نمیاسهالش چنان شد، اسهال شده به مدت سه شب

امام فرمودند نزد احمد ، شناسم یعرض کردم نم، جامع يد شما از داروییامام فرمودند کجا

، جامع با آب مرد پخته به پدرت بده يدانه گندم از دارو کیاندازه  م تمار برو و بهیبن ابراه

جامع گرفتم و  يدارو يادیم و مقدار زیبن ابراهرفتم نزد احمد ، شود یهمان ساعت خوب م

که  يطبق تجربه ما افراد ».دانه گندم دادم و همان ساعت خوب شد کیاندازه  به پدرم به

  .شوند ین درمان استفاده کنند درمان میت روده هستند اگر سه روز از ایمبتال به کل
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 ینۀ فانطلق بطنیمرضت بالمد«: ت آمدهیدر روا، ق جاورس استین درمان سویسوم

ق الجاورس وأشربه یأن آخذ سو یق الجاورس وأمرنیه السالم سویأبو عبد اهللا عل یفوصف ل

مار شدم و مبتال به ینه بیدر مد«ی عنی] 5[ ».تیوعوف یبماء الکمون ففعلت فأمسک بطن

ن کار را یره مصرف کنم و همیرم و با آب زیق جاورس بگیاسهال شدم و امام فرمودند سو

دچار اسهال شد  يماریمار شد و در اثر بیت فرد ابتدا بیبا توجه به روا ».و خوب شدمکردم 

 یجاورس در فارس. و هم اسهال درمان شد يماریق جاورس هم بیو پس از مصرف سو

  .کوچک داخل برنج يها ا تخم، یز استیارزن ر یهمان گاورس برنج است که نوع

  ها نیانواع مل

: قُلْت؟ نَیبِماذَا کُنْت تَستَمش: ه وسلَّمیرسولُ اللَّه صلَّى اهللاُ علَ یقَالَ ل«: ت آمدهیدر روا

د از چه یاز من پرس) ص( امبریپ«ی عنی] 6[ ».ت بِالسنَىیثُم استَمشَ، حار جار: قَالَ، بِالشُّبرُمِ

فرمودند شبرم گرم است و آزار ) ص( امبریپ، گفتم شبرمی، کن ین استفاده میعنوان مل ز بهیچ

لو علم الناس ما «: ندیفرما یم) ص( امبریپ،  »آن از سنا استفاده کردم يجا سپس به، دهد یم

اگر مردم بدانند که سنا چه «ی عنی] 7[ ».ن من ذهبیالسنا لقابلوا کل مثقال منه بمثقال یف

  «.دادند یدارد در برابر هر مثقال سنا دو مثقال طال م یتیخاص

ن استفاده یعنوان مل ر از سنا بهیغ يزیدند افراد از چید یم یوقت) ص( امبریعموالً پم

ات یز در رواین يگرید يها نیمل. کرد که از سنا استفاده کنند یه میها توص به آن، کنند یم

تون یز ن آلو و روغنیفلوس و اسفرزه همچن، جیبسفا، اهیله سیهل، ایشده ازجمله سقمون هیتوص

ن است که از سنا پشت سر هم استفاده یه ما ایتوص. د هستندیمون هم مفیتون و افطیو خود ز

تاً هر سه روز یا نهایبار استفاده کنند  کیبلکه ، بوست شودیرا ممکن است سبب ینکنند ز

  .بار کی

  پهلودرد
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شکوت إلى «: ت آمدهیدر روا، زدیر ین میزم يز که رویر ين درمان خوردن غذاهایاول

ففعلت ذلک فذهب ، فکله، سقط من الخوانیک بما یعل: فقال، وجع الخاصرة) ع( اهللاأبى عبد 

امام فرمودند بر شما باد آن ، ت کردمیاز پهلودرد شکا) ع( به امام صادق«ی عنی] 8[ ».عنى

  «.ن کار را کردم و خوب شدمیمن هم ا، زد پس آن را بخوریر یرون میکه از سفره ب ییغذاها

فأخذت ذلک فانتفعت ، سریمن واالیالجانب اال یقد کنت أجد ف«: هگر آمدیت دیدر روا

که از سفره  ییکرد و من غذاها یراستم درد م يچپ و هم پهلو يهم پهلو«ی عنی] 9[ ».به

  «.د بودیم مفیزد را خوردم و برایر یرون میب

شود  یم) کولون( ها سه صفرا و رودهیک، اگر پهلودرد در سمت راست باشد مربوط به کبد

  .شود یم) کولون( طحال و روده، شود به معده یو اگر در سمت چپ باشد مربوط م

اشربوا الکاشم فانه «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، استی) انجدان روم( ن درمان کاشمیدوم

کاشم  ».پهلودرد خوب است يرا کاشم براید زیکاشم بنوش«ی عنی] 10[ ».د لوجع الخاصرةیج

، سرفه يدارد ازجمله برا يادیشده و خواص ز هیار توصیات بسیدر روا یا انجدان رومی

اه ین گین قسمت ایبهتر یاه است ولیکاشم تخم گ. د استیزانودرد و مفاصل مف، هیش ریپاال

نرم  یلید کاشم خوب و خیبا، دن آمدهیر نوشیت تعبینکه در روایبا توجه به ا، شه آن استیر

 يک قاشق مرباخورید خشک مصرف شود و مقدار مصرف هم ین بایهمچن، اب شودیآس

گلپر زردرنگ و ، درنگ است و عطر ندارد و با گلپر تفاوت داردیسف یانجدان روم. است

  .معطر است

د یکاشم را بنوش«ی عنی] 11[ ».اشربوا الکاشم لوجع الخاصرة«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.پهلودرد يبرا

ک از شما یهر  يسزاوار است برا«: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ن درمان عوذه استیسوم

د أعوذ بعزة ین را بگویپهلو را سه مرتبه لمس کند و هر بار ا، اگر احساس کند به درد پهلو

  [12[ ».شاء من شر ما أجدیاهللا وقدرته على ما 
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دستت را بر محل  یده یمرور م«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن درمان عوذه استیچهارم

 یوال حول وال قوة إال باهللا العل) ص( باسم اهللا وباهللا محمد رسول اهللا ییگو ین را میدرد و ا

سپس دستت را مرور بده بر محل درد و سه ی، خاصرت یما أجد ف یاللهم امح عن، میالعظ

  [13[ ».اهللا بگو مرتبه بسم

) ع( به امام باقر يمرد«: آمده تیدر روا، است) ع( نیرالمؤمنین درمان عوذه امیپنجم

 یار درمان کردم ولید دارم و بسیم درد شدیفرزند رسول خدا من در پهلو يا عرض کرد

؟ ستین عوذه چیمرد گفت ا) ، ع( نیرالمؤمنید از عوذه امییامام فرمودند کجا، شود یخوب نم

آن را مسح کن و دستت را بر محل سجود قرار بده و  ينماز را تمام کرد یامام فرمودند وقت

نا ال ترجعون فتعالى اهللا الملک الحق ال إله إال یافحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم ال﴿بخوان 

فلح یدع مع اهللا إلها آخر ال برهان له به فانما حسابه عند ربه ال یم ومن یهو رب العرش الکر

کردم و پهلودردم  ن کار رایمرد گفت ا، ﴾نیر الراحمیالکافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خ

  [14[ ».برطرف شد

  .100ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [1]

  .408صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [2]

  .305ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [3]

  .91ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [4]

  .345ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .1145ص، 2ج، ابن ماجه، سنن ابن ماجه [6]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [7]

  .444ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [8]

  .444ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [9]

  .60ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [10]
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  .76صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [11]

  .407صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [12]

  .407صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [13]

  .28ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]
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  94/10/20 ها بسته شدن روده -درد اطراف بدن -دردپهلو 91

  ادامه بحث پهلو درد

  9مرکب : درمان ششم

 ین همان مرکب نه از مرکبات اسالمیقت این درمان است و درحقیتر ن درمان مهمیا

ک تا هشت در جلد دو آمده است و یمرکب . میدار یاسالم یبیترک يما ده عدد دارو. است

  .پهلودرد است ير جلد سه آمده است که بعنوان دارومرکب نه د یعنین مرکب یفقط ا

 ینیلٌ و مثْلُه دارفُلْفُلٍ و بِرَنْج و بسباسۀٌ و دارصیلَ فُلْفُلٍ و مثْلُه زنْجبِیتَأْخُذُ أَربعۀَ مثَاق:  قَالَ

نَ مثْقَالًا ید خَمسۀً و أَربعیالْج یمنَ الزُّبد الصافلَ و یأَربع مثَاق یعنیمنْ کُلِّ واحد مقْداراً واحداً 

کَّرِ الْأَبنَ السم یوعبأَر تَّۀً وثْقَالًا یضِ سینَ م قُّ ویدفرٍ صنْخُلِ شَعبِم رْقَۀٍ أَوینْخَلُ بِخ نُ یقٍ ثُمجع

شْرَب وزنَ ثَلَاثَۀِ ینْزُوعِ الرَّغْوةِ فَمنْ شَرِبه للْخَاصرَةِ فَلْنِ بِعسلٍ میعه مرَّتَی] جم بوزنه [بِوزنِ

ثَاقشْیملْمل هنْ شَرِبم یفَلْ یلَ وثَاقعِ مبنَ سزو یشْرَبانثَم یلَ أَو رٍ فَإِنَّهفَات اءیۀٍ بِم اءکُلَّ د خْرِج

ۀِ و إِذَا یه عنْ سائرِ الْأَدوِیغْنیه و یجزِیرِه فَإِنَّه یج مع هذَا الدواء إِلَى غَحتَایبِإِذْنِ اللَّه تَعالَى و لَا 

ل و یفلفل و زنجف یعنی] 1[ د مجرَّبیشْرَب بِعسلٍ فَإِنَّه جیه فَلْیو انْقَطَع مشْ یشَرِبه للْمشْ

خوب  ي ام چهار مثقال و از کره صاف شدهن از هرکدیدارفلفل و برنج و بسباسه و دارچ

ا با الک یا ململ ید چهل و شش مثقال آرد شود و با پارچه یچهل و پنج مثقال و از شکرسف

که کف آن گرفته شده است به مقدار دوبرابر داروها  یز الک شود سپس با عسلیار ریبس

ن معجون یاز ا درد پهلو خواست استفاده کند سه مثقال يپس هرکس برا. مخلوط شود

ا هشت مثقال به همراه آب یدرمان اسهال خواست استفاده کند هفت  يبرا یبنوشد و اگر کس

کند به اذن خداوند یها را از بدن خارج م يمارین معجون همه بیولرم بنوشد پس همانا ا

کند  یها را درمان م يمارین دواء بیست چراکه ایر دواها نیبه سا یاجین دواء احتیو با ا یتعال

درمان اسهال استفاده شد و اسهال قطع  يکند و اگر برا یاز مین یر داروها بیمار را از سایو ب

  .شد پس بنوشد عسل چراکه عسل خوب و مجرب است
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د بود و تجربه ید به همان وزن مقین کردند باییت وزن مواد را تعین روایچون امام در ا

هر مثقال چهار گرم و شش دهم گرم . ر استآن بهت ین را نشان داده است که اثر بخشیهم ا

  .است

  .اه استیفلفل اگر مطلق باشد مراد از آن فلفل س

 يظاهر. وه بعض انواع سرو استیه میشب يزیاست چ) فلفل دراز( گر دار فلفلینام د

از داروها  یلیاست و در خ یاهان مهم طب اسالمیاه رنگ دارد و جزو گیس یده منتهیکش

  .وارد شده است

رنگ است و حجم  يا قهوه ییها ها و دانه است هستهی) برَنگ کابل( برنج یمعادل فارس

  .تر از تخم ترب است آن متوسط است و درشت

ز تر و ترد است و سفت یاست اما ر) گردو( ه جوزیشب. ا استیبسباسه پوست جوزبو

ت پوست گردو سبز رنگ است و پوس. دارد یست و پوست کلفت ندارد و عطر خوبین

مت دارد به یا قیشتر از خود جوزبویپوست آن ب. تر است رنگ و نازك یا نارنجیجوزبو

  .که دارد یتیخاطر خاص

 یالبته انواع. ندیگو یم به آن قَرفه یعرب ين است که در کشورهایهمان دارچ ینیدارص

 گر آن بعنوانیتر است و نوع د تر و کلفت تر و سخت کون است که سفتیک نوع آن سایدارد 

ن نازك بودن آن است و ین است نشانه دارچیدارچ یخه هم نوعیسل. چدیپ یم قَرفه است که

  .خه استیا سلیا قهوه یره باشد ین دارد و داخل آن روشن است که اگر تیعطر دارچ

ن آن کره یت کره مطلق آمده است و شامل همه انواع کره است اما بهتریاگرچه در روا

  .ن کم است شفاف و صاف استکه ماست آ يا کره. است يگاو

صاف کردن آن  يشود برا یم دیبعد از دوبار صاف کردن سف یاصل شکر قرمز است ول

کنند در موقع صاف  یم که با آن نبات درست يزیمخصوص وجود دارد مانند چ يها فیق

  .دیآ ین مییشود و شکر خالص آن پا یاز آن جدا م یاهیکردن ماده س
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د و یآ یم رد کف آن باالیآتش قرار بگ يکه صاف نشده باشد کف دارد اگر رو یعسل

ن معجون یا يماندگار. بازار نوعا کف گرفته شده است يها عسل. توان آن را جدا کرد یم

  .باالست

ها کاربرد دارد به  يماریکند و در درمان عموم ب یم را از بدن خارج يمارین دارو هر بیا

  .ده شده استینام یاز مرکبات اسالم یکیل ین دلیهم

ن یشود بنابرا یگفته م یمش ین در عربین استفاده از مسهل و ملیاسهال همچن یعنی یمش

الداء ثَلَاثَۀٌ و الدواء ثَلَاثَۀٌ فَأَما الداء فَالدم و : امبر ص فرمودیپ. به هر دو معنا آمده است یمش

 لْغَمالْب رَّةُ والْمشرَّةِ الْمالْم اءود و امملْغَمِ الْحالْب اءود ۀُ وامجمِ الْحالد اءودردها و  یعنی] 2[ یفَد

ادى یز سه گونه است اما درد ناشى از زیهاى عمده سه درد است و داروهاى عمده نیماریب

حجامت است و درمان ادى خون یپس درمان ز، و بلغم است) ا سودایصفرا و ( خون و مره

  .بلغم حمام رفتن و درمان صفرا و سودا مسهل است

مسهل  ي] به دارو3[) و التَّرَدد إِلى الخالء  یالمشْ  حمل شاربه علىیبذلک ألَنه  یسم(

که آن را استفاده کرده است  یشود کس ین دارو موجب میند چون استفاده از ایگویم یمش

کند  یم ن دارو استفادهیکه از ا یکس. باشد ییبه سمت دستشو دائما درحال تردد و راه رفتن

  .اد راه رفتن استین زیشود و الزمه ا یم ت الخالءیمجبور به رفتن دائم به ب

 یمش؟ بوست استیا مراد درمان یت ابن بسطام درمان اسهال است یدر روا یمراد از مش

اما چون در دارو کره و عسل جود شود  یم مراد درمان اسهال میرا اگر به اسهال معنا کرد

ن است و هم یالبته عسل هم مل. ن معنا مراد نباشدینها مسهل هستند احتمال دارد ایدارد و ا

. ز باشدین حال مسهل بودن درمان اسهال نین دارو درعید ایکند و شا یدرمان اسهال م

ها  يماریشده ب بوست است اما چون گفتهیدرمان  يم مسهل است وبراییاحتمال هم دارد بگو

د اگر دارو را خورد یفرما یت میدر ادامه روا. د مسهل باشد تا خارج کندیکند با یم را خارج

ن عسل یاورد بنابراید بیبوست شدید حالت یو اسهال برطرف شد عسل بنوشد چون شا
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و  يبه اسهال شد ین دارو مبتلینکه اگر در اثر ایگر ایاحتمال د. بخورد تا مصلح آن باشد

م که مراد از ینه داریدو قر. ف استین احتمال ضعیهال قطع شد بعد عسل خورده شود که ااس

کلمه خاصره است که مراد از آن خود درد است نه  یکیخود اسهال است نه درمان آن  یمش

و . میکنیرا خود اسهال معنا م یت مشیاق رواین با توجه به سیدرمان عدم پهلو درد بنابرا

اسهال مصرف  ين است که برایقطع شد ظاهر آن ا یمش یعنیاست ) انقطع( گر کلمهینه دیقر

  .اسهال ممکن است از مره نباشد و از عفونت باشد. شودیکند و بعد اسهال قطع م

  مرکب دو يدارو: درمان هفتم

دواء  یعنی] 4جعِ الْخَاصرَةِ [تها و ویو وجعِ الْمعدةِ و تَقْوِ یالْفُؤَاد و النَّفَسِ الْعال  دواء لخَفَقَانِ

  ت آن و درد پهلویو درد معده و تقو يضربان قلب و نفس بلند ياست برا

  مرکب سه: درمان هشتم

ب الْحصاةَ و الْحشْو یذیقْطَع الْبلْغَم و یو وجعِ الْمعدةِ و   الْبطْنِ  نْفَع بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى منْ ورمِی

ورم  ينافع است به اذن خداوند متعال برا یعنی] 5الْمثَانَۀِ و لوجعِ الْخَاصرَة[ یجتَمع فی يذالَّ

  دردپهلو يکند و نافع است برایکند و سنگ مثانه را آب م یشکم و درد معده و بلغم را قطع م

  مرکب چهار: درمان نهم

  درد پلهو نافع است يبرا یعنی] 6الْخَاصرَة[  انه نَافع لوجعِ

پهلودرد  يماریت بین نشانه اهمیپهلودرد ذکر شده است و ا يبرا يمتعدد يها پس درمان

سه یراست محل کبد و ک يم پهلویعرض کرد. سخت است يماریپهلو درد نشانه ب. است

 یسمت چپ هم محل طحال است گاه. سه صفرا استیسه صفرا و درد کیصفرا است سنگ ک

 یشود حت یم را شامل یمهم يها يماریاست پس ب یو کم خون يزیورم کند که موجب خونر

اطراف  یو قوس یدگیمراد از پهلو محل خم. ه را هم ممکن است شامل شودیمشکالت کل

باشد چون خاصره اطالق دارد و شامل طرف راست و  یشکم در هردو طرف راست و چپ م

  .شود یچپ م
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  )کنار بدندرد ( وجع الجنب

من و یجانب اال، سمت است يجنب به معنا. راجع به درد کنار بدن است يبحث بعد

شود و  ینه تا لگن را شامل میس يجنب از باال. شود یسر به سمت راست و چپ معنا میاال

 هیر يمارین علت به بیند به همیگویمها  شتر به اطراف دندهیشود البته ب یشامل پهلو هم م

  .ندیگو یم) ذات الجنب(

  جامع امام رضا ع يدارو: درمان درد اطراف بدن

  یعل  إِلَى  شَکَوت:  ت عنِ الرِّضَا ع قَالَیأْخُذُ علْم أَهلِ الْبیمانَ و کَانَ یحدثَنَا محمد بنُ سلَ

نَ أَنْت عنِ الدواء الْجامعِ فَإِنَّه دواء یأَ یسرِ فَقَالَ لیمنِ و الْأَیالْأَ یموسى الرِّضَا ع وجعاً بِجنْبِ  بنِ

منِ فَخُذْ منْه حبۀً واحدةً بِماء یتَقَدم ذکْرُها و قَالَ أَما للْجنْبِ الْأَ یۀَ الَّتیمشْهور و عنَى بِه الْأَدوِ

ا ابنَ رسولِ یطْبخُ فَقُلْت یسرِ فَخُذْه بِماء أُصولِ الْکَرَفْسِ یأَطْبخُ طَبخاً و أَما للْجنْبِ الْیالْکَمونِ 

ثْقَالَ  اللَّهم ثْقَالًا أَوم نْهالَىیآخُذُ متَع افَى بِإِذْنِ اللَّهتُع ةٍ فَإِنَّکداحۀٍ وبنَ حزلْ ویعنی] 7[ نِ قَالَ لَا ب 

تو کجائى از : فرمود، ر هر دو پهلوى راست و چپمبه امام هشتم شکوه کردم از دردى د

: و فرمود، ش بود که ذکر شدیداروى جامع که داروى مشهور است و مقصودش داروهاى پ

ره خوب پخته شده استفاده کن و اما براى یر و با آب زیک دانه بگیاما براى پهلوى راست 

ک یابن رسول اللَّه ی :گفتم، شه کرفس خوب پخته شده استفاده کنیپهلوى چپ با آب ر

تا درمان شوى ) ا جویگندم ( ک دانهینه بلکه وزن : فرمود؟ ا دو مثقالیرم یمثقال بگ

   بخواست خدا تعالى

  .کند یم ک واسطه نقلیابن بسطام نوعا از امام رضا ع با 

ب و قاقله و یاست از زعفران و عاقرقرحا و سنبل الط یبیجامع امام رضا ع ترک يدارو

ک مثقال وفقط ی] که هشت ماده دارد هرکدام 8ون[ید و ابرفید و فلفل سفیق سفبنج و خرب

  .شود یون دو مثقال است که جمعا نه مثقال میابرف
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آب کرفس  یانه و گاهیآب راز یره گاهیآب ز ید با حمال مصرف شود گاهین دارو بایا

ک دانه گندم ین دارو کم بودن مصرف آن است چون فقط به اندازه یا ي معجزه. نهایو امثال ا

  .ا جو استی

د پخته یست باین یس کردن و دم کردن کافید خوب پخته شود خیره و کرفس بایآب ز

  .د مصرف شودیسمت چپ با آب ساقه کرفس با يها له شود و برا رهیشود تا ز

شه یر يجع به ترب آمده است براشود مانند آنچه را یبه ساقه اطالق م یکلمه اصل گاه

و أَصلُه   الْبولَ  سرْبِلُی  اح و لُبهیطْرُد الرِّیورقُه . ندیگویند لب و به ساقه آن اصل میگو یم آن

شه آن مدر است و ساقه آن بلغم را یکند و ریبرگ آن بادها را دور م یعنی] 9[ قْطَع الْبلْغَمی

ج یهیشود مانند برگ چعندر واجتَنبوا اُصولَه فَانَّه  یم شه اطالقیبه ر یوگاه. کندیقطع م

]وداءن جهت شکر چغند یبه هم. د چون سودا زاستیکن يشه چغندر دوریاز ر یعنی] 10الس

شه کرفس یت محل بحث به ساقه اطالق شده است چون ریاما در روا. قند هم مشکل دارد

  .آب ندارد

. است و اندازه ساقه کرفس چند ساقه کرفس است حداقل سه عددک مشت یره یاندازه ز

ک نخود از یاند اندازه  درمان سل گفته يفقط برا. ک دانه جو استیشتر یک دانه بیمراد از 

  .جامع امام رضا مصرف شود

  )بسته شدن رودهها( سدد االَمعاء

گوارش مانند بسته ا هرنوع بسته شدن دستگاه یها  بسته شدن روده یعنیسدد االمعاء 

) کولوني (ماریمراد است که بها  شتر بسته شدن رودهیالبته ب، معده یا چسبندگی يشدن مر

 احتمال دارد سدد. شودیکند و مانع عبور گاز و مدفوع میروده ورم م یگاه. شودیگفته م

  .ادرار هم بشود يخون و مجار يشامل بسته شدن مجار) بسته شدن(

  باذَروج: درمان اول
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حثَنأَبِ ید عضَرَ منْ حوجِ یماذَرا بِالْبعةَ فَددائلِ ع الْمنِ الْأَوسقَالَ إِنِّ  الْح أَنْ  یو بأُح

 فَإِنَّه امالطَّع بِه حتَفْتیأَس و ددالس یفْتَحیشَه  و امیالطَّعالا أُبم لِ وببِالس بإِذَا أَنَا افْتَ یذْه بِه تتَح

ضاً و یلَا أَخَاف داء و لَا غَائلَۀً فَلَما فَرَغْنَا منَ الْغَداء دعا بِه أَ یما أَکَلْت بعده منَ الطَّعامِ فَإِنِّ

مرِئُ ما یقُولُ اخْتم طَعامک بِه فَإِنَّه یمنْه و هو  ینَاوِلُنیأْکُلُه و یتَتَبع ورقَه علَى الْمائدةِ و یتُه یرأَ

سر سفره  یشخص یعنی] 11[. ب الْجشَاء و النَّکْهۀَیطَیذْهب بِالثِّقَلِ و یما بعد و  یشَهیقَبلُ کَما 

اورند و فرمود دوست دارم غذا را با آن یبا امام کاظم ع حاضر شد و امام خواست باذروج ب

که در چشم  ییکند و اشتها آور است و مویبسته شده را باز م يچراکه مجار آغاز کنم

بعد از  يزیدهم چه چیت نمیکه باذروج لقمه اولم باشد اهمیکند و زمانید را برطرف میرویم

که خوردن غذا تمام شد  یو مشکل نخواهم داشت هنگام يماریاز ب یخورم همانا ترسیآن م

کردند و یباذروج را از داخل سفره جمع م يدم برگهاید حضرت دوباره باذروج خواستند و

خود را با باذروج تمام کن چرا که  يفرمود غذایدادند تا بخورم و میخوردند و به من میم

آورد  یاشتها م يبعد يغذا يشود و برا یقبل م يغذا) د در غذایجذب مواد مف( باعث امراء

  .کند یرا خوشبو م برد و عاروق و دهان ین میغذا را از ب ینیو سنگ

د یفرمایها دور افتادن ما از ائمه باشد چون حضرت میماریع شدن انواع بیل شاید دلیشا

  .و مشکل ندارم يماریاز ب یاگر لقمه اول من باذروج باشد ترس

زتر است و تخم آن یحان است اما برگ آن ریه ریاست که شب یحان کوهیباذروج همان ر

  .د استیخشک آن هم مف. ر استیضرت امح ياست و سبز یهمان تخم شربت

  حوك: درمان دوم

فْتَح یمرِئُ و یه ثَمانَ خصالٍ یاء أَما إِنَّ فیبقْلَۀُ الْأَنْبِ  الْحوك: عبد اللَّه ع أَنَّه قَالَ یعنْ أَبِ

 و ددیطَیالس و شَاءالْج یطَیب ۀَ والنَّکْه یبیشَه  و امذَامِ إِذَا یالطَّعنَ الْجانٌ مأَم وه و اءلُّ الدس

تَقَرَّ فیاس کُلَّه اءالد عانِ قَمالْإِنْس فوا یانب يحوك سبز: امام صادق ع فرمود یعنی] 12[. ج

بسته  يشود و مجارید غذا میت است موجب جذب مواد مفیاست همانا درآن هشت خصوص
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ت صحبت از خوردن غذا یاست چون در روا یگوارش يمراد بسته بودن مجار( ندک یرا باز م

 يماریکند اشتها آور است ب یکند دهان را خوشبو م یعاروق را خوشبو م) و هضم غذا است

را از  يماریکه در بدن انسان باشد همه ب یکند و آن امان از جذام است و هنگامیرا خارج م

  .برد ین میب

) رسد حوك و باذروج متفاوت هستندیکه به نظر م( حوك همان باذروج نباشد ياگر معنا

. ر از باذروج استید که حوك غیآ یات بدست میم اما از روایدان یآن را نم ياصال معنا

ک خانواده ین باشد که از ید مراد ایشا. د حوك همان باذروج استیفرما یم که میدار یتیروا

در . ن متفاوت استیریمو شیخانواده است اما پرتقال با ل کیهستند مانند مرکبات که از 

اء است اما درباره باذروج گفته شده یانب ي]حوك سبز13اء[یبقْلَۀُ الْأَنْبِ  م الْحوكیت داریروا

قْلَۀُ أَمیبنؤْموج[یرِ الْماذَرن متفاوت یبنابرا. ع است یحضرت عل يباذروج سبز  ]14نَ ع الْب

  .هستند

  ریانج: درمان سوم

نْ أَمع یونؤْمقَالَیرِ الْم رِینِ تُلَیأَکْلُ التِّ:  نَ ع أَنَّهل عنَاف وه و ددینُ الس نْهرُوا ماحِ الْقُولَنْجِ فَأَکْث

راه ر یخوردن انج: ع فرمود یحضرت عل یعنی] 15لِ و لَا تُکْثرُوا منْه[یبِالنَّهارِ و کُلُوه بِاللَّ

د یاد بخورید است پس در روز زیروده مف یورم يدردها يکند و آن برایبسته شده را نرم م

  .دیزیاد آن در شب بپرهیو از خوردن ز

 ين برایر همچنیانج. شودیگاز م یدر روده است که مانع از عبور مدفوع و حت یقلنج ورم

به ها  د تا آن دانهر خورده شویپنج شش عدد انج. ر نرم خوب استیر بخصوص بواسیبواس

  .همراه مدفوع خارج شود

  76صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [1]

  126ص 1ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [2]

  283ص 15ج، ابن منظور، لسان العرب [3]
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  77صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [4]

  77صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [5]

  78صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [6]

  90صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [7]

  90صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [8]

  371ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  369ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  364ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

  364ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  364ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  364ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  137صي، شابوریات نیابن ز، طب االئمه [15]
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  94/11/18 ن عیهات تربت امام حسیتنب –صرع  يدارو 92

  ک داروی یمعرف

  .است) غش کردن( صرع يشود دارو یم یکه معرف ییدارو

انغوزه صد ) ک واحد(ی البلسان پنجاه گرم حب) دو واحد( مون صد گرمین دارو افتیدر ا

اوشق ) ک واحد(ی ر پنجاه گرمیجاو ش) ک واحد(ی پنجاه گرم یسعد کوف) دو واحد( گرم

  .شود یمون که الک نمیاب و الک شود بجز افتیآس) دو واحد( صد گرم

هر روز بخورند تا . شود با عسل هم مخلوط کرد یم يک قاشق مربا خوریهر روز ناشتا 

  .بشوندخوب 

صرع را  يکه صرع دارند به همراه خودشان سنگ قمر داشته باشند چون جلو يافراد

  .ردیگ یم

ن نام یشود به ا یده میشود در آن شب د یکه ماه کامل م يسنگ قمر چون فقط روز

  .نجا کم استیاد است اما در ایدرعربستان ز. است

کند و آن را جمع  یاز خودش ساطع م يشود نور یده مین سنگ دیشب چهارهم ماه ا

  .ندیگو یحجر القمر م یکنند به عرب یم

شتر یآن ب یم تا اثر بخشیکن یب میرا ترکها  ن داروها نوعا هرکدام اثر را دارند و ما آنیا

  .بشود

  ن عیدرباره درمان با تربت امام حس یهاتیتنب

  ه اولیتنب

ن ع یگر معصومیا شامل دین ع دارد یا شفاء بودن تربت اختصاص به تربت امام حسیآ

ن ع یگر معصومیت به وضوح داللت دارد بر شمول دیک روایم یت داریدو روا؟ شود یز مین

ت اول را یشود روا ین ع میگر معصومین است که شامل دیگر دال بر ایت دیشود و روا ینم

  :کند یالکاظم ع نقل م یخ صدوق با سند خودش از عمربن واقد از امام موسیش
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أَنَّه  رَهأَخْب  هتورِ  بِموا قَبقَالَ لَا تَرْفَع و هفْند نْ  يولَا تَأْخُذُوا م و اتفَرَّجم ابِعۀِ أَصعبقَ أَرفَو

تیشَ یتُرْبدۀَ جۀٌ إِلَّا تُرْبرَّمحۀٍ لَنَا مفَإِنَّ کُلَّ تُرْب رَّکُوا بِهتَتَبيئاً ل سنِ یالْحلنِ عزَّ  - ع یبع فَإِنَّ اللَّه

شل فَاءا شلَهعلَّ جج یولأَو نَا وتنَا[یعامام ع عمرو را به شهادت و محل دفن خود  یعنی] 1ائ

از خاك قبرم بر  يزید و چیشتر از چهار انگشت باز قرار ندهیخبر داد و فرمود قبر من را ب

ن بن یما حرام است مگر ترتب جدم حس يها تبرك به آن چرا که همه ترتب يد برایندار

  .ان و دوستداران ما قرار داده استیعیش يع چراکه خداوند تربت او را شفاء برا یعل

کند  یتبرك است اما در آخر صحبت از شفاء م يهرچند صحبت از برداشتن از تربت برا

  .شود یز مین تبرك شامل شفاء نیبنابرا

  :کند یو او از امام صادق ع نقل م یه از ابوحمزه ثمالیت دوم را ابن قولویروا

کُنْت  ذَکَرَ ف کَّۀَ ویبِم دإِنِّیح اكدف لْتعج قُلْت هأَ یثنَا یرابحأَص یتنْ طنِ یأْخُذُونَ م

ستَشْفَى یقُولُونَ منَ الشِّفَاء قَالَ قَالَ یء مما  یذَلک شَ یهلْ ف -] بِه ستَشْفُونیستَشْفُونَ [یالْحائرِ لَ

ا بیبِمب و ینَهۀِ أَمعبأْسِ أَرلَى ررِ عینَ الْقَبدرُ جقَب ککَذَل ص يالٍ و ولِ اللَّهسر  ط ککَذَل نُ یو

لع نِ وسرِ الْحیقَب ا شا فَإِنَّهنْهفَخُذْ م دمحم لَا و و ا تَخَافمنَّۀٌ مج قْمٍ ونْ کُلِّ سم ا یفَاءلُهدع

ث خود گفت یمکه بودم و در حد یعنی] 2ستَشْفَى بِها إِلَّا الدعاء[ی یاء الَّتیء منَ الْأَشْ یشَ

ع و تربت امام  ینینم که از خاك حائر حسیب یت شوم من اصحاب را میعرض کردم فدا

فرمود ؟ ا واقعا آن تربت شفاء و درمان استیرند آیگ یدرمان و شفاء م يان ع را بریحس

ن است تربت جدم یل و همچنیتوانند خود را درمان کنند از خود قبر تا فاصله چهار م یم

ن است تربت امام حسن ع و امام سجاد ع و امام باقر ع از یل و همچنیامبر ص تا چهار میپ

با آن  يزیچ یترس یاست که م يزیاز چ يا است و زره يرمایآنها بردار چراکه درمان هرب

  .کند مگر دعا ینم يبرابر
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ابن  یق اجمالیف السند است مگر توثیت ضعیگر و هر دو روایکدیت متضاد یدو روا

 یداتیت اول مویالبته روا. میکن ینجا شک میدر ا. میریارات را بپذیه در کتاب کامل الزیقولو

  :دیفرما یاست که م یاتیروادات یاز آن مو یکیدارد 

ه شفَاء منْ ینِ ع فَإِنَّ فینَ قَبرِ الْحسیرِ إِلَّا طیتَۀِ و الدمِ و لَحمِ الْخنْزِیحرَام مثْلُ الْم  نٍیط  کُلُ

]اءن عیحرام است مگر تربت قبر امام حس یهرخاک یعنی] 3کُلِّ د.  

گر ع یاستفاده شود که استشفاء با تربت ائمه دد یت اول است وشاید رواین مورد مویا

  .ه نداردیامبر ص هم که تقیشود تربت پ ین ع هم میه شامل تربت امام حسیتق. جائز نباشد

ن ع یامبر ص اگر تربت امام حسید فقط خصوص تربت پیاید به وجود بید تربت تردیشا

نطور چون هر روز یهم تربت کعبه هم. است به شفاء بودن یامبر ص اولیشفاء است تربت پ

  .ندیآ یهفتاد هزار ملک به کعبه م

امبر ص هم آن یپ یداشته باشد که حت یتیاز ائمه ع خصوص ید بشود تصور کرد برخیشا

نه یاز دارد بر کعبه و مدیات آمده است که کربال امتیروا یدر برخ. ت را نداشته باشدیخصوص

امبر ص ناصب هستند و یگان پیهمسا ین هستند ولین ع مومنیگان امام حسیچون همسا

ل یامبر ص داشته باشد اگر دلینسبت به تربت پ يازیتواند تربت امام ع امت یپس م. کافر

  .میداشته باش

امبر یتربت پ یگان قبر او ولین ع شفاء است به جهت همساین اگر تربت امام حسیبنابرا

  .گان منافق و کافریست به جهت وجود همسایص شفاء ن

  دومه یتنب

ن یبنابرا. است یک بار استفاده بشود کافیشود که اگر تربت  یدر بعض اخبار استفاده م

ن معنا استفاده یت جابر ایاز روا. ستیاز نیک مرتبه جائز است و تکرار نیاستشفاء  يبرا

  .شود یم
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امام ع . د چند مرتبه استفاده شودیشود که با یت محمد بن مسلم استفاده میاما از روا

ابن مسلم گفت ؟ مرتبه دوم و سوم يبرا یکن یدهد و فرمود چه کار م یبه ابن مسلم متربت 

ن جا بمان و یهم یرس ید نه و سالم به مقصد نمیفرما یدهم حضرت م یم قرار میها در لباس

  .ستین یک مرتبه کافین است که یت این روایمستفاد از ا. استفاده کن

شود  یک مرتبه امام به او تربت داد استفاده میآن حمزه از امام باقر ع که در  یت ابیروا

  .دهد یامام ع چند بار به او تربت م، ت محمد بن مسلمیاست اما در روا یک مرتبه کافیکه 

د مصرف بشود بعد اگر خوب نشد یک مرتبه باین شکل است که یات به این روایجمع ب

  .مصرف کردتوان  یز میک مرتبه نیشتر از یات مستفاد است که بیاز روا

  ه سومیتنب

 یید استفاده بشود و تربت به تنهایدرکنار تربت با يزیشود که چ یات استفاده میاز روا

ب چند دارو با هم یکه ترک یک قانون کلیم به صورت یات استفاده کردیو از روا. ستین یکاف

  :کنند یاز اصحاب نقل م ینیر کلیوغ ینیکل. دارد يشتریاثر ب

تفَعیإِلَ  د  کَّۀَ لبِم هفَعاد رَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتإِلَى یام هفَعأَنْ أَد تۀِ فَکَرِهبةُ الْکَعوسک خَاطَ بِه

دبِالْم رْتا صفَلَم مرِفُهأَنَا أَع ۀِ وبجلَى أَبِیالْحع خَلْتإِنَّ  ینَۀِ د اكدف لْتعج لَه فَرٍ ع فَقُلْتعج

خَاطَ بِه کسوةُ الْکَعبۀِ فَکَرِهت أَنْ أَدفَعه إِلَى یأَنْ أَدفَعه بِمکَّۀَ ل یغَزْلًا و أَمرَتْن یةً أَعطَتْنامرَأَ

خُذْ ط فَرَاناً وعز لًا وسع ۀِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهبجرِ أَبِیالْحینَ قَب اللَّه دبع   اءبِم جِنْهاع ع و و اءمالس

لْ فعشَیاج لَى الشِّیهع فَرِّقْه فَرَانِ والزَّع لِ وسنَ الْعیئاً مۀِ لمیعرْضَاهم وا بِهاوي] راو4[ د 

ن را بده تا با آن پرده کعبه درست یده شده داد و به من گفت ایسیبه من نخ ر ید خانمیگو یم

نه یکه به مدیدهم چون آنها را مشناختم و زمانکنند و من دوست نداشتم به خادمان حرم ب

او کالم آن  يداد و برا یبه من نخ یدم بر امام باقر ع وارد شدم و عرض کردم خانمیرس

نکه به خادمان کعبه بدهم فرمود زعفران و عسل یخانم را نقل کردم و دوست نداشتن من ا

ب یرکدام دارو است امام ترکر کن هین ع بردار و با آب آسمان خمیبخر و از تربت امام حس
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ها  ان بده تا آنیعیو در آن زعفران و عسل قرار بده و به ش. کند یشتر میآنها اثرشان را ب

  .ماران خود را با آن درمان کنندیب

ن ع یروند تربت امام حس یکه کربال م یکسان. ان مهمتر از پرده کعبه استیعیدرمان ش

  .صعب العالج دارند يها يماریبدهند که ب یکسانن دارو را درست کنند وبه یاورندو ایب

مان و اعتقاد شخص و یت ایتقو يبرا یاست ول یکاف ییمعلوم است که تربت به تنها

  .ز به آن اضافه کردندین يگریآن موارد د یشتر کردن اثربخشیب ين برایهمچن

ر هستند با هم موث ییم که مفردات داروها را که به تنهایات استفاده کردین روایما از ا

  .شود یت اثر آن داروها مین داروها باعث تقوین جمع کردن بیبنابرا. میب کنیگر ترکیکدی

ا عسل یاهدانه یا سیا انار یم که به یخوان یدر جلد سه م. است ین قانون طب اسالمیا

آن مضاعف  یم که اثر بخشیها را باهم جمع کن نیا ي م همهییگو یمعده خوب است ما م يبرا

و کاهو که هرکدام  یرساء و کاسنیخون دانه انار و آلو و ا ي صاف کننده يا مثل داروی .بشود

  .ادتر بشودیم تا اثر آن زیب کردیها را ترک صاف کننده خون است ما آن

 یاگر زمان یم ولید هستین بشود ما به همان زمان مقیمصرف تربت مع يبرا یاگر زمان

ت ین روایاما در ا. توان استفاده کرد یم یزمان م مطلق است و در هرییگو یمشخص نشود م

د ناشتا خورده بشود چون سفارش شده است که عسل یم بایگو یاز من بپرسد من م یاگر کس

  .ناشتا خورده شود

 يک قاشق مربا خوریراجع به عسل اندازه . ک نخود استیمقدار مصرف تربت اندازه 

ات یشدن دارو است و اندازه زعفران در روار یباشد و راجع به اندازه آب آسمان اندازه خم

ازمند کار یها ن ها و زمان ن اندازهیشناخت ا. د باشدیشتر نبایک هفتم مثقال آمده است و بی

  .شتر استیب

  .ت درمانیتقو ياست برا يها راز بیاست و ترک یکاف یین تربت به تنهایبنابرا
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ن ع قرار یدارو را تربت امام حس ید اولیکن یدارو مصرف م ید که وقتیفرما یم یاتیروا

  :کند یه از امام صادق ع نقل میابن قولو. دیبده

أَ بِطدلَّۀٌ فَبع تْهابنْ أَصنِیم  سرِ الْحلَّۀَ یقَبلَّۀِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ عالْع لْکنْ تم اللَّه نِ ع شَفَاه

ن ع ید درمان خود را با تربت حسد و ابتدا کریبه او رس یکه مرض یکس یعنی] 5السامِ[

  .نکه مرض موت باشدیدهد مگر ا یخداوند او را از آن مرض شفا م

گر ید يب کردن آن با داروهایالبته ترک. ن دارو باشدید اولیاالمکان تربت با ین حتیبنابرا

  .د استیشتر آن مفیب یاثربخش يبرا

  ه چهارمیتنب

. ن درمان استین است که بهتریو مفاد آن اد دارند ین ع تاکیتربت امام حس يات رویروا

  :ن آمده استیت محمد بن مسلم چنیدر روا

بِه فَلَا  ینِ ع و هو أَفْضَلُ ما استُشْفینِ قَبرِ الْحسیه منْ طیشَرِبتَه ف  يالَّذ  الشَّرَاب  ا محمد إِنَی

قفَإِنَّا نَس لْ بِهدیتَعبص یهن انَنَا ونَا فَنَرَى فاءکُلَّ خَیس ا یمحمد همانا امام باقر ع  يا یعنی] 6ر[یه

شود که تربت در آب حل شده  یدهد معلوم م یم یامام صادق ع اول به محمد بن مسلم شربت

محمد آن را  یاست و احتماال عسل هم داشته است و احتماال زعفران هم داشته چون وقت

در آن تربت امام  يدیکه نوش ین شربتیا. م کرده استعطر از آن استشما يخورد بو یم

با آن  يزیکند و چ یاست که انسان خود را با آن درمان م يزین چین ع است و آن بهتریحس

  .کند و از آن عدول نکن ینم يبرابر

  :کند یه با سند خودش از امام صادق ع نقل میابن قولو يگریت دیدر روا

یف  نِیط  سرِ الْحر[  نِیقَبالْأَکْب اءوالد وه و اءنْ کُلِّ دم ن یدر تربت امام حس یعنی] 7ع الشِّفَاء

  .ن درمان و دارو استیاکبر و بزرگتر يو آن دارو يماریهر ب ياست برا یع درمان

  :حمزه آمده است یت ابیدر روا
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با تربت امام  يزیچ یعنی] 8ا إِلَّا الدعاء[ستَشْفَى بِهی یاء الَّتیء منَ الْأَشْ یعدلُها شَیو لَا 

  .کند مگر دعا ینم ين ع برابریحس

  ه پنجمیتنب

. ر از استشفاء مصرف کردیغ يامور يتوان برا یشود که تربت را م یات استفاده میاز روا

خ صدوق از یش. بچه مصرف کرد يد و افطار و برایروز ع يبرکت برا يتوان برا یمثال م

  :کند یو او از امام کاظم ع نقل م ینوفل

] من روز 9نَ برَکَۀٍ و سنَّۀ[ینِ الْقَبرِ و تَمرٍ فَقَالَ لَه جمعت بیوم الْفطْرِ علَى طی  أَفْطَرْت  یإِنِّ

که  ین تربتیماب ين ع و خرما افطار کردم فرمود جمع کردید فطر را با تربت امام حسیع

  .اء استیا انبیامبر ص یه سنه پک ییبرکت است و خرما

  :کند یه از امام صادق ع نقل میگر را ابن قولویت دیروا

سۀِ الْحبِتُرْب کُملَادنِّکُوا أَوانیحأَم ن ع یفرزندانتان را با تربت امام حس یعنی] 10[ نِ ع فَإِنَّه

  .د چرا که آن امان استیک کنیتحن

ها هستند  مان خانمیزا يکه متصد یدهد کسان یاست که قابله انجام م يک کاریتحن

ره یک به شیتحن. ر مادرشیکنند قبل از ش یاست که داخل دهان بچه م يزین چیک اولیتحن

د به تربت آغشته شود و در دهان یانگشت با. ن ع استیا تربت امام حسیا آب فرات یخرما 

  .بچه گذاشته بشود

  :دیفرما یم میدار یتیروا

 یکنم کس یگمان نم یعنی] 11ت[یإِلَّا أَحبنَا أَهلَ الْب  حنَّک بِماء الْفُرَاتیما أَظُنُّ أَحداً 

  .دارد یت را دوست مینکه ما اهل بیک با آب فرات بشود مگر ایتحن

ن یبنابرا. ت آب فرات استیکنند بخاطر خاص ین خودشان را فراموش میها در اربع یعراق

  .میک کنیم و بچه را تحنیکه تربت را در آب فرات حل کنبهتر است 
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 ياند اما برا که داخل آن کرده یآب فرات شفاء بودن خود را از دست داده به جهت کثافات

  .ند خوب استیفرما یات میک روایتحن

  ه ششمیتنب

د یاو فا يد تربت امام ع را داد چون براین ع ندارد نبایبه امام حس يکه اعتقاد یبه کس

  :ت آمده استیدر روا. ندارد

یإِنَّ طسرِ الْحینَ قَبنْ شم نْ أَکَلَهکَۀٌ ماربکَۀٌ مسنْ ینِ ع مم و اءنْ کُلِّ دم فَاءش لَه نَا کَانَتتع

ن ع در دست گرفته یهمانا تربت امام حس یعنی] 12ۀ[یذُوب الْأَلْیأَکَلَه منْ عدونَا ذَاب کَما 

است و اگر  ياو شفاء از هر درد يان ما که آن را بخورد برایعیاز ش یمبارك است کس ینشد

  .کنند یآتش آب م يشود همانطور که دنبه را رو یدشمن ما بخورد بدنش نابود و آب م

ن است که اگر اعتقاد یقن آن ایو قدر مت. ازمند اعتقاد استین شفاء بودن تربت نیبنابرا

اطراف حرم شامل  يها همه باغ. ضرر نخواهد داشت یکامل را ندارد ولان اثر یعینباشد از ش

د بعد از یکه قطور است شا ییمهرها. شود یکربال شامل تربت نم يمهرها. شود یل میچهار م

  .لومتر استیل پنج کیهر م. دن پوسته آن داخل آن محفوظ باشدیتراش

  ه هفتمیتنب

که دارو را  یکس. ن استیقانون طب هم هم. ست خود شخص اعتقاد داشته باشدیالزم ن

س اگر اعتقاد داشته باشد یا نسخه نویدکتر . است یدهد اعتقاد داشته باشد کاف یبه شخص م

  .است یکاف

ف بود یدارو را مصرف کرد چون اعتقادش ضع یم که وقتیدید یت ابوحمزه ثمالیدر روا

عرض ؟ ستین چیا یدان یع فرمود م امام. خود امام ع به او داد اثر کرد یوقت یاثر نکرد ول

  .ید در شفاء بودن آن داشتیاست که ترد يزیدانم فرمود همان چ یکرد نم

  :دیفرما یم
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لَا: یفَقُلْتويا م هذا هم  یالَّت  وفا فَعلْتُهمتَعیاسقْتول فَقَالَی، ت :الَّت هذیه  تُنْجِح ا لَمأَنَّه ذَکَرْت

شَیف فرمود ؟ و من خوب شدم ين چه بود که به من خوراندیمن ا يموال يا یعنی] 13ئا[یک

  .کند یاثر نم یاست که گفت يزین همان چیا

  :کند ینقل م ياز محمد ازد یدر کتاب امال یخ طوسیفرزند ش يگریت دیدر روا

فَقَالَ أَحدهما ، اب السفَرِیرجلَانِ علَى أَحدهما ث ینَۀِ و إِلَى جانبِیالْمد  جامعِ  یف  تیصلَّ

بِهاحصا فُلَانُ: یل ،أَنَّ ط تملا عیأَ مسرِ الْحلَ( نِینَ قَبیعلَامالس ه (اءنْ کُلِّ دم فَاءش ، أَنَّه کذَل و

ست یو أَ یو خفْت علَى نَفْس، ۀًیه عافیاء فَلَم أَجِد فوجع الْجوف فَتَعالَجت بِکُلِّ دو یکَانَ بِ

منَ  یأَشَد ما بِ یو أَنَا ف یفَدخَلَت علَ، رَةٌیو کَانَت عنْدنَا امرَأَةٌ منْ أَهلِ الْکُوفَۀِ عجوز کَبِ، منْها

فَهلْ لَک أَنْ : قَالَت. نَعم: ومٍ إِلَّا زائدةَ فَقُلْت لَهایتَک کُلَّ ما أَرى علَّ، ا سالمی: یفَقَالَت ل، الْعلَّۀِ

رَأَ بِإِذْنِ اللَّهفَتَب کجاللَّ( أُعج زَّ وا) علَه ا أَنَا إِلَى شَ: فَقُلْتنِّ یمم جوأَح ذَا یءإِلَى ه ،قَتْنیفَس 

ف اءحٍ یمنِّ، قَدع کَتَتلَّۀُ یفَستَکُنْ بِ، الْع تَّى کَأَنْ لَمح رِئْتب لَّۀٌ قَطُّ یوع.  

و کَانَ اسمها  - ا سلَمۀُیک یبِاللَّه علَ: الْعجوز فَقُلْت لَها یفَلَما کَانَ بعد أَشْهرٍ دخَلَت علَ

: فَقُلْت - دهای یف  منْ سبحۀٍ کَانَت -هذه السبحۀِ یبِواحدةٍ مما ف: فَقَالَت یتنیبِما ذَا داو - سلَمۀَ

ۀُ فَقَالَتحبالس هذا هم و :نْ طا میإِنَّهسرِ الْحلَ( نِینِ قَبیعلَامالس ا) . هلَه یفَقُلْت :ضافۀُ یا ر

اویدنیت یبِطسرِ الْحنِینِ قَب ،نْدنْ عم تيفَخَرَج لَّتع اللَّه و تعجر ۀً وغْضَبیم  و ا کَانَتم کَأَشَد

یأَنَا أُقَاس لَاءالْب و دها الْجنْهم ،خَش اللَّه و قَد یولَى نَفْسع ا ی، تؤَذِّنُ فَقَامأَذَّنَ الْم لِّیثُمیص انِ و

 ينمازخواندم و درکنار من دو مرد یمسجد النب یعنینه یمن در مسجد مد یعنی] 14[یغَابا عنِّ

ن ع یتربت امام حس یدان یگفت م یم يگریبه د یکیلباس سفر بود ها  از آن یکیبودند که 

اما اثر  ییها است من مبتال به دل درد بودم و درمان کردم با هر دارو يماریدرمان همه ب

مسن بود و بر من  یرزنیفه بود پاز اهل کو یوس شدم و نزد ما خانمیدم و ماینداشت و ترس

تو روز به روز سخت تر  يماریسالم ب يا مار بودم به من گفتیب یلیداخل شد و من خ

ن یکه الزم دارم هم يزیتو را درمان کنم گفتم من چ يشود گفتم بله گفت دوست دار یم
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آمد و رزن یمار نبودم چندماه بعد پیا اصال بیبه من داد فورا خوب شدم گو یاست پس آب

ح خودم که ین تسبیک دانه از ایدهم بگو چه بود که من را خوب کرد گفت  یگفتم قسمت م

ي؟ ن ع درمان کردیمن را با تربت امام حس یرافض يا گفتم به او. ن ع بودیاز تربت امام حس

  .برم یبرگشت بدتر از قبل و تا حاال رنج م يمارین بیبخدا ا. شد و رفت یرزن عصبانین پیا

د و یگو یمها  از آن یکیبودند و  یخواند و درکنار او دونفر سن یت نماز مین روایا يراو

  .ن ع دارو استیکند که تربت امام حس یاعتراف م

  .ستیشود که اعتقاد خود مصرف کننده الزم ن ین مشخص میبنابرا

  سوال

  .دهد یدست م یو کم خون یهنگام خواب حالت خفگ

  جواب

رسد در حالت خواب  یکه خون به مغز او نم یچون کس. نجور باشدیست همیمعلوم ن

دست ها  هستند موقع حجامت حالت غش به آن يکه صفراو یکسان. رسد یخوب به مغز او م

  .د بخوابند تا خون به مغز برسدیدهد و با یم

آورد  یقلب فشار م ياحتمال دارد که قلب او مشکل دارد چون در موقع خواب معده رو

اد دارد و در حالت یز ياحتمال هم دارد که خون صفرا. شود یمشکل م و کارکرد قلب دچار

  .شود یم یخواب یرود و دچار ب یشتر به مغز میخواب صفرا ب

  .529ص، 14ج، خ حریش، عهیوسائل الش [1]

  .294ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [2]

  .378ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  .243ص، 4ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  .289ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [5]

  .277ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [6]
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  .289ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [7]

  .295ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [8]

  .174ص، 2ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [9]

  .292ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [10]

  .47ص، هیابن قولو، اراتیکامل الز [11]

  .166صی، طبرس، مکارم االخالق [12]

  .365صي، ابن مشهد، ریالمزار الکب [13]

  .319صی، خ طوسیشی، االمال [14]
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  94/11/19 یر درمانیش –خواب آور  يدارو 93

  خواب آور يدارو

علت آن غلبه صفرا است و . شوند یبخصوص در اول شب م یخواب یمبتال به بها  یبعض

 یخواب یب ين دعایعالوه بر ا. ت عصب درمان بشودید با صفرابر و سرد کننده و تقویصفرا با

  :حضرت زهرا س است يدعا. وجود دارد

ا منَوم یا مسکِّنَ الْعرُوقِ الضَّارِبۀِ و یۀِ و یالْجنُوبِ الْعارِ یا کَاسیالْجائعۀِ و   الْبطُونِ  ا مشْبِعی

ونِ یالْعرُوقکِّنْ عرَةِ ساهیالس عنِ لأَد ۀَ ویالضَّارِباجِلًا[ ینماً ع1نَو]  

  .اه استیاز پنج گ یبیکند و ترک یهم هست که به خواب رفتن کمک م ییدارو

  دو واحد؛ خواب آور است) زنبق( رساءیا

  ک هفتم واحدیزعفران به اندازه 

  ک واحدیز یگشن

  برگ کاهو دو واحد

  دو واحدبرگ چغندر 

  .يک قاشق مربا خوریها بخورند به اندازه  اب بشود و شبیها آس نیهمه ا

  یر درمانیش

مطرح شد و االن هم به  یخاك درمانی، شور درمانی، ن درمانیریشی، تابحال آب درمان

است که  ییر غذاید شده است و شیر تاکیش يرو یلیات خیدر روا. میپرداز یم یردرمانیش

از بدن ین و تمام امالح مورد نیوم و پروتئیرا دارد و کلسها  نیتامیتمام و. دارد يادیفوائد ز

  .کنند یر مصرف نمیجز ش ییها است و غذا باعث رشد بچه. را هم دارد

ر عالقه یامبر ص هم به شیو پ. اء استیانب يغذا یعنی] 2[ نیطَعام الْمرْسل  ر اللَّبنُیش

  :دانستند یم گر غذاهایافطار کنند و آن را مقدم بر در یداشتند و دوست داشتند که باش
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 ص یلَم ولُ اللَّهسلَا   أْکُلُیکُنْ ر اماً ویطَعلَنَا ف ارِكب مشَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّه یشْرَب لْنَا بِهدأَب و ه

خورد  یامبر ص نمیپ یعنی] 3[ ه و زِدنَا منْهیلَنَا ف قُولُ اللَّهم بارِكیراً منْه إِلَّا اللَّبنَ فَإِنَّه کَانَ یخَ

به ما برکت بده و بهتر از  یدنین غذا و نوشیفرمود خداوندا در ا ینکه مید مگر اینوش یو نم

ر به ما برکت بده یفرمود خداوندا در ش یر که میر از موقع خوردن شیت فرما غیآن به ما عنا

  .اد کنیما آن را ز يو برا

ک ید یشا یین است که هر غذایآن ا يمعنا. د که بهتر از آن به ما بدهیفرما یر نمیش يبرا

فقط راسخون در . ن غذا استیندارد و بهتر يچ ضرریر که هیر از شیداشته باشد غ یمشکل

  .ن نداردیگزیر جایاند که چرا ش توانند بفهم یعلم و طب م

  :زند یبه انسان نم يچ ضرریر هیش

جر یلٌ إِنِّقَالَ لَه  أَکَلْت  ناً فَضَرَّنا ضَرَّ شَ یلَبم اللَّه ع لَا و اللَّه دبو عیفَقَالَ أَب نَّکلَک ئاً قَطُّ و

به امام صادق ع  یعنی] 4[ أَکَلْتَه معه و ظَنَنْت أَنَّ ذَلک منَ اللَّبن یرِه فَضَرَّك الَّتیأَکَلْتَه مع غَ

 يچ ضرریحضرت فرمود نه قسم به خدا ه. ر خوردم و به من ضرر زدیعرض شد من ش

 يگر ضرر داشت و گمان کردید يو آن غذا يمصرف کرد يگریز دیآن را باچ یزند ول ینم

  .ر ضرر داردیش

من ضرر دارد  ير براید که شیکه بگو یا کسیر به من ضرر زد یبه شما گفت ش یاگر کس

  .دندار ير ضررید به خدا قسم شییبگو

 يغذا است و شرب برا يکلمه خوردن برا یکند و درعرب یر به خوردن میت تعبین روایا

اگر غذا باشد و نرم باشد  یع است اکل برآن صادق است حتیر مایچون ش. دن استینوش

. د خوردنیفرما یر مین حال نسبت به شیدرع یند ولیگو یق به آن شرب میبمانند سو

رد و یگ یغذا م يچون تمام فوائد غذا را دارد و جا. شود یک غذا محسوب میر ین شیبنابرا

  .شود یم ياده رویتوان خورد چون ز یدرکنار غذا نم

  .ر استیت شید ماست را هم شامل بشود اما ظاهر روایت شایالبته روا
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  .شده است یت نهیه خواهد آمد که مثل قهوه و کاکائو در روایدربحث تغذ

امبر ص دوست داشت اصال ضرر یچون پ یرا مصرف کنر ید اگر شیفرما یم یتیدر روا

  :ندارد

هرکس  یعنی] 5[ ضُرَّهیاه لَم یآکُلُه علَى شَهوةِ رسولِ اللَّه ص إِ یفَقَالَ اللَّهم إِنِّ  منْ أَکَلَ اللَّبنَ

به  يچ ضررینکه رسول خدا دوست داشت هیخورم بخاطر ا یا مید خدایر بخورد و بگویش

  .زند یاو نم

  :دیفرما یشود چون در قرآن م ینم یرود و موجب خفگ یر درگلو نمیچ وقت شیه

  [6[﴾ نیلَبناً خالصاً سائغاً للشَّارِب ﴿

  .شود یچ مشکل قورت داده میراحت و بدون ه یعنیسائغا 

  :دیفرما یم میدار یتیروا

شَکَا نُوح   هندب فلَّ ضَعج زَّ وع هبالَى إِلَع إِلَى رتَع ى اللَّهحیفَأَومخِ اللَّحأَنِ اطْب نِ   هبِاللَّب

ت کرد به خداوند از یحضرت نوح ع شکا یعنی] 7هِما[یجعلْت الْقُوةَ و الْبرَکَۀَ ف یفَکُلْها فَإِنِّ

 رو و برکت را دریر بپز چراکه من نیفرمود گوشت را با ش یضعف در بدنش خداوند به او وح

  .ن دو قرار دادمیا

کرد  یر مصرف میچون گوشت با ش. بودن حضرت نوح ع است ین هم راز طوالنید ایشا

  .اد عمر کردیز

  :ر چاق کننده استیش

ملًا سجص ر ولُ اللَّهسأَى رر ا تَأْکُلُ  ناً فَقَالَیویقَالَ لَ  مس  ضیبِأَر  ما آکُلُ اللَّحإِنَّم و بح

ي؟ خور ید فرمود چه میرا د یامبر ص مرد چاقیپ ]8ن[ینَ اللَّحمیبنَ فَقَالَ ص جمعت بو اللَّ

ن دو گوشت یفرمود ب. میخور یر میست و گوشت و شین من حبوبات نیعرض کرد در سرزم

  .يجمع کرد

  :دیفرما یر ع میاز حضرت ام یتیو روا
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  .از دو گوشت است یکیر یش یعنی] 9[ نیأحد اللّحم  أللّبن

  :ت کننده کمر استیر تقویش

که آب کمرش کم شده است  یکس یعنی] 10ه ماء الظَّهر[ینَافع لمنْ نَفَرَ علَ  بیالْحل  اللَّبنُ

  .د استیمف

  :گلو درد است ير دارویش

مانند  يزیگلو درد چ يد برایفرما ی] امام ع م11[ مثْلَ حسوِ اللَّبنِ  الْحلْقِ  ما وجدنَا لوجعِ

  .میافتیر نیخوردن آرام آرام ش

ز خورده یز ریند چون ریگو یز خوردن و اگر به سوپ حساء میز ریر یعنیحسو 

ز یز ریش ریآن سوپ باشد اما حسو اللبن معنا يالحسو باللبن امکان دارد که معنا. شود یم

  .خوردن است

  ریطرز پختن گوشت با ش

م بگذارند و یآتش مال يزند و رویر بریآن ش يرو یک مقدار کمیگوشت را بگذارند و 

  .شود یبرد و سفت م ین صورت گوشت میر ایر اضافه بشود در غیکم کم به آن ش

و درمان  يدرمان گلو درد و درمان الغر. ر استیکه مهم است درمان بودن ش يزیچ

  .شود که درمان است یبود استفاده م یات قبلیضعف که در روا

خورم تا  یذ میپرسد که من درد دارم و نب یاست که از امام صادق ع م يرمردیت پیروا

  :دیفرما یحضرت م. دردم ساکن شود

منَعک منَ یقَالَ فَما  یوافقُنیقَالَ لَا  یء ح یجعلَ اللَّه منْه کُلَّ شَ يمنَعک منَ الْماء الَّذیما 

لِ قَالَ اللَّهسالْع  لنَّاسِیفل فاءش ا  - هقَالَ فَم هیقَالَ لَا أَجِدنِ الَّذنَ اللَّبم کنَعيم  کملَح نْهم تنَب

د أَنْ آمرَك بِشُرْبِ الْخَمرِ لَا و اللَّه لَا یتُرِ -قَالَ أَبو عبد اللَّه ع یوافقُنیو اشْتَد عظْمک قَالَ لَا 

]رُكاست عرض کرد  ین مساله آب درمانیا یکن یچرا خود را با آب درمان نم یعنی] 12آم

ه شفاء ید فیفرما یچراکه خداوند م یکن یست فرمود چرا با عسل درمان نمیمن خوب ن يبرا
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چراکه استخوانت را  یکن یر درمان نمیکنم فرمود چرا خود را با ش یدا نمیللناس عرض کرد پ

تورا  یخواه یست فرمود میمن خوب ن ينده عرض کرد براایاند و گوشت بدنت را رویرو

  .کنم یامر به شرب خمر کنم نه بخدا قسم تو را امر به آن نم

را  یو عسل درمان یکنند و درکنار آن آب درمان یرا مطرح م یردرمانیحضرت مساله ش

گفت درمان توان  یالجمله م یت را اثبات کرد اما فید نتوان عمومیکنند البته شا یهم مطرح م

  .است

تواند اگر ضعف و  ین میر بزرگ شده است بنابراین شیگوشت و استخوان انسان با هم

شود  یدن گوشت و استخوان گوساله میانیز باعث رویر گاو نیباشد آن را درمان کند ش یخلل

  .ن فائده را داردیو هم

  :دیفرما یاست م یتیروا

 يماریر شفاء هر بیز خوردن شیز ریر یعنی] 13[ داء إِلَّا الْموتشفَاء منْ کُلِّ   الْحسو بِاللَّبنِ

  .است به جز مرگ

  :د استیر مفیکند که سوپ با ش ید میامبر ص تاکیاز پ يگریت دیروا

نَۀُ قَالَ الْحسو یا رسولَ اللَّه ما التَّلْبِیلَ ینَۀُ قیء لَأَغْنَت التَّلْبِ یشَ  الْموت  عنِ  لَو أَغْنَى

؟ ستینه چینه است عرض شد تلبیمرگ را دفع کند همانا تلب يزیاگر چ یعنی] 14[ بِاللَّبن

  .ریفرمود درست کردن سوپ با ش

  نهیه تلبیطرز ته

حرارت  ياز آن دو را همراه آب رو یکیا یشود هر دو  یه مینه با گندم و جو تهیتلب

اگر گوشت . کنند یر اضافه مید و به آن عسل و شک صبح تا شب تا آب بشونیگذارند  یم

  .گوسفند و شتر هم اضافه بشود خوب است

رگاو است یر شین شیاول. گرید يرهایاالغ و ش، گوسفند، شتر، ر گاویر مانند شیانواع ش

  .آن يات روید شده در روایکه تاک
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  :میامبر ص داریاز پ یتیروا

ر یر گاو چراکه شیبرشما باد ش یعنی] 15الْبقَرِ فَإِنَّها تُخْلَطُ منْ کُلِّ الشَّجر[  بِأَلْبانِ  کُمیعلَ

  .ل شده استیاهان تشکیگ یگاو از تمام یگاو از تمام

ت آن را دارد یر آن خاصیاگر نون کپک زده به گاو بدهند ش. ر استین راز درمان شیا

  .ها است يماریت دارد و درمان کل بیاها بچرد خاصیگ یاگر گاو بچرد و از تمام یول

  :مشابه آن درباره عسل است

خْرُج منْ بطُونها شَراب مخْتَلف أَلْوانُه یسبلَ ربک ذُلُالً   یمنْ کُلِّ الثَّمرات فَاسلُک  یثُم کُل ﴿

  [16[﴾ه شفاء للنَّاسِیف

است که  یت قبلید آن رواید و مویه کنیاها تغذیکرد از تمام گ یخداوند به زنبور وح

  .کند یه میاهان تغذید گاو از تمام گیفرما یم

از جابر بن  یتیروا. ر درمان استین معنا وارد شده است که شیبه ا يگریات دیروا

  :کند ینقل م يعبداهللا انصار

  ؟میامبر ص عرض شد خود را درمان کنیبه پ

 مانَعواوتَد ،الَى لَمتَع و كارتَب نْزِلْی  فَانَّ اللَّه  اءود أَنْزَلَ لَه قَد إِلَّا و اءلَ، دقَرِ یعانِ الْببِأَلْب کُم

ا تَرِمر[  فَإِنَّهنْ کُلِّ الشَّجرا  يمارید چراکه خداوند بیامبر ص فرمود خود را درمان کنی] پ17م

ر گاو چراکه گاو از یبرشما باد ش. نازل کرده است ییآن دارو ينکه براینازل نکرده مگر ا

  .کند یه میاهان تغذیگ یتمام

دهد  ین کار را برشما انجام میشما است و گاو ا ياهان داروید گیفرما یامبر ص میا پیگو

کند و درمان کل  یدا میاهان را پیت کل گیر خاصیکند و ش یه میاهان تغذیگ یو از تمام

  .خواهدبودها  يماریب

  .ست بلکه صحبت از درمان استیصحبت از خوردن ن

  :ر ع استیدارد و سند آن هم معتبر است از حضرت ام يشتریکه از همه وضوح ب یتیروا
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  .ر گاو شفاء استیش یعنی] 18الْبقَرِ شفَاء[  لَبنُ

  .ستین یخاص يمارید به بیر مقیشفاء بودن ش

  :فرمود يگریت دیامام صادق ع در روا

ر گاو دارو است و روغن آن یش یعنی] 19الْبقَرِ دواء و سمونُها شفَاء و لُحومها داء[  أَلْبانُ

  .است يماریشفاء و گوشت آن ب

  :دیفرما یر ع میاز حضرت ام يگریت دیروا

  .گاو دارو است يرهایش یعنی] 20الْبقَرِ دواء[  أَلْبانُ

گر یر گاو دیر گاو با شیشود ش یغه جمع است معلوم میندارد و لبن به ص يدیر گاو قیش

  .شود یم دارو میدارد و اگر همه را با هم جمع کن یتیخاص يریتفاوت دارد و هر ش

ر یاهان خوب داخل شیرود و گ یاهان بد داخل گوشت گاو میگ. اهان خوب و بد داردیگ

  .رود برعکس گوسفند یآن م

  .248ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [1]

  .336ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  .491ص، 2جی، برق، المحاسن [3]

  .493ص، 2جی، برق، المحاسن [4]

  .110ص، 25ج، خ حریش، عهیوسائل الش [5]

  .66ه یآ، سوره نحل [6]

  .64صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [7]

  .153صي، راوند، الدعوات [8]

  .86صي، آمد، غررالحکم [9]

  .130صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [10]

  .90صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [11]
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  .348ص، 25ج، خ حریش، عهیوسائل الش [12]

  .124ص، ابن شعبه، تحف العقول [13]

  .405ص، 2جی، برق، المحاسن [14]

  .493ص، 2جی، برق، المحاسن [15]

  .69ه یآ، نحلسوره  [16]

  .110صي، ریحم، قرب االسناد [17]

  .494ص، 2جی، برق، المحاسن [18]

  .311ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [19]

  .337ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [20]

   

   



729 

 

درمان با بول  –ر گوسفند یش –ر االغ یش –ر شتر یش – یر درمانیش –باه زنان  يدارو 94

  94/11/24 بول شتر –

  ) :ریجرج يدارو( باه زنان يدارو

د بر اثر یشا. ع شده استیتخم دان شا یمسئله تنبل. ها است محرك تخم دان خانم ییدارو

 يباردار ییز است و توانایشود ر ید میکه تول ییها تخمک. باشد ییایمیش يمصرف داروها

و  یجنس يکه مبتال به سرد ییها خانم. ها هم هست خانم ین حال محرك جنسیدر ع. ندارد

  .کند یهستند را درمان م یر انزالید

  سه واحد یتخم شاه ●

  ک واحد) یزردك( جیتخم هو ●

  ک واحدیگزنه  ●

د به صورت خشک یند که بایگو یشقاقل م یج صحرائیبه هو( ک واحدیشقاقل  ●

  )استفاده شود

  .ک واحد قرمز رنگ استیتخم کتان  ●

آورد اما  یگل سرخ کاشان اسهال م. سه واحد درمرحله اول عطر ندارد يزیگل سرخ تبر

گران تر  یلیخ ین جهت درمانیبه هم يزیگل سرخ تبر. آورد یاسهال نم يزیگل سرخ تبر

  .ره تر باشدیت ید کمیبا گل سرخ کاشان ندارد شا یاز جهت ظاهر تفاوت. است

به مدت شش روز  یزدهم قاعدگیتا س یهستند از هفتم قاعدگ ییکه مبتال به نازا یکسان

که  یکسان. مصرف کنند يمزاج هستند هنگام همبستر يکه مبتال به سرد یکسان. مصرف کنند

توانند دائم مصرف کنند تا مشکلشان حل  یف دارند مید دارند و تخم دان ضعیضعف شد

  .است يک قاشق مربا خوریاندازه مصرف . شود

  یر درمانیش
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که درباره شفاء بودن  یلیتعل. ر گاو استیدارو و درمان ش يبرامطرح  يرهایاز ش یکی

  .خورد یاهان مین است که گاو از همه گیرِ گاو است ایش

  :میدار) ع( از امام صادق یتیروا

ر گاو دارو و روغن آن شفاء و یش یعنی] 1الْبقَرِ دواء و سمونُها شفَاء و لُحومها داء[  أَلْبانُ

  .درد استگوشت آن 

  .ها درمان است يماریهمه ب يت استفاده شود که براید عمومیشا

  :دیفرما یم میدار یتیروا. کند یخاص را ذکر م يماریهم ب یاتیروا

  .د استیاسهال مف ير گاو درمان است و برایش یعنی] 2[ نْفَع للذَّربیالْبقَرِ دواء   أَلْبانُ

  :دیفرما یگر میت دیروا

است پس  یر گاو منافعیدر ش یعنی] 3[ شْرَبهیمنَافع فَمنْ تَمکَّنَ منْه فَلْ  هیالْبقَرِ ف  لَبنَأَنَّ 

  .که تمکن دارد آن را مصرف کند یکس

  :حضرت فرمود، ت کردیاز اسهال شکا یآمده است که شخص یتیدر روا

ف وجدتَها یأَ شَرِبتَها قَطُّ فَقُلْت لَه نَعم مرَاراً فَقَالَ کَ یأَلْبانِ الْبقَرِ فَقَالَ ل  شُرْبِ  منْ  منَعکیما 

امه یلَو کَانَت أَ یالطَّعام فَقَالَ ل ینِ الشَّحم و تُشَهیتَیفَقُلْت وجدتُها تَدبغُ الْمعدةَ و تَکْسو الْکُلْ

ا یکند آ یر گاو منع میز شما را از شیچه چ یعنی] 4[ حتَّى نَشْرَبه  نْبعیلَخَرَجت أَنَا و أَنْت إِلَى 

 یعرض کرد معده را دباغي؟ دیعرض کرد بله فرمود چگونه آن را دي؟ ا آن را مصرف کرده

ر باشد همانا یام شیکند فرمود اگر ا یاد میکند و اشتها را ز یاد میه را زیکند و شحم کل یم

  .شدم ی] خارج م5[ »نبعی« شرب آن به سمت يبرا

  .توان به آن استدالل کرد ین نمیست بنابراین) ع( ها از کالم امام تیالبته خاص

  .دارد یتیخصوص »نبعیمنطقه « ریدهد ش یت نشان مین روایا

) ع( ر را از کالم امامیات شیذکر خصوص یعنیدارد که فقال ندارد  يگریت نقل دین روایا

  .کند ینقل م
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  :میدار) ص( امبریاز پ یتیروا

ر گاو یچراکه ش، ر گاویبرشما باد ش یعنی] 6الْبقَرِ فَإِنَّها تُخْلَطُ منْ کُلِّ الشَّجر[  بِأَلْبانِ  کُمیعلَ

  .ل شده استیاهان تشکیگ یاز تمام

  :مشابه آن درباره عسل است

خْرُج منْ بطُونها شَراب مخْتَلف أَلْوانُه یسبلَ ربک ذُلُالً   یمنْ کُلِّ الثَّمرات فَاسلُک  یثُم کُل ﴿

  [7[﴾ه شفاء للنَّاسِیف

است که  یت قبلید آن رواید و مویه کنیاهان تغذیکرد از تمام گ یخداوند به زنبور وح

  .کند یه میاهان تغذید گاو از تمام گیفرما یم

  .شود یخورم و حال من بد م یر میاشکال کند که ش ید کسیشا

مار یو آن تو را ب يا خورده يگریز دیر چید در کنار شین است که شایاول آن ا جواب

  .کرده است

  :ت آمده استیدر روا

ئاً قَطُّ و لَکنَّک یفَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع لَا و اللَّه ما ضَرَّ شَ یلَبناً فَضَرَّن  أَکَلْت  یقَالَ لَه رجلٌ إِنِّ

به امام صادق ع  یعنی] 8[ أَکَلْتَه معه و ظَنَنْت أَنَّ ذَلک منَ اللَّبن یرِه فَضَرَّك الَّتیأَکَلْتَه مع غَ

 يچ ضرریحضرت فرمود نه قسم به خدا ه. ر خوردم و به من ضرر زدیعرض شد من ش

 يگر ضرر داشت و گمان کردید يو آن غذا يمصرف کرد يگریز دیآن را با چ یزند ول ینم

  .ضرر داردر یش

ا یها  یبلغم ير سرد است و برایشود ش یگفته م یا در طب سنتیند یگو یم یبعض

  .زند یر اصال ضرر نمید شیفرما یم) ع( ها ضرر دارد اما امام يسوداو

ه کند که آن یتغذ یاهیها است که گاو از گ يماریر گاو درمان کل بیش یزمان: جواب دوم

ا فقط از جو یاگر فقط از نان خشک . ه کندیاهان تغذیکل گا از یاست  يماریاه درمان آن بیگ
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که از  یاما در صورت. اه را داردیت همان گیر فقط خاصیه کند شیا فقط کاه تغذیا فقط گندم ی

  .ها است يماریهمه ب يه کند آن وقت شفا برایاهان تغذیهمه گ

ه غلط گاو یتغذدا نکند بخاطر یاو شفا پ يماریه کند و بیر گاو تغذیپس اگر شخص ش

  .است

ر گاو قرمز رنگ ین آن شیو بهتر. ر تابع رنگ گاو استید شیفرما یات هم میالبته روا

  :کند ینقل م) ع( از امام باقر ینیکل. است

] 9[ نیرٌ منْ لَبنِ سوداوینِ و لَبنُ الْبقَرِ الْحمرَاء خَیرٌ منْ لَبنِ حمرَاویالشَّاةِ السوداء خَ  لَبنُ

ر گاو یاست و ش »دو گوسفند قرمز رنگ« ریاه رنگ بهتر است از شیر گوسفند سیش یعنی

  .است »اه رنگیدو گاو س« ریقرمز رنگ بهتر است از ش

  .اه رنگ استیر گاو سیوان شیشتر است از دو لیر گاو قرمز بیوان شیک لیت یپس خاص

  ر شتریش

ست و یع نیر شتر شایخوردن ش یول. استر شتر درمان ید که شیفرما یم يات متعددیروا

  .د درمان استیفرما یات میروا یول. کنند یکه شتر دارند از آن استفاده م یفقط کسان

  :دیفرما یات میدر روا

تر بول ش یعنی] 10أَلْبانها[ یجعلُ اللَّه عزَّ و جلَّ الشِّفَاء فیرٌ منْ أَلْبانها و یخَ  الْإِبِلِ  أَبوالُ

  .ر شتر قرار داده استیر شتر و خداوند شفا را در شیبهتر است از ش

اما دوم قابل قبول ؟ نکه در طعم و مزه بهتر استیا ایبول شتر در درمان بودن بهتر است 

  .بهتر است ییت داروین از جهت خاصیست بنابراین

قرار  ییداروت ی] در آن خاص11[ »طیجعل بس« اگر دارو نباشد اما خداوند به یحت یعنی

  .است ین قابل بررسیا. دهد یم

از  ینیکل. ستین) ع( کند اما از امام یت درمان را ثابت میم که عمومیدار يگریت دیروا

  :کند یها نقل م یمیقد
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ماده شفاء  ير شترهای] ش12داء و عاهۀٍ و لصاحبِ الْبطَنِ أَبوالُها[  کُلِ  شفَاء منْ  أَلْبانُ اللِّقَاحِ

که اسهال دارد و کنترل مدفوع ندارد بول شتر درمان  یکس يو درد است و برا  يماریاز هر ب

  .است

  :دیفرما یکه از امام نقل شده است م يگریت دیدر روا

غْسلُه یدرنَه و خْرِج یالْبدنَ و  ینَقِّیالْجسد و هو  یداء و عاهۀٍ ف  کُلِ  أَلْبانُ اللِّقَاحِ شفَاء منْ

در بدن است و بدن را  یتیو هر معلول يماریر شتران ماده درمان هر بیش یعنی] 13غَسال[

  .ید شستنیشو یکند و بدن را م یکند و چرك را خارج م یم يپاکساز

د از رسوبات یشو یچون درون بدن را م. رگ خوب است یگرفتگ ير شتر براین شیبنابرا

کرونر قلب و  یها بخصوص گرفتگ یکل چرب. ندیگو یکه به آن کلسترول م يزیچ یچرب

  .ه استیش ریپاال

  .ها است يماریدرمان کل ب ير شتر برایشود ش یت استفاده مین رواین از ایبنابرا

  .ت داشته باشندیر شتر فعالیه شیدر ته ياز هست که افرادین

  ر االغیش

  :کند ینقل م ینیکل. استر االغ به عنوان درمان و دارو مطرح یش

رَاز ینَحو واحدةٍ منْهنَّ و قَالَ هذَا ش  دهینَا بِسکُرُّجات فَأَشَار بِیعبد اللَّه ع فَأُت یکُنَّا عنْد أَبِ

لعفَلْیالْأُتُنِ ل نْ شَاءنَا فَمنْدفَلْیلٍ ع نْ شَاءم عیأْکُلْ ويم برایبود) ع( نزد امام صادق یعنی] 14[ د 

و ها  ینیریاز ش یکیبا اشاره فرمودند به ) ع( ر درست شده آوردند امامیکه از ش ییما حلوا

که  یکه دوست دارد بخورد و کس یم کسیدرست کرد يماریب ير االغ است براین شیفرمود ا

  .دوست ندارد رها کند

که دوست ندارد  یامام فرمودند تا کس یه متوجه آن نبودند ولیکند و بق یامام اشاره م

ند یگو یمها  عرب. الجمله است یر االغ درمان فیشود که ش یت استفاده مین روایاز ا. نخورد

  .ت استیر اسب درمان سرفه مزمن و حساسیش
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  .ندیگو یم »رازیش« ر االغیبه ش

  .ت به چند نقل وارد شده استین روایا

  :کند ینقل م) ع( از امام صادق ینیگر کلیت دیروا

یتَغَدفَقَالَ ل هعم رِ یتيأَ تَد ذَا شلَا قَالَ ه ذَا قُلْتا هالْأُتُنِیم رِ  رَازمل ضٍ لَنَا فَإِنْ یاتَّخَذْنَاه

 یدان یصبحانه خوردم فرمود م) ع( به همراه امام صادق یعنی] 15[ أَحببت أَنْ تَأْکُلَ منْه فَکُل

م اگر یدرست کرد یضیمر ير االغ است براین شیکردم نه فرمود اعرض ؟ ستین چیا

  .از آن بخور يدوست دار

نگونه است ادرار آن هم مکروه یم که مکروه است و چون ایراجع به گوشت االغ دار

  .میندار یلیر آن دلیاست اما درمورد ش

د نشان یربه بااما تج. دارد ییت دارویر االغ خاصیشود که ش یت هم استفاده مین روایاز ا

  .د استیمف يماریچه ب يبدهد که برا

  ر گوسفندیش

ات ینطور و لبنیهم هم يرد و روغن گوسفندیگ یان مردم مورد استقبال قرار میامروز م

  .شود که عکس آن درست است یات استفاده مید از روایاما شا. نطور استیهم هم يگوسفند

  :آمده است یتیدر روا

ماء[  لَحا دنُهلَب و اءوالْغَنَمِ د ملَح و اءوا دنُهلَب و اءقَرِ داست  يماریگوشت گاو ب یعنی] 16الْب

  .است يماریر آن بیر آن دارو است و گوشت گوسفند دارو است و شیو ش

  :گر آمده استیدر نقل د

ملَح و اءوا دنُهلَب و اءقَرِ دالْب ماء[  الْغَنَمِ  لَحوا دنُهلَب و اءور گوسفند یگوشت و ش یعنی] 17د

  .دارو است

  :میت قبل خواندیچون در روا. ر گوسفند مضر استیم که شییم بگویتوان یما نم
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اه رنگ بهتر است یگوشت گوسفند س یعنی] 18نِ[یرٌ منْ لَبنِ حمرَاویالشَّاةِ السوداء خَ  لَبنُ

  .است »دو گوسفند قرمز رنگ« ریاز ش

فرمود  یاگر ضرر داشت نم. و منفعت دارد و ضرر ندارد یدهد که خوب یر نشان میکلمه خ

  .ر استیخ

رود و  یاهان بد در گوشت میر و گوشت مثال در گاو گیشود در ش یم میتقسها  تیخاص

بدتر است از ر آن یکه ش يد گوشت گوسفندین شایبنابرا. رود یر گاو میاهان خوب در شیگ

  .ت بهتر باشدیجهت خاص

  درمان با بول

طبع . شود ینجا صحبت از مطلق ادرار است که شامل ادرار شتر و گاو و گوسفند میدر ا

  .ات ما بعنوان درمان ذکر شده استیدر روا یول. ردیپذ یانسان ادرار را نم

  .رندیگ یجه هم مین ادرار اعتقاد دارند و نتیبه اها  عرب

هر . ندارد ید اشکالیفرما یم حضرت میا با ادرار درمان کنیپرسند که آ یم) ع( از امام

) ع( کند که از امام صادق ینقل م یخ طوسیش. کنند ید مییتا) ع( که نفع دارد ائمه ییدارو

  :سوال شده است از درمان با ادرار گاو

اگر در درمان  یعنی] 19[ تَداوى بِه شَرِبه و کَذَلک بولُ الْإِبِلِ و الْغَنَمیه یإِنْ کَانَ محتَاجاً إِلَ

  .ندارد و مانند آن است ادرار شتر و گوسفند یمحتاج آن است اشکال

سخت هستند مانند سرطان  يماریکه مبتال به ب ياما افراد. نکار نداردیبه ا یلیچکس میه

  .اضرند بخورنداگر درمانشان با ادرار باشد ح

  :کند یابن سابور نقل م يگریت دیروا

الْإِبِلِ و الْبقَرِ و الْغَنَمِ تُنْعت لَه منَ الْوجعِ هلْ   أَبوالَ  الرَّجلِ  سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ شُرْبِ

دن ادرار شتر و یاز امام صادق ع درباره نوش یعنی] 20قَالَ نَعم لَا بأْس بِها[؟ شْرَبیجوز أَنْ ی

  ندارد یفرمود اشکال؟ ا جائز استیکه درد دارد آ یکس يگاو گوسفند برا
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. ندارد ید اشکالیفرما یدرد خوب است و امام م يد برایگو یم يت در کالم راوین روایا

. ستیدرد خوب ن يفرمود برا یدرد خوب نبود امام م ين امضاء باشد اگر براید ایشا

  .د استیدرد مف يجه گرفت که برایتوان نت ین میبنابرا

  بول شتر

ها  ن آنیدر ب يت معتبرید هم روایشا. د کردندیدارد و بر درمان با شتر تاک يادیات زیروا

  .وجود داشته باشد

 يا بخاطر هوایاند  ا آسم داشتهیمبتال شدند حاال  ینه به نفس تنگیدر شهر مد يا عده

د و از ادرار و یامر کرد که به سمت شتران زکات خارج شو) ص( امبریپ. نه بوده استیمد

  .دیر آنها بخوریش

  .د از هر دو مصرف کنندیکه آسم دارند با يافراد. ر در درمان آسم موثر استین شیبنابرا

 ياد بوده است و چون امر نفرمود که براینه شتر زیابان گرد باشد چون در مدید شتر بیبا

  .د گرماگرم باشدیر آن بایشود که مصرف بول و ش ید معلوم میاوریول بر و بیآنها ش

  :فرمود) ع( امام کاظم. است ینیاز کل يگریت دیروا

ادرار شتر  یعنی] 21أَلْبانها[ یجعلُ اللَّه عزَّ و جلَّ الشِّفَاء فیرٌ منْ أَلْبانها و یخَ  الْإِبِلِ  أَبوالُ

  .دهد یر شتر شفا قرار میو خداوند در ش ر آن استیبهتر از ش

ر شتر یشود که خداوند در ادرار شتر هم شفاء قرار داده است چون بهتر از ش یمعلوم م

  .است

  :کند ینقل م ینیرا کل يگریت دیروا

ر شتران ماده یش یعنی] 22شفَاء منْ کُلِّ داء و عاهۀٍ و لصاحبِ الْبطَنِ أَبوالُها[  اللِّقَاحِ  أَلْبانُ

  .د استیمفها  که اسهال دارد ادرار آن یکس يت و برایو معلول يماریاست از هر ب یشفائ

که مبتال به آسم هستند از ادرار  یکسان یعن. ینطور استیهم هم) ص( امبریت پیروا

  .ا از آسم استیکرونر قلب است  یا از گرفتگینفس  یتنگ. استفاده کنند
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  :کند یاست که ابن سابور نقل م یتین مطلب رواید ایمو

 ع قُلْت اللَّه دبا عأَب أَلْتیسإِنَّه ولِ اللَّهسنَ ری  ا ابیصنیب  شَد وبشَیرإِذَا م ا یدمتَّى لَرُبح ت

ف تلَسیج ا بافَۀِ مسارِیمينَ د ف ارِكد یو عضوینِ قَالَ یم فَضَّلُ اشْرَبالَ اللِّقَاحِ قَالَ ا موأَب لَه

ائد اللَّه حسفَم کذَل تینکه به تنگیسوال کردم درباره ا) ع( از امام صادق یعنی] 23[ یفَشَرِب 

ن خانه خودم و خانه یکه در مسافت بیروم تا جائ یکه راه میشوم هنگام ید دچار مینفس شد

ن کار را کردم و خداوند من یتران ماده بخور و افرمود ادرار ش) ع( امام. نمیشما دو مرتبه بنش

  .را شفاء داد

م که بدن را یقبال هم خواند. کرونر قلب باشد یست بول شتر درمان گرفتگید نین بعیبنابرا

نفس در  یالبته تنگ. آسم است يباشد چون ربو به معنا یدرمان آسم هم م. کند یم يپاکساز

شود که درمان آسم  یات استفاده میرگ قلب است اما از روا یهنگام راه رفتن نشان گرفتگ

  .هم هست

  ؟ندارد یآب ناودان خانه اشکال يا جمع آوریآ، در مورد آب باران: سوال

ت ید چون رواینکه اگر خاك داشته باشد آن را صاف کنیندارد مگر ا یاشکال: جواب

  .که با خاك مخلوط نشود یم آب باران درمان است مادامیدار

هفتاد ساله دچار سرطان معده شده است و باعث بسته شدن مجرا شده  یخانم: والس

  .است

ر ید با شید باشد بایا ورم و غده مفیاورام  يست که استفاده از داروید نیبع: جواب

، ثفا يست که آن را کوچک کند البته داروید نیر بز پخته بشود و خورده شود بعیبخصوص ش

 يرو یک مدتید یورم با يدارو. نه موثر استین زمیگر در اید يامبر و داروهایپ يدارو

  .ورم بماند

شود دکترها  یم يا آمده است و از گوشه چشمش آب جاریتازه به دن ينوزاد: سوال

  .قصد عمل دارند
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  .ت را داشته باشدین خصوصیهم ا يد سرمه کافوریاستفاده از ثرمه اثمد شا: جواب

  .ن استیوجود دارد که باعث شکل نگرفتن جن يزیزنان چ یبعضا در رحم برخ: سوال

 يد مشکل ساك بچه خور را درمان کند البته داروهایرحم شا یآمادگ يدارو: جواب

  .نه موثر باشدین زمیامبر در ایپ يگر مثل باه زنان و داروید

  .311ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  .282ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [2]

  .274ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [3]

  .337ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  .نۀیرة على سبع مراحل من المدیۀ کبیقر [5]

  .493ص، 2جی، برق، المحاسن [6]

  .69ه یآ، سوره نحل [7]

  .493ص، 2جی، برق، المحاسن [8]

  .336ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  .338ص، 6ج، هیاسالمط ی، نیکلی، الکاف [10]

  .ء استیک شی يا اعتباری ینیجاد تکویا یط به معنیجعل بس [11]

  .338ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  .102صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [13]

  .494ص، 2جی، برق، المحاسن [14]

  .338ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  .29صي، مستغفری، طب النب [16]

  .346ص، 16جي، نور، مستدرك [17]

  .336ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [18]
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  .284ص، 1جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [19]

  .63صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [20]

  .338ص، 6جی، نیکلی، الکاف [21]

  .338ص، 6جی، نیکلی، الکاف [22]

  .103صي، شابوریات نیز ابن سابور، طب االئمه [23]
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  94/11/24 ت کودکانیمعلول، نفاس، مانیمشکالت زا 95

ن به ین است و ایصورت سزار ها به مانیدرصد زا 75متأسفانه امروزه در کشور ما حدود 

درصد  35کا یدرصد و در آمر 14که در اروپا  یدرحال، مان استیزا یعلت مشکالت و سخت

  .ن استیصورت سزار ها به مانیزا

  اند زن باردار که وارد ماه آخر شده يعوذه برا

زن  يک کاغذ نوشته شود برایات در ین آیا«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن عوذهیاول

، شود یمان در آن ماه انجام میکه زاي) ماه نهم باردار( که وارد ماه خودش شود یزمان، باردار

را آرام ببندند و محکم  يا کاغذ پارچه نیا يرو، شود ینم یمان و سختیمبتال به درد زا یلیخ

ن کفروا ان السموات واالرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا یر الذیأو لم ﴿سند یگره نزنند و بنو

ل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس یۀ لهم اللیوآ﴿ ﴾ؤمنونیمن الماء کل شئ حى افال 

م ال یقدرناه منازل عاد کالعرجون القد م والقمریز العلیر العزیلمستقر لها ذلک تقد يتجر

ۀ لهم انا یسبحون وآیفلک  یل سابق النهار وکل فیلها ان تدرك القمر وال الل ینبغیالشمس 

خ وال یرکبون وان نشأ نغرقهم فال صریالفلک المشحون وخلقنا من مثله ما  یتهم فیحملنا ذر

فاذاهم من االجداث الى ربهم  الصور یونفخ ف﴿ ﴾نینقذون إال رحمۀ منا ومتاعا الى حیهم 

لبثوا إال ساعۀ من یوعدون لم یرون ما یوم یکأنهم ﴿د یسین را بنویو پشت کاغذ ا، ﴾نسلونی

ن یو ا، ﴾هایه أو ضحیلبثوا إال عشیرونها یوم یکأنهم ﴿ ﴾هلک إال القوم الفاسقونینهار بالغ فهل 

 ید و حتین کار را قطع کنیعاً ایفرزند متولد شد سر ید و وقتیکاغذ را وسط بدن زن قرار ده

  [1[ ».دینگذار یک ساعت هم آن را باقی

بود از آل  یو مؤمن) ع( ه آمد نزد امام باقریام یاز بن يمرد«: ت آمدهیدر روا، ن عوذهیدوم

ز من وارد یفرزند رسول خدا کن يا و عرض کرد) ه شدهیه به آل فرعون تشبیام یبن( فرعون

امام دعا کردند خداوندا ، بدهد يدعا کن خداوند به من پسر، ندارم يمان شده و فرزندیماه زا

 يسوره قدر را برا، مان شدیز وارد ماه زاین کنیا یسپس فرمودند وقت، سالم بده يبه او پسر
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س یبا مشک و زعفران بنو، ذ کنین عوذه او و آنچه در شکم او است را تعویس و با ایاو بنو

بسم  يذ مولودیاع﴿ن است یعوذه ا، فرج او بپاش يان و روو آب آن را به او بنوش يو بشو

دا وشهبا وانا کنا نقعد منها مقعد یاهللا بسم اهللا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شد

ع یسپس بخوان بسم اهللا بسم اهللا اعوذ باهللا السم، ﴾ستمع االن نجد له شهابا رصدایللسمع فمن 

حرز اهللا  یها نحن کلنا فیه والدار ومن فیت ومن فیوأنت والبم انا یطان الرجیم من الشیالعل

ن بخوان و با سوره حمد یسپس معوذت، نین محفوظیران اهللا وجوار اهللا آمنیوعصمۀ اهللا وج

افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم ﴿سپس بخوان ، دیبا سوره توح، شروع کن و قبل از آن دو

دع مع اهللا الها یم ومن یحق ال إله إال هو رب العرش الکرنا ال ترجعون فتعالى اهللا الملک الیال

ر یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خیآخر ال برهان له به فانما حسابه عند ربه انه 

تلْک ۀِ اللَّه ویتَه خَاشعا متَصدعا منْ خَشْیلَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ علَى جبلٍ لَّرَأَ ﴿ ﴾نیالراحم

 ملَّهلنَّاسِ لَعا لهثَالُ نَضْرِبتَفَکَّرُونَیالْأَم﴾ ﴿الَّذ اللَّه والْغَ يه مالع وإِلَّا ه یلَا إِلَه وةِ هادالشَّهبِ و

نُ الرَّحمیالرَّحم﴾ ﴿الَّذ اللَّه والْ يه لَامالس وسالْقُد کلالْم وإِلَّا ه لَا إِلَههنُ الْمؤْمزِیمنُ الْعزُ یم

هو اللَّه الْخَالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَى ﴿ ﴾شْرِکُونَیالْجبار الْمتَکَبرُ سبحانَ اللَّه عما 

شاق اهللا ورسوله یسپس بگو مدحورا ، ﴾میزُ الْحکیالسماوات والْأَرضِ وهو الْعزِ یسبح لَه ما فی

ن السماء یختلفون بین یک باالسماء السبعۀ واالمالك السبعۀ الذیت ومن فیا بیک یاقسمت عل

ف یبطنها کل عرض واختالس أو لمس أو لمعۀ ط یواالرض محجوبا عن هذه المرأة وما ف

وهذه العوذة فالنا بهذا القول  ین را بخوان اعنیا ين را خواندیا یوقت، مس من أنس أو جان

و ، لفظ بهیسم نفسه وداره ومنزله واهله وولده ولیواهله وولده وداره ومنزله واهله وولده فل

ش بهتر است و من ضامن هستم ین برایهمانا ا، وولد فالن بن فالن، بگو أهل فالن بن فالن

  [2[ ».ذن خدابه ا، شودند یبر نفس او و خانواده و فرزند او که دچار آفت و خبل و جنون نم
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 يکه زن در ماه آخر باردار یکند درحال یپسر شدن فرزند دعا م يت امام براین روایدر ا

ل شود و ین زمان با دعا فرزند دختر به پسر تبدید است که در ایجهت بع نیازا، است

  .ن دعا را کردندیدانستند که فرزند او پسر است و ا یشتر امام میاحتمال ب به

  مانیزا یسخت

، مان خانم سخت شودیکه زا یزمان«: ندیفرما یم) ع( امام باقر، ن درمان عوذه استیاول

ز و با مشک و زعفران نوشته شود و با آب چاه شسته شود و به یک ظرف تمیات در ین آیا

وم یکأنهم ﴿شود  یهمان ساعت فارغ م، ن آب بر شکم و فرج او بپاشندیزن بدهند و از ا

لبثوا إال یوعدون لم یرون ما یوم یکأنهم ﴿ ﴾هایۀ أو ضحیإال عش لبثوایوعدون لم یرون ما ی

قصصهم عبرة الولى االلباب  یلقد کان ف﴿ ﴾هلک إال القوم الفاسقونیساعۀ من نهار بالغ فهل 

وهدى ورحمۀ لقوم  یل کل شیه وتفصیدین یب يق الذیولکن تصد يفتریثا یما کان حد

  [3[ »﴾ؤمنونی

ه از کتاب خدا یمن دو آ«: ندیفرما یم) عی (امام عل، ه قرآن استین درمان آیدوم

آن دو را در پوست ، او سخت شود يمان برایکه زا یشود زمان یزن نوشته م يبرا، شناسم یم

سرا یفان مع العسر ﴿زان کند در محل لگن خود بسم اهللا وباهللا یخودش آو يسد و رویآهو بنو

وم یم یاتقوا ربکم ان زلزلۀ لساعۀ شئ عظها الناس یا ای﴿، هفت مرتبه ﴾سرایان مع العسر 

ترونها تذهل مرضعۀ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم 

ده نشده یسید و با نخ کتان ریسیورقه بنو يک مرتبه روی ﴾دیبسکارى ولکن عذاب اهللا شد

نکند و  يانگار سهلعاً آن را جدا کند و یا آمد سریبچه به دن یران چپش و وقت يد رویببند

ا حى اهبط الى االرض الساعۀ باذن اهللا یم ولدت حى یم ومریسد مریبچه متولد شد بنو یوقت

  [4[ ».تعالى

آمد و عرض ) ع( نزد امام باقر يمرد«: ت آمدهیدر روا، ه قرآن استین درمان آیسوم

مرد گفت خانمم به ي؟ دار یامام فرمودند چه مشکل، فرزند رسول خدا نجاتم بده يا کرد
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فجائها المخا ض الى ﴿امام فرمودند برو و بر او بخوان ، ردیم یمان دارد میزا یخاطر سخت

قد  یا فناداها من تحتها اال تحزنیا منسیمت قبل هذا وکنت نس یتنیا لیجذع النخلۀ قالت 

 يسپس با صدا، ﴾ایک رطبا جنیک بجذع النخلۀ تساقط علیا وهزى الیجعل ربک تحتک سر

ئا وجعل لکم السمع واالبصار یواهللا اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون ش﴿بلد بخوان 

همانا همان ساعت خوب ، ها الطلق اخرج باذن اهللایکذلک اخرج ا ﴾واالفئدة لعلکم تشکرون

د ین موارد مفیدر ا) ع( میخواندن سوره مر یطورکل ] به5[ ».خداوند متعال ياریشود به  یم

  .است

هم وجود دارد مانند انجدان و شربت زعفران و  ییمان داروهایزا ینه سختیزم البته در

  .د استین راه رفتن در ماه آخر مفیهمچن

  نفاس

ما «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است و درمان آن رطب است يماریک بینفاس خود 

خانم زائو خود «ی عنی] 6[ »نفاسها یا فیم جنیاستشفت نفساء بمثل الرطب الن اهللا أطعم مر

مان رطب ین زایدر ح) ع( میمانند رطب چون خداوند به حضرت مر کند به یرا درمان نم

اگر «ی عنی] 7[ ».میب من الرطب الطعمه اهللا مریلو کان طعام أط«: ت آمدهیو در روا ».داد

با  ».داد یم) ع( میوجود داشت خداوند به حضرت مر) زن زائو يبرا( بهتر از رطب ییغذا

  .مان حتماً حداقل پانزده عدد رطب بخورندیها بعد از زا ه قرآن خانمیت و آین روایه به اتوج

که  یتا وقت، ب نزندیطان به خانم او آسیخواهد ش یکه م یکس«: ندیفرما یم) ع( امام باقر

سند با مشک و زعفران و آب باران صاف و آن را ین عوذه را بنویزن در حال نفاس است ا

زند و آب یبر آن لباس نو آب باران بر( ده نشده صاف کنندینو که هنوز پوش با پارچه لباس

ن لباس را بپوشند و در آن محل و یو خانمش و فرزندش ا) آن را با فشار دادن جدا کنند

که در حال نفاس است به  یکه آن خانم زائو در آن هست آن آب را بپاشند و مادام يا خانه

دن در خواب و یو جنون و پر یوانگیفرزندش هم مبتال به دب بزنند و یتوانند آس یاو نم
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م بسم اهللا بسم اهللا بسم اهللا ین است بسم اهللا الرحمن الرحیشود و عوذه ا یزخم نم چشم

هم ورحمۀ وبرکاته بسم اهللا یوالسالم على رسول اهللا والسالم على آل رسول اهللا والصالة عل

فان ، د کم ومنها نخرجکم تارة اخرىیها نعیجتم وفوباهللا اخرج باذن اهللا اخرج باذن منها خر

م بسم اهللا وباهللا ادفعکم یه توکلت وهو رب العرش العظیاهللا ال إله إال هو عل یتولوا فقل حسب

زند و شامل خود  یب میآس یاست که از راه مخف يزیطان چی] ش8[ ».باهللا ادفعکم برسول اهللا

  .شود یطان و جن میش

مان کرده در یزا یتازگ که به یا زنیکه ذکر شد زن حامله  ییدعاهاات و یبا توجه به روا

ن یهمچن. ها مراقبت شود و تنها نباشند د از آنین بایطان هستند بنابرایب جن و شیمعرض آس

  .کند یها را از خانه دور م را کبوتر جنیکنند ز يخوب است که در خانه کبوتر نگهدار

  ت کودکانیمعلول

 یکس. است يریشگیپ ت کنند قابلیست و اگر مردم رعایل نیدون دلت در کودکان بیمعلول

ن کار را در آخر یبهتر است ا، فرزند دار شدن کند يبرا يبستر که بخواهد اقدام به عمل هم

سفارش شده در ، ها پر نباشد ک صبح انجام دهد و شکمش کامالً پر نباشد و رگیشب و نزد

، مصرف کنند یکاسن يبستر هفته قبل از عمل همک تا دو یاد بخورند و از یآن شب به ز

  .دیایا بیق بخورند تا بچه سالم به دنیپدر و مادر سو ين قبل از اقدام به بارداریهمچن

 یال تجامع امرأتک ف یا علی«: آمده) ع( نیرالمؤمنیبه حضرت ام) ص( امبریت پیدر وص

ال ی: ا عل، یها وإلى ولدهایلسرع إیفإن الجنون والجذام والخبل ل، أول الشهر ووسطه وآخره

طان یوالش، کون أحولیذلک الوقت  ینکما ولد فیب یتجامع امرأتک بعد الظهر فإنه إن قض

ؤمن أن ینکما ولد ال یب یال تتکلم عند الجماع فإنه إن قضی: ا عل، یاالنسان یفرح بالحول فی

فإن النظر إلى ، غض بصره عند الجماعیول، نظرن أحد إلى فرج امرأتهیوال ، کون أخرسی

أخشى إن  یرك فإنیال تجامع امرأتک بشهوة امرأة غی: ا عل، یالولد یورث العمى فیالفرج 
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الفراش مع امرأته  یمن کان جنبا ف یا عل، یکون مخنثا أو مؤنثا مخبالینکما ولد أن یب یقض

  .هما نار من السماء فتحرقهمایأخشى أن تنزل عل یقرأ القرآن فإنیفال 

تجامع امرأتک إال ومعک خرقۀ ومع أهلک خرقۀ وال تمسحا بخرقۀ واحدة  الی: ا علی

  .کما إلى الفرقۀ والطالقیؤدینکما ثم یعقب العداوة بیفتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلک 

نکما ولد کان یب یر فان قضیام فإن ذلک من فعل الحمیال تجامع امرأتک من قی: ا علی

لۀ األضحى یل یال تجامع امرأتک فی: ا عل، یکل مکان یر البوالۀ فیالفراش کالحم یبواال ف

ال تجامع امرأتک تحت ی: ا عل. یکون له ست أصابع أو أربع أصابعینکما ولد یب یفإنه إن قض

ال تجامع امرأتک ی: ا علیفا یکون جالدا قتاال أو عرینکما ولد یب یشجرة مثمرة فإنه إن قض

 یزال فینکما ولد ال یب یفإنه إن قض، سترکمایف سترا یوجه الشمس وتأللوئها إال أن ترخ یف

نکما یب یفإنه إن قض، ن األذان واإلقامۀیال تجامع امرأتک بی: ا عل. یموتیبؤس وفقر حتى 

إذا حملت امرأتک فال تجامعها إال وأنت على ی: ا عل، یصا على إهراق الدماءیکون حریولد 

 یال تجامع أهلک فی: ا عل، یدیل الیکون أعمى القلب بخینکما ولد یب یوضوء فإنه إن قض

ال تجامع ی: ا عل، یوجهه یکون مشؤما ذا شأمۀ فینکما ولد یب یالنصف من شعبان فإنه إن قض

کون عشارا أو عونا ینکما ولد یب یومان فإنه إن قضی یآخر درجۀ منه إذا بق یأهلک ف

ان یک على سقوف البنال تجامع أهل یا علیه یدیکون هالك فئام من الناس على ین ویللظالم

سفر فال تجامع  یإذا خرجت فی: ا عل، یا مبتدعایکون منافقا مرائینکما ولد یب یفإنه إن قض

وقرأ رسول اهللا ، ر حقیغ ینفق ماله فینکما ولد یب یلۀ فإنه إن قضیأهلک من تلک الل

  ﴾. نیاطین کانوا إخوان الشیإن المبذر﴿وآله  هیعل اهللا صلى

 یهن فإنه إن قضیالیام ولیرة ثالثۀ أیأهلک إذا خرجت إلى سفر مسال تجامع ی: ا علی

 یفإنه إن قض، نیلۀ االثنیک بالجماع لیعلی: ا عل، یکیکون عونا لکل ظالم علینکما ولد یب

 یإن جامعت أهلک فی: ا علیا بما قسم اهللا عزوجل یراض، کون حافظا لکتاب اهللاینکما ولد یب

رزق الشهادة بعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا ینکما ولد فإنه یب یلۀ الثالثاء فقضیل
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، دیال یسخ، م القلبیرح، ب النکهۀ والفمیکون طین ویعذبه اهللا مع المشرکیرسول اهللا وال 

با خانم خود در اول ماه و  یعل يا«ی عنی] 9[ ». . .بۀ والکذب والبهتانیطاهر اللسان من الغ

ی) پ یس( را او و فرزندش دچار جنون و جذام و خبلیبستر نشو ز وسط ماه و آخر ماه هم

ن شما مقدر شود یب يرا اگر فرزندیبستر نشو ز بعدازظهر با خانم خود هم یعلاي  ،شوند یم

اد صحبت نکن یز يبستر زمان هم یعلاي  ،شود یطان خوشحال میشود و ش یچشمش چپ م

ست که کر و الل باشد و به فرج خانم خود یمن نین شما مقدر گردد ایدر ب يرا اگر فرزندیز

فرزند  يرا نگاه کردن به فرج سبب کوریبستر شدن ز نگاه نکن و چشمانت را ببند هنگام هم

ن یب يترسم اگر فرزند یم، گریبستر نشو با شهوت خانم د با خانم خود هم یعلاي  ،شود یم

اي  ،باشدی) پ یس( با حاالت زنانه باشد و مبتال به خبل ین فرزند پسر ولیشما مقدر شود ا

 یترسم آتش یرا میقرآن نخوان ز، و در رخت خواب همراه خانم خود یجنب باش یوقت یعل

نکه با یبستر نشو مگر ا با خانم خود هم یعلاي  ،از آسمان نازل شود و شما را بسوزاند

ک پارچه یک پارچه داشته باشد و با یو خانم تو هم با خود  یک پارچه داشته باشیخودت 

ن زن و ین بیافتد و ا یم) آب يآب رو( شهوت يرا شهوت روید زیخودتان را پاك نکن

بستر  ستاده همیبا خانم خود ا یعلاي  ،شود یبه دنبال دارد و منجر به طالق م یشوهر دشمن

شود و مانند  یم يادرار مقدر گردد مبتال به شب يها است و اگر فرزند ن کار االغیرا اینشو ز

مقدر  يرا اگر فرزندید زیبستر نشو د فطر همیشب ع یعلاي  ،کند یادرار م ییها هرجا االغ

 یعلاي  ،خداوند به او فرزند دهد يرینکه در پیشود مگر ا یدار نم گردد و بزرگ شود بچه

خواهد  یانگشت مقدر گردد شش يزندرا اگر فریبستر نشو ز د قربان با خانم خود همیشب ع

ن بچه جالد خواهد یمقدر شود ا يرا اگر فرزندیوه دارد زیکه م یر درختیز یعلاي  ،بود

د یندازیخود ب يروي) ا ملحفهي (زینکه چید مگر ایبستر نشو در مقابل آفتاب هم یعلاي  ،بود

ن یب یعلاي  ،واهد بودن فرزند در فقر و فالکت تا آخر عمر خیمقدر شود ا يرا اگر فرزندیز

اي  ،ز خواهد بودیر مقدر شود خون يرا اگر فرزندیبستر نشو ز اذان و اقامه با خانم خود هم
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مقدر  يرا اگر فرزندیز يرینکه وضو بگیبستر نشو مگر ا اگر خانم تو حامله بود با او هم یعل

را اگر ینشو ز بستر مه شعبان با خانم خود همین یعلاي  ،س خواهد بودیگردد کوردل و خس

دو روز  یعلاي  ،خواهد داشت و خال بزرگ خواهد داشت یمقدر شود چهره زشت يفرزند

ن شما یب يرا اگر فرزندیمقدر شود ز يرا اگر فرزندیبستر نشو ز آخر ماه با خانم خود هم

 يرا اگر فرزندیبستر نشو با شهوت خواهرش ز با خانم خود هم یعلاي  . . . ،مقدر گردد

ا کمک ظالم یو ) ظالم يبرا( کند یات جمع میشود که مال یم ین فرزند کسیا مقدر شود

سقف خانه با  يرو یعلاي  ،از مردم به دست او هالك خواهند شد يریخواهد بود و عده کث

که  یزمان یعلاي  ،مقدر شود منافق خواهد بود يرا اگر فرزندیبستر نشو ز خانم خود هم

مقدر شود  يرا اگر فرزندیبستر نشو ز شب مسافرت با خانم خود هم يقصد مسافرت دار

همانا که اسرافکاران : ه را خواندندین آیا) ص( امبریکند و پ یاموالش را در باطل انفاق م

و مدت سه روز و سه شب در  يبه مسافرت برو ياگر قصد دار یعلاي  ،ندیطانهایبرادران ش

مقدر شود او کمک ظالم خواهد  يرا اگر فرزندیشو زبستر ن با خانم خود همی، خانه نباش

مقدر شود او حافظ  يو فرزند يبستر شو اگر در شب دوشنبه با خانم خود هم یعلاي  ،بود

شنبه  اگر در شب سه یعلاي  ،دهد یخواهد بود به آنچه خدا به او م یقرآن خواهد بود و راض

ن و ید خواهد شد بعد از گفتن شهادتیمقدر شود او شه يو فرزند يبستر شو با خانم خود هم

م یبو خواهد بود و دل او رح کند و بدن و دهان او خوش ین عذاب نمیخداوند او را با مشرک

بت و دروغ و بهتان خواهد یخواهد بود و زبانش پاك از غ یخواهد بود و انسان باسخاوت

  «.بود

ها جن  ن زمانیرا در ایشده ز یدر اول و وسط و آخر ماه نه يبستر هم يادیات زیدر روا

و انعقاد نطفه  ياگر قصد فرزند آور یشود و حت یک میو انعقاد نطفه شر يبستر در عمل هم

البته شب اول ماه مبارك رمضان استثنا شده و . ب برسدیهم نباشد باز ممکن است به زن آس
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در «ی عنی] 10[﴾إِلَى نسآئکُم امِ الرَّفَثُیلَۀَ الصیلَ﴿: ه که در قرآن آمدهین آیل ایهم به دل ل آنیدل

  «ده استیهمخوابگى با زنانتان بر شما حالل گرد، شبهاى روزه

  .95ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[1]

  .96ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[2]

  .95ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[3]

  .35ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[4]

  .69ص، اتیسابور الزابن ، طب األئمۀ[5]

  .535ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[6]

  .535ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[7]

  .97ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ[8]

  .4899ح، 552ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [9]

  187هیآ، سوره بقره[10]
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  94/11/25 مانیو بعد از زا يامور دوران باردار، کودکان يها تیمعلول 96

اد یت مهم خوانده شد که خوب است همه آن را یک روایاز  یدر جلسه گذشته بخش

ت یحال به ادامه روا. را بشناسند يبستر هم يرند تا زمان نامناسب و مناسب برایبگ

  .میپرداز یم

نکما ولد فإنه یب یس فقضیلۀ الخمیإن جامعت أهلک لی: ا عل. . . ی«: ت آمدهیدر روا

س عند زوال الشمس یوم الخمیوإن جامعتها ، کون حاکما من الحکام أو عالما من العلماءی

رزقه اهللا یما ویکون قیب ویشیقربه یطان ال ینکما ولد فإن الشیب یعن کبد السماء فقض

نکما ولد فإنه یلۀ الجمعۀ وکان بیوإن جامعتها لی: ا عل، یاین والدنیالد یعزوجل السالمۀ ف

کون ینکما ولد فإنه یب یوم الجمعۀ بعد العصر فقضیوإن جامعتها ، با قواال مفوهایکون خطی

کون یرجى أن یفإنه ، لۀ الجمعۀ بعد العشاء اآلخرةیل یوإن جامعتها ف، معروفا مشهورا عالما

  .الولد من االبدال إن شاء اهللا تعالى

ؤمن أن ینکما ولد ال یب یل فإنه إن قضیللأول ساعۀ من ا یال تجامع أهلک فی: ا علی

ل یهذه کما حفظتها عن جبرئ یتیاحفظ وصی: ا عل، یا على اآلخرةیکون ساحرا مؤثرا للدنی

 يو فرزند يبستر شو اگر در شب پنجشنبه با خانم خود هم یعل يا«ی عنی] 1[ ».السالم هیعل

از دانشمندان خواهد بود و اگر در روز  یکیا ین فرزند حاکم خواهد بود یمقدر شود ا

ک نخواهد شد یطان به او نزدیمقدر شود ش يبستر شود و فرزند پنجشنبه بعد از اذان ظهر هم

خواهد داد هم در  یخواهد بود و خداوند به او سالمت يا دهیر شود و انسان فهمینکه پیتا ا

ن یمقدر گردد ا يو فرزند يبستر شو و اگر شب جمعه هم) جسم یسالمت( این و هم در دنید

بعد از نماز عصر و  يبستر شد ان خواهد بود و اگر روز جمعه همیب فرزند سخنران و خوش

مشهور و دانشمند خواهد بود و اگر شب جمعه و بعد از  يمقدر شد همانا او فرد يفرزند

با  یعلاي  ،د هست که او از ابدال باشدین امیمقدر شد ا يو فرزند يبستر شد نماز عشا هم

نکه یست از ایمن نیمقدر گردد ا يرا اگر فرزندیبستر نشو ز خانم خود در ساعت اول شب هم
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گونه که  ت من را حفظ کن همانیوص یعلاي  ،کند یا را بر آخرت مقدم میساحر باشد و دن

، روس باشدیکروب و ویم یتواند به معن یطان میازآنجاکه ش ».حفظ کردم) ع( لیمن از جبرئ

بعد از اذان ظهر پنجشنبه صورت  يبستر ت اگر همین رواید بتوان گفت که با توجه به ایشا

 از افراد ياز زمان تعداد يا در هر برهه. شوند یک نمیها به آن فرزند نزد کروبیم، ردیگ

ازنظر مقام و منزلت و  یین مردم هستند و رتبه باالیوجود دارند که از بهتر) حدود ده نفر(

  .مان دارندیا

ن آباؤهم یهؤالء الذ؟ . . . ن خلقهمیترى هؤالء المشوه«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

ي؟ . . ا دهیرا د) معلول و ناقص( ن افراد بدشکلیا ایآ«ی عنی] 2[ ».الطمث یأتون نساءهم فی

ض بودند همبستر یکه در حال ح یهستند که پدرانشان با زنان خود در زمان یها کسان نیا. 

  «.شدند

اگر فرزند  یت نکند و فرزند او سالم باشد ولین امور را رعایاست که انسان ا ممکن

ات آمده در یکه در روا یاز عوامل یکیاد یز احتمال ست و بهیمعلول باشد مطمئناً بدون علت ن

  .ت نقش داشته استیمعلول

  ت شودید رعایبا يکه در دوران باردار يامور

ت شود و یو انعقاد نطفه است رعا يبستر مناسب همط یکه درباره زمان و شرا ياگر موارد

ت یت شود تا از معلولید رعایبا يهم در زمان باردار يگریزن باردار گردد موارد د

  .شود يریشگیپ

دوران  يبرا يات اموریدر روا. است ییایمیش يا داروهایها در اثر مواد  تیمعلول یگاه

  .شده است هیتوص يباردار

أطعموا حباالکم اللبان فإن «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، نر است ن مورد خوردن کندریاول

ک ذکرا کان شجاعا وإن یفإن ، عقله ید فیبطن أمه باللبان اشتد قلبه وز یف يإذا غذ یالصب

به زنان باردار خود کندر «ی عنی] 3[ ».زتها فتحظى بذلک عند زوجهایولدت أنثى عظمت عج
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اد یخواهد شد و عقل او ز يه شود قلب او قویکندر تغذاگر فرزند در شکم مادرش با ، دیبده

اگر فرزند پسر باشد شجاع خواهد بود و اگر دختر باشد باسن او بزرگ خواهد ، خواهد شد

ر اطعموا یت تعبین رواینکه در ایبا توجه به ا ».اقبال خواهد بود بود و نزد شوهر خود خوش

ت یت کندر در تقوین روایبا توجه به ا. ر استالبته مراد کندر ن. د خورده شودیکندر با، آمده

  .قلب و مغز نقش دارد يریگ د شکلیو شا

 یبطنها غالم خرج ذک یک فیأطعموا حباالکم ذکر اللبان فإن «: ندیفرما یم) ع( امام رضا

 ».ت عند زوجهایزتها وحظیۀ حسن خلقها وعظمت عجیالقلب عالما شجاعا وإن تک جار

زهوش خواهد بود و یاگر فرزند پسر باشد ت، دیخود کندر نر بده به زنان باردار«ی عنی] 4[

شود و باسن او بزرگ  یبا میاگر دختر باشد صورت و بدنش ز، شجاع و توانمند، دانشمند

ده است یکش ین است و کمیریکندر نر ش ».اقبال خواهد بود شود و نزد شوهر خود خوش یم

  .گ آن زرد و شفاف استرن. ه آب استید داخل آن شبیو اگر آن را بشکن

حا وأصفى یب ریکون أطیفإن الولد «: ت آمدهیدر روا، ن مورد خوردن به استیدوم

  «.تر خواهد بود بوتر خواهد بود و رنگش صاف فرزند خوش«ی عنی] 5[ ».لونا

در  یند به و گالبیگو یم که میار داریات بسیروا، است ین مورد خوردن گالبیسوم

  .خواص مانند هم هستند

هم پدر و مادر حداقل چهارده ، است يق قبل و بعد از باردارین مورد خوردن سویچهارم

ا حداقل دو تا سه یاندازه دو کف  به. ق بخوردیک ماه سویحداقل  يروز و مادر بعد از باردار

  .حاً خشک مصرف شودیهرروز ناشتا و ترج يقاشق غذاخور

ا ابن رسول یه السالم فقال له رجل یلعبد اهللا الصادق ع یکنت عند أب«: ت آمدهیدر روا

ق اشربه ومر أهلک به فانه یمنعک من السویه البله والضعف فقال ما یکون فیولد الولد فیاهللا 

به  يبودم و مرد) ع( نزد امام صادق«ی عنی] 6[ »ولد لکم القوىیشد العظم وال ینبت اللحم وی

امام ، ا ضعف بدن داردیعقل است  ا کمی یشود ول یما متولد م يامام عرض کرد که فرزند برا
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ق گوشت یرا سویز، آن را بخور و خانمت هم بخوردی؟ کن یق استفاده نمیفرمودند چرا از سو

 ».است ينکه قویشود مگر ا یمتولد نم يکند و فرزند یاند و استخوان را محکم میرو یم

 ياد قبل از باردارشود مر یق مصرف کنند معلوم میچون امام فرمودند هم مرد و هم زن سو

  .ندارد يریق توسط مرد تأثیمصرف سو يرا بعد از بارداریاست ز

فإنها ، اسقوا نساءکم الحوامل األلبان«: ت آمدهیدر روا، ر استین مورد خوردن شیپنجم

ن عقل فرزند را یرا ایز، دیر بدهیبه زنان باردار خود ش«ی عنی] 7[ »ی.عقل الصب ید فیتز

  «.کند یاد میز

خ یما من امرأة حاملۀ أکلت البط«: ت آمدهیدر روا، ر استیمورد خربزه با پنن یششم

که خربزه با  يا ست زن حاملهین«ی عنی] 8[ ».کون مولودها حسن الوجه والخلقیبالجبن إال 

  «.با خواهد داشتینکه فرزند او صورت و بدن زیر بخورد مگر ایپن

  ت شودید رعایمان بایکه بعد از زا يامور

: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است) خرما( مان خوردن رطبیبعد از زا يمورد بران یاول

ک یوهزى إل﴿: م بنت عمرانیالن اهللا عزوجل قال لمر، کن أول ما تأکل النفساء الرطبیل«

: قال - ؟ کن إبان الرطبیا رسول اهللا فان لم : یلیق ﴾ایک رطبا جنیبجذع النخلۀ تساقط عل

کن فسبع تمرات من تمر أمصارکم فان اهللا تبارك یفان لم ، نۀیسبع تمرات من تمرات المد

کون یوم تلد الرطب فیال تأکل نفساء  یوارتفاع مکان یوجاللى وعظمت یوعزت ": وتعالى قال

که خانم زائو  يزین چیاول«ی عنی] 9[ »"مۀ یۀ کانت حلیوإن کانت جار، مایغالما إال کان حل

و تنه درخت خرما را به : فرمود) ع( میحضرت مرچون خداوند به ، د بخورد رطب استیبا

رسول  يا دندیپرس) ص( امبریاز پ، زدیر بر تو خرماى تازه مى، بتکان) ر ویبگ( طرف خود

نه و یمد يفرمودند هفت خرما از خرماها) ص( امبریپ؟ میخدا اگر زمان رطب نبود چه کن

قسم به عزت و جالل و : دیفرما یخداوند م، شهر خودتان ياگر نبود هفت خرما از خرماها
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نکه اگر یخورد مگر ا یکند رطب نم یمان میکه زا يعظمت و ارتفاع مکانم که خانم زائو روز

  «.فرزند پسر باشد بردبار خواهد بود و اگر دختر باشد هم بردبار خواهد بود

ن عنوا آمد به یا میبچه به دن یم وقتیدر قد، ک استیمان تحنیبعد از زا ين مورد برایدوم

ک ین کار تحنیکردند و به ا یره خرما آغشته میمانند ش يزیدهان بچه را با چ، ن غذایاول

ا دارو به دهان بچه صورت ید قبل از ورود هرگونه غذا ین کار بایتوجه شود که ا. ندیگو یم

  .ردیگ

حنکوا أوالدکم «: ت آمدهیدر روا، ه شده خرما استیک توصیتحن ين مورد که برایاول

 يزین چیاول«ی عنی] 10[ ».نیه وآله بالحسن والحسیفهکذا فعل رسول اهللا صلى اهللا علبالتمر 

ن کار را یهم) ع( نیو حس) ع( با حسن) ص( امبریپ، د خرما باشدیکن یکه وارد دهان بچه م

  «.کردند

حنک بماء یما إخال أحدا «: ت آمدهیدر روا، ک آب فرات استیتحن ين مورد برایدوم

که وارد دهانش شود  يزین چیکه اول يا ست بچهین«ی عنی] 11[ ».تیأحبنا أهل البالفرات إال 

  «.ت را دوست داردیب نکه ما اهلیمگر ا، آب فرات باشد

حنکوا «: گر آمدهید یتیدر روا، است) ع( نیک تربت امام حسیتحن ين مورد برایسوم

که وارد دهان بچه  يزین چیاول«ی عنی] 12[ ».فانها امان) ه السالمیعل( نیاوالدکم بتربۀ الحس

  «.است) ها بیها و دشمن و آس يماریاز بی (منین ایرا ایباشد ز) ع( نید تربت امام حسیکن یم

حنکوا أوالدکم «: آمده يگریت دیدر روا، ک آب باران استیتحن ين مورد برایچهارم

ن یاول«ی عنی] 13[ ».کن فبماء السماءیه السالم فان لم ین علیبماء الفرات وبتربۀ قبر الحس

ها نباشد  نیباشد و اگر ا) ع( نید آب فرات و تربت امام حسیکن یکه وارد دهان بچه م يزیچ

  «.آب باران

صمغ است و به  یر نوعیجاوش، ر استیمان استفاده از جاوشیبعد از زا ين مورد برایسوم

  .ندیگو یر هم میآن جاش
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: ما نصنع به قال يال أدر: قلت؟ تصنعون بهشئ  يا إذا ولد لکم المولود«: ت آمدهیدر روا

سر قطرة یاأل ین وفیمن قطرتیالمنخر األ یأنفه ف یر فدفه بماء ثم قطر فیخذ عدسۀ جاوش

فزع یسرى تفعل به ذلک قبل أن تقطع سرته فإنه ال یال یمنى وأقم فیأذنه ال یواحدة وأذن ف

شما  يبرا يسؤال نمودند اگر فرزند) ع( امام صادق«ی عنی] 14[ ».انیبه أم الصبیأبدا وال تص

دانه عدس  کیاندازه  دانم امام فرمودند به یعرض کردند نم؟ دیکن یکار م متولد شود چه

ز و در یچپ دو قطره بر ینیراست دو قطره و در ب ینیر را با آب حل کن و در بیجاوش

گاه دچار  چیههمانا ، دن نافیتا قبل از بر، گوش راست اذان بگو و در گوش چپ اقامه بگو

نه کردن است و سبب ین کار مانند واکسیا ».شود یکودکان نم يماریدن در خواب و بیپر

  .مار نشودیشود که بچه ب یم

من «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، ن مورد خواندن اذان و اقامه در گوش بچه استیچهارم

طان یفإنها عصمۀ من الشسرى یال یقم فیمنى بأذان الصالة ولیأذنه ال یؤذن فیولد له مولود فل

او متولد شود در گوش راست او اذان و در  يبرا يکه فرزند یکس«ی عنی] 15[ ».میالرج

 یت قبلینکه در روایبا توجه به ا ».طان استین محافظت از شیا، گوش چپ او اقامه بخواند

هم ت ین رواید در ایرد شایدن ناف صورت گیشده خواندن اذان و اقامه قبل از بر هیتوص

  .ن زمان باشدیزمان مناسب هم

  .4899ح، 552ص، 3ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال [1]

  .539ص، 5جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[2]

  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[3]

  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[4]

  .22ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[5]

  .88ص، اتیابن سابور الز، األئمۀطب [6]

  .اء التراثیط داراالح، 294ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[7]
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  .اء التراثیط داراالح، 299ص، 59جی، عالمه مجلس، بحار األنوار[8]

  .535ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن[9]

  .124صی، ابن شعبۀ الحران، تحف العقول[10]

  .388ص، 6جی، نیخ کلیشی، من الکاف االصول[11]

  .74ص، 6جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ[12]

  .436ص، 7جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ[13]

  .23ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[14]

  .24ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف[15]
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  94/11/26هاي کودك تدابیر بعد از زایمان، بیماري 97

تدابیري مانند استفاده از صمغ جاوشیر و تحنیک معرفی شد، در این جلسه در جلسه قبل 

  .پردازیم به ادامه این مباحث می

  غذاي کودك

شده که بهترین غذا براي کودك همان شیر مادر است و روایاتی  امروزه در دنیا پذیرفته

  .هم در این زمینه آمده است

] 1[ »الصبی أعظم برکۀ علیه من لبن أمه.ما من لبن یرضع به «فرمایند:  امام علی (ع) می

  «.تر از شیر مادرش باشد نیست شیري که به بچه داده شود و مبارك«یعنی 

کنند ولی  امروزه اگر مادر نتواند به بچه شیر دهد، شیر خشک یا شیر گاو را جایگزین می

شود و  استفاده نمیدر گذشته استفاده از دایه مرسوم بوده است. متأسفانه امروزه از این روش 

روند و از طرفی شیر خشک مشکالتی دارد ازجمله اینکه یکی  بیشتر سراغ شیر خشک می

ها معلوم شد که  گرفت بعد از سال از انواع شیر خشک که بسیار مورداستفاده هم قرار می

حاوي چربی خوك است. بهترین شیر که مناسب تغذیه نوزاد انسان باشد همان شیر زن 

ه باید توجه شود کسی که قرار است به بچه شیر دهد اخالق خوب داشته باشد و یا است، البت

  .گردد دیوانه و احمق نباشد زیرا برخی خصوصیات از طریق شیر دادن منتقل می

توقوا على أوالدکم من لبن البغی من النساء والمجنونۀ، فإن اللبن «در روایت آمده: 

نم بد (فاسد) و مجنون زیرا از راه شیر سرایت بپرهیزید از شیر خا«] یعنی 2[ »یعدى.

  «.کند می

نگاه «] یعنی 3[ »انظروا من ترضع أوالدکم فإن الولد یشب علیه.«در روایت دیگر آمده: 

  «.شود دهد زیرا فرزند به او شبیه می کنید چه کسی به فرزندتان شیر می

کید به استفاده از در گذشته هم گاو و گوسفند و بز و شتر وجود داشت ولی همیشه تأ

گردد  شیر زن براي نوزاد شده است. از طرفی چون خصوصیات شیر دهنده به نوزاد منتقل می
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شود باید ازنظر اخالقی صالحیت داشته باشد، پس  و زنی که براي این کار انتخاب می

بسا از طریق شیر، خصوصیات بدي به  استفاده از شیر حیوان از این نظر هم درست نیست چه

  .زند منتقل شودفر

البته براي زیاد کردن شیر داروي شیر افزا هم وجود دارد که شامل تخم رازیانه، زیره، 

  .انیسون و تخم ترب است

نظر إلی «شده که از هر دو سینه به کودك شیر داده شود، در روایت آمده:  همچنین توصیه

قال: یا أم إسحاق ال ترضعیه أبو عبد اهللا علیه السالم وأنا ارضع أحد بنی محمدا أو إسحاق ف

امام «] یعنی 4[ »من ثدي واحد وارضعیه من کلیهما یکون أحدهما طعاما واآلخر شرابا.

اي ام اسحاق  دادم، امام فرمودند که به یکی از فرزندانم شیر می صادق (ع) من را دید درحالی

  «.نوشیدنی است از یک سینه به او شیر نده، از دو سینه به او شیر بده، یکی غذا و یکی

 »الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبی.«فرمایند:  امام رضا (ع) می

ویک ماه است و اگر کمتر شیر بدهند این ظلمی در حق بچه  شیر دادن بیست«] یعنی 5[

  .البته معروف است که مدت شیر دادن دو سال است »است.

بچه غذا داد ولی شاید از روایات ما چیز  توان به ماهگی می در طب جدید بعد از شش

  .توان داد هاي اول حداقل سویق می شود و در ماه دیگري استفاده می

اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، فان ذلک ینبت اللحم ویشد «فرمایند:  پیامبر (ص) می

رویاند و  هاي خود سویق بدهید در کوچکی، زیرا گوشت می به بچه«] یعنی 6[ »العظم.

در این روایت تعبیر صبیان آمده و صبی به معنی بچه کوچک و  »کند. استخوان را محکم می

  .هاي اولیه است شیرخوار است و وقتی آمده در کوچکی به معنی ماه

هاي  به بچه«] یعنی 7[ »أطعموا صبیانکم الرمان فانه أسرع لشبابهم.«در روایت آمده: 

  «) .کنند شوند (رشد می میخود انار بدهید، زیرا زودتر جوان 

  ختنه کردن
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عجله کنید در ختنه «] یعنی 8[ »أَسرِعوا بِختَانِ أَولَادکُم فَإِنَّه أَطْهرُ لَهم«در روایت آمده: 

  «.تر است ها پاك فرزندان پسر، زیرا این براي آن

ت اللحم، وإن طهروا أوالدکم یوم السابع فإنه أطیب وأسرع لنبا«فرمایند:  پیامبر (ص) می

پاك کنید (ختنه کنید) فرزندانتان «] یعنی 9[ »األرض تنجس من بول األغلف أربعین صباحا.

خورد و زمین با ادرار کسی که ختنه نشده چهل روز  را در روز هفتم، زیرا زودتر جوش می

 با توجه به این روایت بهتر است که بعد از یک هفته نوزاد را ختنه کنند و »شود. نجس می

رود، زیرا ادرار معمولی با تابش  راحتی از بین نمی اینکه نجاست ادرار کسی که ختنه نشده به

  .ماند رود و اگر ختنه نشده باشد تا چهل روز باقی می آفتاب یا شستن با آب از بین می

  پیشگیري از بیماري کودك

قراءة قل أعوذ ما من أحد فی حد الصبی یتعهد فی کل لیلۀ «فرمایند:  امام کاظم (ع) می

برب الفلق وقل أعوذ برب الناس کل واحدة ثالث مرات وقل هو اهللا أحد مائۀ مرة فإن لم 

یقدر فخمسین إال صرف اهللا عز وجل عنه کل لمم أو عرض من أعراض الصبیان والعطاش 

وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى یبلغه الشیب فإن تعهد نفسه بذلک أو تعوهد 

نیست کسی در حد کودکی که «] یعنی 10[ »کان محفوظا إلى یوم یقبض اهللا عز وجل نفسه.

در هر شب براي او (یا خودش) بخوانند سوره فلق و سوره ناس هرکدام سه مرتبه و سوره 

توحید صد مرتبه و اگر نتوانند پنجاه مرتبه، مگر اینکه خداوند کل آسیبی که از جن به 

برد یا یک بیماري از بیماري کودکان و بیماري قند (دیابت) و خرابی  رسد را از بین می می

که این را برایش بخوانند تا اینکه پیر شود و اگر خودش بخواند  ریزي، تا وقتی معده و خون

  «.یا برایش خوانده شود محفوظ خواهد بود تا روزي که از دنیا برود

  گریه زیاد کودك



759 

 

پرد یا خانمی که از درد  ا کسی که از خواب میکند ی براي کودکی که زیاد گریه می

فَضَرَبنَا علَى آذَانهِم فی الْکَهف سنینَ عددا ثُم ﴿کشد، این عوذه خوانده شود.  خوابی می بی

لَمنَعل مثْنَاهعا بدا لَبِثُوا أَممى لصینِ أَحزْب[12] [11[﴾اي الْح  

  از خواب پریدن کودك

کشد، در این مورد  کند و جیغ می پرد و گریه می باحالت ترس از خواب می گاهی بچه

اغسلوا صبیانکم من الغمر، فإن الشیطان یشم الغمر فیفزع الصبی فی «فرمایند:  پیامبر (ص) می

مانده غذا (در دست و دهان)  فرزندان خود را از باقی«] یعنی 13[ »رقاده ویتأذى به الکاتبان.

کنند و به این دلیل بچه در خواب  مانده غذا را بو می ن (جن و شیطان) باقیبشویید زیرا شیطا

مانده غذا) اذیت  پرد و دو ملک کاتب هم از این (بوي باقی شود و می دچار ترس می

توان فهمید که پریدن در خواب معلول  از این روایت و روایات مشابه دیگر می »شوند. می

  .شیطان و جن است

  ان بچهگرمی سر و آب ده

إذا بلغ الصبی أربعۀ أشهر فأحجمه فی کل شهر فی النقرة «فرمایند:  امام صادق (ع) می

هرگاه بچه چهارماهه شد او «] یعنی 14[ »فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.

را هرماه در محل نقره (گودي پشت سر و باالي گردن) حجامت کنید، زیرا این آب دهان او 

شاید با توجه به ظاهر روایت  »دهد. کند و گرمی سر و بدن او را کاهش می میرا خشک 

گفته شود که از چهارماهگی باید هرماه حجامت کرد ولی در حقیقت مراد بیان حداقل فاصله 

ها است. اگر بچه چهارماهه باشد و آب دهان او زیاد باشد و سر و بدنش هم  بین حجامت

امت نمود و فاصله هر حجامت تا حجامت بعدي باید حداقل زیاد گرم باشد آنگاه باید حج

تواند بیشتر باشد ولی نباید زودتر از یک ماه  یک ماه باشد یعنی فاصله حجامت بعدي می

حجامت بعدي انجام گیرد و اگر درمان شد نیاز به ادامه حجامت نیست. در روایات دیگري 
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ض ابتال به فلج و کوري است. البته این آمده که اگر رطوبت بدن بچه زیاد باشد، او در معر

  .شود ساالن نهی شده زیرا سبب فراموشی می حجامت براي بزرگ

  اي مفید براي بچه کوچک عوذه

اي براي فرزند کوچکشان  وارد بر امام صادق (ع) شدم و عوذه«در روایت آمده: 

ۀ التی عزم بها رسول خواندند بسم اهللا اعزم علیک یا وجع ویا ریح کائنا ما کانت بالعزیم می

اهللا صلى اهللا علیه وآله وعلى بن أبى طالب علیه السالم على جن وادي الصبرة فأجابوا 

واطاعوا لما اجبت واطعت خرجت عن ابن فالن ابن فالنۀ الساعۀ الساعۀ، سه مرتبه آن را 

  [15[ »خواندند.

است و نیز اشاره به  با توجه به متن روایت، این عوذه خطاب به درد و باد یا درد متحرك

قسم حضرت امیرالمؤمنین (ع) به جن دره صبره دارد، بنابراین این عوذه براي رفع جن مفید 

شده، زیرا جن مشغول به  داشتن کبوتر یا مرغ و خروس در خانه توصیه است. همچنین نگه

ن فی اکثروا من الدواج«شوند. در روایت آمده:  شود و از کودکان دور می این حیوانات می

دارید زیرا  در خانه زیاد مرغ نگه«] یعنی 16[ »بیوتکم یتشاغل بها الشیاطین عن صبیانکم.

البته بیشتر از همه نگهداري  »شوند. شوند و از فرزندانتان دور می ها مشغول می شیاطین به آن

  .شده است کبوتر توصیه

  دردهاي کودکان

  .که مخصوص کودکان باشددرد یا سردرد یا پادرد  دردهاي کودکان مانند شکم

به امام حسن عسکري (ع) نوشتند و شکایت «اولین درمان عوذه است، در روایت آمده: 

کردند از بیماري فرزند خود که مبتال به درد کودکان بود، امام فرمودند در یک کاغذي 

لحلیم بنویس و بر او (بازو یا گردن) آویزان کن و او هم درمان شد، بسم اهللا العلی العظیم ا

  [17[ »الکریم، القدیم الذي ال یزول أعوذ بعزة الحی الذي ال یموت من شر کل حی یموت.
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لالرواح التی تصیب الصبیان من ام «دومین درمان داروي شافیه است، در روایت آمده: 

هاي  براي بیماري«] یعنی 18[ »الصبیان والفزع الذي یصیب المرأة فی نومها وهى حامل

کند (مفید است) از جمله درد کودکان و فزع (پریدن در  را گرفتار میها  سختی که بچه

  «.شود خواب) که زن در زمان بارداري دچار می

  .40، ص6االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [1]

  .105تحف العقول، ابن شعبۀ الحرانی، ص [2]

  .44، ص6االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [3]

  .40، ص6کلینی، جاالصول من الکافی، شیخ  [4]

  .40، ص6االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [5]

  .489، ص2المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج [6]

  .546، ص2المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج [7]

  .124، ص1دعائم اإلسالم، قاضی نعمان مغربی، ج [8]

  .35، ص6االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [9]

  .623، ص2االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [10]

  .36طب األئمۀ، ابن سابور الزیات، ص [11]

  .12و  11سوره کهف، آیه  [12]

  .223مکارم االخالق، رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی، ص [13]

  .53، ص6االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [14]

  .91طب األئمۀ، ابن سابور الزیات، ص [15]

  .112طب األئمۀ، ابن سابور الزیات، ص [16]
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  94/11/25 اهانیدرمان با گ 98

از  یخداوند بعض. اه استین است که اصل درمان و دارو با گیات ایمستفاد از مجموع روا

ها را درمان و شفاء قرار داده است تا  ا چوب آنیا شاخه ویا صمغ یشه یا ریا برگ یاهان یگ

  .م منَّتش کندیداللت بر نعمت و عظ

  اهدانهیدرمان با س

ک دانشگاه و یاهدانه ید خود سیشا. د شده استیاهدانه تاکیدرمان با س يات رویدر روا

  .است يماریهر ب يند دارویفرما یات میروا. ک درمان کامل استی

  :میامبر ص داریاز پت یروا

یف امإِلَّا الس اءنْ کُلِّ دم فَاءا شیهنت یعواست مگر  يماریدر آن شفاء هر ب یعنی] 1[ الْم

  .مرگ

هم  یمرگ بعض یعنیند سام یفرما یم یبعض. وجود دارد یدرمورد کلمه سام اختالف

  .است که منجر به مرگ شود يماریند بیگو یم

م استثنا استثناء یمعنا کن يماریاگر سام را ب. شود یاستثنا منقطع مم یاگر مرگ معنا کن

  .شود یمتصل م

که از یزمان. مرگ است يان به معنایهودیو زبان  يالبته اصل کلمه سام در زبان عبر

فرمود  یامبر ص در جواب میک و پیکردند السام عل یگذشتند عرض م یامبر ص میپ

  .کیوعل

م یاز امام رضا ع دار یتیروا. میاهدانه داریدر حد تواتر بر درمان بودن س یاتیروا

  :دیفرما یم

ا رسولَ اللَّه و ما یلَ یَ ق الْحبۀِ السوداء شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السام  یف:  قَالَ رسولُ اللَّه ص

امت؟ السوکند بجز سام  یرا درمان م يماریاهدانه هر بیود سامبر ص فرمیپ یعنی] 2[ قَالَ الْم

  .ست فرمود مرگ استیعرض شد سام چ
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اهدانه ین سیبنابرا. اهدانه درمان استیاهدانه درمان است بلکه فرمود در سینفرموده س

 يماریک بیک درد و یاد دارد که هرکدام درمان یز ي ل دهندهیده و مواد تشکیچیب پیترک

  .است یمواد درمان ي مجموعه. است

ر ع دارد در آخر کتاب یکه چهارصد مطلب از حضرت ام یثیحد( ث اربعمائهیدر حد

  :آمده است) خصال

نکه در یست مگر این يماریچ بی] ه3[ الْحبۀِ السوداء منْه شفَاء إِلَّا السام یداء إِلَّا و ف  ما منْ

  .است يماریاهدانه درمان آن بیس

  .کند یمها  يماریاست و داللت بر همه ب یاق نفینکره در س

  :گر در فالح السائل به سند معتبر آمده استیت دیدر روا

الْحبۀِ السوداء منْها شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا   هذه  یجعفَرٍ ع قَالَ رسولُ اللَّه ص ف یقُلْت لأَبِ

مفَقَالَ نَع امالس ا فبِم قَالَ أَ لَا أُخْبِرُك لَى قَالَ یثُمب امِ قُلْتتَّى السح اءنْ کُلِّ دم فَاءش ه

اهدانه فرموده است که شفاء هر یا رسول خدا درباره سی] به امام باقر عرض کردم آ4الدعاء[

آن درمان هر  ا به شما خبر بدهم که دریفرمود بله سپس فرمود آ؟ است به جز مرگ يماریب

  .عرض کردم بله فرمود دعا؟ و سام است يماریب

  :آمده است یت مرسلیدرکتاب دعائم االسالم روا

 رَاما[یفَإِنَّهإِب رِمأُب قَد و الْقَضَاء باشد را دعا رفع  یقضاء و قدر را هرچند قطع یعنی] 5رُد

  .کند یم

  :باز از دعائم االسالم آمده است يگریت دیدر روا

برشما باد  یعنی] 6[ الْموت یعنیبِالْحبۀِ السوداء فَإِنَّها شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السام   کُمیعلَ

  .از هر درد است مگر مرگ یاهدانه چراکه شفائیس

  :در فقه الرضا آمده است
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است  يماریاهدانه شفاء از هر بیس یعنی] 7[ محبۀَ السوداء شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السا  أَنَ

  .مگر مرگ

  :کند یگر ابن بسطام نقل میت دیدر روا

منَعک منَ الْحبۀِ السوداء یقَرَاقرَ و وجعاً قَالَ ما   یبطْن  یلَأَجِد ف  یعبد اللَّه ع إِنِّ یقُلْت لأَبِ

یفَإِنَّ فنْ کُلِّ دم فَاءا شهامإِلَّا الس به امام صادق ع عرض کردم همانا در بطن من  یعنی] 8[؟ اء

اهدانه درمان هر یچراکه در س یکن یاهدانه استفاده نمیقرقر و درد وجود دارد فرمود چرا از س

  .است مگر مرگ يماریب

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

 یعنی] 9[ قَالَ الْموت؟ ا رسولَ اللَّه و ما السامیلَ یفَقها شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السام یف  إِنَ

ست یا رسول اهللا سام چیاست به جز سام گفته شد  يماریاهدانه شفاء از هر بیهمانا در س

  .فرمود مرگ

  :آمده است يگریت دیدر روا

ص ف ولِ اللَّهسلِ رنْ قَولَ عئس قَد فَرٍ ع وعا جأَب تعمیس   مفَرٍ نَععو جفَقَالَ أَب اءدوۀِ السبالْح

تَثْنَى فاس ص و ولُ اللَّهسر کیقَالَ ذَل ا ونْهلَغُ مأَب وا هلَى مع لُّکنْ أَ لَا أَدلَک و امفَقَالَ إِلَّا الس ه

 تَثْنِ النَّبِیلَملَى  یسب ولِ اللَّیص قُلْتسنَ را اب اءعقَالَ الد یه رَاماً وإِب رِمأُب قَد و الْقَضَاء رُد

امبر یکه از قول پیدم از امام باقر ع درحالیشن یعنی] 10[ الصدقَۀُ تُطْفئُ الْغَضَب و ضَم أَصابِعه

امبر ص فرمود و در آن مرگ را یاهدانه فرمود بله آن را پیص از او سوال شد درباره س

وجود ندارد  ییرا مهمتر از آن نشان بدهم که در آن استثنا یا به درمانیآ یاستثناء کرد ول

گرداند هرچند مبرم شده باشد و صدقه غضب را  یعرض کردم بله فرمود دعا قضا را برم

  .کند و انگشتانشان را داخل هم کردند یخاموش م

چه بسا به حد تواتر هم ات متعدد است ین روایگر هم وجود دارد و نقل ایات دیروا

 يماریزم آن را بدست آورد و درمورد هر بید مکانیک داروخانه است و بایاهدانه یس. برسد
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توان با آن  یچگونه م. طلبد یم يادین کار زیا. د استفاده کردید تجربه بشود که چگونه بایبا

  .د تجربه کردیصعب العالج را درمان کرد را با يها يماریب

  ز استیشون اهدانه همانیس

شود  ین میشود بنابرا یز استفاده میاهدانه از کلمه شونیس يات به جایدر روا یگاه

  :دیفرما یم میدار یتیروا. اهدانه استیز همان سیاستفاده کرد که شون

ه و اءنْ کُلِّ دم فَاءش اءدوۀُ السببِ یالْحیحص فَق ولِ اللَّهسۀُ ریب إِنَّ النَّاس ا یلَ لَهونَ أَنَّهمزْع

لُ قَالَ لَا هرْمیالْح أَتَیالشُّون وا إِلَیزُ فَلَوأَخْرِج فَقُلْت هابحأَص بِ یتص یح ولِ اللَّهسۀَ رب

اد یها است و آن مورد عالقه ز يماریاهدانه درمان همه بیس یعنی] 11ز[یالشُّون یفَأَخْرَجوا إِلَ

برو . ز استیکنند که آن اسپند است فرمود نه آن شون یامبر ص بود عرض شد مردم گمان میپ

ز را یشونها  د آنیامبر ص را به من نشان دهیامبر ص و بگو مورد عالقه پینزد اصحاب پ

  .دادند ینشان م

  .اهدانه استیز سیات مراد از شونین در روایبنابرا

 یسیز و در انگلیشون یاهدانه و در عربیس یفارسست در ین یاهدانه اختالفیالبته در س

  .ن استیالك سوم

  :امبر ص استیگر از پیت دیروا

ن دارو ی] همانا بهتر12ز[یالشُّون یعنیرَ الدواء الْحجامۀُ و الْفصاد و الْحبۀُ السوداء یخَ  إِنَ

  .ز استیشون یعنیاهدانه یحجامت و فصد و س

  :که از رسول خدا ص سوال شد ت شده استیروا

قَالَ الشُّون اءدوۀُ السبا الْحزیحضرت فرمود شون؟ ستیاهدانه چی] س13زُ[یم  

  :امبر ص آمده استیگر از پیت دیروا

امیالشُّونإِلَّا الس اءنْ کُلِّ دم اءواست به جز مرگ يماریهر ب يز دارویشون یعنی] 14[ زُ د.  

  .اهدانه استیت درمان با سیعموم يگریاصل درمان و د یکیشود  یم دو مطلب استفاده
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  اهدانهیطبع س

اهدانه ین مردم گرم بودن سیمعروف ب. اهدانه نه گرم و نه سرد استید سیفرما یات میروا

  :دیفرما ین میر از ایغ يزیات چیاما روا. و عسل است

] 15[ ثُ وقَعایالْبرُودةِ و لَا إِلَى الطَّبائع إِنَّما هما شفَاء حالْحرَارةِ و   إِلَى  لَانِیمیو هذَانِ لَا 

ستند و یل نیز مایچ کدام از طبائع نیست و به هین یو گرم يل به سردیز مایعسل و شون یعنی

  .همانا هرکجا باشند شفاء هستند

ن یدرمان ا. نه گرمم و نه گرم است و یاهدانه درمان است دارینکه سینه ایدر زم یاتیروا

ن خشک را با مرطوب و بالعکس درمان یاست که گرم را با سرد و سرد را با گرم و همچن

امبر ص یکند و پ یها را درمان م يمارین حال همه بیچکدام را ندارد با ایاهدانه هیشود اما س

  .ن درمان استیفرمود بهتر

  :از امام کاظم ع که توسط ابن بسطام نقل شده است یتیروا

لْعقُ منْه ثَلَاثُ لَعقَات فَإِنَّها یزُ و یو الشُّون  ؤْخَذُ الْعسلُیو سئلَ عنِ الْحمى الْغب الْغَالبۀِ فَقَالَ 

الَى فتَع کَانِ قَالَ اللَّهاربا الْممه و علِ یتَنْقَلسأَلْی  الْع فخْتَلم ها شَرابطُوننْ بم خْرُجف یوانُه ه

ا رسولَ یلَ یالْحبۀِ السوداء شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السام ق یف:  شفاء للنَّاس قَالَ رسولُ اللَّه ص

اما السم و ذَانِ لَا ؟ اللَّهه قَالَ و تویقَالَ الْملَا یم ةِ ورُودالْب ةِ ورَارا لَانِ إِلَى الْحعِ إِنَّمائإِلَى الطَّب

ح فَاءا شمایهقَعست فرمود یکه متناوب است و قابل درمان ن یسوال شد از تب یعنی] 16[ ثُ و

شه یاز آن خورده شود چراکه آن را ر يز استفاده شود و سه قاشق مرباخوریاز عسل و شون

فرمود از شکم زنبور خداوند درباره عسل . اهدانه مبارك هستندیکند و عسل و س یکن م

امبر ص درباره یاست و پ يماریدارد و شفاء هر ب یمختلف يها شود که رنگ یخارج م

ن یست فرمود مرگ و ایاست به جز سام عرض شد سام چ يماریاهدانه فرمود شفاء هر بیس

ندارند و هرکجا واقع بشوند درمان  ین طبع خاصیندارند و همچن يو سرد یبه گرم یلیدو م

  .هستند
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  .برسند يمارید به آن محل بیاهدانه و عسل بایدر درمان با س

انسان . کند یز درمان مینهفته که کمون دارند را ن يها يماریظاهر ب يها يماریعالوه بر ب

گر در او وجود ید يمارینکه بیا ایشود  یشود اما بعد از ده سال متوجه م یمبتال به جذام م

  .شود یمتوجه نم شود اما خود از یدارد و منتقل هم م

  :دیفرما یاست که م یتیروا

فالد اءالد کَۀٌ تُخْرِجاربم اءدوۀَ السبنیأَنَّ حدنَ الْباهدانه مبارك است و یس یعنی] 17[ نَ م

  .کند ینهفته را از بدن خارج م یضیمر

  .کند یخارج مها را  نیاهدانه ایس. ستیدارند اما فعال ن، تیهپات، رقان، یام اس یبعض

  اهدانهیشروط درمان با س

  شرط اول

م که به وزن یهم دار يالبته موارد. خواهد مصرف کند فرد باشه یکه م يا اهدانهیتعداد س

  .م خواندیات آن را بعدا خواهیروا. کند ین مییتع

  شرط دوم

  .د اعتقاد داشته باشدیکند با یاهدانه استفاده میکه از س یشخص

زٍ أَو یها ثَلَاثَ حبات شُونیخُذْ شَرْبۀَ عسلٍ و أَلْقِ ف  بطْنَه  اللَّه ص لرَجلٍ اشْتَکَىقَالَ رسولُ 

خمس [خَمساً] أَو سبع [سبعاً] ثُم اشْرَبه تَبرَأْ بِإِذْنِ اللَّه تَبارك و تَعالَى فَقَالَ رجلٌ منْ أَهلِ 

دفَرِ یالْمعجنَۀِ لدلِ الْمنْ جِلَّۀِ أَهم دمحم نْدع وه و دمحنِ ملُ یبذَا فَقَالَ الرَّجه لَه فصو نَۀِ فَقَد

دلِ الْمنْ أَهأَینَۀِ یما رذَا فَملْنَا هفَع فَرُ فَقَدعیا ج ا ینَاهإِنَّم دمحنُ مفَرُ بعنَا فَقَالَ جینْفَعأَه لَ نْفَع

قٍ منْک لرَسولِ یرِ تَصدینْفَع أَهلَ النِّفَاقِ و عسى أَنْ تَکُونَ منَافقاً و أَخَذْتَه علَى غَیمانِ و لَا یالْإِ

ت کرد یاز درد شکم به رسول خدا ص شکا یکس یعنی] 18[ اللَّه ص فَنَکَس الرَّجلُ رأْسه

اه دانه یا هفت دانه سیا پنج یل که در آن سه دانه عس يک قاشق مرباخوریفرمود به اندازه 

نه به امام صادق ع عرض یاز اهل مد يمردي. شو یاست سه مرتبه مصرف کن خوب م
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م فرمود یخوب نشد یم ولین کار را کردینه که مهم بود که ایر مدیکه نزد امیکند درحال یم

و  ید تو اهل نفاق باشیشا. ندارد يا منافق فائده يمان منفعت دارد و برایاهل ا يهمانا برا

  .ن انداختییپس مرد سرش را پا يا ق نکردهید رسول خدا ص را تصدیشا

اما . شوند یفورا خوب م ییروستا يافراد یگاه. میسنج یمان را مین داروها اندازه ایبا ا

  .ن شده استیها تلق چون به آن. کند یها کمتر اثر م يشهر

کنم برو  یها عرض م به آن. شوند یخوب نم یطب اسالم يبا داروها يشود افراد یم

مبتال  یشخص. شتر بخوریفرمود برو ب یامبر ص میچون پ. ستیدر کار ن يدیترد. شتر بخوریب

شتر شده یبرادر او آمد گفت اسهال او ب. دیامبر ص فرمود به او عسل بدهیبه اسهال بود پ

  .دیبدهامبر ص فرمود به او عسل یاست تا سه مرتبه باز پ

خداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ  یعنی] 19[ کیو کَذَب بطْنُ أَخ  اللَّه  صدقَ

  .دیگو یم

ند یگو یم. مان داشته باشدید ایب بایخواهد و حداقل طب یمان مین اعتقاد و ایبنابرا

 يبراد که همانا یفرما یت است که مین روایپنجاه درصد است به خاطر هم یاسالم يداروها

  .مان منفعت داردیاهل ا

به طب  ید برخیشا ینند ولیب یجه هم میاعتقاد راسخ دارند و نت ییایمیمردم به طب ش

 یمورد خاص يا براینه است یمکه ومد ين داروها برایند ایگو یم. اعتقاد ندارند یاسالم

  .زنند یمها  ن گونه حرفیاست و از ا

  شرط سوم

ا روغن آن استفاده ، یده شودییا سایخورده شود . دارد یاهدانه روش استفاده بخصوصیس

  .میزیبر ینیا پودر آن را در ب، یمیزیبر ینیا درب، یا الک شود، یشود

  شرط چهارم
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اهدانه به یچون فرمود س. برسد يماریاهدانه به محل بیم تا سید داشته باشیبا يریتدب

  .مار برسدین عضو بم تا به آید ابتکار بخرج بدهیهرکجا برسد شفا است ما با

خاص با آن را  يها يماریز بود و االن درمان بیت درمان با شونینجا اثبات عمومیتا ا

  :میکن یمطرح م

  قرقر شکم

  :ت ابن بسطام آمده استیدر روا

الْحبۀِ السوداء  منَعک منَیقَرَاقرَ و وجعاً قَالَ ما   یبطْن  یلَأَجِد ف  یعبد اللَّه ع إِنِّ یقُلْت لأَبِ

یفَإِنَّ فامإِلَّا الس اءنْ کُلِّ دم فَاءا شبه امام صادق ع عرض کردم همانا در بطن  یعنی] 20[؟ ه

اهدانه یچراکه در س یکن یاهدانه استفاده نمیمن قرقر و درد وجود دارد فرمود چرا از س

  .است مگر مرگ يماریدرمان هر ب

  :م درد وارد شده استشک يگر برایت دیروا

قَالَ نَعم قَالَ ما ؟ عبد اللَّه ع فَقَالَ أَ تُوجِعک یإِلَى أَبِ  بطْنه یقَرَاقرَ ف یح الْمحارِبِیشَکَا ذَرِ

ح به امام صادق ع از قرقر شکم یذر یعنی] 21[؟ منَعک منَ الْحبۀِ السوداء و الْعسلِ لَهای

اهدانه و عسل استفاده یکند عرض کرد بله فرمود چرا از س یا درد هم میفرمود آ ت کردیشکا

  ی؟کن ینم

  :آمده است يت بعدیدر روا

زٍ أَو یها ثَلَاثَ حبات شُونیخُذْ شَرْبۀَ عسلٍ و أَلْقِ ف  بطْنَه  قَالَ رسولُ اللَّه ص لرَجلٍ اشْتَکَى

رسول خدا  یعنی] 22[ خمس [خَمساً] أَو سبع [سبعاً] ثُم اشْرَبه تَبرَأْ بِإِذْنِ اللَّه تَبارك و تَعالَى

ا یعسل به همراه سه  يک قاشق مربا خوریت کرد فرمود یکه از شکم درد شکا يص به مرد

  .به اذن خداوند يشو یاهدانه بخور خوب میپنج سا هفت دانه س

  درون و انواع دل درد يکل دردها يبرا
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ها یفَقَالَ خُذْ شَرْبۀَ عسلٍ و أَلْقِ ف  جوفه  یف  جِدهیأَنَّ رجلًا شَکَا إِلَى رسولِ اللَّه ص وجعاً 

شُون اتبرَأْ بِإِذْنِ اللَّهیثَلَاثَ حتَب هاشْرَب عاً وبس ساً أَوخَم به رسول خدا  يمرد یعنی] 23[ زٍ أَو

ا یعسل که در آن سه  يک قاشق مربا خوریدر درونش فرمود  يت کرد از دردیص شکا

  .يشو یاهدانه است بخور انشاءاهللا خوب میا هفت عدد سیپنج 

  :آمده است یتیدر روا

ه قَالَ یبطْنَه أَ فَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نُداوِا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنَا جاراً اشْتَکَى یأَنَّ قَوماً منَ الْأَنْصارِ قَالُوا 

ستَخْرِج یشُقُّ الْبطْنَ فَیعالج منْ هذه الْعلَّۀِ قَالَ بِما ذَا قَالُوا یعنْدنَا  يهودیبِما ذَا تُداوونَه قَالُوا 

 يهودیافْعلُوا ما شئْتُم فَدعوا الْ  نِ أَو ثَلَاثاً فَقَالَیئاً فَکَرِه ذَلک رسولُ اللَّه ص فَعاودوه مرَّتَیمنْه شَ

رَجاً کَثجر نْهم نَزَع و طْنَهفَأُخْبِرَ النَّبِیفَشَقَّ ب حفَص اهاود و خَاطَه ثُم طْنَهلَ بغَس ص فَقَالَ  یراً ثُم

ا  يإِنَّ الَّذخَلَقَ لَه اءوإِنَّ خَخَلَقَ الْأَد و اءوید اءدوۀُ السبالْح و ادصالْف ۀُ وامجالْح اءویرَ الدنیع 

ه ما از درد یاز انصار نزد رسول خدا ص آمدند و عرض کردند همسا یقوم یعنی] 24ز[یالشُّون

 عرض؟ دیکن یفرمود چگونه درمانش م؟ دیده یا اذن به درمان او میکند آ یت میشکم شکا

عرض ؟ کند یکند فرمود چگونه درمان م ینزد ما هست که او را درمان م يهودیک یکردند 

ن کار خوشش یآورد حضرت از ا یاز شکمش در م يزیشکافد و چ یکردند شکم او را م

. دیخواه یگر نزد حضرت آمدند و درخواست کردند حضرت فرمود هرچه میامد دوبار دین

از شکمش خارج شد سپس شکمش را شست و  يادیشکمش را پاره کرد و خون ز يهودی

 يکه دردها را خلق کرد برا یفرمود کس. به رسول خدا ص خبر دادند. دوخت و درمان شد

  .اهدانه استین دواها حجامت و فصد و سیها دوا قرار داده است و همانا بهتر آن

هدانه ایامبر ص فرمود سیچون پ. باشد ین عمل جراحیگزیتواند جا یاهدانه میپس س

  .است یبهتر از عمل جراح

  د استیتب هم مف يبرا
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لْعقُ منْه ثَلَاثُ لَعقَات فَإِنَّها یزُ و یو الشُّون  ؤْخَذُ الْعسلُیو سئلَ عنِ الْحمى الْغب الْغَالبۀِ فَقَالَ 

]عفرمود از عسل و ست یکه متناوب است و قابل درمان ن یسوال شد از تب یعنی] 25تَنْقَل

  .کند یشه کن میاز آن خورده شود چراکه آن را ر يز استفاده شود و سه قاشق مرباخوریشون

  :ا سخت ادرار کردنیا حصر البول یپروستات  يبرا

رِ آخ یزِ فیشدةً فَقَالَ خُذْ منَ الشُّون  الْبولِ  أَلْقَى منَ یعبد اللَّه ع أَنِّ یشَکَوت إِلَى أَبِ

 يکنم فرمود آخر شب مقدار یادرار م یبه امام صادق ع عرض کردم به سخت یعنی] 26[ لیاللَّ

  اهدانه بخوریس

  گرن و التهاب پشمیم

یإِنَّ ف  کُلِّ یالشُّونل طْنِ وعِ الْبجول و دالرَّم اعِ ودالص ى وملْحل فَأَنَا آخُذُه اءنْ کُلِّ دم فَاءزِ ش

یا مل رِضاعِ فَ یعجنَ الْأَویمیشْفلَّ بِه ینج زَّ وع اهدانه درمان همه دردها یدر س یعنی] 27[ اللَّه

کنم  یکل دردها از آن استفاده م يگرن و ورم ملتهمه و شکم درد و برایتب و م ياست و برا

  .دهد یو خداوند مرا با آن شفا م

سعوط و  يبلغم و دارو يهاضوم و دارو يمانند دارو یبیترک ياهدانه در داروهایس

  .شود یز استفاده مین یسرماخوردگ

شتر مصرف ید بینبا. ندیب یب میاهدانه مصرف کنند آسیشتر از هفت عدد سیکه ب یکسان

  .کرد

  سوال

  د پشتیدرد قلب و سوزن سوزن شدن و خارش شد

  جواب

در کار  يا ا وقفهیرد گویگ یکند قلب م یشود با درد معده قلب درد نم یقلب درد اشتباه م

نشانه قلب درد نفس . نوعا هفتاد نود درصد معده درد است. ردیگ یا فشار مید یآ یش میآن پ

  .عروق است یدرمان آن بازکنندگ. کم آوردن در راه رفتن است
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  ا صاف کننده خون استفاده کندیا غلظت خون است که حجامت یخارش نشانه غلبه 

  سوال

  ؟مان کردیزا یعیشود طب ین میبعد از سزارا یآ

  جواب

کا یدر آمر. ن استیدر اروپا چهارده درصد سزار. باشد یعیمان طبیاالمکان زا ید حتیبا

ن است که در کشور یمشکل ا. ن حال نگرانندیاروپا با ا. است یعیشصت و پنج درصد طب

ش از چهار بچه یاست که ب ییمشکل آن کمزا. ن استیران هفتاد و پنج درصد سزاریا

  .آورند ینم

استفاده ، آخر يها و کاشم بخصوص در ماه یاستفاده از انجدان روم یکین یدرمان سزار

مان که مساله را یزا يبه اسم دارو یموضع يدارو، راه رفتن در ماه آخر، از شربت زعفران

ن را به یسزار یاست در مشهد که حت يدکتر. ن هنر دکتر استیعالوه بر ا. کند یراحت م

  .را دارند یین توانایم ایقد يها قابله. آورد یا میدن یعیصورت طب

  سوال

  ؟ستید سقط کند درمانش چیباردار سه ماهه که دچار آبله مرغان شده گفته اند که با

  جواب

به نظر  یروسیو يماریامام کاظم چون ب يدرمان جامع امام رضا با آب عسل و دارو

  دیآ یبه وجود نم یچ مشکلیبچه ه يد است و برایامبر ص هم مفیپ يرسد و دارو یم

  سوال

  ؟شود از انار ملس استفاده کرد یدر صاف کننده خون م

  جواب

  خوب است یصاف کنندگ ين آمده است اما انار مطلقا برایریت انار شیدر روا

  سوال
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نخاع فشار  يروها  دا کرده است و استخوان مهرهیپ یهفتاد ساله مشکل نخاع يمرد

  ؟ستیآورد درمان آن چ یم

  جواب

ات ید بخورد مثال کنجد چند برابر لبنیم است که نباید بخورد و منظور کلسیات نبایکل لبن

  .از داردیها ن ستون مهره ين حجامت انتهاید مصرف کند عالوه بر ایم دارد نبایکلس

  .149ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [1]

  .51صي، شابوریات نیسابور ز ابن، طب االئمه [2]

  .637ص، خ صدوقیش، خصال [3]

  .28ص، دبن طاووسیس، فالح السائل [4]

  .136ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [5]

  .149ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [6]

  .346ص، امام رضا ع، فقه الرضا [7]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [8]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، االئمهطب  [9]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [10]

  .186صی، طبرس، مکارم االخالق [11]

  .144ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [12]

  .185صی، طبرس، مکارم االخالق [13]

  .32صي، مستغفری، طب النب [14]

  .51صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [15]

  .51صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [16]

  .346ص، امام رضا ع، فقه الرضا [17]
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  .244ص، ابن اشعث، اتیجعفر [18]

  .28صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [19]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [20]

  .100صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [21]

  .244ص، ابن اشعث، اتیجعفر [22]

  .135ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [23]

  .143ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [24]

  .51صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [25]

  .186صی، طبرس، مکارم االخالق [26]

  .186صی، طبرس، مکارم االخالق [27]
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  94/11/26 اسپند –اهدانه یادامه بحث س 99

اهدانه یم که ائمه فرمودند سیدینکه ما دیمانده است و آن ایباق يزیاهدانه چیاز بحث س

، استثناء کلمه سام در موارد مختلف مانند عسل. ها است به جز سام يماریدرمان همه ب

 یک استدراکیاهدانه ائمه یاما فقط درخصوص س. ز وارد شده استیآب آسمان ن، اهدانهیس

  :دیفرما ینکه حضرت در دو سه مورد مید و آن ادارن

 ا لَملَى مع لُّکیأَ لَا أَدتَثْنِ فیس فَإِنَّه اءعلَى قَالَ الدص قَالَ ب ولُ اللَّهسر یه قَد و الْقَضَاء رُد

نکردند م که رسول خدا ص در آن مرگ را استثنا یبگو یا به تو درمانی] آ1أُبرِم إِبرَاماً [

  .شده باشد یگرداند هرچند قطع یعرض کرد بله فرمود دعا چراکه قضا را برم

  ؟ستین استثناء چیل ایدل

سام بوده است و  يماریدانست که شخص مبتال به ب ینکه حضرت میاحتمال اول ا

  .ابر ص سفارش کرد که با دعا خود را درمان کندین پیبنابرا. ستیاهدانه در آن موثر نیس

. اهدانه را ندارندیشتر مردم شرط استفاده از سیدانست که ب ینکه حضرت میدوم ااحتمال 

ن یاما در دعا چن. د اعتقاد کامل داشته باشندین است که بایاهدانه ایشرط استفاده از س

  .شود یکافر و منافق هم مستجاب م يست بلکه دعاین یشرط

. دانند یاهدانه را نمیاستفاده از سقه یدانست که مردم طر ینکه حضرت میاحتمال سوم ا

اب نشده و گاه به شکل سعوط و گاه به یاب شده و گاه آسیآس یچون گاه به شکل خوراک

راحت تر  يها را سفارش به امر ن جهت آنیبه هم. و انحاء متعدد استفاده دارد یدنیشکل مال

  .فرمود یم

  .شود یشتر صبح ناشتا با عسل مصرف میاهدانه بیس

 ییها اهدانه دانهیشود چون س یاهدانه گرفته میاهدانه از خود سیرسد روغن س یبه نظر م

  .هستند یکنند و راض یدم اما مردم استفاده میاهدانه ندیتا حاال روغن س. است که روغن دارد
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حاال . زانو بمالند يد رویزانو درد با ياهدانه به محل برسد مثال براین است که سیمهم ا

  .ا روغن آن را بمالندیآن را  ي اب شدهیا آسی

  اسپند

صعب العالج و العالج  يها يماریموثر در درمان ب يدارو. است یخوب و عموم يدارو

از  یکنند ول یطان دود میچشم زخم و دور کردن ش يالبته مردم اسپند را فقط برا. است

  .ها است يماریاز ب یلیشود که درمان خ یات استفاده میروا

اسپند فرشته موکل  ي شه و دانهیشاخ و برگ و ر، شهین است که همیانقطه قوت اسپند 

و هم در . کنند ین را دور میاطیکنند و ش ین محافظت میاطیبِ شین فرشتگان از آسیا. دارد

  .کنند یدرمان نقش دارند و کمک م

که در  یقیطبق تحق. طان استیمخرِّب که ش يروین یک. یرو وجود داردیا دو نیاالن در دن

کروب و ضد یاند و ضد م دهین را فهمیا ایمردم دن. روس استیکروب و ویم میجلد اول کرد

  .کنند یروس درست میو

مثبت و  يروهایدا نکرده است وجود نیپ یرو که بشر هنوز به آن درسترسینوع دومِ ن

آبادگر و در  يروهاید که نیاید به دست بیات اسپند شایاز روا. گر است آبادگر و درمان

  .و نفع بشر وجود دارد یسالمت يراستا

ن یز همراه اسپند است که سخت ترید معلوم نشده است که چه چیعلم جد يهنوز برا

  .کند یها را درمان م يماریب

ز ین چیا یاما در طب اسالم. آبادگر را جذب کند يروهایداند چگونه ن یبشر هنوز نم

که درمقابل  يعلو يروهاین. ر اسپند استیخ يوهاریجذب ن يها از راه یک. یوجود دارد

  .دارند یر قدم برمیاست در کار خ یسفل
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ن یبنابرا. روس باشدیکروب و ویآبادگر اندازه م يروهاینکه ممکن است نیگر اینکته د

ان جنگ بدر از پنج هزار ملک صحبت یمثال در جر. ازمند تعداد استیها ن اثرکردن آن

  .هزار نفر بودندکه دشمن یشود درحال یم

مددکُم ربکُم بِخَمسۀِ آالف منَ الْمالئکَۀِ یأْتُوکُم منْ فَورِهم هذا یإِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا و   بلى﴿

  [2[﴾نَیمسوم

 يروهایدهد که ن ینشان م. است یها کاف همه آن يل برایک ملک جبرائیکه یدرحال

ها که قدرتشان محدود است و  کروبین میمانند هم. ر محدودیکوچک و موثر هستند با تاث

کنند  یترشح م ییها میشوند آنز یاما وارد بدن م. پرت کردن انسان را ندارند ییمثال توانا

  .کنند یجاد میا یشوند و مشکالت یر میتکث

 طانیکه ش ییها میشوند آنز یوارد بدن م. کنند ین شکل عمل میآبادگر هم به هم يروهاین

  .کنند یم هم میرند بلکه ترمیگ یترشح کرده م

ن یا يد هم تا حدودیالبته در علم جد. است که تا حاال مطرح نشده است ين تئوریا

ل به یر را تبدیوجود دارد که ش يدیمف يها يند که باکتریگو یم. کنند یمساله را قبول م

البته باز صحبت از . کند یم k نیتامید ویا در روده وجود دارد که تولیکند و  یر میا پنیماست 

  .ستین يکه باکتریکنند درحال یم يباکتر

  :دیفرما یت میروا

تا أَنْبلُ  مرْملُ   الْحنْ تَصلَ إِلَى متَّى تَصا حکَّلٌ بِهوم لَکم رَةً إِلَّا وهلَا ز قَۀً ورلَا و رَةً وشَج

] 3نَ داء[ینِ و سبعیحبها شفَاء منِ اثْنَ یأَصلها و فَرْعها نُشْرَةً و ف یفرَ حطَاماً و إِنَّ یه أَو تَصیإِلَ

 یک ملک موکل دارد تا برسد به دست کسینکه یست بوته و برگ و گل اسپند مگر این یعنی

آن  يها ن برود و خاك شود و در ساقه و شاخهینکه از بیا تااید به دست آن برسد یکه با

  .است يماریآن شفاء از هفتاد و دو ب ي است و در دانه یسبب خوشحال
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شود به  یر مید که از آن تعبیآ یبه وجود م يا شود بوته یاسپند که کاشته م ي ک دانهی

  .درخت

  .ست بلکه کوچک استین و آسمان نیشود اندازه ملک و فرشته اندازه زم یمعلوم م

  ادیدرمان اعت

رو و ین مواد مخدر شود چون نیگزیتواند جا یم که اسپند میت آوردت بدسین روایما از ا

اد آور یاعت یاك است ولیاند اسپند در قوت تر ها هم نوشته آن را دارد و در کتاب ییکارا

  .ستین

خشک . آن است يها د هم برگیز شایر يها اد استفاده از ساقه و شاخهیراه ترك اعت

  .ده گرم استفاده کنند یعنیک تا دو مثقال یاز . اب شوند و استفاده شوندیبشوند و آس

سفارش  یلیما خ. کند یاد را حل مین است که مشکل اعتین اثر اسپند این اولیبنابرا

  .جه را به ما نگفتندیم اما نتیکرد

  .د استیهم مف يگاریافراد س يبرا

که  ین کسیعالوه بر ا. ک ملک موکل داردیاه ین گیاز ا ین است که هر قسمتیمهم ا

  .دیایاو هم به حساب ب يمصرف کند درمان برا

  :دیفرما یت دوم میروا

 یحرُسونَها حتَّى تَصلَ إِلَى منْ وصلَت و قَالَ فیإِلَّا و معها ملَائکَۀٌ   شَجرَةِ حرْملٍ  ما منْ

ف لِ نُشْرَةٌ ورْملِ الْحنِ اثْنَ یأَصم فَاءش هیفَرْع نِ وعباء[یسبا هر بوته اسپند  یعنی] 4نَ د

آن نئشه و در  ي و در ساقه. نکه به شخص برسدیکنند تا ا یاست از آن محافظت م يا مالئکه

  .است يماریز آن شفاء از هفتاد و دو بیر يها شاخه

آن به عنوان دارو استفاده  يها توانند از شاخه یم و دوستان مینکار را نکردیما تا بحال ا

  .دکنن
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 ید اسپند فرشتگانیفرما یکه م. ات با سند معتبر آمده استیت در کتاب جعفرین روایهم

  .ن راز قدرت آن استیدارد و ا

  :از امام صادق ع آمده است یتیدر روا

 یالْأَرضِ و لَا فَرْع ف یقَلْقلُ لَه عرْقٌ فیو اللُّبانِ فَقَالَ أَما الْحرْملُ فَما   الْحرْملِ  عنِ  أَنَّه سئلَ

نَ یتَنَکَّب سبعیطَانَ لَیرَ إِلَى ما صارت فَإِنَّ الشَّیصیرَ حطَاماً و یصیالسماء إِلَّا وکِّلَ بِه ملَک حتَّى 

ارِ الَّتونَ الداراً دید ف ویهعبنْ سم فَاءش وه ا ویهالْج نُهوأَه اءنْهنَ دفَلَا تَغْفُلُوا ع از  یعنی] 5[ ذَام

ن فرو رود یکه در زم يا شهیست ریامام صادق ع از اسپند و کندر سوال شد فرمود اما اسپند ن

 يا نکه فرشتهین اسپند که به سمت آسمان رشد کند مگر ایاز ا يا ست شاخهیو رشد کند و ن

طان از یهمانا ش. د برسدیبرسد که با ینکه به کسیا اینکه خاك شود یشود تا ا یبرآن موکل م

طان از آن یش) آن ي به خصوص بوته( که در آن اسپند است يا خانه. شود یبوته اسپند دور م

ن آن جذام یتر است که راحت يماریو آن شفاء از هفتاد ب. شود یبه اندازه هفتاد خانه دور م

  .دیاست پس از آن غافل نشو

  دود کردن اسپند

صحبت از خوردن آن  یاگر هم درست باشد ول. ست درست باشدیندود کردن معلوم 

 يها دانه. کردند یزان میآن را با نخ آو يها م دانهیقد. صرف بودن آن است یا حتیاست و 

  .ران و عراق بوده استیم در ایقد. ه نخود استیآن شب

 یعنیطان ین نفع را دارد که شیا در باغچه باشد ایاگر خود بوته آن در گلدان باشد 

  .کند یروس را دور میکروب و ویم

ت آن را یروا. ک مورد هست که در صبح ناشتا استیندارد و فقط  یزمان مصرف خاص

  .میخوان یبعدا م

  .مید از آن غافل بشوینبا یست ولیاسپند االن مطرح ن ي درمان با شاخه و ساقه

  .ن استاگر اسپند درمان است بخاطر وجود مالئکه و فرشتگان موکل بر آ
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شتر موارد درباره یهفتاد ب ي د عرض شود که شمارهیبا يماریهفتاد ب ينکه فرمود برایا

د یگو یات میروا. تب دار يها يماریانواع ب. همراه با تب استعمال شده است يها يماریب

 يریها از س يمارید همه بیفرما یم. تب است يماریطان باعث بیکند و ش یطان را دور میش

  :است مگر تب

است مگر  يریاز س یهر مرض یعنی] 6فَإِنَّها تَرِد ورودا[  داء منَ التُّخَمۀِ ما عدا الْحمى  کُلُ

  .شود یتب که وارد م

ها و  ن آنیب يریشود و درگ یکروب وارد میم یوقت. شود یکروب وارد بدن میم

چون . دن تب استن اصل بوجود آمیشود و ا یشود و باعث تب م ید میسف يها گلوبول

 يبرا يدین درمان جدیبنابرا. کند ین تب را هم درمان میکند بنابرا یطان را دور میاسپند ش

  .دا شدیتب پ

ن آن یم فرمود کمتریکه خواند یتیاما روا. ن استیش ایشه معنایچون شماره هفتاد هم

د یفرما یهم م یاتیروا. کنم که جذام همراه با تب باشد یو فکر نم. جذام است يماریهفتاد ب

  .جذام باشد یکید آن دوتا یهفتادو دو شا

  :گر مانند عدم کنترل ادارد استید يها يماریم که اسپند درمان بیدار یاتیروا

رِ ع تَقْطاقرٌو الْأَفْرَقُ إِلَى الْبمیشَکَا ع تس ارِدالْب اءبِالْم لْهاغْس لَ ورْمالْح لِ فَقَالَ خُذورَ الْب

 ةً ثُمداحرَّةً وم ارالْح اءبِالْم و رَّاتیمف فَّفیج  یالظِّلِّ ثُم صٍ ثُملٍّ خَالنِ جهبِد لَى یلَتع تَفس

] عمرو از عدم کنترل ادرار به امام باقر ع 7[ رَ بِإِذْنِ اللَّه تَعالَىیطقْطَع التَّقْیقِ سفّاً فَإِنَّه یالرِّ

 يک مرتبه هم با آب گرم بشویو  يت کرد فرمود اسپند را شش مرتبه با آب سرد بشویشکا

د و ناشتا به صورت خشک و بدون آب یه خشک کن و با روغن گل سرخ چرب کنیو در سا

  .کند یقطع مر را یانشاءاهللا تقط. دیمصرف کن

  .ک مثقال استیاندازه مصرف به اندازه 
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ز یر يها است اما برگ يه گل محمدیشب. گل صدپر است. ستین يگل سرخ گل محمد

است که در  ین گل سرخ همان گلین است که ایع ایشا. سرخ و خوش بو است. اد داردیو ز

  .ون استیلینود م ییلویدم کیروغن دارد اما شن يگل محمد. کاشان است

  .ز عطر نداردیگل سرخ تبر

روغن گل سرخ همانند گل بنفشه . گرم استها  ها سرد است و برگ ه روغن گلیروش ته

  :میتون باشد را از قرآن بدست آوردید روغن زیه آن باینکه پایراجع به ا. شود یه میته

﴿ نْ طُورِ سم رَةً تَخْرُجشَج لْیوغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب لناءیروغن مال یعنی] دهن 8[﴾ نیآک 

  .خوراك یعنیو صبغ 

  .اسپند مراد است يها ن است که دانهیت ایظاهر روا

  .اب هم نشودیآس. است یده شود چون سمید جوینبا

  .مثال رسوبات گل در آن نباشد یعنیروغن گل سرخ خالص 

م جل یشدبعدا متوجه . کنجد مراد است یعنیم جل همان جلجالن یکرد یابتدا گمان م

  .همان گل است

اگر . امدن ادرار استیکند و باعث ن یست چون پروستات ورم میاسپند درمان پروستات ن

  .کند یادرار را سفت م ياسپند مجرا. شود ین قطره قطره هم قطع میاسپند خورده بشود هم

ن ین از صفرا است بنابرایل آن رطوبت بدن است و ایدل. ستیاسپند درمان تکرر ادرار ن

  .او درمان بشود يد صفرایبا

 یندارد باعث ناتوان يچون آرامش فکر. به جهت مغز است یجنس يها ییشتر ناتوانایب

 يشود باعث بهبود عمل همبستر یشاخ و برگ اسپند چون باعث خوش کردن م. شود یم

 یا به درمان مشکالت روحیدر کل دن. دهد ینگ انجام میکه جنس یهمان عمل. شود یم

را  یکه مشکالت ذهنیدرحال. است یت کننده جنسیتقو يمعروف است و امروز برا یروان

  .است یکند و اثر آن رفع مشکالت جنس یبرطرف م
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  :امبر ص استیگر از پیت دیروا

نِ یمنِ اثْنَ یقَلْبِه و عوف یومٍ مثْقَالًا لَاستَنَار الْحکْمۀُ فینَ صباحاً کُلَّ یأَربع  الْحرْملَ  شَرِب  منْ

عبس یو]ذَامالْج نُهوأَه اءک یک بخورد به اندازه یکه اسپند را چهل روز  یکس یعنی] 9نَ د

ن یشود کمتر یدرمان م يماریشود و از هفتاد و دو ب یحکمت در قلب او شعله ور م. مثقال

  .آن جذام است

  .ندارد یمشکلشود که خوردن اسپند ضرر و  یمعلوم م

آن است وشاخ و برگ آن مراد است  ي اب شدهیشر مراد آسیشود ب یاز شرب معلوم م

هر چه گَرد شود خوردن آن . کند ید مییشاخ و برگ آن تاک يشتر رویت هم بیچون روا

ق و درمورد دود یکه نرم باشد مانند سو یعات و جامداتیچون در مورد ما. شود یشرب م

  .شود یم گار استعمالیمانند س

  .د مصرف شودیبدون آب هم با. آن هم باشد يها ست مراد دانهید نیبع

و ضعف عقل و کوچک  يکه مشکل مغز یکسان. کند یاد میشود اسپند مغز را ز یمعلوم م

  .د باشدیها مف آن يست که اسپند براید نیشدن دماغ دارند بع

کشد و یوه میج. خوراندندخت و به او یوه ریاز دوستان ما در عراق ج یکی يبعث در چا

ر یغ. دا کردیروز اسپند به او دادند و نجات پ 40ع به هندوستان رفت و تا یسر. ستین یشک

  .که خورده بودند مردند یاز او همه کسان

تواند  یم. است یپوست يماریهم باشد چون جذام ب یپوست يها يماریتواند درمان ب یم

را  يمارین هفتاد بیا. ادرار و پروستات هم باشد يمجار، مغز و اعصاب يها يماریدرمان ب

  .میدا کنید پیبا

  .136ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [1]

  .125هیآ، سوره آل عمران [2]

  .186صی، طبرس، مکارم االخالق [3]
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  .150ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [4]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [5]

  .447ص، 2جی، برق، المحاسن [6]

  .68صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [7]

  .20هیآ، سوره مومنون [8]

  .235ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [9]
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  94/11/27 جذام، مار شدن کودكیاد بیزي، ادرار شب 100

  يادرار شب

  .شوند یم يادرار ساالن مبتال به شب بزرگ یکودکان و گاه

د و یاب کنیک واحد زعفران و هرکدام را جداگانه آسیدو واحد سعد و «: ت آمدهیدر روا

د و با یکن د و همه را باهم مخلوطینازك الک کن) شمیپارچه ابر( ک گازیفقط سعد را با 

ک پسته یاندازه  د سپس آن را به شکل قرص و بهیر درست کنیشده خم عسل کف گرفته

مسک یإن اهللا ، میبسم اهللا الرحمن الرح﴿د یسیبا زعفران بنو يا شهیش ید و در ظرفیدرست کن

، ﴾ما غفورایالسموات واالرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حل

شه یک شید و در ییسپس با آب سرد بشو يگریپس از د یکید و یه پر کنین آیظرف را از ا

د یه و سوره حمد و سوره توحین آید و با مداد ایریا کاغذ بگیک پوست ید و یز قرار دهیتم

 یکما انزلت و آخر سوره حشر و آخر سوره بن یالکرس تین و آیرا سه مرتبه و معوذت

و ، ﴾مسک السمواتیإن اهللا ﴿، مید بسم اهللا الرحمن الرحیسید سپس بنویسیل را بنویاسرائ

و ، جد من غلبۀ البولیرنا أمسک عن فالن بن فالن ما یا من هو هکذا ال هکذا غید یسیبنو

 يا رویعانه  يشود اگر دختر باشد و اگر پسر باشد رو) بسته( زانیزانو آو ين عوذه رویا

که از  یهمان آب( ک عدد به همراه آن آبیها موقع خواب  زان شود و از آن قرصیآلت آو

دن آب در یکمتر نوش( آب بنوشدن کمتر ید و همچنیبه او بده) ات به دست آمدیشستن آ

د تا مبتال به یذ را بردارین تعویع ایبرطرف شد سر يادرار ن شبیا یو وقت) روز طول شبانه

  [1[ ».بند نشود شاش

 یشود و وقت یآن کف جمع م يرو، حرارت دهند، اگر عسل را پس از استخراج از کندو

ج در یامروزه عسل را. ندیگو یمشده  مانده عسل کف گرفته یرند به عسل باقین کف را بگیا

درجه  60 يعسل باال يشود که بهتر است دما یگفته م. شده است بازار عسل کف گرفته

ات یکه در روا ییاز داروها ياریچون در بس یگراد نرود تا خواص آن حفظ شود ول یسانت
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 یلین کار خین است که ایده ما ایعق، میده یباالتر حرارت م يعسل را در دماها، آمده

است و  یاحترام یا آلت اشکال دارد و بیه بر عانه ید گفته شود که بستن آیشا. اشکال ندارد

ک پوشش مثل یه را با یتوان آ ید گفت که میبا، له ادرار نجس شودیوس ا ممکن است بهی

ن ید گفت ازآنجاکه ایه هم بایبه آ یاحترام یک از نجس شدن حفظ کرد و در مورد بیپالست

ن یا، تیبا توجه به روا. ن اشکال نداردیدرمان است بنابرا ين کار برایاست و ا ه امامیتوص

ذ در یک نخ متصل شود و خود تعوینکه با یا عانه در تماس باشد نه اید با آلت یذ بایتعو

  .دورتر باشد یمحل

  مار شدنیاد بیز

پشت سرهم  ایاد یا دردمند شدن زیض یمر یر تواتر الوجع آمده که به معنیت تعبیدر روا

نکه فرزندش پشت یت کرد از ایشکا) ع( نه به امام کاظمیر مدیام«: ت آمدهیدر روا. است

ا یک پوست یس در ین عوذه را بنویامام فرمودند ا، شود یا درد مبتال می يماریسرهم به ب

ن عوذه هر یله ایوس زان کن و خداوند بهیک لوله نقره قرار بده و بر فرزند آویکاغذ و در 

ال  یال ترام وقدرتک الت یم وعزتک التیکند بسم اهللا اعوذ بوجهک العظ یرا دفع م يارمیب

ا یل والنهار ومن شر االوجاع کلها ومن شر الدنیالل یمتنع منها شئ من شر ما اخاف فی

له ولم  یۀ أو مما علم اهللا انه خلقنیواآلخرة وکل سقم أو وجع أو هم أو مرض أو بالء أو بل

حتى امسى  ينهار یحتى اصبح وف یلیل یا رب من شر ذلک کله فیواعذنى  یاعلمه من نفس

عرج ینزل من السماء وما یال تجاوزهن بر وال فاجر ومن شر ما  یوبکلمات اهللا التامات الت

ن ین والحمد هللا رب العالمیخرج منها وسالم على المرسلیاالرض وما  یلج فیها وما یف

اهللا ال إله إال هو  یته حسبیه وعلى أهل بیصلوات اهللا علا رب بما سألک به محمد یاسئلک 

م باسمک اللهم الواحد یا رحیا بر یم اختم على ذلک منک یه توکلت وهو رب العرش العظیعل

  [2[ ».سوء ما اجد بقدرتک یاالحد الصمد صلى اهللا على محمد وآل محمد ادفع عن

  یپوست يها يماریب



786 

 

 يدر طب امروز، شاخص و سخت مختلف است يها يماریمختلف ب یدر مکاتب طب

در  یشناسند ول یخاص و سخت م يها يعنوان به مار کشنده مانند سرطان را به يها يماریب

د یات تأکیم و در روایدان یحاد م يماریرا ب یسیمانند پ یپوست يها يماریب یطب اسالم

ن یهرچند ا. شده است یو جنون و اختالل حرکت یسیمانند جذام و پ ییها يماریفراوان بر ب

سبب زشت شدن ظاهر و مسخره شدن انسان و  یها ممکن است باعث مرگ نشود ول يماریب

  .شود یارزش شدن او م کم

  جذام

اد ) یمیبدخ( ثیخب يماریر بیشتر از همه جذام موردتوجه است و از آن با تعبین بیب نیدرا

ن درمان یند ایگو یکنند م فیک دارو تعریبخواهند از  یتیدر روا یز وقتیشود و ن یم

اد ازجمله جذام یز يها يماریاز ب يریشگیا فالن امر پیاد ازجمله جذام است یز يها يماریب

سه یک عمل آن را با حج مقایاد یان اجر زیب يات برایاز روا يارین در بسیهمچن. است

ها  سهیقان نوع میا. شود که فالن عمل معادل هشتاد حج است یمثال گفته م يکنند برا یم

د وجود داشته باشد یبا یکروبیو هم عامل م یکیدر مورد جذام هم عامل ژنت، دارد یحکمت

قت آن یکند در حق يریشگیبتواند از جذام پ يزیرو اگر چ نیازا، تا فرد به جذام مبتال شود

از  ياریتواند از بس یکند و م یم يریشگیها پ کروبیب میز آسیو ن یکیز از اختالالت ژنتیچ

 يریشگیپ يات به خوردن شلغم برایدر روا. کند يریشگیپ یکروبیو م یکیژنت يها يماریب

. شود يریشگیدرمان نشود تا از جذام پ یشده سرماخوردگ هیز توصیشده و ن هیاز جذام توص

کند و  یمن میها مقاوم و ا کروبیب مید بتوان گفت که شلغم بدن را در برابر آسیشا

ال تکرهوا الزکام «: ت آمدهیدر روا. کند یم يریشگیپ یکیاز اختالالت ژنت یسرماخوردگ

 ».از جذام است یمنیرا اید زیایبدتان ن یاز سرماخوردگ«ی عنی] 3[ »فإنه أمان من الجذام

با تب  یالبته اگر سرماخوردگ. کنند یرا درمان نم یدر اروپا هم سرماخوردگ یامروزه حت

  .ان کردد درمیتب را با، همراه شود
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درمان آن مشکل است و بهتر است در مورد  یاز جذام آسان ول يریشگیپ یطورکل به

  .دقت شود یاندازه کاف به يمارین بیاز ا يریشگیپ

ن الخبز یضیکم باالبیعل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، از جذام نمک است يریشگین پیاول

بر شما باد «ی عنی] 4[ »الرقۀ امان من الجذام والبرص والجنون یوان ف. . . عنى الملحیوالرقۀ 

متأسفانه امروزه  ».و جنون است یسیاز جذام و پ یمنیدر نمک ا، . . . نان و نمک، دیدو سف

شده که از نمک  هیات فراوان توصیکه در روا یشود درحال یدر مورد نمک م یغات منفیتبل

ا سنگ نمک است ی یا و در مرتبه بعد نمک معدنیدرنمک ، ن نمکیالبته بهتر. استفاده شود

ت الزم یبا توجه به روا. ا ضرر داردیت ندارد یا خاصیشده در بازار  هیتصف يها ن نمکیو ا

را در یگر باشد زید يها يماریاز جذام و ب یمنیست که نمک و نان باهم مصرف شود تا این

  .ها است يمارین بیاز ا یمنیت آمده در نمک ایروا

: فقال -؟ عن الکراث) ع( سئل أبو عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا، تره است يریشگین پیدوم

وهو أمان من الجذام ، ریقمع البواسیو، احیطرد الریو، ب النکهۀیط، یه أربع خصالیفان ف، کله

را ید زیامام فرمودند تره بخور، درباره تره سؤال شد) ع( از امام صادق«ی عنی] 5[ »لمن أدمنه

ر را سرکوب یکند و بواس یکند و باد را طرد م یبو م دهان را خوش، ت داردیخاص چهار

  «.از جذام است یمنیطور مداوم تره بخورد ا که به یکس يکند و برا یم

وم یم األظفار یتقل«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ناخن گرفتن است يریشگین پیسوم

ناخن گرفتن در «ی عنی] 6[ ».تحتج فحکهاؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم یالجمعۀ 

 یکم ياز به ناخن گرفتن نداریو اگر ن يو کور یسیکند از جذام و پ یم يریشگیروز جمعه پ

  «.آن را بتراش

و  ».طان استیمحل خواب ش) ناخن(«ی عنی] 7[ »طانیل الشیألنها مق«: ت آمدهیدر روا

سکن تحت یطان من ابن آدم أن صار أن یسلط الشیإن أستر وأخفى ما «: ن آمدهیهمچن
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ها  ر ناخنین است که زیشود ا یم یطان مخفیکه ش یین جایتر پنهان«ی عنی] 8[ ».ریاألظاف

  «.شود یساکن م

أخذ الشارب «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ل استیگرفتن سب يریشگین پیچهارم

 يا ها هفته ل و ناخنیگرفتن سب«ی عنی] 9[ ».واألظفار من الجمعۀ إلى الجمعۀ أمان من الجذام

  «.از جذام است یمنیبار ا کی

] 10[ ».أخذ الشارب من الجمعۀ إلى الجمعۀ أمان من الجذام«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

  «.از جذام است یمنیبار ا کی يا ل هفتهیگرفتن سب«ی عنی

  .380صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [1]

  .92ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .210ص، خ صدوقیش، الخصال [3]

  .12ص، نیعدة محدث، األصول الستۀ عشر [4]

  .510ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [5]

  .490ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .490ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .490ص، 6جی، نیخ کلیشی، من الکافاالصول  [8]

  .418ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .127ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [10]
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  94/11/28له یهل – یمک يسنا 101

ها  يماریا درمان کل ب. یباشد یم یبا حالت درمان عموم ییاهان دارویصحبت راجع به گ

  .د باشدیها مف از آن يادیدرمان مقدار ز يا برایباشند 

  یمک يسنا

  .ن دارو استید بهتریشاخص و شا يدارو

کنند به اعتقاد بنده به نسخه خود سناء اضافه  یز میکه دارو تجو یاالمکان کسان یحت

به  یر و تحولییحتما در بدن تغ. دهند یجواب ندهد سناء جواب م ییچ دارویاگر ه. کنند

  .آورد یوجود م

در انسان  یاحساس، م کننده طبائع استیکه درمان و دارو است و تنظن یسنا عالوه برا

  .است یاسالم يبراعتقاد او بر دارو ياثرگذار يکند که در راستا یجاد میا

است که انسان  يزیر چییدهد و تغ یر به انسان مییکند و احساس تغ یحداقل شکم کار م

احساس نشود اعتقاد به آن دارو  يریین دارو مصرف بشود و تغیاگر بهتر. به دنبال آن است

رش اثر دارو است ین باعث پذیدهد و هم یبه انسان م یحداقل احساس سبک. رود ین میاز ب

  .مار استیب يبرا یو روان یک درمان روحین خود یو ا

  .شتر استیباشد اثر آن ب یمک يکه همراه با سنا يا ن است که نسخهیساله ما ا یتجربه س

از شبر ها  چون عرب. او است یلیاست تعدیسناء دارند و جزء س يد رویامبر ص تاکیپ

د یآن سنا را تاک يو بجا. کردند یامبر ص از آن نهین اما پیکردند به عنوان مل یاستفاده م

  .کردند یم

  .دیه شویاست شب یاهیشبِر گ

إنّه : فقال،  تَشْرَبه  د أنْیتر یو ه، سیعند أسماء بنت عم  الشُّبرم  ه و سلمیرأى صلَى اللَّه عل

دند که او یامبر ص نزد اسماء شبر را دی] پ1و أمرها بالسنَا[، ار: یأو قال -حار جار

  .دا گرم است و امر فرمود که سنا مصرف کندیخواست بخورد فرمود آن شد یم
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  :امبر ص آمده استیاز پ يگریت دیدر روا

بماذا : ه و سلّمیصلّى اهللا عل، رسول اهللاقال لى :  س قالتیث عن أسماء بنت عمیو فى الحد

شتَمرُم  قلت؟  نَیکنت تَسقال.  بالشُّب :حار حار ،شَ  ثمتَمنا[یاسبالس امبر ص از اسما ی] پ2ت

دا گرم است و سپس از یعرض کرد با شبرم فرمود شد؟ دیکن یاستفاده م ینید از چه ملیپرس

  .سناء استفاده کردم

  :دیفرما یامبر ص میپ گریت دیک روایدر 

ء الْموت لَدفَعه  یکُم بِالسنَا فَتَداووا بِه فَلَو دفَع شَیاکُم و الشُّبرُم فَإِنَّه حار بار و علَیإِ

و خود را با سنا  یرا گرم است و برشما باد سناء مکید زیاز شبر استفاده نکن یعنی] 3السنَا[

  .مرگ را دفع کند آن سنا است يزیچد اگر یدرمان کن

انداختند  یها با شبرم شکم خود را بکار م امبر ص است چون عربیپ یلیاست تعدین سیا

  .کرد ین کار منع میها را از ا امبر ص آنیو پ

  .تواند مرگ را دفع کند یاست چون م يدیاه مفیچه گ

زند البته اختصاص به  ینا ضرر میقیالبته بخصوص در عربستان چون هوا گرم است شبرم 

  .هم دارد يگریمشکالت د یر از گرمیغ یعنید حار بار یفرما یعربستان ندارد چون م

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

د اگر یبا سنا درمان کن یعنی] 4رُد الْموت لَرَده السنَا[یء  یفَإِنَّه لَو کَانَ شَ، تَداووا بِالسنَا

  .است یمک يمرگ را دفع کند آن سنا يزیچ

ن ین مراد سخت تریکند بنابرا یمرگ را دفع نم يزید که چیآ یت بدست مین روایالبته از ا

دا یپ یا حالت سختیروند  یکه به کما م ینطور است کسانیواقعا هم هم. ها است يماریب

  .رداندبرگ یها را به زندگ توانند آن یاست م یاتیها ح آن يکنند سنا برا یم
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. در خود مکه هم کم است یشود حت یدا میکم پ یمکه است ول ياصل برا يسنا

هم وجود دارد و  يو هند یپاکستان يسنا. مکه است يسنا یعنیبلد است  يسند سناینو یم

  .متفاوت است یلیها خ مت آنیق

ر یغ ين است که اندازه سنایآن ا ي چاره. گر استید يده برابر سناها یمک ياثر سنا

ر یغ يا پنجاه گرم سنای یمثال اگر قرار است پنج گرم سنا داده شود س. شتر شودیب یمک

  .داده شود یمک

مرگ  يزید اگر چیفرما یص خورده بود به مرگ اما سنا باالتر است و میاهدانه تخصیس

  .ز سنا بودیکرد آن چ یرا دفع م

  :دیفرما یت سوم میروا

] برشما باد سنا با آن درمان 5ء دفَعه السنَا[ یبِه فَلَو دفَع الْموت شَبِالسنَا فَتَداووا   کُمیعلَ

  .ز سنا بودینه آن چیکرد هرآ یمرگ را دفع م يزید چراکه اگر چیکن

. ن درمان استیسنا آمده است که بعد از دعا بهتر يمتعدد برا يها انیات متعدد به بیروا

  .هم باشد يات معتبریت رواین تعداد روایان ایچه بسا م

  ؟دیفرما ید میسنا تاک يامبر ص رویچرا پ

. ها و از مرگ بوده است يماریفه او نجات مردم از بیب بود و وظیامبر ص طبیچون پ

. دانست یغ احکام نبوده است بلکه خود را موظف به درمان مردم میامبر ص فقط تبلیفه پیوظ

م و درمان مردم را به یکن يرویامبر ص پیاز پد یو ما با. وجود دارد ین طب اسالمیبنابرا

  .میریعهده بگ

  :دیفرما یامبر ص میگر از پیت دیروا

ز سنا یدرمان باشد همانا آن چ يزیاگر چ یعنی] 6السنَاء[ یء شفَاء لَکَانَ ف یشَ  یف  لَو کَانَ

  .است
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. د سنا باشدیباها  م که در همه نسخهییگو ین جهت ما میت اطالق دارد به همین روایا

  .دارد يو اعتقاد یرات روحین تاثیعالوه برا

  .ستین یک بار مشکلیاستفاده از سنا سه روز 

شود  یک سنا مشکلشان حل مین افراد با یهستند که غلبه چهار طبع را دارند ا يافراد

  .ستیشود که خلط غالب او چ یبعد از چند روز مشخص م

  :دیفرما یت امام صادق ع میروا

 لَوملع  النَّاس  ا فثْقَالَ یمبِم نْهثْقَالٍ ملُوا کُلَّ منَا لَقَابیالس قِ وهنَ الْبانٌ مأَم ا إِنَّهبٍ أَمنْ ذَهنِ م

 ةِ واللَّقْو جِ والْفَال نُونِ والْج ذَامِ والْج رَصِ والزَّبِیالْب عیؤْخَذُ مرِ الَّذملَا نَ يبِ الْأَح و ى لَهلُ یوعج

له هعیملکَاب یلَج  اءوس زَاءأَج دوأَس فَرُ وأَص لَى الرِّیویؤْخَذُ عإِذَا أَو و ماهرثَلَاثَۀِ د ارقْدیقِ م ت

س وه و ثْلَهم کرَاشوِیإِلَى فالْأَد در سنا است هر مثقال  يزیدانستند که چه چ ی] اگر م7ۀ[ید

و جذام و جنون و  یسید که امان از بهک و پیگرفتند آگاه باش یآن را با دو مثقال ذهب م

و  یله کابلیشود با هل یگرفته میی) کشمش پلو( و با کشمش بدون هسته. فلج و لقوه است

قع خواب ده شود در ناشتا ده گرم و مو یقرار داده م ياه به مقدار مساویله سیله زرد و هلیهل

  .ه استید االدوین سیگرم و ا

خود سنا . د سرطان را هم درمان کندیشا. است ین دارو مرکب ده از مرکبات اسالمیا

  .کند یمذکور م يها يماریل به درمانِ بیب سنا را تبدین ترکیاست و ا يریشگیپ

 یهم کاف کباریشود که  یبرطرف بشود البته از اطالق آن استفاده م يماریمصرف کند تا ب

  .است

  .پنج گرم باشد بهتر است يا هندی یپاکستان ياست اما سنا یکاف یمک يچهار گرم سنا

  .کند یجوشاندن آن اثر آن را کم م. دم کردن سنا خوب است

م یندار) اهدانه بودیس يکه برا يزیچ( ها است يماریهمه ب يد سنا دارویکه بگو یتیروا

چراکه . دیآ یها بدست م يماریهمه ب يبودن سنا براات مضمون درمان یاما از مجموع روا
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اهدانه که درمان همه یاز س. ز سنا استیباشد که مرگ را دفع کند آن چ يزیفرمود اگر چ

  .ر آمده استین تعبیسنا ا ير نشد اما براینگونه تعبیبود اها  يماریب

ات هم یاطالق روااز . کند یها را حتما درمان م يماریکه مرگ را بتواند دفع کند ب يزیچ

  .ت سنا را استفاده کردیشود عموم یم

  .مصرف سنا در روز باشد بهتر است

  زم اثر سنایمکان

که  يافراد. کند ین است که مواد زائد در خون و در بدن را خارج میزم درمان سنا ایمکان

بخورند کنند اگر سنا  یک مصرف میر ارگانیغ يا غذاهایکنند  یاستفاده م ییایمیش يداروها

  .ک بار اسهال بشوندید یدارند شا یه نرمالیکه تغذ يشوند اما افراد یاد میاسهال ز

  .شود که تمام مواد زائد از بدن خارج بشود یخوردن سنا باعث م

  لهیهل

  .شود یاه است اما به اعتبار مراحل رشد آن نوع آن متفاوت میک گیله یهل

شود  یم ینیله چیاست اگر درشت تر باشد هل یله برنجیاگر به اندازه دانه گندم باشد هل

شود و اگر کامال  یله زرد میشود و اگر زرد رنگ بشود هل یاه میله سیاه رنگ شد هلیاگر س

  .شود یم یله کابلیرشد کرد و بزرگ شد هل

 ي م بنام رسالهیاز امام صادق ع دار يا بلکه رساله. ها است له جزء معجزات تمام طبیهل

  .کند یاثبات مج که خدا را یاهل

  :دیفرما یم یتیله روایت هلیدرباره اصل اهم

 یعنی] 8ه شفَاء منْ کُلِّ داء[یشَجرِ الْجنَّۀِ طَعمه مرٌّ و ف  لَجِ الْأَسود فَإِنَّه منْیکُم بِالْإِهلیعلَ

 يماریر باه چراکه از درخت بهشت است طعم آن تلخ و در آن شفاء از هیله سیبرشما باد هل

  .است
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آن  ياز بهشت رو يا نکه قطرهیا ایکنند  یم یاز داروها را از بهشت معرف يک سری

زد و تره که یر یها م آن يک قطره از بهشت رویکه  یعجوه و کاسن يزد مانند خرمایر یم

ت ین روایدر ا. است یبهشت يا وهیر که میا مانند انجیزد یر یآن م يهفت قطره از بهشت رو

  .است یله از درخت بهشتید که هلیفرما یهم م

  .درست کرد یبیترک يدارو یبهشت ين داروهایتوان از ا یم

م و از یله از قدیاستفاده از هل. نایقیست یاه نیله سیکمتر از هل یله زرد و کابلیالبته هل

کند  ینقل م ینیکه کل یتیدر روا. قبل از آن مرسوم بوده است یبن عمران و حت یزمان موس

  :آمده است

لَج یأْخُذَ الْهلیتَعالَى الْبِلَّۀَ و الرُّطُوبۀَ فَأَمرَ اللَّه تَعالَى أَنْ   ربه  بنَ عمرَانَ ع شَکَا إِلَى  إِنَّ موسى

لالْب یولَجالْأَم و یفَ  لَج لِ وسبِالْع جِنَهیعع ه اللَّه دبو عقَالَ أَب ثُم أْخُذَهالَّذ ی يو کُمنْدع ونَهمس

ت کرد پس خداوند یس بودن بدن شکایع از رطوبت و خ یحضرت موس یعنی] 9[ فَلیالطَّرِ

امام صادق ع فرمود . ر درست کند و مصرف کندیله آمله را با عسل خمیله و بلیامر کرد هل

  .فل استیطر ين همان دارویا

فل یطر يدارو. در چند دارو وارد شده است) آملهله یله بلیهل( ب سه گانهین ترکیالبته ا

ز یوجود دارد و عالوه بر آن در مرکب سه نها  ب سه گانه در همه آنین ترکیدارد وا یانواع

  .ب سه گانه را داردین ترکیز ایاستخوان ن ين دارویب سه گانه را دارد همچنین ترکیا

  .ک ماه بماندید یفل حداقل بایم خواند که طریخواه

  :دیفرما یفل را میطر يگر درست کردن دارویبر ص روش دامیپ

لیالْهلَج  لب و دویالْأَس لَجأَم و یلَج قَرِ ونِ الْبملِ یغْلَى بِسسنُ بِالْعجیعنیعنی] 10فَلَ[یالطَّرِ یع 

 فلین طریپخته شود و با عسل مخلوط شود و ا يله و آمله با روغن زرد گاویله و بلیهل

  .است
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 يگرید يزیفل زرد و چیطر یعنیفل اصفر یه آمده است به نام طریهم در رساله ذهب یکی

  .دارد که محل بحث است

  یاسالم يرداروهایاستفاده از غ

و  160ا ی150 یدر طب اسالم. داشته باشند يشتریاهان بیگ یونانیممکن است در طب 

ا درست یاه و دارو برسد آیگ 1000 د تایبه شا یونانیم اما در طب یاه داریگ 200تا ینها

  ؟میاستفاده کن یاهان سنتیاست که از گ

د شرق و ینبا. د استفاده کردیبا یاسالم يشود که فقط از داروها یات استفاده میاز روا

ا ی ییایوان دریفالن ح یمثال تلخ. کنند یم یمعرف يادیاهان زیگ یدر طب سنت. میغرب برو

به  يازیوجود دارد که ن یضه سگ آبیا بیگدان فالن پرنده ا سنیوان درنده یسه فالن حیک

  .ستیها ن آن

بان نزد او یمار شدند و طبیامام کاظم ع ب: میخوان یاست که االن م یتین مطلب رواید ایمو

  :ب نوشتند حضرت فرمودیعج يها او نسخه يآمدند و برا

استقْبالِ  یانَجِ و السکَّرِ فیلَجِ و الرَّازِیۀِ الْإِهلیالْأَدوِد هذه یس  ذْهب بِکُم اقْتَصرُوا علَىینَ یأَ

یالصرٍ فثَلَاثَۀَ أَشْه یف ف و رَّاترِ ثَلَاثَ مرٍ ثَلَاثَۀَ  یکُلِّ شَهرٍ کُلَّ شَهثَلَاثَۀَ أَشْه الِ الشِّتَاءقْبتاس

چه  یعنی] 11[ مرَض إِلَّا مرَض الْموتیانَجِ مصطَکَى فَلَا یالرَّازِجعلُ موضع یامٍ ثَلَاثَ مرَّات و یأَ

انه و شکر در اول تابستان سه یله و رازیهل. دیه اکتفا کنین ادویا يبه آقا؟ برشما آمده است

ک یدر هر روز  یعن(ی ماه در هر ماه سه مرتبه و در اول زمستان سه ماه در هر ماه سه روز

شود مگر به مرض  یض نمیپس مر. شود یقرار داده م یانه مصطکیراز يجاو به ) مرتبه

  .موت

داند بلکه به  یگر را دارو مینکه مواد دیه نه به جهت اید هذه االدوید سیفرما یامام م

  .جهت آنکه آن مواد در نظر مردم دارو هستند
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 يها همه طب بان آن روز گفت بهیرا که امام ع به طب "چه برشما آمده است" ي ما جمله

  ؟دیا و خاك و معادن رفته ییایمیچرا سراغ مواد ش. مییگو یم يگر امروزید

  سوال

  ؟ستیچ ين چایگزیجا

  جواب

د شده است که یات تاکیاصل دمنوش آب جوش آن است که در روا. اد استیدمنوش ز

. باشدات آمده یکه در روا ید به شرطید اضافه کنیخواه یه هرچه میبق. دارد يادیفوائد ز

  .نعنا، نیدارچ، بابونه، شنیمانند آو

 یعیطب يچا. دیاستفاده کن یعید حداقل طبیکن ینم یاسالم يها ن دمنوشیواگر اقتصار به ا

  .دیاستفاده کن

دارد اگر شب تا صبح آن را نگه  ییایمیرنگ دارد اسانس دارد مواد ش یخارج ين چایا

ست ین یعیچون طب. دینکه آن را مصرف کنید چه رسد به اید آن را نگاه کنیتوان ید نمیدار

  .ضرر دارد

  .آورد یکاذب به وجود م ياشتها يالبته چا

ر ع ین درمان معده است و درمان حضرت امید که بهتریشن استفاده کنید از آویتوان یم

  .است

د با آب یوه را نبایند میفرما ینکه میستم به جهت ایها بنده مطمئن ن وهیدرباره دم کردن م

ماران یب يات برایکه در روا يا وهیم يها اگر خشک بشود مانند خورشت یو از طرف خورد

گر که سفارش شده ید يها سفارش شده است مثل خورشت آلو و خورشت به و خورشت

  .است

م که یدار یاما قانون کل. ست چون خشک است مصرف آن با آب اشکال نداردید نیبع

  .است يا وهیم يها آن خورشتاستثناء . د با آب مصرف بشودیوه نبایم
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دهند تا  یتفت م. سوزانند تا رنگ بدهد ین است که آن را میبه ا يگر در چایاشکال د

  .دهد یاگر تفت ندهند و نسوزد رنگ نم. که بسوزد يحد

م که باذروج یستیاما مطمئن ن. ه اگر همان باذروج است خوب استیدرباره بادرنجبو

است که تخم  يزیاست و همان چ یحان کوهیباذروج ر ن است کهیقات این تحقیآخر. باشد

  .است یآن تخم شربت

  .شمال هم خوب است يچا

  سوال

  ؟ستیه درمان چیعفونت کل يبرا

  جواب

د یک هم مفید و موثر است و مانند مسخن و مرکب چهار و مرکب یجامع با آب عسل مف

  .است

  سوال

  .د باردار بشودینبا ن حالیاند با ا است که دکترها گفته یدر پا لخته خون

  جواب

ها  کند و اعتقادم راجع به خانم یدهد و باز م یل میها را تحل لخته خون که لخته يدارو

  .شود یها حل م شوند تمام مشکالت آن یباردار م ین است که وقتیا

  .219ص، 2جي، زمخشر، ثیب الحدیغر یالفائق ف [1]

  .700ص، 2جي، ازد، کتاب الماء [2]

  .219ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [3]

  .110صي، ریحم، قرب االسناد [4]

  .188صی، طبرس، مکارم االخالق [5]

  .33صي، مستغفری، طب النب [6]
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  .188صی، طبرس، مکارم االخالق [7]

  .31صي، مستغفری، طب النب [8]

  .193ص، 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  .240ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [10]

  .50صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [11]
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  94/11/28 جذام 102

 يها يماریر بیبسا از سا کند چه يریشگیاز جذام پ يزیدر جلسه قبل گفته شد که اگر چ

  .کند يریشگیز پین یکیو ژنت یکروبیم

 يها يریشگیک قسم پیو  ياریها اخت يریشگیک قسم پ، یوجود دارد يریشگیدو قسم پ

  .میپرداز یم ياریاخت يها يریشگیپ ین جلسه به ادامه معرفیاست و در ا ياریاختر یغ

إدمان لبس الخف أمان «: ت آمدهیدر روا، دن خُف استیاز جذام پوش يریشگین پیپنجم

امام («ی عنی] 1[ ».فایقال شتاء کان أو ص؟ فیالص یالشتاء أم ف یقال قلت ف، من الجذام

د در یاز امام پرس يراو، از جذام است یمنیمداوم خف ادن یپوش) فرمودند) ع( صادق

 یخف نوع ») .ندارد یتفاوت( امام فرمودند چه زمستان و چه تابستان؟ ا تابستانیزمستان 

ن یبا توجه به ا. پوشاند یاز ساق پا را م یکه قسمت يه به چکمه و بوت امروزیکفش است شب

رد یتواند از پا صورت بگ یو جذام م یکروبیم يها يمارید بتوان گفت که انتقال بیت شایروا

گر یبه د ین آلودگین شکل که اگر پا آلوده شود ایباشد به ا ینکه مراد صرفاً آلودگیا ایو 

  .شود یق دهان وارد بدن میت از طرینقاط بدن منتقل و درنها

 نیح الحاجبیتسر«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، شانه کردن ابروها است يریشگین پیششم

ن یات آمده اولیدر روا ».از جذام است یمنیها ا شانه کردن ابرو«ی عنی] 2[ »امان من الجذام

در . شود یم یر موها مخفیکروب زیها است و م مو ينند روینش یها م کروبیکه م ییجا

ن ید همچنیابروها را مسح کن، د با دست مرطوبیشده که هرگاه دهان را شست هیات توصیروا

شده  ن گفتهیهمچن. کند یها را برطرف م کروبین کار میرا ایانه کردن ابروها زشده به ش هیتوص

ز کردن و شانه یتوان گفت که تم یرو م نیچشم است ازا يماریاز ب يریشگین کار سبب پیکه ا

را  یکروبیم يها يماریاز جذام ندارد و کل ب يریشگیکردن موها و ابروها اختصاص به پ

 یدر آن زمان شانه چوب یشده ول هیل توصیشتر به شانه عاج فیات بیدر روا. شود یشامل م
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 یکید شانه پالستیباشد و شا یعید بهتر است جنس شانه طبیشا یطورکل معمول بوده و به

  .ضرر داشته باشد

شرب «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است یدن آب از ظرف عمومینوش يریشگین پیهفتم

سبب  یدن آب از ظرف عمومینوش«ی عنی] 3[ ».والجذامالماء من الکوز العام آمن من البرص 

در . ون باشدیناسیه به همان واکسین کار شبیده اید فایشا ».و جذام است یسیاز پ یمنیا

ف یکنند و بدن به علت ضع یرا وارد بدن م يماریک بیف شده یکروب ضعینه کردن میواکس

. شود یمن میا يماریابتال به آن بکند و در برابر  یبر آن غلبه م یراحت کروب بهیبودن م

 ياثر، کروبیم یبه علت انتقال مقدار کم یک ظرف عمومیدن آب از یاحتمال دارد نوش

  .ه به واکسن داشته باشدیشب

است که برگ آن از  یحان کوهیا ریحوك همان بادروج ، حوك است يریشگین پیهشتم

 امام صادق. ر بازار موجود استد یعنوان تخم شربت زتر است و تخم آن بهیر یحان معمولیر

ب یطیو، فتح السددیو، مرئ: یه ثمان خصالیاء أما إن فیالحوك بقلۀ األنب«: ندیفرما یم) ع(

جوف  یوهو أمان من الجذام إذا استقر ف، سل الداءیو، الطعام یشهیو، ب النکهۀیطیو، الجشاء

غذا را ، ت داردیهشت خاصامبران است و یپ يحوك سبز«ی عنی] 4[ ».االنسان قمع الداء کله

کند و دهان و بدن را  یبو م کند و آروغ را خوش یشده را باز م کند و راه بسته یهضم م

از جذام است و  یمنیکشد و ا یرون میرا از بدن ب يماریکند و اشتهاآور است و ب یبو م خوش

  «.کند یها را سرکوب م يماریکه در بدن انسان مستقر شود همه ب یزمان

ؤمن من یأکل السلق «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، برگ چغندر است يریشگیپن ینهم

توجه شود که خود  ».از جذام است یمنیخوردن برگ چغندر سبب ا«ی عنی] 5[ ».الجذام

  .شده است هیشده و برگ آن توص یات نهیچغندر در روا

السنا  یما فلو علم الناس «: ندیفرما یم) ص( امبریپ، است یسنا مک يریشگین پیدهم

إنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون ، أما، ن من ذهبیلقابلوا کل مثقال منه بمثقال
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وجود دارد همانا در  یتیچه خاص یاگر مردم بدانند در سنا مک«ی عنی] 6[ ».والفالج واللقوة

نون و و جذام و ج یسیاز بهک و پ یمنین ایا، دادند یمقابل هر مثقال سنا دو مثقال طال م

راز سنا یغ به. گر انواع استیر بهتر از دیاز مکه است و ازنظر تأث یسنا اصل ».فلج و لقوه

اب است و بعد از سنا یکم یسنا مک. هم وجود دارد یرانیو ا یو پاکستان يسنا هندی، مک

ج است سنا ین سنا که امروزه در بازار رایمتأسفانه ا یخوب است ول يسنا هندی، مک

ست که در بازار عرضه یقدر ن کم است و آن یرانیسنا ا. دارد یر کمیکه تأث است یپاکستان

بوته  یرانیاست و سنا ا یام که اگر بوته سنا کوچک باشد سم دهیها د ز در کتابیشود و ن

ر یکرده تأث البته دم، ا دم کرد و مصرف نمودیاب کرد یتوان آس یسنا را م. دارد یکوچک

 یبوست شود ولیرا ممکن است سبب یهرروز مصرف کرد زد سنا را ینبا. دارد يشتریب

د چون یسنا مسهل است و شا. ا هر دو هفته استفاده کردیا هر هفته یتوان هر سه روز  یم

  .د استیکند مف یمواد زائد را خارج م

ات به استفاده از نوره یدر روا، استعمال حنا بعد از نوره است يریشگین پیازدهمی

که مو  ییجاها ده شود و اگرنه بهین است که به کل بدن نوره مالیحالت ان یشده و بهتر هیتوص

برد و  ین میها را از ب ها و قارچ کروبیکننده است و م نوره پاك. ده شودیدارد نوره مال

حتماً سرتاسر ، شده که بعد از نوره هین توصیهمچن. است یپوست يها يماریب يبرا یدرمان

د تا بدن رنگ یقدر صبر کن ا آنید یظ درست کنیست حنا را غلیاز نیده شود و نیبدن حنا مال

  .هم دارد یپوست اثرات درمان ین کار عالوه بر شادابیا. است یقه کافیپنج تا ده دق، ردیبگ

من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه کان «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که وارد  یکس«ی عنی] 7[ ».اآلکلۀ إلى مثله من النورة أمانا له من الجنون والجذام والبرص و

از  یمنین ایا، حمام شود و از نوره استفاده کند سپس از فرق سر تا نوك پا را حنا بمالد

استفاده  یعید از نوره طبیالبته با »ي.و خوره است تا زمان نوره بعد یسیجنون و جذام و پ

  .است و ضرر دارد ییایمیج در بازار شیمتأسفانه نوره را. کرد
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الحناء بعد فراغه من إطالء النورة من قرنه ) من( إنه من أخذ«: ندیفرما یم) ع( امام کاظم

که حنا استفاده  یکس«ی عنی] 8[ ».الجنون والجذام والبرص: إلى قدمه أمن من االدواء الثالثۀ

  «.یسیو جذام و پشود از جنون  یمن میا، از فرق سر تا نوك پا، کند بعد از استفاده از نوره

: من أطلى واختضب بالحناء آمنه اهللا تعالى من ثالث خصال«: ندیفرما یم) ص( امبریپ

که نوره بمالد و بعد حنا بمالد  یکس«ی عنی] 9[ ».ۀ مثلهایالجذام والبرص واآلکلۀ إلى طل

 ».يو خوره تا زمان استعمال نوره بعد یسیجذام و پ، زیکند از سه چ یمن میخداوند او را ا

ن استعمال یبانوان حداکثر فاصله ب ياستعمال نوره پانزده روز است و برا ين فاصله برایبهتر

ه یمن أتت عل«: ت آمدهیدر روا. مردان حداکثر چهل روز است يست روز است و براینوره ب

که چهل روز  یکس«ی عنی] 10[ ».س بمؤمن وال مسلم وال کرامۀیتنور فلیوما ولم یأربعون 

  «.ندارد یست و ارزشیبگذرد و از نوره استفاده نکند مؤمن و مسلمان ن

 یغ هم استفاده کرد و استعمال نوره الزامیتوان از ت یزائد م يبرطرف کردن مو يالبته برا

  .ستین

) ص( امبریصه وارد بر پیقب«: ت آمدهیدر روا، ح و حوقله استیتسب يریشگین پیدوازدهم

صه چطور شد یقب يا سپس فرمودند، بر او سالم کرد و به او خوشامد گفت) ص( امبریشد و پ

ام  ف شدم و خانوادهیام و سنم باال رفته و ضع ر شدهیرسول خدا پ يا صه گفتیقبي؟ که آمد

اآلن عاجز  یاهل عمل و عبادت بودم ول) ، ارزش شدم یها ب آن يبرا( گر تحمل مرا ندارندید

کار  من نفع داشته باشد و کم باشد چون من فراموش ياد بده تا برایبه من  يا چند کلمه، شدم

) ص( امبریصه دوباره تکرار کرد و پیقب)؟ تکرار کنی (فرمودند چه گفت) ص( امبریپ، شدم

فرمودند ) ص( امبریسپس پ، ن بار تکرار کردیسوم يصه برایو قبی؟ دوباره فرمودند چه گفت

صه از من حفظ یقباي  ،ستینکه به حال تو گرینمانده مگر ا یاه و گلیاطراف تو سنگ و گ

م یسبحان اهللا العظ، بعد از نماز صبح سه مرتبه بگو سبحان اهللا وبحمده، خود يایدن يکن برا



804 

 

و جذام و  ياز کور يشو یمن میا ییها را بگو نیاگر ا، وبحمده و ال حول وال قوة إال باهللا

  [11[ ». . .و فلج یسیپ

: ت آمدهیدر روا، شود یاست که بعد از حجامت انجام م ییکارها يریشگین پیزدهمیس

نا من قز أو یأو ثوبا ل، ا فالقها على محاجمکیفإذا اغتسلت من الحجامۀ فخذ خرقۀ مرعز«

اق االکبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب یوخذ قدر حمصۀ من التر، رهیغ

ئا من ذلک فتناوله بعد عرکه ناعما یفان لم تجد ش، االترجوان تعذر ذلک فشراب ، الفاکهۀ

ه یزمان الشتاء والبرد فاشرب عل یوان کان ف، ه جرع ماء فاتریواشرب عل، تحت االسنان

، فانک متى فعلت ذلک امنت من اللقوة والبرص والبهق والجذامی، العسل ین العنصلیالسکنجب

، از حجامتیی) شو یبدنت را می (کن یم که غسل یزمان«ی عنی] 12[ ».باذن اهللا تعالى

اندازه  رازآن و بهیا غیشم یا پارچه نرم از ابریمحل حجامت  ينداز رویرا ب يمرعز يا پارچه

وه مصرف یم ا با آبیحل کن و بخور و ) ع( ر و در شربت امام رضایاق اکبر بگیک نخود تری

ن یاول ا یکدام را نداشت چیاگر ه و) ا مرکباتیا پرتغال یبالنگ ( کن و اگر نبود با آب اترج

ر دندان یکه ز یاقین تریر دندان له کن و با آب ولرم بخور و اگر زمستان بود ایاق را زیتر

از  يشو یمن میا ين کار را کردیاگر ا، بخور یعسل ین عنصلیآن را با سکنجب ينرم کرد

  «.متعال يو بهک و جذام به اذن خدا یسیلقوه و پ

ز احتمال دارد یاك باشد و نیاحتمال دارد همان تر، محل بحث استست یاق چینکه تریا

 یعنصل نوع. شده است اق باشد که در آن از گوشت مار هم استفادهیدارو به نام تر یکه نوع

اگر از سرکه ، کنند یده و تند است و از آن سرکه هم درست میاست که کش ییاز صحرایپ

ن یبا توجه به ا. ندیگو یم ین عنصلیسکنجبن درست کنند به آن یعنصل و عسل سکنجب

  .دهد یر مییبرد و فقط طعم آن را تغ ین نمیت سرکه خواص عسل را از بیروا

ت خود به حضرت یدر وص) ص( امبریپ، عروس است يشستن پا يریشگین پیچهاردهم

ن تجلس واغسل یتک فاخلع خفها حیإذا دخلت العروس ب یا علی«: ندیفرما ین میرالمؤمنیام
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ها و صب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنک إذا فعلت ذلک أخرج اهللا من یجلر

بها یوتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن ال تص، . . . ن نوعاً من الفقریدارك سبع

ات شد کفش او  که عروس داخل خانه یزمان یعل يا«ی عنی] 13[ »تلک الدار یما دامت ف

ن آب را از دم در تا یو آب آن را جمع کن و ا يش را بشویو پاها ندیاور تا بنشیرا درب

و عروس . . . شود یهفتاد نوع فقر از خانه خارج م ين کار را کردیاگر ا، زیخانه بر يانتها

ها  يمارین بیکه در آن خانه است مبتال به ا یو تا وقت یسیشود از جنون و جذام و پ یمن میا

  «.شود ینم

سعۀ الجنب «: ندیفرما یم) ع( امام صادق، است) بانیگر( قهی يگشاد يریشگین پیپانزدهم

ا طرف یکنار ( پهلو يگشاد«ی عنی] 14[ ».االنف امان من الجذام یکون فی يوالشعر الذ

سعۀ الجربان ونبات «: گر آمدهیت دیو در روا ».از جذام است یمنیا ینیب يو مو) راهنیپ

إال واسع  یصیوال ترى قم: أما سمعت قول الشاعر: االنف أمان من الجذام ثم قال یالشعر ف

 ینیدن مو در بییقه و روی يگشاد) فرمودند) ع( امام صادق(«ی عنی] 15[ ».دیب والیالج

راهنم یپ ینیب ید نمیگو یکه مي؟ دیا سخن شاعر را نشنیسپس فرمودند آ، از جذام است یمنیا

  «.ن آن گشاد استیقه و آستینکه یمگر ا

  .25ص، خ صدوقیش، األعمالثواب  [1]

  .19ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [2]

  .79صي، ابن هبۀ اهللا الرّاوند، الدعوات [3]

  .364ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [4]

  .181صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [5]

  .188صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [6]

  .509ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .510ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]
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  .121ص، 2ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [9]

  .اء التراثیط داراالح، 89ص، 73جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [10]

  .220ص، خ صدوقیش، الخصال [11]

  .88ص، 13جی، طبرس ين نوریرزا حسیم، مستدرك الوسائل [12]

  .132ص، دیخ مفیش، االختصاص [13]

  .105ص، اتیابن سابور الز، طب األئمۀ [14]

  .479ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [15]
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  94/12/01 تره –ثفا  –قسط  –له یادامه بحث هل 103

  لهیادامه بحث هل

  .استله مانده یاز هل یبحث

ک بار یک هفته یا یک بار یه کردند که هر سه روز یامبر ص که توصیم از پیدار یتیروا

  .و درمان موثر است يریشگیشود در پ یمعلوم م. دیاه مصرف کنیله سیکبار هلیک ماه یا ی

  :ن ع آمده استیاز امام حس يگریت دیدر روا

ملع لَو  النَّاس  ا فیم لخُذْ لَجِ یالْه ابِهحنْ أَصلٍ مرَجقَالَ ل با وا ذَههنزا بِوهفَرِ لَاشْتَرَوالْأَص

لا[یهلْ بِهاکْتَح ا وانْخُلْه ا وقْهحاس فُلْفُلٍ و اتبح عبس و فْرَاءۀً صاگر مردم بدانند در  یعنی] 1لَج

ک دانه یاز اصحاب خود فرمود  یکیدادند و به  یست معادل وزن آن طال میله زرد چیهل

  .ها سرمه بکش اب کن و الک کن و با آنیله زرد و هفت دانه فلفل را آسیهل

  .اه مراد استیفلفل س

رسد ناخنک  یبه نظر م. د تجربه نشان دهدیچشم است و با يماریکدام ب ينگفته است برا

 یله زرد آنتیچون هل. کند یها و التهاب چشم را درمان م و گوشت اضافه در چشم و عفونت

مغز هم خوب است  يبرا. چشم هم خوب است يها یها و آلودگ عفونت يال است برایباکتر

  .باشد ین هم میو مل

  .کبار استیتوان خورد حداقل آن سه روز  یرا هر روز هم م) ا زرد(ی اهیله سیهل

رد یگ یمثانه است قرار م يها نیمرکب سه که درمان سنگ و ته نش ياه در دارویله سیهل

قرار ) دهان ییدندان و بدبو یسست( دندان ير و در دارویبواس يدر دارو. و درمان بلغم است

 يدیسف، صورت يزرد، پهلو درد، معده درد، نفس یو تنگ ينفس بلند يدر داروها. ردیگ یم

  .ردیگ یها قرار م سردرد و زخم، چشم

  .د وجود داردله زریاست که در آن هل یمختلف يداروها

  درمان با قسط
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ا خود یا ساقه و یشه یا ری (یاهیاند گ ها نوشته در کتاب. ات مدح شده استیقسط در روا

  .خوشبو است) اه استیگ

د رنگ ین که سفیریک نوع آن قسط ش. یکه در بازار وجود دارد چند نوع است یقسط

که در  ییایقسط تلخِ در يگریو د. رنگ و تلخ مزه است يا قسط تلخ که قهوه یکیو . است

  .محل بحث است که کدام قسط مراد است. ستیبازار ن

  .د استیها مف يماریب يات ذکر شده است که قسط درمان است و برایدر روا

  :ذکر شده است که یتیدر روا

که با آن درمان  يزین چیبهتر یعنی] 2زُ و الْقُسط[یالْحجامۀُ و الشُّون  بِه  تُمیرُ ما تَداویخَ

  .اهدانه و قسط استید حجامت و سیکن یم

ک ین قسط درمان یبنابرا. ها است يماریاست که درمان کل ب يزیف شونیقسط در رد

  .ستین يماریب

  :است ییایقسط در، ک نوع قسطیعرض شد 

که با آن درمان  يزین چیبهتر یعنی] 3[ يالْحجامۀُ و الْقُسطُ الْبحرِ  بِه  تُمیرُ ما تَداویخَ

  .است ییاید حجامت و قسط دریکن یم

اه یک گی ي شهیهمان قسط تلخ است و قسط تلخ ر ییایمعتقدند که قسط در یبعض

  .است ییایدر

  درمان چشم زخم

ک یدر جلد . معلول چشم زخم است يها يمارین است که قسط درمان بیدال بر ا یتیروا

ها تفاوت دارد هرچند از  يماریگر بیچشم زخم از نظر سنخ با د يها يماریم بیمطرح کرد

  :دیفرما ین جهت میبه هم. هستند یکینظر عوارض 

شما نبش قبر شود  ياگر برا یعنی] 4[ نیبِالْع  تُم أَنَّ أَکْثَرَ موتَاکُمیلَو نُبِش لَکُم عنِ الْقُبورِ لَرَأَ

  .اند ا رفتهیشما به سبب چشم زخم از دنن مردگان یشترید که بینیب یهمانا م
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ن یشود که ا یت استفاده مین روایاز ا. ها به جهت چشم زخم است يماریشتر بیب یعنی

  .کرد یتوان در قبر بررس یمطلب را م

ت از یروا. از مواد آن قسط است یکیدرمان چشم زخم که  ياست برا يب و بخوریترک

  :امام رضا ع آمده است

إِلَّا نَفْسه و منِ   لُومنَیالْحمامِ خَزَفَۀً فَحک بِها جسده فَأَصابه الْبرَص فَلَا  منْ أَخَذَ منَ

الَّذ اءنَ الْملَ مياغْتَس لَ فاغْتُس فَلَا یقَد ذَامالْج هابفَأَص نَیهلُوم  لنُ عب دمحقَالَ م هیإِلَّا نَفْس 

ه یغْتَسلُ فینِ فَقَالَ کَذَبوا یه شفَاء منَ الْعیقُولُونَ إِنَّ فینَۀِ یالْحسنِ ع إِنَّ أَهلَ الْمد یبِفَقُلْت لأَ

الزَّان رَامِ ونَ الْحم نُبیالْج الَّذ بالنَّاص يو  ثُم نْ خَلْقِ اللَّهکُلُّ خَلْقٍ م ا ومشَرُّه ویهیکُونُ ف ه

نَ الْعم فَاءیشالْع فَاءا شذَتَینِ إِنَّموعالْم و دمةُ الْحرَاءآینِ ق ینِ ویۀِ الْکُرْس  و طبِالْقُس خُورالْب و

د و مبتال به برص شود فقط یکه در حمام خود را با سفال بشو یکس یعنی] 5[ الْمرِّ و اللُّبان

باشد خود  يگریکه از غسل کردن شخص د یکند با آب که غسل یخود را مالمت کند و کس

نه آب غساله درمان است از چشم زخم فرمود دروغ گفتند یرا مالمت کند عرض شد اهل مد

ن حمام خود را یکه جنب از حرام است و زنا کننده و ناصب و هرهمه خلق خدا در ا یکس

ن یبقرائت حمد و معوذتهمانا درمان چشم زخم ؟ ن درمان چشم زخم استیند بعد ایشو یم

  .است یو بخور به قسط و کندر و مرمک یت الکرسیو آ

  .همان کندر ماده و قرمز رنگ و تلخ است يکندر بخور

عالج آن چه قبل و چه بعد از چشم ؟ ستیکنند درمان چشم زخم چ یسوال مها  یلیخ

ها معلول چشم زخم است  آن يماریکه احتمال است که ب يافراد. ن بخور استیخوردن هم

  .ن بخور را استفاده کنندید ایمانند سرطان خون با

زند که دود یآتش بر يبخور را رو. قرائت را انجام دهند و بعد از آن بخور انجام دهند

  .ن کار را انجام دهندیحداقل سه بار ا. ردیمار را بگیکند و فرد ب
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رسد که قسط  یکه به نظر م ییایرو قسط د یو قسط عرب يقسط هند: قسط سه نوع است

  .کند ینم یدر بخور استفاده از قسط مهم است و نوع آن فرق. است ییایهمان قسط در يهند

  ثفا

  :آمده است یتیدر روا

 لَم و اءکُلِّ دل اءود هیالثُّفَّاءثْلانُ بِمالضَّرَب و مرالْو اوها  يماریثفاء درمان همه ب یعنی] 6[ د

  .شود یو ورم و ضربان به مثل ثفاء درمان نم. است

  .شود یورم شامل غده هم م یدر زبان عرب

د خردل یگو یم يگریاست و د یاصرار دارند تخم شاه یبرخ؟ ستیست ثفاء چیمعلوم ن

  .میکن یما در درمان سرطان از هر سه استفاده م. ان استیاند که زن شتر قائلیاست و ب

  :مده استان آیدرمورد زن یتیدر روا

 زوالْج و رِقَانِیالنَّانْخَواهح  اسویالْب انِ الرِّیرَ ویطْرُد و یح نَ ونَانِ اللَّوسیح ةَ ودعخَشِّنَانِ الْم

کنند و رنگ  یح را قطع میسوزانند و ر یر را میان و گردو بواسیزن یعنی] 7[ سخِّنَانِ الْکُلَىی

  .کنند یه را گرم میکنند و کل یمعده را زبر مکنند و  یکو میرخسار را ن

ان یم ثفاء زنیاگر گفت. خاص ندارد يماریک بیکه اختصاص به  ین درمان عمومیبنابرا

  .ت ذکر شده استین روایکه در ا ییها يماریها است عالوه بر ب يماریاست درمان کل ب

  قه مصرف ثفاءیطر

توده و ورم به . شده آن را بخورنداب یآس يک قاشق مربا خوریصبح و شب به اندازه 

  .کند یرا آب م یطور کل

  جاتیدرمان با سبز

  .دارند یکه درمان عموم یجاتیسبز

  تره
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تواند  ینم يا يچ سبزیسه کرد و هیتوان با آن مقا یرا نم يچ سبزیاست و ه ين سبزیبهتر

ت نان نسبت به ها نسب يه سبزید تره نسبت به بقیفرما یات میرا در ورایز. ن آن باشدیگزیجا

گر ید يتواند انسان را از غذاها یتواند به نان اکتفاء کند و نان م یانسان م. ه غذاها استیبق

  .از کندین یب

  :کند یامبر ص نقل میاز پ ینیرا کل یتیروا

 یالْبقُولِ کَمثَلِ الْخُبزِ ف یفَإِنَّ مثَلَه ف  ذُکرَت الْبقُولُ عنْد رسولِ اللَّه ص فَقَالَ کُلُوا الْکُرَّاثَ

د یجات شد فرمود تره بخوریامبر ص صحبت از سبزینزد پ یعنی] 8[ سائرِ الطَّعامِ أَو قَالَ الْإِدام

که با نان  ییزهایگر چیا در دیگر غذاها است یجات مثل نان در دیچراکه مثال او در سبز

  .شود یخورده م

  :دیفرما یم يگریت دیروا

نَاما الْکُرَّاثُ سهأْسر قُولِ ورِ الْأَشْ  الْبائلَى سزِ عقُولِ کَفَضْلِ الْخُبلَى الْبع فَضْلُه یوف و یاء ه

ه رَکَۀٌ ویب قْلَتقْلَۀُ الْأَنْبِ یبب یولقَب کَأَنِّ یاء و آکُلُه و هبأَنَا أُح یو ف هاتنَّۀِ  یأَنْظُرُ إِلَى نَبرُقُ یالْجب

جات تره است و فضل تره بر ین و سر همه سبزیکوهان و باالتر یعنی] 9ورقُه خُضْرَةً و حسناً[

من و  ياست و آن سبز یزها است در آن برکتیگر چینان بر د يجات مانند برتریه سبزیبق

ا به بوته آن در یوخورم و گ یاء قبل از من است و من آن را دوست دارم و آن را میانب يسبز

  .زند یبرق م ییبایو ز يکنم که برگ آن از سبز یبهشت نگاه م

  :آمده است يگریت دیروا

 یه قَطْرَةٌ منَ الْجنَّۀِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فیقْطُرُ علَیالْهِنْدبا  یقُولُونَ فیعبد اللَّه ع إِنَّهم  یقُلْت لأَبِ

ا قَطْرَةٌ فَفبیالْهِنْد  ت  الْکُرَّاثیبه امام صادق ع عرض کردم مردم درمورد کاسن یعنی] 10[ س 

است در تره شش  يا قطره یاز بهشت است فرمود اگر در کاسن يا آن قطره يند که رویگو یم

  .قطره است
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د در آب بهشت غوطه یفرما یم یت سومیگر هفت قطره آمده است و در روایت دیدر روا

  .شود یور م

  تره یدرمانت یخاص

فَقَالَ کُلْه نِ الْکُرَّاثع ع اللَّه دبو علَ أَبئفَإِنَ  س  یفالٍ   هصخ عبیطَیأَر ۀَ والنَّکْه الرِّیب یطْرُد اح

 یواسوالْب عنَهیقْممنْ أَدمذَامِ لنَ الْجانٌ مأَم وه سوال درباره تره از امام صادق ع  یعنی] 11[ رَ و

باد معده را طرد ، کند یدهان را خوشبو م: ده استیشد فرمود تره بخور چراکه در آن چهار فا

  .کند و امان از جذام است یر را قطع میکند و بواس یم

ال یباکتر یاز در لحظات اول دهان را بد بو کند اما چون آنتیالبته ممکن است تره مانند پ

  .کند یاست به مرور زمان دهان را خوشبو م

  :آمده است يگریت دیدر روا

امٍ یفَقَالَ أَطْعموه الْکُرَّاثَ ثَلَاثَۀَ أَ  طُحالٌ  لَ بِهیالْحسنِ ع فَسأَلَ عنْه فَق یاشْتَکَى غُلَام لأَبِ

اظم طحال دارد به امام ک يماریشد ب یکه گفته م یغالم یعنی] 12فَأَطْعمنَاه فَقَعد الدم ثُم برَأ[

  .م و خوب شدین کار را کردید ایگو یم يد راویت کرد فرمود به او سه روز تره بدهیع شکا

  .د استیاو مف يمقعد است درمان طحال برا يزیکه اسهال به همراه خونر یکسان

ي) ا گوسفندی يگاو( درمان طحال تره را در روغن زرد يد برایفرما یگر میت دیروا

  .سرخ شود

  :کند یرا ام سلمه نقل م يگریت دیروا

أَراك مصفَرّاً قُلْت نَعم قَالَ کُلِ  یت أَبا الْحسنِ ع فَقَالَ لیدةً فَأَتَینَۀِ شَکَاةً شَدیبِالْمد  تیاشْتَکَ

دم یسخت شدم و نزد امام کاظم ع رس يمارینه بیدر مد یعنی] 13[ الْکُرَّاثَ فَأَکَلْتُه فَبرَأَت

د خوردم و خوب یگو یم ينم عرض کردم بله فرمود تره بخور راویب یرا زرد م فرمود رنگت

  .شدم
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کند و صفرا را از  یاد مین است که خون بدن را زیا يصورت به معنا يبرطرف شدن زرد

صورت  يزرد يمقعد و برا يزیطحال و خونر يبرا. است يزیقطع کننده خون ر. برد ین میب

  .کند یرا قطع م يزین تره خونساز است و خونریبنابراه شده است یتره توص یو کم خون

  .گر تره آمده استید يقرص خون و خونساز و داروها يدر داروها

ا خام یگرم تره پخته  200تا  150 يروز. د کننده پالکت خون استیقت تولیدرحق

  .میکن یه میتوص

  .م خواندیم که بعدا خواهیسه نوع تره دار

  .د نباشد چون تره آهن داردید مفیاد است شایها ز خون آن ماژور که آهن یتاالسم يبرا

  نکته اول

  ؟ستیراز درمان تره چ

پالکت . بات خون مانند پالکت استید کننده خون و بعض ترکینکه تره تولیل اول ایدل

  .کند یشود و صورت را سرخ م ید گلبول قرمز هم میکند و سبب تول یرا قطع م يزیخونر

ن افراد ین ایخون است بنابرا يادیاز منشا فشارخون ز یکیکه فشار خون دارند  يافراد

  .د در مصرف دقت کنندیبا

تره در آب بهشت غوطه ور . تره است يرو یبهشت يها ن است که قطرهیراز دوم ا

ن ین باالتریآورد و ا یها است و اعتدال طبائع م يماریدرمان کل ب یچون قطره بهشت. شود یم

  .است یمتحالت سال

نکه به تعدد نقل اکتفاء یستند مگر ایدارند معتبر ن یبهشت ي که داللت به قطره یاتیسند روا

  .میکن

نان باشد یست که قابل اطمید نیباشد و بع یم یمعتبر مانند محاسن و کاف يها اما در کتاب

  .نمیب یا تره را در بهشت مید گویفرما یامبر ص میاست که پ یتیآن هم روا ي و نشانه

  :کند ینقل م یبهشت يها درباره قطره یبرق
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ا حنَانُ لم لَا تَأْکُلُ ی یعبد اللَّه ع علَى الْمائدةِ فَملْت علَى الْهِنْدبا فَقَالَ ل یکُنْت مع أَبِ

نْکُمع اءا جمل ا  الْکُرَّاثَ فَقُلْتنَ الرِّویما یۀِ فم ا قَالَ وبالْهِنْد يالَّذ نَّا فع اءیج إِنَّه قَالَ قُلْت ه

ف آکُلُه یفَعلَى الْکُرَّاثَ إِذاً سبع قُلْت فَکَ یومٍ قَالَ فَقَالَ لیکُلِّ  یه قَطَرَات منَ الْجنَّۀِ فیقَطَّرُ علَی

خوردم  یسر سفره با امام صادق ع بودم از کاسن یعنی] 14[ قَالَ اقْطَع أُصولَه و اقْذف رءوسه

از شما است که درباره  یاتیعرض کردم به جهت روا يخور یا حنان چرا تره نمیفرمود 

 يعرض کردم همانا هر روز رو؟ ز از ما نقل شده استیفرمود چه چ. وارد شده است یکاسن

زد عرض کردم یر یره متره هفت قط ين جهت رویزد فرمود از ایر یاز بهشت م يا آن قطره

  .د و سر آن را جدا کنیچگونه تره را بخورم فرمود ته سف

تره هفت قطره  يک قطره است روی یکاسن يد که اگر رویفرما یت امام مین روایدر ا

. کند یرا نف یبهشت ي د امام خواسته باشد قطرهیجاد کند که شاید ایر تردین تعبید ایشا. است

د خود بداند آنچه را یچون امام با. وارد شده است يزیپرسد چه چ ینکه امام میعالوه بر ا

  .درباره تره است

د مطلب یتمه ينقل شده است برا یدرباره کاسن يزینکه چه چید سوال امام از ایشا

  .تره باشد يرو یبهشت يها قطره

 مانند آنچه که در آن. ستیها ن د در آنین تردیگر هم وجود دارد که ایات دیالبته روا

  .است یبهشت ي آن قطره يد چون روید تره تکان ندهیفرما یم

  نکته دوم

  شستن تره

  :ات درباره شستن تره مختلف استیروا

ه السماد فَقَالَ لَا یلَ إِنَّ فیکَما هو فَق  الْبستَانِ  منَ  الْکُرَّاثَ  أْکُلُیرأَى أَبا الْحسنِ بِخُرَاسانَ 

امام رضا ع را در خراسان در حال خوردن  ي] فرد15ر[ید للْبواسیء و هو ج یمنْه شَعلَقُ بِه ی
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 یوانیعرض شد به آن کود ح. خورد ید که تره را به همان حال و بدون شستن میتره از باغ د

  .د استیر مفیبواس يچسبد و تره برا یاز کود به تره نم يزیفرمود چ. اند داده

  :دیفرما یگر میت دیاما در روا

امام رضا ع را  یعنی] 16أْکُلُه[یغْسلُه بِالْماء فَیفَ  بِأُصوله  الْکُرَّاثَ  قْطَعیالْأَولَ   ت أَبا الْحسنِیرأَ

  .خورد یشست و م یکند و با آب م ید میشه سفیکه تره را با ریدم درحالید

  .د آن مورد تعارض استیخوردن ساقه سف يگریمسئله شستن و د یکیت ین روایدر ا

د آن دارد سهل بن یت دوم که اشاره به شستن تره و خوردن آن با ساقه سفیدر سند روا

توان  ین میدانند بنابرا یآن را معتبر م یعنی "السهل سهل یاالمر ف"اد دارد که فقها فرمودند یز

  .گفت سند معتبر دارد

 يتوان شست و برا یم يبه عنوان سبز. ود خوردش ین تره را شسته و نشسته میبنابرا

  .است یبهشت يها ن قطرهید و درمان آن در همیدرمان نشسته بخور

  نکته سوم

  انواع تره

  :تره سه نوع است

در عراق  یدم ولیران ندیدر ا. ازچه قرمز رنگ داردیآن پ ياست که انتها يا نوع اول تره

  .ماند یازچه میه پیآن شب ي شهیکه ر یتره شام. و شام وجود دارد

ات آمده است یدر روا. د رنگ استیآن سف يکه انتها يا تره. است ینبط ي نوع دوم تره

 ي ران و عراق سکونت دارند منطقهیاست که در مرز ا ینبط قوم. خوب است ینبط ي تره

گفتند  یم به آن عراق عجم میکه امروز وجود دارد قد یاراک. ن سکونت دارندین العراقیماب

  یشیها مانند زنان قر نکه زنان آنیا یکیت دارند یها دو خصوص ینبط. درمقابل عراق العرب

  .د استیآن سف ي شهیاست که ر يا ها تره آن ي نکه ترهیگر اینند و دیب یض میسال ح 60
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ت یو در روا ید تره نبطیفرما یم یتیدر روا. ن نوع تره را سفارش کردندیدر داروها ا

  .است یکیشودکه هردو  ید که معلوم مید تره سفیرماف یگر مید

  .است ینبط ي ن ترهیران موجود است همیکه االن در ا يا تره

ن معلوم یدهند بنابرا یچون به آن کود م یو تره کاشتن یباغ ي ات آمده است ترهیدر روا

  .مراد است ینبط ي شود مراد همان تره یم

د یشتر درمان و دارو است البته شایست و بین یتره خوراک. است ینوع سوم تره کوه

 یمعمول يها تر از تره يد قویشا. ندیگو یبه آن مله م. نداشته باشد يانسان مصرف کند ضرر

  .ندارد یند قوتیگو یهم م یباشد بعض

  .86صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]

  .33صي، مستغفری، طب النب [2]

  .103ص، 1ج، جمهور یابن ابی، الئال یعوال [3]

  .121صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [4]

  .503ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  .244ص، 63صی، مجلس، بحاراالنوار [6]

  .191صی، طبرس، مکارم االخالق [7]

  .365ص، 6جی، نیکلی، الکاف [8]

  .513ص، 2جی، برق، المحاسن [9]

  .510ص، 2جی، برق، المحاسن [10]

  .510ص، 2جی، برق، المحاسن [11]

  .511ص، 2جی، برق، المحاسن [12]

  .511ص، 2جی، برق، المحاسن [13]

  .513ص، 2جی، برق، المحاسن [14]
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  .512ص، 2جی، برق، المحاسن [15]

  .513ص، 2جی، برق، المحاسن [16]
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  94/12/08 یکاسن –شن یآو –له یشنبل 104

  لهیشنبل

 یات معرفیداروها در روا يک سر. یله استیشنبل یمهم طب اسالم ياز داروها یکی

  :یمک يمانند سنا. کنند یها مقابله با طال م ت آنیها و مقدار اهم ف آنیتعر يشده است و برا

ا فم النَّاس ملع ثْقَالَ یلَوبِم نْهثْقَالٍ ملُوا کُلَّ منَا لَقَابنْ  نِیالسب  مر مردم اگ یعنی] 1[ ذَه

  .دادند یم ينه هرمثقال آن را با دومثقال طال برابریدر سنا هست هرآ يزیدانستند چه چ یم

 يله نصف سنایمت و ارزش شنبلید استفاده بشود قیشا. له استین موارد شنبلیاز ا یکی

  :است یمک

تأُم لَمتَع ۀِ فَلَولْبا بِالْحواویتَد ف ما لَهبا[ یما ذَههنزبِو لَو ا وا بِهواوۀِ لَتَدلْبخود را با 2الْح [

له وجود دارد همانا با آن یز در شنبلیدانستند چه چ ید اگر امت من میله درمان کنیشنبل

  .دادند یکردند اگرچه به مقدار آن طال م یدرمان م

نکه یکنند به ا یف میرا تعر يزیچ یگاه. جاد اعتقاد در اذهان مردم استیا ين در راستایا

  .دهند یم يآن را با طال برابر يزیف چیتعر يبرا یکند و گاه یمرگ را دفع م

له زرد یله و هلیاه سنا و شنبلیچهارگ. است یطالئ ين سنخ داروها داروهایر من از ایتعب

 یتیق کرد که چه خصوصیشود تحق یم. ات با طال مقابله داده شده استیو بنفشه که در روا

  .اهان نهفته استین گیدر ا

ها است معلوم  يماریله درمان است اما درمان کدام بیشود شنبل یت استفاده مین روایاز ا

سخت مانند سرطان و ام اس و  يها يماریاهان درمان بین گیرسد ا یبه نظر م یول. ستین

  .جذام و کبد و قلب باشد

چون فرموده با . اخته نشده باشدکه در آن زمان شن ییها يماریرسد درمان ب یبه نظر م

 ییها يمارین است که درمان بیبنده برداشتم ا يماریکند اما نفرموده کدام ب یم يطال برابر

  .ستیاست که هنوز شناخته شده ن
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شود  یچگاه کاسته نمین است که ارزش طال هیکنند به جهت ا یم ينکه با طال برابریا

  .ز ارزشمند هستندیشرفت علم نیبا وجود پز درهر زمان و یاهان نین گین ایبنابرا

  .باشد که صعب العالج باشند ییها يمارینده درمان بیآ يها د در زمانیشا

. ن زمان درمان نداردیقند در ا. د استیبحث کنترل قند مف يم برایکه انجام داد یقاتیتحق

 يها بیبرگ آن آس یحت. شود یله درمان مین باشد با شنبلیازمند به انسولیکه ن يفرد یحت

  .کند یرا رفع م یینایو قلب و مغز و ب یه و جنسیقند مانند کل

  .د استیمشکالت مفاصل مف يا برایسم دارند یکه رمات یکسان ير برایله با انجیشنبل

  :آمده است یتیدر روا

تَأْخُذُ   الْمفَاصلِ یو الْإِبرِدةِ ف الشَّابِکَۀِ و الْحامِ  حِیمنَ الرِّ  قُولُیسمعت أَبا الْحسنِ الْأَولَ ع 

ت کَف ۀٍ ولْبح ینٍ یکَفا فمخُهتَطْب و اءا بِالْممرُهیابِسٍ تَغْم رٍ نَظدفِّیقتُص یفَۀٍ ثُم  ثُم رِّدتُب ثُم

 هیتَشْرَب بتَغ ماً وأَیو امتَم نْهم تَّى تَشْرَبماً حوِیوحٍ رقَد رقَد کدم از امام یشن یعنی] 3[يام

له و یک کف شنبلیمفصل اندازه  يفرمود از درد مفاصل و خلط نارس و سرد یکاظم ع م

ز و صاف یشود در قابالمه تم یر خشک در آب قرار داده شود و پخته میک مشت هم انجی

ک یتمام روزها به اندازه نکه یشود تاا یان خورده میک روز در میشود و  یشود و سردم یم

  .ظرف پر مصرف شود

د به یوان مصرف شود بایم لین ياگر روز. است يوان امروزیات به اندازه دو لیقدح در روا

  .مدت هشت روز مصرف بشود

  .ات وارد نشده و الکل هم داردیم و در روایات را قبول نداریعرق

  .له استیت مراد برگ شنبلین روایرسد در ا یبه نظر م

  .گر درمان استید يها يماریمفاصل و ب يسم و التهاب مفاصل و سردیرمات يبرا

توانند خم  یگر نمیکند و د یها را کالعدم م که آنیکند تاجائ یر میمفاصل را درگ یعنیح یر

  .شوند
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  .له آمده استیگر درباره تخم شنبلیت دیروا

  شنیآو

در . ب نداردیک ترکیبه  شود و اختصاص یاز داروها وارد م یلیب خیشن در ترکیآو

  .گر وارد شده استید يب هضم کننده و بلغم و داروهایترک

  .اندیرو یشن پرز معده را میآو یعنی] 4زِئْبِرَ الْمعدة[  نْبِتیأَنَّ الصعتَرَ 

 يزیتنها چ. د پرز داشته باشدید صاف باشد و بایشود که معده نبا یات استفاده میاز روا

  .شن استیشود آو یمعده مش یکه باعث رو

ها درمان  يماریاز ب یلین اگر معده سالم باشد خیاست بنابرا يماریچون معده خانه ب

  .شود یم

  :فرمود یر ع است و میحضرت ام يشن دارویات آمده است که آویدر روا

ی  إِنَّهیصیرُ ف لِ الْقَطلًا کَخَمةِ خَمدعوِیالْمر تَرَ   يفَۀِ وعة[یأَنَّ الصدعغُ الْمبشن در یآو یعنی] 5د

  .کند یم یشن معده را دباغیت شده است که آویو روا یشود مانند پرز قال یمعده پرز م

  .د استیهضم غذا و چرخش غذا مف يبرا. معده مطلوب است يشود پرز برا یمعلوم م

کنند باعث  یم یکه دباغ یمعده نرم و نازك و محکم باشد مانند چرم یعنیمعده  یدباغ

  .شود یاد شدن عمر آن میمحکم شدن و ز

اهدانه یان و سین است که با زنین حالت آن ایشود و بهتر یو دم کرده خورده م ییبه تنها

  .خورده بشود

  :آمده است يگریت دیروا

  .دیرو یمعده م ين پرزهایشن بیآو یعنی] 6[زِئبزِ] الْمعدة[  نَیب  نْبِتیأَنَّ الصعتَرَ 

  .ت رخ داده استین روایدر ا یفیرسد تصح یالبته به نظر م

  :آمده است يگریت دیدر روا
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] به امام کاظم ع از رطوبت 7[ قیستَف السعتَرَ علَى الرِّیرطُوبۀً فَأَمرَه أَنْ   هیأَنَّه شَکَا إِلَ

  .شن خشک مصرف کنیت شد امر فرمود در ناشتا آویاشک

  .هم درمان است ییشن به تنهاین آویبنابرا

  :امبر ص آمده استیاز پ يگریت دیدر روا

اض و طَعاماً لَه غَائلَۀٌ و یستَفُّها إِذَا أَکَلَ الْبیالسعتَرِ و الْحبۀِ السوداء فَکَانَ   أَنَّه دعا بِالْهاضُومِ

ء  یتُه ما أَکَلْت منْ شَیإِذَا تَغَاد یقُولُ ما أُبالیفْتَتح بِه الطَّعام و یشِ و یجعلُه مع الْملْحِ الْجرِیکَانَ 

 یو ویقُولُ هيقَو  ةَ ودعنَ اللَّیالْمانٌ مأَم وه و لْغَمالْب ة[قْطَعشن و یان و آویزن یعنی] 8قْو

دنبه و  یمثل پ يدیکه سف یخوردند زمان یاهدانه را خواستند و بعد از غذا خشک میس

ا یآن را با نمک در. خوردند ین میسنگ يا غذایخوردند  یدماست میتخم مرغ و شا يدیسف

و . ندارد که غذا چه باشد یتین را بخورم اهمیفرمود اگر ا یو م. کردند یل میدر اول غذا م

  .لقوه است يماریاز ب يریشگیکند و پ یکند و بلغم را قطع م یت میفرمود معده را تقو یم

قبل از ) اهدانهیشن و سیآو، انیزن، نمک( ب چهارگانهین ترکیامروزه مناسب است که از ا

  .طعام استفاده بشود

  :دیفرما یگر میت دیروا

فَقَالَ السعتَرُ و الْملْح و النَّانْخَواه و  یلَ لَه ما هیو لَا تَضُرُّ فَق  لْبصرَ و تَنْفَعاء تَجلُو ایأَربعۀُ أَشْ

نَ فَقعتَمإِذَا اج زوأَیالْجل و یشَ يلَ لَه  زوالْج و نَ فَقَالَ النَّانْخَواهعتَمۀُ إِذَا اجعبالْأَر هذه لُحتَص ء

سخِّنَانِ الْکُلَى و السعتَرُ یخَشِّنَانِ الْمعدةَ و یحسنَانِ اللَّونَ و یح و یطْرُدانِ الرِّیرَ و یحرِقَانِ الْبواسی

 لْحالْم انِ الرِّیویطْرُد و نِ الْفُؤَادع یاح و ددانِ السیفْتَح و لْغَمرِقَانِ الْبیحانِ الْمرد و انِ یطَیاءب

 ۀَ ویلَیالنَّکْه ةَ ودعانِ الرِّینَانِ الْمبالْخَبِیذْه یاح نَ الْفَمِ وانِ الذَّکَر[یثَۀَ ملِّبز یچهارچ یعنی] 9ص

فرمود ؟ ستیچ  عرض شد آن. ده دارد و ضرر نداردیآورد و فا یچشم م یاست که روشن

ر را یان و گردو بواسیفرمود زن؟ دارند يا دهیاان و گردو عرض شد چه فیشن و نمک و زنیآو

کنند و  یکنند و معده را زبر م یبا میکنند و رنگ صورت را ز یسوزانند و باد را طرد م یم
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ها را باز  یکنند و گرفتگ یشن و نمک بادها را از قلب طرد میکنند و آو یها را گرم م هیکل

کنند  یکنند و معده را نرم م یدهان را خوشبو مسوزانند و مدر هستند و  یکنند و بلغم را م یم

  .کنند یبرند و آلت را سفت م ین میو التهابات دهان را از ب

  .دارد يادیشن و نمک قبل از غذا فوائد زیاستفاده از آو

دا یا اگر شکم نفخ پیگو. شود یدرد و التهاب و باد و نفخ استعمال م ياح به معنایکلمه ر

  .رد و برطرف کردن نفخ برطرف کردن درد قلب استآو یقلب فشار م يکند رو

  .ن دارند درمان استیه و دفع پروتئیکل يکه مشکل فشار خون و کم کار یکسان يبرا

کبد و  يادرار و مجار يها اعم از رگ و مجار یراه بشته شده شامل همه گرفتگ یگرفتگ

  .شود یره میغ

باشند چون  يست که مساوینشن و نمک الزم یآو یاست ول يان و مغز گردو مساویزن

  .مصرف دارد يبرا ینمک اندازه مشخص

د است که درمان یبع یول. افتد یه کار مید و کلیآ ین مییباخارج شدن ادرار فشار خون پا

  .پروستات باشد

ج را ذکر یک هویدر جلد . د استیمف يعمل همبستر يشود برا یچون سبب نعوظ م

  .میکرد یهم خوب بود که ذکر مشن ونمک را ینم که آویب یم اما میکرد

کند عالوه بر  یها را درمان م يماریک سوم بیشن چون بلغم را درمان کند یآو

  .که به طور خصوص ذکر شد ییها يماریب

ف هتطُوبر و هودمجفَل دامج ارِدب وه یو  هاعبهیطمجِس بلغم سرد و  یعنی] 10[ کُونُ فَنَاء

  .رطوبت و جمودش هالك جسم است يجامد است و برا

 يکند جلو یشن چون بلغم را دفع میان آوین بیشود و با ا ین بلغم سبب موت میبنابرا

  .ردیگ یمرگ را م

  .شود یها م يماریرطوبت هم خود سبب انواع ب
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  .که بعد از آن آب نخورند یخرما هم درمان رطوبت است به شرط

از  یلیشود که در درمان خ یر ع است استفاده میحضرت ام يشن داروین که آویا

ر ع شده یشاخص حضرت ام ينکه دارویکرد تاا یشن استفاده میها حضرت از آو يماریب

  .است

ت دارو چراکه معده خانه تمام یاثبات عموم ياست برا ین که درمان معده است کافیهم

  .ها است يماریب

د با تجربه ثابت یبا. مین مورد نداریدر ا یتیاست اما روا دیسرفه هم مف يند برایگو یم

  .بشود

  .د شده استیآن تاک يات رویشن بهتر است چون در روایمصرف خشک آو

  یکاسن

. آن است يرو یبهشت يها گر قطرهیف دیکنند و ط یم ياز داروها با طال برابر یفیط

  .است یکاسن یبهشت ياز داروها یک. یعجوه يمانند خرما

  .زدیر یآن م ياز بهشت رو يا ات آمده است که هر روز قطرهیروادر 

 شن دارو و باذروجیآو، امبر صیپ يشن سبزیو آو یات آمده است که کاسنیدر روا

شن ین که آویهم. حضرت زهرا س است يخرفه سبز، ر عیحضرت ام يسبزی) حان کوهیر(

که انتخاب  يزیموجود است چن یامبر ص چون بهتریپ. کند یت میامبر ص است کفایپ يسبز

  .ن استیکند بهتر یم

  :امبر ص آمده استیت پیدر روا

  .زند یدر بهشت بال بال م یا کاسنیگو یعنی] 11الْجنَّۀِ[ یالْهِنْدباء تَهتَزُّ ف  أَنْظُرُ إِلَى  یکَأَنِّ

  .ت درباره بادمجان هم آمده استین روایمانند ا

  :ر ع نقل شده استیاز حضرت ام
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یلَعنَّۀ[  کُمنَ الْجم أُخْرِج فَإِنَّه اءبچرا که از بهشت آورده  یبرشما باد کاسن یعنی] 12بِالْهِنْد

  .شده است

  .است یکاف یت در مدح کاسنین روایهم

  :ندیفرما یگر میات دیروا

 یعنی] 13ها منْ ماء الْجنَّۀ[یإِلَّا و ف س منْها منْ ورقَۀٍینْفَض فَإِنَّه لَیرِ أَنْ یکُلُوا الْهِنْدباء منْ غَ

نکه در آن از آب یست مگر ایاز آن ن یچ برگید چراکه هیرا بدون تکان دادن بخور یکاسن

  .بهشت وجود دارد

  :ر ع استیگر از حضرت امیت دیروا

 احٍ إِلَّا وبنْ صا مفَم اءبلَیکُلُوا الْهِنْدنَ اینْزَلُ عقَطْرَةٌ م نَّۀِها فَلَا  - لْجوهفَإِذَا أَکَلْتُم

شود  یاز بهشت نازل م يا د چراکه در هر روز برآن قطرهیبخور یکاسن یعنی] 14تَنْفُضُوها[

  .دیپس درهنگام خوردن آن تکانش نده

  :دیفرما یامام صادق ع م

 یپدرم امام باقر ع هنگام خوردن کاسن یعنی] 15[ إِذَا أَکَلْنَاه  نَنْفُضَه  نْهانَا أَنْیع  یو کَانَ أَبِ

  .فرمود یم یما را از تکان دادن آن نه

مراد از بهشت ؟ دیآ یم يا از بهشت به چه معنا است و چگونه از بهشت قطره يا قطره

است که  یقت برزخیاست که در حق ینیا بهشت زمیا جنت الخلد است یکدام بهشت است آ

  ؟برند یمومنان در آن به سر م

. بهشت است يها زد که از سنخ قطرهیر یآن م يرو يا ن باشد که قطرهیمراد اد یشا

د یشا. ها است یها و آلودگ از کثافت یجلگه سر سبز که خال يبه معنا یبهشت در زبان عرب

  .ن باشدیمراد ا

است و  ییاست و سبب درمان نازا يریشگیات ذکر شده است که به عنوان پیدر روا

  .سبب پسر شدن فرزند است
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  سوال

. مانده است یها به صورت چاله باق جوش يجوش صورت داشته است اما جا یخانم

  ؟ستیدرمان آن چ

  جواب

ن یکند و اثر جوش را از ب یصاف کننده را ادامه بدهند که به مرور صورت را صاف م

واقعا صورت را صاف و . دد استفاده کنیبا یاد چه بسا ده قوطیبه مقدار ز یبرد منته یم

  .کند یشفاف م

 یتین خصوصید است که چنیدر کنار مصرف صاف کننده خون استفاده از روغن بنفشه مف

  .دارد

  .ستیر نیتاث یصورت هم ب يدن عسل رویمال

  .ره را بجوشانند و صورت را با آب آن بشورندیره زیآب ز

  سوال

  د اما ناخنک بزرگ تر شدید سرمه نوشادر استفاده کنیناخنک چشم فرمود يبرا

  جواب

اب کنند و با عسل مخلوط کند و در چشم یاگر سرمه نوشادر اثر نکرد انغوزه را آس

  .شود یبکشند انشاءاهللا برطرف م

  سوال

  رود ین نمییهفت سال است که بدون آب غذا پا یشخص

  جواب

ا به ا هفت خرما هر خرمیا پنج یسه . ن شخص آب دهانش کم استیرسد ا یبه نظر م

ا یباشد  ید در گلو مشکلیاگر برطرف نشد شا. وان آب بعد از آن مصرف کنندیم لیاندازه ن

  .د استیاستفاده جامع با آب عسل مف. ف شده استیضع يعضله مر
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  سوال

ه به مثانه مسدود یکل يمعلوم شده است مجار یاست که با سنو گراف ينوزاد پنجاه روز

  .افتد یها از کار م هیمان نشود کلشده است و گفته شده است که اگر در

  جواب

د است یش که عالوه بر آن مدر هم هست مفیسدد بخصوص نمک با آو ياستفاده از دارو

  .ز موثر خواهد بودین مرکب سه نیدر کنار ا

  .زند تا بتواند نوزاد مصرف کندیآن نمک بر يشن را دم کنند و رویتوانند آو یم

  سوال

  ؟ستیدن آب کمر نظرتان چیدرباره کش؟ ستیدرمان فشار مغز چ

  جواب

ح شده است که حجامت سر و حجامت یت تصریدر روا. ن درمان حجامت سر استیبهتر

  .هم دارد يگرید يها د درمانیشا. کند یها کم م کمر فشار را از سر و چشم

مواجه  ین افراد با مشکالتینوعا ا. است یرسد کار خطرناک یدن آب کمر به نظر میاما کش

  .شوند یم

  .188صی، طبرس، مکارم االخالق [1]

  .245ص، ابن اشعث، اتیجعفر [2]

  .191ص، 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  .516ص، 2جی، برق، المحاسن [4]

  .594ص، 2جی، برق، المحاسن [5]

  .218ص، 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [6]

  .375ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  .187صی، طبرس، مکارم االخالق [8]
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  .191صی، طبرس، مکارم االخالق [9]

  .54ص، امام رضا ع، طب الرضا ع [10]

  .180ص، 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [11]

  .180ص، 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [12]

  .185ص، 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [13]

  .184ص، 25جی، حرعاملخ یش، عهیوسائل الش [14]

  .508ص، 2جی، برق، المحاسن [15]
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  94/12/09برگ چغندر  – یادامه بحث کاسن –هوش  يدارو 105

  هوش يدارو: دارو یمعرف

  .ت هوش استیتقو يدر مرحله دوم برا. است یضعف جنس يشتر برایهوش ب يدارو

 يبود اما در عمل معلوم شد برا یت جنسیتقو يم براین دارو را درست کردیکه ایزمان

  .ت هوش استیتقو

 يگذارد و برا یر میتاث یلیم ساعت قبل از امتحان مصرف کند در نمره او خین یاگر کس

  .است یخوب يهم دارو یمشکل ضعف جنس

تخم ) چهار واحد( جیتخم هو) چهار واحد( بذرکتان) دو واحد( گزنه) ک واحد(ی سونیان

 خردل) دو واحدی (ر ترکیاگ) چهار واحد( لیزنجف) سه واحد( شقاقل) چهار واحدی (شاه

دو ( تخم شلغم) چهار واحد( ایجوزبو) دو واحد( کندر) چهار واحد( خولنجان) دو واحد(

) چهار واحد( دارفلفل) دو واحد( بسباسه) دو واحدی (کاکوت) دو واحد( مقل ازرق) واحد

تخم ) سه واحد( کنجد) سه واحد( کرفستخم ) چهار واحد( انغوزه) م واحدین( زعفران

 خکیم) چهار واحد( قَرفه) چهار واحد( کبابه) سه واحد( ازیتخم پ) دو واحد( خشخاش

  ) .چهار واحد( لین فیت) چهار واحد(

اب کنند بعد یتوانند آس یتک تک هم م. اب شوند و بعد الک شوندیمخلوط شوند بعد آس

  .مخلوط کنند

  .کنجد بو داده است

  .کند ین دارو را مصرف کنند تا دو ساعت مغز نرمال کار میا یکس

  ا همان تخم کتان قرمزیبذرك 

م ساعت قبل از یک ساعت قبل از همبستر شدن و نی يک قاشق مربا خوریاندازه 

  .امتحان مصرف بشود

  یادامه بحث کاسن
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. شود یخه میآن ر ياز بهشت رو يا ا قطرهیهستند  یاهان بهشتیگ يک سریعرض شد 

  .میهستند که گفت یاهان هم طالئیگ يک سری

  .است یزد کاسنیر یآن م ياز بهشت هر صبح رو يا که قطره یاهانیاز گ یکی

  :دیفرما یاز امام رضا ع م یتیروا

مالُه و ولَده کْثُرَ یالْمالِ و الْولَد و منْ أَحب أَنْ  ید فیبِأَکْلِ بقْلِ الْهِنْدباء فَإِنَّها تَزِ  کُمیعلَ

اد یچراکه مال و ولد را ز یکاسن يبرشما باد خوردن سبز یعنی] 1دمنْ أَکْلَ الْهِنْدباء[یفَلْ

  .بخورد یاد شود به طور مداوم کاسنیکه دوست دارد اموالش و فرزندانش ز یکند و کس یم

بخورد تا  یدارد کاسن یا فرزندان کمیکه نازا است  یکس. است ییدرمان نازا یکاسن

  .اد بشودیتعداد فرزندان ز

  :دیفرما یاز امام صادق ع م يگریت دیروا

اد بودن یکه ز یکس یعنی] 2کْثرْ منْ أَکْلِ الْهِنْدبا[یالذُّکُور فَلْ  و ولْده  کْثُرَ مالُهی  منْ سرَّه أَنْ

  .بخورد یاد کاسنیکند ز یمال و اوالد پسر او را خوشحال م

بخورد  یاگر خانم کاسن یبخورد ول ید کاسنینکه فرزند پسر شود آقا بایا يپس برا

  .شود یفرزند دختر م

  :دیفرما یم يریشگیاز امام صادق ع درباره پ یتیروا

] 3[ لَته تلْک إِنْ شَاء اللَّهیلَ یجوفه سبع ورقَات منَ الْهِنْدبا أَمنَ منَ الْقُولَنْجِ ف  یو ف  بات  منْ

بخوابد از ورم و التهاب روده  یکه در شکمش هفت برگ کاسنیکه شب درحال یکس یعنی

  .شاءاهللا من است در آن شب انیا

  :کند ینقل م یگر را طبرسیت دیروا

بخورد در  یکه کاسن یکس یعنی] 4[ لَتَهیومه ذَلک و لَی  نَیالْآمن  منْ أَکَلَ منَ الْهِنْدباء کُتب منَ

  .من شدگان خواهد بودیشبانه روز آن از ا

  .من خواهد بودیا یدگیها و از گز يماریاز ب
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  :کند ینقل م يگر را راوندیت دیروا

ثُم اءبنْ أَکَلَ الْهِنْدم  لَ  نَامیعه   یلَمف کُملَا یح و ملَا ه رٌ وحس شَیه ه[لَا]  یقْرَب ابونَ الدء م

تَّى یحح قْرَبلَا ع یۀٌ و]بِحدر شکمش باشد  یکه کاسنیکه بخوابد درحال یکس یعنی] 5ص

نکه یشود تا ا یک او نمیها و نه عقرب نزد از جنبنده يزیکند و چ یدر او اثر نم يسحر و زهر

  .صبح بشود

معتبر است اگر سند داشته باشد چون  يمعتبر است و کتابش هم تاحدود يخود راوند

  .آورد یسند هم م

  :کند یبا سند خودش از امام رضا ع نقل م ینیکل

نْ أَلْفم فَاءش اءبالْهِنْد  ف اءنْ دا مم اءید  ا بِهعد قَالَ و اءبالْهِنْد هعإِلَّا قَم منِ آداب فوماً یجو

ه یرَه علَى قرْطَاسٍ و صب علَیدقَّ و صیانَ تَأْخُذُه الْحمى و الصداع فَأَمرَ أَنْ لبعضِ الْحشَمِ و کَ

ذْهب ینْفَع منَ الصداعِ و یذْهب بِالْحمى و ینه ثُم قَالَ أَما إِنَّه یدهنَ الْبنَفْسجِ و وضَعه علَى جبِ

]نکه یدر درون انسان مگر ا يماریست بین. است يماریشفاء از هزار ب یکاسن یعنی] 6بِه

بعض خادمان که مبتال به  ياورند برایب یامام ع خواب کاسن. کند یآن را سرکوب م یکاسن

قرار بدهند و  يکاغذ يا اگر تازه باشد له کنند و رویاب کنند یامر کرد آس. گرن بودیتب و م

و روغن  ین کاسنیسپس فرمود ا. او قرار دادند یشانیپ يزند و رویآن بر يروغن بنفشه رو

  .کند یگرن را برطرف میبنفشه تب و م

ز یگرن کمتر تجویم يم و برایکن یز میتب تجو ين دارو تجربه شده است و آن را برایا

  .کند یگرن و سردرد را ساکت میم. میکرد

ع یهم سر ییایمیش ياز داروها ین بردن تب است حتیموجود در از ب ين دارویع تریسر

  .آورد ین مییتر تب را پا

  .شود یت استفاده مین روایت آن هم از ایمسلم است و عموم یاصل درمان بودن کاسن
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درون انسان را سرکوب  يمارید بیفرما یت میدرون است چون در روا يماریمنظور ب

  .کند یم

ست یدرون ن يماریب دیفرما یکند و بعد م یرا درمان م يمارید هزار بیفرما یچون اول م

عدد  1000درون  يها يمارین استفاده را کرد که تعداد بید بتوان ایشا، نکه شفا دهدیمگر ا

  .است

 یکیژنت يها يمارید مراد کل بیکند شا یدرون را سرکوب م يمارید بیفرما یو چون م

  .گریز دیمصداق دارد نه در چ یکیژنت يها يماریب يچون کلمه سرکوب کردن برا. باشد

  :البته درباره بنفشه آمده است. کند یم یگر را خنثیگرم و بنفشه سرد است و همد یکاسن

ف ارِدب یفَإِنَّه یالصف ارح در تابستان سرد است و در زمستان گرم  یعنی] 7الشِّتَاء[ یف

  .است

  .بماند یشانیپ يکه رو يدرحد

اگر بدن را گرم کند گرم است و  يزین است که چیها ا یمالك گرم و سرد بودن خوراک

  .اگر بدن را سرد کند سرد است

ز شامل ین درمان پوست را نیکند بنابرا یبا مید صورت را زیفرما یم که میدار یاتیروا

  .شود یم

  :کند ینقل م يه با سند خودش از زهریدر کتاب کفا یخزاز قم

للَى عع خَلْتید سنِ الْحیبرَضِ  ینِ ع فا  الْمفِّ  يلَّذیتُو  یفإِلَ  ه میإِذْ قُدقٌ فطَب یه زُ والْخُب ه

فَقَالَ ل اءبیالْهِنْد  أَکَلْت قَد فَقُلْت یکُلْه اءبا فَضْلُ الْهِنْدم و قُلْت اءبالْهِنْد قَالَ إِنَّه ولِ اللَّهسنَ را اب

] 8ه شفَاء منْ کُلِّ داء الْخَبر[یها قَطْرَةٌ منْ ماء الْجنَّۀِ فیالْهِنْدباء إِلَّا و علَقَالَ ما منْ ورقَۀٍ منَ 

در آن . که منجر به شهادتشان شد یمار بود ابتالئیبر امام سجاد ع داخل شدم و او ب یعنی

ذا خوردم فرمود امام ع فرمود بخور عرض کردم غ. آوردند یامام ع نان و کاسن يهنگام برا
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 ينکه رویمگر ا یاز کاسن یست برگیفرمود ن؟ دارد یتیعرض کردم چه خصوص ین کاسنیا

  .ها است يماریاز آب بهشت باشد در آن درمان کل ب يا آن قطره

  .ها است يماریوجود دارد درمان کل ب یکاسن يکه از بهشت رو يا به جهت قطره

  یطبع کاسن

ت یاما روا. سرد است یند کاسنیگو یم یامروزه در طب سنت ین مردم حتیمشهور ب

  :گرم است ید کاسنیفرما یم

یتَغَدت  عنَا شَ  یأَبِ  معم قْلٌ وانِ بولَى الْخع ع و اللَّه دبلَ یععو یخٌ فَجفَقَالَ أَب اءبالْهِنْد تَنَکَّب

مفَتَزْع ا أَنْتُمع أَم اللَّه دبلَع ةٌ وارِدب اءبلَى یونَ أَنَّ الْهِنْدا عفَضْلُه لَۀٌ وتَدعا منَّهلَک و ککَذَل تس

که برسفره یخوردم درحال ی] به همراه امام صادق ع صبحانه م9[ الْبقُولِ کَفَضْلنَا علَى النَّاس

مام ع فرمود شما گمان ا. داد یرا تکان م یبود که کاسن يرمردیبود و به همراه ما پ يسبز

ها مانند  ير سبزیآن برسا يست و معتدل است و برترینگونه نیسرد است و ا ید کاسنیکن یم

  .ما بر مردم است يبرتر

  .مطرح نبوده است يبه عنوان سبز یتا به حال کاسن

  :گرم است ید کاسنیفرما یوجود دارد که م يگریت دیروا

الْولَد  ید فیزِینٌ یحسنُ الْولَد و هو حار لَیالْماء و  ید فیزِیبِالْهِنْدباء فَإِنَّه   کیعلَ

کند و آن گرم  یبا میکند و فرزند را ز یاد میچراکه آب مرد را ز ی] برتوباد کاسن10الذُّکُورة[

  .کند یاد میم و نرم و فرزند پسر را زیو مال

  .باشد یگرم بودن م ينه برایرشود ق یشود م یباعث فرزند پسر م یچون کاسن

  .رساند یآزار نم ین گرمین باشد که در عید مراد این رطوبت است و شایمراد از ل

ممکن هم هست . ستین باشد که سرد نینکه فرموده است گرم است مراد ایاحتمال دارد ا

 يافراد گرم مزاج و در فصول گرم سرد باشد و برا يبرا یعنیکند  یجاد میکه حالت تعادل ا

  .افراد سرد مزاج و در فصول سرد گرم باشد
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  .شود ید میها مف يماریکل ب يآورد برا یاگر ثابت بشود که حالت اعتدال م

  برگ چغندر

  :ع درمان با برگ چغندر بوده است یاز زمان حضرت موس. است یبهشت يها يجزو سبز

نیإِنَّ ب رَائا یإِسى موسا إِلَى میلَ شَکَونَ الْبنَ ملَّ یلْقَوج زَّ وع إِلَى اللَّه کاضِ فَشَکَا ذَل

ت کردند یل شکایاسرائ یاز بن یقوم یعنی] 11[ الْبقَرِ بِالسلْقِ  أْکُلُوا لَحمی  ه مرْهمیفَأَوحى اللَّه إِلَ

ت کرد و یع به خداوند ع شکا یو جذام و حضرت موس یسیپ یعنی يدیع از سف یبه موس

  .ها را به خوردن گوشت گاو با برگ چغندر امر کن فرمود آن یخداوند وح

  .ت متعدد با چند سند و با الفاظ مختلف نقل شده استین روایالبته ا

  :کند یح از امام کاظم ع نقل میبا سند صح ینیکه کل یتیروا

معلْ  نقْلَۀُ الساست برگ چغندر يچه خوب سبز یعنی] 12[ قالْب  

  .ستیمطرح ن يمتاسفانه امروزه به عنوان سبز

  :دیفرما یامام رضا ع م يگریت دیدر روا

ک بِالسلْقِ یعامتَه قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلک فَعلَ یلَأَشْتَهِ یفَقُلْت إِنِّ  للْبقْلِ  شَهوتُک  فیا أَحمد کَی

 یفَإِنَّهف سِ وورْدئِ الْفلَى شَاطع تینْب وه و اءونَ الْأَدم فَاءش یه و ظْملَا یغَلِّظُ الْع لَو و ماللَّح نْبِت

فَقَالَ احمد  یالْبقُولِ إِلَ  نَ لَکَانَت الْورقَۀُ منْه تَستُرُ رِجالًا قُلْت منْ أَحبِیالْخَاطئ يدیأَنْ تَمسه أَ

بِه کرِفَتعلَى مع اللَّه  ف یو دآخَرَ قَالَیح یث : قْلَ والْع فِّیشُدم یصا یاحمد آ يا یعنی] 13[ الد

نگونه است یل دارم فرمود اگر ایها م يعرض کردم به همه سبزي؟ عالقه دار يبه سبز

د و در آن شفاء از کل یرو یم) بهشت( نار رود فردوسرا در کیبرتوباد برگ چغندر ز

اگر گنه کاران به . اندیرو یکند و گوشت م یها را درشت و پهن م استخوان. ها است يماریب

عرض کردم جزو . پوشاند یآن چند مرد را م ي زدند هر ورقه یبرگ چغندر دست نم

 يکه به برگ چغندر دار یفرمود خدا راشکر کن بخاطر شناخت. محبوب من است يها يسبز

  .کند یکند و خون را صاف م یت میعقل را تقو: آمده است يگریث دیو در حد
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برگ چغندر کنار رود بهشت است و تمام ، زدیر یم یکاسن يک قطره از بهشت رویاگر 

  .آب آن از آب بهشت است

چگونه برگ ؟ بهشت کجاست. ب برگ چغندر است از بهشت استیکه در ترک یآب

ها را درك  نیامروزه ما ا. کند یشود از آب بهشت استفاده م ین کاشته میکه در زم يچغندر

ها امکان  نیشرفت علم ایبشر جزو محاالت بوده است اما با پ يزها برایچ یلیخ. میکن ینم

  .شده است يعاد یر و حتیپذ

  .ها است يماریتمام ب ياالدواء به معنا. به الف و الم دال بر عموم است یجمع محل

  .شکر دارد يجا یجات بهشتیدانستن قدر سبز

و غلظت خون  یسیآمده است که برگ چغندر مبارك است و درمان جذام وپ یثیدر حد

  .است يو ضعف عقل و ضعف استخوان و الغر

  :کند یاز امام رضا ع نقل م ینیگر کلیت معتبر دیدر روا

رْضَاکُموا مملْقَ   أَطْعیالسنیع فَإِنَّ ف قَهریو و لَۀَ لَهلَا غَائ و هعم اءلَا د و فَاءش یه مئُ نَوده

د چراکه در آن یماران برگ چغندر بدهی] به ب14ج السوداء[یهیضِ و اجتَنبوا أَصلَه فَإِنَّه یالْمرِ

کند و از  یرا آرام م ماریندارد و خواب ب یچ مشکلیست و هیبا آن ن یشفاء است و مرض

  .آورد یجان مید چراکه سودا را به هیکن يآن دور) ا ساقه(ی شهیر

کلمه . ستیشود خوب ن یکه از آن درست م ين جهت لبو و چغندر قند و شکریبه هم

  .شود یشه و ساقه اطالق میاصل به ر

  .کند ید و مهم است وخواب او را آرام میمف یلیمار خیپس دادن برگ چغندر به ب

  سوال

  ؟ستیباد کرده است علت آن چ یصورت شخص

  جواب
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کند  یوچون ورم م. دیآ ین مییح در صورت پایر. ح استیر يعلت ورم کردن هر عضو

  .دیگو یح میا ریبه آن باد 

. خواباند یا خشک آن را بجوشانند با شکر بخورند باد را میتازه  یدرمان آن آب کاسن

  .خواباند یو سکمونج هم باد را م ریر و جاووشیمانند س يگرید يداروها

  سوال

  )دروسلیه يماریب؟ (ستیدرمان جمع شدن آب دور مثانه چ

  جواب

د که یآ یبه وجود م  ضهیدر اطراف ب یدروسل است که ورمیکوسل هیاز وار یه نوعی

  .کوسل استیدرمان آن همان درمان وار

واره مثانه است یهمان د شود ید آب دور مثانه جمع میفرما یدروسل که میاگر مراد از ه

کند و آن مصرف  یاد میاست که کل آب بدن را ز يزیشود درمان چ یکه در آن آب جمع م

  .خرما با آب است

  سوال

  ؟ستیست ابرو چیدرمان ک

  جواب

 يد داروید بمالند شایتخم کتان با سرکه که با يست ظاهر است استفاده از دارویاگر ک

  .ر نباشدیتاث یهم ب یدنیمال یپوست

ر به سمت سر یر با آب مرزنجوش خورد که حمال تباشیتباش يست دارویاگر ظاهر ن

  .است

  .180ص، 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [1]

  .509ص، 2جی، برق، المحاسن [2]

  .509ص، 2جی، برق، المحاسن [3]
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  .177صی، طبرس، مکارم االخالق [4]

  .155صي، راوند، الدعوات [5]

  .363ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  .48صی، طبرس، مکارم االخالق [7]

  .416ص، 16جي، نور، مستدرك [8]

  .363ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  .363ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  .519ص، 2جی، برق، المحاسن [11]

  .369ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  .520ص، 2جی، برق، المحاسن [13]

  .369ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]
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  94/12/11 درمان با شلغم –از یدرمان با پ –ر یدرمان با س –ت عصب یتقو يدارو 106

  ت عصبیتقو يدارو

قت درمان ین دارو درحقیا. ت کننده عصب استیتقو يار مهم دارویبس ياز داروها یکی

توانند  یشوند و نم یت میدچار عصبان یلیاست که خ يافراد یو عصب یروان يها حالت

. کند یراحت م ين دارو شل کننده اعصاب است و انسان را قدریا. خودشان را کنترل کنند

  .د استیش فعال هم مفیب يها بچه ين دارو برایا

) ، سه واحد( گل بابونه) ، سه واحد. (اه برگ چغندر استین گیاول یبیترک ين دارویدر ا

له یهل) ، دو واحد( ازیتخم پ) ، ک واحد(ی مونیافت) ، ز است دو واحدین آن مویبهتر( کشمش

) ، دو واحد. اب شودیبا هسته وزن بشود و بعد هسته آن جدا شود و فقط پوسته آن آس( زرد

ت یو تقو ین بیتامیو يت در سبوس آن است که دارایخاص( ق گندم و جو هردو مخلوطیسو

ر از یا شوند و همه آنها بغیآس) ، ک واحد(ی هیرنجبوباد ) ، ک واحد. یکننده عصب است

اندازه مصرف آن در افراد مختلف ي. ک قاشق مربا خوریصبح ناشتا . مون الک بشوندیافت

 یالبته برخ، بطور معمول اندازه پنجاه گرم مصرف شود تا مشکل برطرف بشود. متفاوت است

  .د آنقدر مصرف کنند تا خوب بشوندیبا

  ریدرمان با س

 يه و دارویشاف يدارو یعنی یطب اسالم یبیترک ين داروهایبهتر یاصل ي ر مادهیس

ر در تمام یدرمان با س. شود یک دارو و درمان محسوب میر ین سیبنابرا. امبر ص استیپ

در مورد  یاگر کتاب یا اسالمیو  یونانیا ی یرانیچه در طب ا، ن مردم معروف استیا و بیدن

. ن همه مسلم استیا دارو بودن آن بیگذارند گو یر میر سیجلد آن تصو يسند رویطب بنو

  .ها باشد يمارید نتوان ثابت کرد که درمان کل بیاما شا

  :بن جعفر از برادرش امام کاظم ع یم از علیدار یتیروا
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سوال کردم از  یعنی] 1[ لَا بأْسقَالَ   طْبخَیالدواء قَبلَ أَنْ  یجعلُ فی  سأَلْتُه عنِ الثُّومِ و الْبصلِ

 یاز که در دارو قرار داده شوند به صورت نپخته فرمود اشکالیر و پیع درباره س یامام موس

  .ندارد

گر یت دیروا. ردیگیرپخته نشده دارو و درمان قرار مینکه سیاقرار و امضاء امام است به ا

  :از امام صادق ع است

تَداوى بِالثُّومِ و لَکنْ یالْقدرِ و لَا بأْس بِأَنْ  یاً و فیفَقَالَ لَا بأْس بِه ن  الْبصلِ  أَکْلِ  أَنَّه سئلَ عنْ

ده یاز پرسیاز امام صادق ع درباره خوردن پ یعنی] 2خْرُج إِلَى الْمسجِد[یإِذَا کَانَ ذَلک فَلَا 

ر درمان صورت یهم ندارم که با س یا پخته شده و اشکالیندارد نپخته  یفرمود اشکال، شد

  .رد اما بعد از آن به مسجد نرودیبگ

امبر ص یپ یر وجود داشت و علت آن نهین مردم درباره استفاده از سیب یک تاملیالبته 

  :دیفرما یاز امام باقر ع م یتیروا. ر استیس يبخاطر بو ین نهیالبته ا. ر استیاز خوردن س

حه فَقَالَ منْ أَکَلَ هذه الْبقْلَۀَ یعنْه لرِ  ص  اللَّه  رسولُ  الثُّومِ فَقَالَ إِنَّما نَهىسأَلْتُه عنْ أَکْلِ 

از امام باقر ع  یعنی] 3أْت الْمسجِد فَلَا بأْس[یقْرَب مسجِدنَا فَأَما منْ أَکَلَه و لَم یثَۀَ فَلَا یالْخَبِ

 یبد آن وفرمود کس يفرمود به جهت بو یامبر ص نهیر فرمود پیدم درباره خوردن سیپرس

ر بخورد و مسجد یس یک مسجد ما نشود و پس اگر کسیبد بود را خورد نزد ين سبزیکه ا

  .ندارد ید اشکالیاین

ند یآ یکه مسجد نم یکه گفتند کسان يرفتن به مسجد در هر حال مطلوب است بقدر

خورد به  یر میکه س ید کسیفرماین مورد میاما در ا، دیسرشان خراب کن يشان را رویها خانه

 يست بلکه از رویغذا ن يو برا یشگیر همیشود خوردن س ین مشخص میبنابرا. دیایمسجد ن

  .درمان مصرف شود يد برایو با يناچار

ست که همه بتوانند بدست ین يزیاما سداب چ. ر سداب استیبد س يالبته راهکار بو

  :میا امام صادق داریالسند از امام باقر  حیت صحیروا. اورندیب



839 

 

از امام باقر  یعنی] 4تَها ما دمت تَأْکُلُه[یصلَاةٍ صلَّ  سأَلْت أَحدهما ع عنْ ذَلک فَقَالَ أَعد کُلَ

 يا ر خواندهیرا که بعد از خوردن س ییر سوال کردم فرمود نمازهایا امام صادق ع درباره سی

  .اعاده کن

ن است که یاست و علت آن ا ير درهنگام ناچاریشود که مصرف س یل میت دلیروا نیا

  :دهد یم يکند و فرار یر مالئکه را از انسان دور میس

لَا أَنِّ  کُلُوا الثُّومیأُنَاجِ یفَلَو ]لَأَکَلْتُه لَکد اگر نبود مناجاتم با ملک یر بخوریس یعنی] 5الْم

  .خوردمیر میهمانا س

ر یامبر ص امر به خوردن سیر است چون پیت سینشان دهنده اهم یت از طرفین روایا

  .کند یر مالئکه را دور میکند که س یهم داللت م یکند و از طرف یم

نکه یا يد اعاده شود برایر در منزل باشد بایاگر نماز خواندن بعد از خوردن س یحت

  .نشده چون مالئکه دور شده اندن عمل باالبرده یبرند و ا یمالئکه عمل انسان را باال م

  :امبر ص استیاز پ يگریت دیروا

کُلُوا الثُّوم  فَإِنَّ ف ا بِهواوتَد یوعبنْ سم فَاءش اء[یهد و خود را با آن یر بخوریس یعنی] 6نَ د

 یکروبیم يها يماریشتر مراد بیب. وجود دارد يماریر درمان از هفتاد بیرا در سید زیدرمان کن

  :کندینقل م یهم درکتاب طب النب يمستغفر. همراه با تب است يها يماریو ب

کُلُوا الثُّوم  یفَإِنَّ فعبنْ سم فَاءا شاء یهيماریرا درمان از هفتاد بید زیربخوریس یعنینَ د 

  .است

  .که همراه با تب است يماریالبته هفتاد نوع ب

تواند درمان  یبائع چهارگانه است پس درمان باد ماز ط یکیباد . کند یر باد را درمان میس

ه یدر رساله ذهب. ع استین طبایها غلبه هم يماریها باشد چون علت ب يماریاز ب یعیف وسیط

  :آمده است
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خواهد یکه م یکس یعنی] 7[ امیکُلِّ سبعۀِ أَ یأْکُلِ الثُّوم فیح فَلْیرِ  بهیصیلَا   أَراد أَنْ  و منْ

  .ر بخوردیک بار سیح در بدنش نشود هر هفته یبه غلبه ر مبتال

ند یکه بگو يکبار به مقداری يا کند وآن هفته ین میر را معیت مقدار مصرف سین روایا

ندارد و  یدن آن هم مانعیجو. ا سه تا مصرف کندیا دو یکدانه یر خورده است مثال یس

ت یر عمومید پس درمان با سیآ یدرد مورم و ، التهاب يح بمعنایر. تواند قورت هم بدهد یم

  .ها باشد يماریاز ب يا فهیتواند درمان طا یدارد و م

  ر و سرکه هردو درمان استیهم درمان است چون س یرترشیس

  :ر عیاز حضرت ام یتیروا. ر پخته بهتر استیس

  .پخته باشد نکهیست مگر ایر خوب نی] خوردن س8إِلَّا مطْبوخا[  الثُّومِ  أَکْلُ  صلُحیلَا 

کمتر آن  يد بخاطر بویر پخته بهتر است البته شایشود که س یت استفاده مین روایاز ا

  .کمتر است، ر پخته شدهیس يباشد چون بو

  ازیدرمان با پ

ها  يمارید درمان کل بیم که بگوینداشته باش یتید روایاست اما شا یاز درمان عمومیپ

 يمتعدد يها يماریتواند درمان ب یاما م. است يماریا هزار بی يماریا درمان هفتاد بیاست 

امام صادق ع  یتیدر روا. کند یها را درمان م يماریاز اصناف مختلف و گوناگون بیپ. باشد

  :دیفرما یم

 یعنی] 9[ ذْهب بِالْحمىیالْماء و الْخُطَا و  ید فیزِیشُد الْعصب و یو   بِالنَّصبِ  ذْهبیالْبصلُ 

کند را  یاد میها را ز کند و آب و گام یت میکند و عصب را تقو یرا برطرف م یاز خستگیپ

  .کند یکند و تب را برطرف م یاد میز

ت کننده یب تقوین جهت در ترکیباشد به هم یعصب م يها ت کنندهیاز جزو تقوین پیبنابرا

  .میاز گفتیعصب تخم پ



841 

 

را شامل  یآب من یعنیآب پوست و آب کمر ، ن آب رویت اطالق دارد بنابرایآب در رو

  .شود یم

کند  یها را درمان م يماریاز ب یم چون انواعیبنام یعموم ياز را دارویم پیتوان یپس م

  :دیفرمایم يگریت دیروا. ستندیک سنخ نیکه از  ییها يماریب

کند و کمر را  یاز دهان را خوشبو می] پ10رِقُّ الْبشَرَةَ[یشُد الظَّهرَ و یالْفَم و   بیطَی  الْبصلُ

  .کند یکند و پوست را نازك م یت میتقو

شود به  یمربوط م یدوم، دهان يها يماریشود به ب یت مربوط مین روایمورد اول در ا

از  یاز اصناف مختلفیپس پ. باشد یم یپوست يها يماریجزء ب یو سوم یجنس يها يماریب

  .کند یها را درمان م يماریب

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا

 یعنی] 11[ الْجِماع ید فیزِیو   ذْهب بِالْبلْغَمِیب النَّکْهۀَ و یطَیفَقَالَ   ذَکَرَ أَبو عبد اللَّه ع الْبصلَ

کند و  یکند و بلغم را برطرف م یاد کرد و فرمود دهان را خوشبو میاز یامام صادق ع از پ

  .کند یاد میعمل همبستر شدن را ز

ک چهارم یشه یکند چرا که ر یدا میت پیکند پس عموم ین که بلغم را برطرف میهم

  .کند یدرمان م يا شهیها را ر يماریک چهارم بیها بلغم است پس  يماریب

  :دیفرمایم يگریت دیروا

لَ فَإِنَّ فصثَلَاثَیکُلُوا الْب الٍ  هصیطَی  خ ۀَ والنَّکْه یباللِّثَۀَ و یزِی شُدف ید ]اءاز یپ یعنی] 12الْم

کند و آب  یت میکند و لثه را تقو یدهان را خوشبو م: است یژگید چراکه در آن سخ ویبخور

  .کند یاد میرا ز

  :ت پنجم آمده استیدر روا

ب ةً ولْدب خَلْتُملَیإِذَا دا فَعهاءبو فْتُمیتاً فَخ ا فَإِنَّههلصبِب لِّیکُمیج   رَ وصینَقِّیالْب  رَ ویزِیالشَّع د

یف  لْبِ والص اءیزِیمف ید  یالْخُطَا وف ادوالس وه و اءمبِالْح بیذْه الْإِع و هجأَیالْو 13ضا[یاء [



842 

 

د پس برشما باد یدیآنجا ترس يوبا يمارید و از بیشد يا ا خانهیکه وارد شهر یهنگام یعنی

 یکند و در آب من یکند و موها را براق م یت میرا تقو یینایاز آنجا چراکه بیپ خوردن

را  یسازد و خستگ یصورت را برطرف م يها یاهیدهد و س یش میها را افزا د و گامیافزا یم

  .کند یمرتفع م

. تا پوست و مو يتا ارتوپد یاز چشم پزشک. هستند يماریمختلف ب يها ن موارد سنخیا

  :شودین موارد تمام نمیاز به ایپالبته خواص 

شُد الْعصب و یذْهب بِالنَّصبِ و یطْرُد عنْکُم داءه و ی  أَو بصله  بقْله  إِذَا دخَلْتُم بلَداً فَکُلُوا منْ

از یا پی يد پس از سبزیشد يکه وارد شهر یهنگام یعنی] 14ذْهب بِالْحمى[یالْباه و  ید فیزِی

کند و عصب  یتان را در میکند و خستگ یآنجا را از شما دور م يمارید چرا که بیآنجا بخور

  .برد ید و تب را میافزا یم يکند و در عمل همبستر یت میرا تقو

  :دیفرمایامبر ص میپ يگریت دیدر روا

ا یک شهر یکه داخل یزمان یعنی] 15ها[طْرُد عنْکُم وباءیبصلها   إِذَا دخَلْتُم بلَداً فَکُلُوا منْ

  .کند یآن شهر را از شما دور م يد وبایاز آنجا بخورید از پیشد ییک روستای

کروب یال است و مکمل واکسن است و دفع کننده میباکتر یاز آنتیشود پ یپس معلوم م

مواجه کروب تا بحال یگر را ندارد و با آن میکروب شهر دیچون بدن انسان تحمل م. است

از آن شهر بخورد یاورد پس مجبور است که از پینبوده است تا هنر دفع کردن آن را بدست ب

  .نکار را بکندیاز ایتا پ

از یپ. شود یانسان م يماریکه موجب ب يکروب و باکتریم یعنیعامل وبا  یعنیوبا 

دفع کند آن شهر را  يها کروبیتواند م یکند پس چون انسان خودش نم یکروب را دفع میم

  .را دفع کندها  کروبیاز آن میاز بخورد تا پید پیبا

آنجا هنر دفع  یاهال يها از نداشته باشند چون بدنید نیاز شایمردم آن شهر به مصرف پ

  .ها را بدست آورده است کروبیآن م
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  :آمده است یتیدر روا

اور و درمقابل یما ب ياز کمتر برایپ یعنی] 16[ نو أَکْثرْ لَنَا منَ الْباذَنْجا  الْبصلِ  أَقْللْ لَنَا منَ

  .اوریشتر بادمجان بیب

  .از باشدیشتر از پید بیشه بایشود مقدارمصرف بادمجان هم یت استفاده مین روایاز ا

  درمان با شلغم

  :است چون وارد شده است يشلغم جزء اسرار ولو. راجع به شلغم است يبحث بعد

فَإِنَّه ما منْ أَحد إِلَّا و بِه عرْقُ   أَهله  موا أَکْلَه و اکْتُموه إِلَّا عنْیفَکُلُوه و أَدکُم بِالشَّلْجمِ یعلَ

ذَامِ فَأَذهیالْجبِأَکْل وهد و کتمان ید و بشکل غذا بخوریبرشما با د شلغم پس بخور یعنی] 17[ ب

نکه ژن جذام دارد پس آن را با یمگر ا ستین ید چرا که کسیید و فقط به اهل آن بگویکن

  .دیخوردن شلغم آب کن

هلان هستندیعیاهل حق که همان ش یعنی  أَه.  

  :کند ینقل م ینیکل يگریت دیدرروا

عرْقٌ منَ  فَما منْ أَحد إِلَّا و بِه  أَهله  موا أَکْلَه و اکْتُموه إِلَّا عنْیکُم بِالسلْجمِ فَکُلُوه و أَدیعلَ

ذَامِ فَأَذهیالْجبِأَکْل وهد و به خوردن آن ادامه یبرشما باد شلغم پس آن را بخور یعنی] 18[ ب

نکه ژن جذام دارد پس یست مگر این یاهلش چرا که کس يد مگر براید و آن را کتمان کنیده

  .دیآن را با شلغم آب کن

  :دیفرما یم یت سومیدرروا

  .دید و از آن به دشمنان ما خبر ندهیشلغم بخور یعنیکلوا السلجم و التخبروا اعداءنا 

  ؟د کتمان کردیچرا شلغم را از دشمنان با

 ییشود که صحبت از جذام به تنها ید بر مصرف آن استفاده میراز بودن شلغم و از تاک

ام نماد م که جذیچون عرض کرده بود. است يماریست بلکه صحبت از دو سنخ بین

کروب و یاز م یاست چون دو عامل دارد عامل یکروبیم يها يماریو ب یروسیو يها يماریب
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فرار کن چرا  ید از جذامیگو یکبار مید ژن جذام و یگو یک بار میات یروا. دارد یژن یعامل

م که یهم دارد و ما استفاده کرد یکروبیکروب جذام به شما منتقل شود پس عامل میمبادا م

است  يماریاز دو سنخ ب يریشگیاز جذام پ يریشگیپس پ. دارد یکروبیو م یکیژنتعامل 

. است یکروبیم يها يماریاز ب يریشگیپ یکیو  یکیژنت يها يماریاز ب يریشگیپ یکی یعنی

در شلغم است  یک خواصین سلغکم یدر ا يد حتما رازیند کتمان کنیفرماین جهت میبه هم

  .ها باشدیماریاز دوسنخ ب يریشگیتواند پیندارد چون شلغم مر مومن استحقاق آن را یکه غ

  :کند یاز امام صادق ع نقل م یبرق

نکه یست مگر این یکس یعنی] 19[ بوه بِالشَّلْجمیفَأَذ  الْجذَامِ  منَ  عرْقٌ  س منْ أَحد إِلَّا و بِهیلَ

  .دیله خوردن شلغم آب کنیدر آن ژن جذاماست آن را بوس

  :و ابن بسطام وجود دارد ینیگر از کلید یتیروا

س منْ أَحد إِلَّا و لَه عرْقٌ منَ الْجذَامِ و اللِّفْت یالسلْجم فَإِنَّه لَ یعنیفَکُلْه   بِاللِّفْت  کیعلَ

نکه در او ژن جذام یست مگر این یبرتوباد شلغم پس آن را بخور چرا که کس یعنی] 20[ بهیذی

  .کند یت و شلغم آن را آب ماس

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا

 مالشَّلْج وه و أَنَّ اللِّفْت ذَامِ ونَ الْجرْقٌ مع بِه إِلَّا و دنْ أَحا میمیذف فَکُلُوه هیب  هانمز  

همانا شلغم آن نکه در او ژن جذام است و یست مگر این یکس یعنی] 21ذْهب عنْکُم کُلَّ داء[ی

  .از شما دور شود ید در زمانش تا هرمرضیکند پس آن را بخور یرا آب م

م که جذام نماد یکند و ما استفاده کرد یات ما تا بحال آمده بود جذام را درمان میدر روا

ت است که ین روایل صحت برداشت ما ایدل. است یکروبیو م یکیژنت يماریدو سنخ ب

  .ها است يماریب د جذام درمان کلیفرما یم
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د بدست یک تامل و تدبر و بایشد اما با  یهم استفاده م یت قبلیت از رواین عمومیا

ن استفاده یکروب است و بعد از ایم که جذام نماد است و منشا آن جذام ژن و میآورد یم

  .ها است يماریم که درمان کل بیکرد یم

. باشد یها م يماریدرمان کل بح آمده است که شلغم یت به طور صرین روایاما در ا

  .شود یت درمان با شلغم ثابت مین عمومیبنابرا

شود که بهتر آن است که مصرف شلغم فقط درزمان خودش  یت استفاده مین روایاز ا

دوبار باران بخورد بعد  یکید شلغم حداقل یند بایگو یم یزمستان باشد بلکه بعض یعنی

قبال . و زمان ابتال به جذام است یاخوردگچون زمان زمستان زمان سرم. مصرف بشود

سبب  یو زمان جذام است چون شاه یزمان سرماخوردگ یشاه يم که زمان سبزیا گفته

م یین را بگوید همیدرباره شلغم هم با. کند یآن را برطرف م یجذام است و سرماخوردگ

  .سبب جذام و شلغم هم درمان جذام است یر شاهیو غ یشاه

  :مطلب استن ید ایات مویروا

ف إِلَّا و دنْ أَحا میممذَامِ فَکُلُوا الشَّلْجنَ الْجرْقٌ مع ه  یف  هانمی  زنْکُمع بِه بیعنی] 22[ ذْه 

د تا جذام را از ینکه در او ژن جذام است پس شلغم رادر زمانش بخوریست مگر این یکس

  .شما دور کند

  :دیفرما یکردن آن مدر مورد چگونه مصرف  يگریت دیروا

ن ا[یقُلْتملَاهوخاً قَالَ کطْبم ا پخته مصرف یدم شلغم را نپخته یاز امام پرس یعنی] 23اً أَو

  .حضرت فرمود به هردو شکل مصرف کن؟ کنم

  ؟ستیه چشم چیشبک یا پارگیدرمان سوراخ بودن : سوال

بن عمران با آب باران تازه  یه موسیشاف ين حالتها استفاده از دارویدرمان ا يبرا: جواب

ن یسخت تر یعنید است یمف يکور يد برایفرما یت آن میرا درروایشود ز یسفارش م

  .کند یچشم را درمان م يهایماریب
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و سرمه اثمد هم درمان  يفتد با سرمه کافوریاگر اثر برق دستگاه جوش داخل چشم ب

  .شود یم

  .271صي، ریحم، قرب االسناد [1]

  .523ص 2جی، برق، المحاسن [2]

  .375ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  .96ص 9جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [4]

  .251ص 63جی، مجلس، بحاراالنوار [5]

  .182صی، طبرس، مکارم االخالق [6]

  .41ص، امام رضا ع، هیرساله ذهب [7]

  .182صی، طبرس، مکارم االخالق [8]

  .522ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .522ص 2جی، برق، المحاسن [10]

  .522ص 2جی، برق، المحاسن [11]

  .522ص 2جی، برق، المحاسن [12]

  .431ص 16جي، نور، مستدرك [13]

  31. صي، مستغفری، طب النب [14]

  .522ص 2جی، برق، المحاسن [15]

  .373ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [16]

  .525ص 2جی، برق، المحاسن [17]

  .372ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [18]

  .525ص 2جی، برق، المحاسن [19]

  .372ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [20]
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  .525ص 2جی، برق، المحاسن [21]

  .525ص 2جی، برق، المحاسن [22]

  .428ص 16جي، نور، مستدرك [23]
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  94/12/15ب یدرمان با س -درمان با انار  107

  ها وهیدرمان با م

توانند درمان  یها م وهیات آمده است که همه میدر روا. وجود دارد يا وه نکتهیدرباره م

  :يم در فقه رضویدار یتیروا. که برسند و کال نباشند یباشد به شرط

کَترإِذَا أَد ارأَنَّ الثِّم  رَ[یفَفإِذا أَثْم رِهنْ ثَمزَّ کُلُوا مع لَّ وج هلقَول ا الشِّفَاءها  وهیم یعنی] 1ه

  .رسد یکه مید هنگامیوه اش بخوریاگر برسند درمان خواهند بود چرا که خداوند فرمود از م

ها  وهیم نشانه مصلحت و منافع و فوائد و درمان بودن میوه در قرآن کریامر به خوردن م

البته نسبت به . وه اگر برسد در آن درمان خواهد بودید میفرما یت هم مین روایو ا. است

انگور و مرکبات ، به، آلو، ریانج، بیس، مانند انار. وارد شده است يشترید بیتاکها  وهیم یبعض

  .نهایو امثال ا

  ریدرمان با انج

ه یو شب یوه بهشتیکه هسته ندارند م ییها وهیم. هسته بودن آن است یز بیت انجیخصوص

  .هسته ندارند یبهشت يها وهیچون م. هستند یبهشت يها وهیم

است  يا وهیر میگفتم انج یاز بهشت آمده همانا م يا وهیم میاگر بگو: دیفرما یامبر ص میپ

مانند . است یوه بهشتیه میاست اما شب یوه بهشتیم مییاگر نگو. که از بهشت آمده است

  .بادمجان و برگ چغندر، ترهی، کاسن

  :کند یم که نقل میدار یتیروا

دلَ یإِلَى النَّبِ يأُهقٌ عیص طَبه  نَّۀِ   نٌیتنَ الْجم ۀٌ نَزَلَتهفَاک قُلْت کُلُوا فَلَو ابِهحأَصفَقَالَ ل

ر یآن انج يکه رو یه آوردند طبقیامبر ص هدیپ ي] برا2[ لَقُلْت هذه لأَنَّها فَاکهۀٌ بِلَا عجمٍ 

ن یه همگفتم ک یاز بهشت آمده است همانا م يا وهیم مید اگر قرار بود بگویاست فرمود بخور

  .ر است چراکه هسته نداردیانج
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وه ین میامبر ص ایات پین روایشتر ایر وارد شده است و دربیدرمورد انج يات متعددیروا

  .کند یه میتشب یبهشت يها وهیرا به جهت هسته نداشتن آن به م

که هسته ندارد  يا وهینکه هر میات استفاده کرد و آن این روایاز ا یک قانون کلیشود  یم

  .دانست یبهشت يها وهیه میتوان شب یمثال موز را م یبهشت يها وهیه به میشب

  :دیفرما یم یتیدر روا

نْفَع منَ النِّقْرِسِ و یرَ و یقْطَع الْبواسیالْجِماعِ و  ید فیزِیابِس فَإِنَّه ینَ الرَّطْب و الْیکُلُوا التِّ

 کند یاد میو چه خشک چراکه عمل همبستر شدن را ز د چه تازهیر بخوریانج یعنی] 3الْإِبرِدة[

 يکند و برا یر را قطع میبواس) میر اضافه کنیانج یت جنسیتقو يتوان در دارو یپس م(

  .د استیدست و پا مف يسرد يو برا) ورم شصت پا( نقرس يماریب

  :دیفرما یر ع میاز حضرت ام یتیروا

لِ و لَا تُکْثرُوا یاحِ الْقُولَنْجِ فَأَکْثرُوا منْه بِالنَّهارِ و کُلُوه بِاللَّینَافع لرِالسدد و هو   نُیلَینِ یأَکْلُ التِّ

روده  یعن(ی التهاب کولون يکند و برا یر راه بسته شده را نرم میخوردن انج یعنی] 4[ منْه

راحت را خواب  يچون جلو. (دید اما در شب کم بخوریاد بخوریروز ز. د استیمف) بزرگ

  )ردیگ یم

 یا رگ خونیخواه روده باشد . بسته شده است يها ر باز کردن راهیده انجین فایمهمتر

ن ممکن است راه یبنابرا. کند یز درمان میر ورم روده را نیانج. روده باشد یا چسبندگیباشد 

 یخالصه به طور کل. ز باز کندیکبد و طحال را ن يعرق و مجار يادرار و مجار يمجار

  .کند یبسته شده را باز م يمجار

  :میامبر ص داریاز پ یتیروا

  .ز امان از ورم روده بزرگ استیخوردن انج یعنی] 5[ الْقُولَنْج  منَ  نِ أَمانٌیأَکْلُ التِّ

ن ید از ایشا. د استیقولنج مف يد برایفرما یر و امام رضا ع میاز حضرت ام یاتیروا

ات اشاره یروا. درمان است ين هم به معنایستفاده شود اا يریشگیشتر از مسئله پیات بیروا
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 یتیست چون روایداشته باشد مضر ن ياد است اگر ضعف سندیر زید انجینکه فوایدارد برا

  :دیفرما یم که میح داریصح

حتَاج معه إِلَى یذْهب بِالداء و لَا ینْبِت الشَّعرَ و یو الْعظْم و   شُد الْفَمیذْهب بِالْبخَرِ و ینُ یالتِّ

برد و ین میدهان را از ب ییر بدبویانج یعنی] 6ء بِنَبات الْجنَّۀِ[ ینُ أَشْبه شَیدواء و قَالَ ع التِّ

را دور  يماریشود و ب یش مو میکند و سبب رو یت میکند استخوان را تقو یدهان را محکم م

  .کند یم

 یکه لق یکسان ير برایشود انج یکند استفاده م یر دهان را محکم مید انجیفرما ینکه میاز ا

در گلو دارند و  یمشکل، در زبان کوچک دارند یمشکل، مشکل لثه دارند، فک دارند

انجام . د استیر پخته شود مفیر خصوصا اگر با شیغرره انج، توانند غذا را قورت دهند ینم

کند و مشکل  یخواباند زبان کوچک را درمان م یم و گلو را من و لوزه سوین کار ورم لوزتیا

  .سازد یبلع را حل برطرف م

ر استخان ساز است یشود که انج یکند استفاده م ید استخوان را محکم میفرما ینکه میاز ا

ن در یبنابرا. د استیر مفید انجیفرما ینجا هم مین استخوان ساز برگ چغندر است ایالبته بهتر

استخوان را درمان  یتوان از هسته سنجد بهره گرفت چون پوک یاستخوان ساز م يدارو

  .کند یم

زش مو و یکه ر یکسان ير برایشود که انج یاند استفاده میرو ید مو میفرما ینکه میاز ا

 ي ت کنندهیپس در تقو. د استیدارند مف یکم پشت يکه موها یو کسان يا زش سکهیر

  .ر استیآن انجبات یاز ترک یکیمو  یخوراک

شود که  یاستفاده م یکن یدا نمیاج پیاحت يگرید ير به داروید با انجیفرما ینکه میاز ا

است و دال بر  یاق نفیحتاج نکره در سیکلمه ال. ت داردیعموم يماریر در درمان بیانج

  .م بودیازمند دارو نخواهیکه ن يباشد بطور یمها  يماریت است پس درمان کل بیعموم

  نکتهچند 
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  نکته اول

. د استید مفیآ یکبد بوجود م يکه رو یورم یعنیا زخم کبد یر در درمان توده کبد یانج

متعبد  یلیکرد و خ یم یامبر که در کوه زندگیلِ پیدرباره هسق: کند یاز امام باقر ع نقل م یبرق

 يصدال گفت یارت او آمد و او را صدا زد و هسقیز يکه داوود برایو وارسته بود تاجائ

که انجام  یا به جهت آن قضاوت اشتباهیش من نیو پ يشنوم و تو گنه کار یانسان مرفح م

  .دیایش تو بیکرد او را سرزنش نکن و اجازه بده پ یل وحیداد خداوند به هسق

ت گناه نکردم چه برسد قصد گناه داوود یگفت من ن يا قصد گناه کردید آیداوود پرس

گفت بله داوود گفت چه  یم از زن و بچه بهره مند باشمانند مرد يا دوست داریگفت آ

 ياست که رو یروم که درآن استکلت یکند به غار م ین به ذهنم خطور میا یگفت وقت یکنیم

 یآن نوشته من فالن پادشاه هستم که هزار شهر ساختم و هزار زن گرفتم و هزار سال زندگ

  .رمیگ یکردم و از آن عبرت م

کبد  يبه ورم رو یل مبتلیهسق. بود که فقط پوست و استخوان داشت یل شخصیهسق

  .شد

  :دهد یمناجات او با خداوند به ما درس م

ه أَنْ یفَآذَتْه فَخَشَع للَّه و تَذَلَّلَ و قَعد علَى الرَّماد فَأَوحى اللَّه إِلَ  کَبِده  فَخَرَجت قَرْحۀٌ علَى

خارج شد  یعنی] 7[ نِ فَحکَّه علَى صدرِك منْ خَارِجٍ فَفَعلَ فَسکَنَ عنْه ذَلکیخُذْ لَبنَ التِّ

 يدربرابر خداوند خاضع شد و خودش را خار کرد و بر رو. در کبد داشت یکه ورمیدرحال

 ید رنگیشود قطره سف یده میر تازه که چیانج( ریر انجیکرد ش یخداوند وح. خاکستر نشست

ن توده یشود ا یمعلوم م. (نه بمالیس يرون رویر و آن را از بیرا بگ) شود یاز آن خارج م

  .ن کار را انجام داد و درد آن ساکن شدیا) کبد بوده يداخل شکم و رو

  نکته دوم
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ر یهم دارد انج یعوارض یر دارو است ولیانج. داشته باشد یتواند عوارض یم ییهر دارو

   به شپش بشودشود که بدن مبتال یسبب م

شود بدن  یر باعث میخوردن مداوم انج یعنی] 8[ هیقْملُ الْجسد إِذَا أُدمنَ علَی  نِیالتِّ  و أَکْلُ

  .مبتال به شپش بشود

  نکته سوم

  :دیفرما یت میدر روا

خواهد دل یکه م یکس یعنی] 9[ نیدمنْ منْ أَکْلِ الْبلَسِ و هو التِّیفَلْ  قَلْبه  رِقَیمنْ أَراد أَنْ 

  .ر بخوردین برود دائما انجیقساوت قلبش از ب یعنینازك شود 

است که مربوط به قلب  يماریشود که قساوت قلب هم ب یت استفاده مین روایاز ا

  .شود یم

ک سنخ هستند یاز  یروان يها يماریو ب یبدن يها يماریشود که ب یات استفاده میاز روا

را درمان  یاخالق يها يماریتواند ب یر میپس انج. تواند موثر باشد یم نهایو درمان درهمه ا

  .کند

  .شود که اشک زود خارج بشود یکند و سبب م یق میعدس هم قلب را رق

 یمون را برسیم یزندگ. عت استفاده کردید بتوان از طبین درسها را شاینکته آن است که ا

د یآن است شا ییمون با انسان پرمویم ر است فرقیشتر خوراك آن انجیدند که بیکردند د

  .شود یر باعث رشد مو میجه گرفت که انجیبتوان نت

خورد  یر میاد انجیمون زید بشود استفاده کرد چون میراجع به نازك کردن قلب هم شا

ن راه از یکه ممکن است جانش را در ایدارد تا جائ يادیمحبت ز یلینسبت به فرزند خ

  .دست بدهد

  .ن را ثابت کرده استیعت هم ایم طبیت دارینکه روایاست عالوه برا رین اثر انجیا
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تون یر قسم خورده و آن را بر زیاست که خداوند به انج ین کافیر همیت انجیراجع به اهم

 یتیالبته در روا. ر برآن مقدم شده استیت دارد انجین همه اهمیکه ا یتونیمقدم کرده است ز

  .ن شام استتوینه است و زین مدید تیفرما یم

  بیدرمان با س

  .ب استیافتد که تنها درمان و دارو س یم ن فکریات را بخواند به ایروا ید اگر کسیشا

. استها  يماریاز ب یلیع دارد و درمان خیب اثر سریشود که س یات استفاده میاز روا

 اتیروا. کند یمتفاوت و سخت را درمان م يها يماریمثل تب و وبا و ب یسحر و جن زدگ

  .ن دارواستیب بهتریکنند که س یم یمعرف

  :کند یض عرض میمحمد بن ف یتیدر روا

إِلَّا منَ التَّمرِ و  یت لَا نَحتَمیۀِ فَقَالَ لَکنَّا أَهلُ بیأْمرُ الْمعالجونَ بِالْحمیفَ  ضیمنَّا الْمرِ  مرَضی

]ارِدالْب اءالْم ى بِالتُّفَّاحِ واوشود اطبا  یمار میب یبه امام صادق عرض کردم شخص یعنی] 10نَتَد

م مگر از خرما و خود را با یکن یز نمیت پرهیکنند و فرمود اما ما اهل ب یز امر میآن را به پره

  .میکن یب و آب سرد درمان میس

ب را بداند و روش استفاه از آن را بداند بتواند خود را یفوائد و خواص س ید اگر کسیشا

م و یکن یب درمان مید ما فقط با سیفرما یچون م. ب درمان کندیبا سها  يماریاز کل ب

  .ز متعدد است احتمال هم هست که مراد خصوص تب باشدیها ن يماریب

  :م از امام صادق عیدار یتیروا

 رَ لَهذُکلُ بى فَقَالَ إِنَّا أَهمیالْح ارِدالْب اءى إِلَّا بِإِفَاضَۀِ الْماولَا نَتَد یتبلَ  صأَکْلِ یع نَا و

  .ب و آب سردیم مگر باسیکن ید درمان نمیفرما یصحبت از تب شد امام ع م یعنی] 11[ التُّفَّاح

 يت کبریصوص مورد کلاست خ یصحبت راجع به مورد خاص است اما کالم امام ع کل

  .ت استفاه شودیت هم عمومین رواید از ایزند شا یص نمیرا تخص

  :است یاز برق یتیخصوص روا ين معناید ایمو
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وممحوا ممنْ شَیأَطْعا مفَم التُّفَّاح نَ التُّفَّاح یکُمم أَنْفَع ماران تب داران یب یعنی] 12[ ء

  .ستیب نیسد تر از یمف يزید چیب دهیخودتان س

ب ین چون سیست عالوه براید و به شکل دارو نیب بدهیاد سیز یعنیبه شکل طعام 

از  یتیروا. شود یکند باعث خاموش شدن حرارت بدن م یبدن و درون را برطرف م یگرم

  :است یو برق ینیکل

ثَنعرَ إِلَى أَبِ یبمنُ عفَضَّلُ بیالْم ع بِلَطَف اللَّه دبخَلْ  علَفَدع یتف مٍی  یهو  فائص   هامقُد و

قٌ فأَنْیطَب رْتبإِنْ ص اللَّه أَخْضَرُ فَو تُفَّاح ه   النَّاس ذَا ونْ هأَ تَأْکُلُ م اكدف لْتعج لَه قُلْت

قْلَع یت بِه فَأَکَلْتُه و هو یهذه فَبعثْت فَأُت یلَتیلَ یف  وعکْت یعرِفُنیزَلْ یکَأَنَّه لَم  یکْرَهونَه فَقَالَ لی

 ى ومیالْحلأَه تبفَأَص تمةَ فَقَدرَارکِّنُ الْحیس وممحیم]منْهى عمالْح تفَأَقْلَع متُهم13نَ فَأَطْع [

اف وارد بر امام یش يامام صادق ع فرستاد به همراه دارو يمفضل بن عمر من را به سو یعنی

ب کال و سبز بود به امام عرض یاز س یاو طبق يو جلو یک روز تابستانیصادق شدم در 

که مردم از خورد آن کراهت دارند امام ع فرمود یدرحال يخور یب سبز و کال میا سیکردم آ

شه کن یتب را ر. ب را آوردند و آن را خوردمین سید شدم و ایبه تب شد یشب گذشته مبتل

دم خانواده ام تب یکند برگشتم به خانه د یدهد و عرض م ین میبدن را تسک یکند و گرم یم

  .شه کن شدیب کال دادم تب از آنها ریدارند من هم س

ن یب هم اید آب سیشا. ب کال درمان تب استیشود که س یت استفاه مین روایاز ا

  .د خوردنیفرما یت میت را داشته باشد اما روایخصوص

تب  يد برایمفها  بیا همه سید است یب کال مفیشود که فقط س یات استفاده میرواا از یآ

  ؟هستند

ن ینها مثبتیندارند ا ینها تنافیشود گفت ا یکم میم اطعموا محمومیات مطلق هم داریروا

د یکردند حتما با یب کال مصرف میاحتمال آن هست که س. واقعه هست یهستند البته قصه ف



855 

 

چون در . ده نبوده از کال استفاده کردندیب رسینکه در آن زمان سیکال باشد به جهت ا

  .رسد یز مییب کال است وآخر تابستان و اول پایتابستان س

ن در بهار بوده هنوز یک روز گرم نبوده بنابرایک روز گرم بوده و ی یعنیوم صائف ی یف

  .تابستان هم نشده است

  .تب است ب کال درمانیم که سین دارید ایهم مو یاتیروا

  :کند ینقل م یبرق

نهجإِلَى أَبِ یو جائورَ بِحمنُ عفَضَّلُ بیالْم هامع فَإِذَا قُد اللَّه دبع  تُفَّاح   لَه أَخْضَرُ فَقُلْت

آلکُلَه أَستَطْفئُ بِه  وعکْت الْبارِحۀَ فَبعثْت إِلَى هذَا یمانُ إِنِّیا سلَیجعلْت فداك ما هذَا فَقَالَ 

 ةَ ورَاریالْح و فوالْج رِّدىیبمبِالْح بکارها نزد  يک سریمفضل بن عمر بجهت  یعنی] 14[ ذْه

فرمود ؟ ستین چیب سبز و کال بود عرض کردم ایامام صادق ع فرستاد در مقابل امام س

درونم را خاموش کنم  یو گرم د شدم و از آن خواستم تا بخورمیبه تب شد یشب مبتلید

  .کند یدرون را سرد و تب را برطرف م

د فرستادم یفرما یرا دارد چون م ین خصوصتیب کال اید آن است که سیت موین روایا

 يبرا یتیست خصوصید نیبع. ب کال استین دارو که سید ایفرما یاورد و میم بیآن را برا

  .اشدب کال بیب کال استفاده شود و درمان همان سیس

  .347ص، امام رضا ع، االمام الرضا ع یفقه المنسوب ال [1]

  .173صی، طبرس، مکارم االخالق [2]

  .174صی، طبرس، مکارم االخالق [3]

  .403ص 16جي، نور، مستدرك [4]

  .27صي، مستغفری، طب النب [5]

  .358ص 6جی، نیکلی، الکاف [6]

  .554ص 2جی، برق، المحاسن [7]
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  .29ص، رضا ع امام، هیرساله ذهب [8]

  .173صی، طبرس، مکارم االخالق [9]

  .291ص 8جی، نیکلی، الکاف [10]

  .551ص 2جی، برق، المحاسن [11]

  .551ص 2جی، برق، المحاسن [12]

  .551ص 2جی، برق، المحاسن [13]

  .552ص 2جی، برق، المحاسن [14]

  94/12/16 بیادامه بحث درمان با س -جامع  يدارو  108

  جامع يدارو

 ين دارو بعد از دارویبهتر. ا هشتگانه استیهفت  یبیجامع امام رضا ع ترک يدارو

هم  یلیها را درمان کند خ يماریشتر بیتواند ب یم. جامع امام رضا است يامبر ص دارویپ

  .شود یدا نمیبات آن پین است که مواد و ترکیآن ا یتنها سخت. است یسخت يدارو

، بنج) ، عاقرقرحا ذکر نشده است یتیدر روا( عاقرقرحا، قاقله، بیسنبل الط، زعفران

اب یخوب آس یهمگ) دو واحد، (ونیبرف) ک واحدیاز هرکدام ، (دیفلفل سف، دیخربق سف

بعد از آن دو ) از به الک کردن نداشته باشدید زعفران نیشا( شوند و بعد از آن الک شوند

ما عسل حدود هفده شود ا یواحد م 9مجموع مواد . برابر وزن مجموع عسل اضافه شود

  .شود ید باشد چون وزن مجموع مواد بعد از الک کردن کمتر میواحد با

  مقدار مصرف

ک یاز باشد ید نیدارد شا یما اشکاالت يا جو اما چون داروهایک دانه گندم یاندازه 

  .نخود مصرف شود

  تذکر چند مطلب

  اه آن زعفران استین گیجامع امام رضا اول يدارو
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در زعفران موجود در بازار وجود دارد و  یشناخته شده است اما مشکل یاهیزعفران گ

 ییایمید آن با کود شیتول. گذشته را ندارد يآن عطر و بو. است ییایمیآن استفاده از کود ش

  .اثر آن کمتر است یشود و ل یشتر میب

از شود  یم. ر از آن اثر نداردیک باشد چون غید با زعفران ارگانیجامع با يپس دارو

  .ا تمام گل استفاده کردیسرگل 

. ندیگو یاز آن انواع است که به آن علف گربه هم م یکیب یسنبل الط. دارد یسنبل انواع

  .ل به بنفش استیمتما يا قهوه. عالقه دارد یلین است که گربه به آن خینشانه آن ا

) 2، استهل سبز که همان هل سبز معروف ) 1: دارد یهل انواع. قاقله همان هل است

دهند تا  یآن انجام م يرو ییسانند و کارهایخ یست چون آن را مید که هل تازه نیهل سف

رنگ  يا درشت و قهوه. ا استیه جوزبویا که شبیهل بو) 3، ندارد یده چندانیشود فا ید میسف

بزرگ که همان  یعنیکبار . ها هل صغار و هل کبار آمده است ن جهت درکتابیاست به هم

  .هر دونوع هل خوب است اما هل سبز بهتر است. ندیگو یاست به آن هل باد هم ما یهل بو

 ي نشانه. است یترخون وحش ي شهیند ریگو یمها  یبعض. است یاهیگ ي شهیعاقرقرحا ر

  .شود یزبان کامال سرد م. ن است که زبان گز استیخوب ا يعاقرقرحا

ند بنج یگو یم یبعض. شاهدانه است یعنیند بنج همان بنگدانه یفرما یم یدرباره بنج بعض

از شاخ و برگ آن ماده مخدر درست . شاخ و برگ بنج که تخم آن بذر البنج است یعنی

  .کنند االن مصطلح بنج همان شاخ و برگ آن استیم

است که وجود  یمعتقدند بنج همان بذر البنج یبعض. االن دربازار بذر البنج وجود دارد

د و قرمز که همان یو سه رنگ دارد بنج سف. خشخاش استه به یزتر و شبیبنج ر. دارد

  .اهیاست و بنج س یارغوان یطوس
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 يم تاحدودیجواب داد و بذر البنج را امتحان کرد يم تاحدودیشاه دانه را امتحان کرد

شتر بود اما بدست یب یلیم اثر آن خیکه شاخ وبرگ است امتحان کرد یآن بنج. جواب داد

  .مشکل است یلیآوردن آن خ

ه برگ ینا گفته شده است خرق شبیس یدرکتاب قانون بوعل. د اختالف استیدر خربق سف

  .دیرو ین مین در چیران و همچنیاز نقاط ا یچغندر است و در بعض

گرد و خاك  یاست که اگر آن را بشکن یاهید گیگو یم یل خراسانیه عقیمخزن االدو

  .است يدیسف يها شود و داخل آن دانه یبلند م

س آورده یاست که دراز است و از دانمارك و سوئ یاهیگ ي شهید ریگو یسوم مقول 

س و دانمارك وجود نداشته یست چون در زمان امام رضا سوئین قول درست نیاما ا. شود یم

ه و یرومِ آن زمان شامل شام و لبنان و سور. اند ا هم وجود نداشتهیتالیس و ایانگل یحت. است

  .بوده استونان یاردن است و فقط 

 يک سر. یه تلق والر استیشب ینازک يها است که ورقه یند خربق تلقیگو یمها  یمیقد

. ستندید نیشد سف یکه در سه قول قبل معرف ییها خربق یاه است ولیس يک سرید و یسف

  .اه استیره و سیکرده است ت یل معرفیرا که عق یآنها سبز هستند خربق

خربق  ین چون در خربق تلقید باشد بنابرایاه باید و سیچون خربق دو قسم است و سف

  .است یاه وجود دارد پس همان خربق اصلید و سیسف

صادق است چون  ین بر خربق تلقید کشنده است و ایاند که خربق سف ها نوشته درکتاب

  شود یچسبد و باعث زحمت م یدر گلو م

  .شتر استیاز همه ب است که اثر آن ین خربق تلقیم همیکه تابحال تجربه کرد يزیو چ

ماند  ینند سه چهار روز در آب میچ یکه م یزمان یاه است منتهید همان فلفل سیفلفل سف

  .شود و همه انواع آن خوب است ید میل به فلفل سفیتا تبد
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 ي آنچه که در بازار است کهنه یاست که در بازار موجود است ول یاهیون صمغ گیفیبر

د رنگ است اما اگر یز و سفیر ياصل آن لوله مانند. ل به خاك شده استیآن است و تبد

  .خاك همراه آن باشد کهنه است و اثر آن کمتراست یزرد رنگ باشد و کم

  یب درمانیادامه بحث س

د است بلکه از ائمه ع نقل یمتعدد مف يها يماریب يب برایس. ب بودیصحبت راجع به س

  .بیمگر باسم یکن یند ما خود را درمان نمیفرما یشده است که م

ک چهارم ی یعنیبلغم اگر درمان بشود . کند یب بلغم را درمان مید سیفرما یات میدر روا

  .شود یها درمان م يماریب

ب درمان هفتاد ین سیهمراه با تب است بنابرا يماریهفتاد ب. کند یب تب را قطع میس

  .است يماریب

د وبا همان تب یفرما یم یتیروا. کند یب وبا را درمان مید سیفرما یم يگریت دیدر روا

  .ز باشدین يگرید يزهایتواند چ یشود مراد از وبا م یگر استفاده میات دیاز روا یاست ول

  :کند ینقل م يرا قند یتیروا

نابکَّۀَ فَأَصنُ بِمنَح و اءبو النَّاس ابیأَص تنِ  یأَبِ  إِلَى  فَکَتَبسإِلَ  الْح یع فَکَتَب  کُلِ التُّفَّاح

وففَع یفَأَکَلْتُهم یز گرفتار وبا شدیم و مانیمردم دچار وبا شدند و ما در مکه بود یعنی] 1[ ت

ب بخور پس من هم خوردم و یمن نوشت س ين خبر را نوشتم پس برایامام کاظم ع ا يبرا

  .خوب شدم

ت به ین روایهمست چون ین مورد وبا تب نیدرخصوص ا. ن کلمه وباء همان تب استیا

  :نقل شده است يگریشکل د

دالْم خَلْتیدعم ینَۀَ و یأَخ یسف   فعلُ إِذَا رکَانَ الرَّج و افالرُّع النَّاس ابیفَأَصمنِ یو

نْزِلِ فَإِذَا سإِلَى الْم تعفَرَج اتیمأَخ یف افاً شَدعر فعلَى أَبِیرع خَلْتیداً فَد ع ع اللَّه دب

نه شدم و برادرم یوارد مد یعنی] 2اه فَبرَأَ[یفاً التُّفَّاح فَرَجعت فَأَطْعمتُه إِیاد أَطْعم سیا زِیفَقَالَ 
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شد و هرکس دو روز خون دماغ او  یف همراه من بود پس به مردم خون دماغ حادث میس

خون دماغ مبتال شد داخل بر امام صادق ع مرد به خانه برگشتم برادرم به  یافت می یادامه م

ب دادم و او خوب یب بخوران به خانه برگشتم و به او سیاد برادرت را سیز يا شدم فرمود

  .شد

  :دیفرما یگر از امام صادق ع میت دیروا

ک بِالتُّفَّاحِ فَکُلْه فَفَعلَ ذَلک یه علَیخْبِرُه بِوبإِها فَکَتَب إِلَیئَۀٍ یمنْ أَرضٍ وبِ  هیإِلَ  رجلًا کَتَب  أَنَ

وفیفَع  قَالَ التُّفَّاح یو ةَ ورَارئُ الْحیطْف و فوالْج رِّدى[یبمبِالْح باز  یشخص یعنی] 3ذْه

ب بخور و او یب پس سیاو نوشت برتو باد س ين وبادار به امام خبر داد پس امام برایسرزم

کند و داخل بدن را  یب حرارت را خاموش میخوب شود و فرمود س ن کار را انجامداد ویا

  .سازد یکند و تب را برطرف م یسرد م

  :مطلق خون دماغ خوب است يب برایم که سیدار يگریت دیروا

فْتعر  دنَۀً بِالْمنْ شَیسع ع اللَّه دبا عنَا أَبابحأَلَ أَصینَۀِ فَس  فَقَیء افالرُّع کسم مالَ لَه

نه مبتال به خون یکسال در مدی یعنی] 4الرُّعاف[ یفَانْقَطَع عنِّ یقَ التُّفَّاحِ فَسقَونیاسقُوه سوِ

که خون دماغ را قطع کند  يزیدند در باره چیدماغ شدم اصحاب ما از امام صادق ع پرس

ند و خون دماغ قطع ب دادیق سید به من سویب بدهیق سین شخص مبتال سویامام فرمود به ا

  .شد

احتمال . میده یب میق سیشوند سو یکه مبتال به خون دماغ م ين جهت به افرادیبه هم

به شکل خون دماغ  يد وبایفرما یات میروا. د باشدیخون دماغ مف يب هم برایدارد خود س

  .کند یرا قطع م

ب وجود یس ن احتمال باشد که خودید به جهت ایب بدهیق سید اگر امام فرمود سویشا

ب هم در همه یست و سینگونه نیب ایس یق باال است ولیسو يچون ماندگار. است  نداشته

  .فصول نبوده است
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  .ستیق آن نیب نباشد سویب است چون اگر سیس ین مقصود اصلیبنابرا

ق یشود سو ین میاب کنند و بعد تفت دهند ایب را ورق ورق کنند و خشک کنند و آسیس

  .بیس

د وبا را یفرما یق آن چون میتر است از سو يب قویشود خود س یاستفاده مات یاز روا

  .تر است يکند و وبا از خود خون دماغ قو یدرمان م

ق ین افراد سویم به اید امتحان کنیب درمان سرطان خون هم باشد بایست که سید نیبع

  .میب بدهیس

  :از امام صادق عم یدار یتیروا: سم و زهر خوب است يب برایم که سیدار یتیروا

رِفا أَعومِ  مملسوِ  لنْ سم أَنْفَع اءوزهرها و  يبرا ییشناسم دارو ینم یغنی] 5[ قِ التُّفَّاحید

  .ب باشدیق سیبهتر از سو يزیها چ تیمسمو

ق یشود سو یت استفاده مین روایاز ا. فرمود یب را میب بهتر بود امام ع سیاگر خود س

  .د استیفت میمسمو يب برایس

 یعنیشناسم  یست اما فرمود نمید نیفرما یدرآن زمان نباشد امام ع م يزیممکن است چ

  .ستینده نیا چه در گذشته و چه درآیدر کل دن

  :کند ینقل م ینیرا کل یتید باشد روایز مفیها ن یدگیگز يد برایشا

اگر  یعنی] 6[ قَ التُّفَّاحیعقْرَب قَالَ اسقُوه سوِۀٌ أَو یإِنْساناً منْ أَهلِ الدارِ ح  إِذَا لَسع  کَانَ

  .دیب بدهیق سیش بزند به او سویاز اهل خانه را ن یا عقربی يمار

  .خون دماغ خوب است يها و برا تیو مسموم یدگیو عقرب گز یدگیمارگز يپس برا

گوسفند زد و به گاو و یر یکه از درختان م ییها بین سین است که ایبنده اعتقادم ا

ا پوست یارزش مانند پوست انار  یب يزهایدرمان در همان چ. ها درمان هستند آن، دهند یم

ن ین درمان است سبوس گندم و جو بهتریق گندم و جو بهتریسو. ار قرار داده شده استیخ

  .درمان است
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  :کندیاست که ابن بسطام از امام باقر ع نقل م یتیواضح تر از همه روا

تدأَکْلَ  إِذَا أَر   و اءکُلَّ د كدسنْ جم أَخْرَج کذَل لْتإِذَا فَع فَإِنَّک کُلْه ثُم هالتُّفَّاحِ فَشَم

د آن یب را بخوریس یخواه یکه میزمان یعنی] 7وجد منْ قبلِ الْأَرواحِ کُلِّها[یغَائلَۀٍ و سکَّنَ ما 

ها و مشکالت از بدنت  يماریهمه ب ین کار را انجام دهیرا بو کن و سپس بخور چرا که اگر ا

ا از قبل سحر و جادو باشد را ساکت یسخت  يها يماریشوند و هرآنچه از قبل ب یخارج م

  .کند یم

  .552ص 2جی، برق، المحاسن [1]

  .552ص 2جی، برق، المحاسن [2]

  .148ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [3]

  .356ص 6جی، نیکلی، الکاف [4]

  .356ص 6جی، نیکلی، الکاف [5]

  .356ص 6جی، نیکلی، الکاف [6]

  .135ص، ابن بسطام، طب االئمه [7]
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  94/12/17 بیدرمان با س –مرکب دو  يدارو 109

قه معده درد را درمان یاست و در پنج دق یمرکب دو از معجزات طب اسالم يدارو

  .معده است يها يماریشاخص ب يد دارویوشا. کند یم

نَ مثْقَالًا و منْ شنۀ ینَ مثْقَالًا و منَ الدارِفُلْفُلِ أَربعینِ و سبعیابِسِ اثْنَیلِ الْیتَأْخُذَ منَ الزَّنْجبِ

هشَب] لإِه فُلْفُلٍ و اذَجٍ وس ی] وزِطوج ى ورَبقَاقُلَّۀٍ م و دوالرُّیلَجٍ أَس بح و نَانْخَواه انِ بٍ وم

شُون لْوِ ویالْحانرْمونٍ ککَم یزٍ و ثَاقم عبأَر داحنْ کُلِّ ویلَ یم و قُّ کُلُّهائَۀِ یدتَّمتَأْخُذُ س نْخَلُ ثُم

ثْقَالٍ فَانیمج یذف لُهعفَتَج ید رْنیبف بتَص شَیۀٍ و ا یهتَهتَح دتُوق ثُم اءنْ مقُوداً لَئاً متَّى یوناً ح

ۀَ الْمدقُوقَۀَ و تَعجِنُها بِه حتَّى یه الْأَدوِیف ثُم تدر [تَذُر] علَیإِنَاء نَظ یذُ ثُم تَجعلُه فیذُوب الفَانی

ف هتَرْفَع طَ ثُمیتَخْتَل وثْلَ جم نْهۀُ مالشَّرْب رَّةٍ خَضْرَاءج ةٍ أَوورلَا قَار ةٍ فَإِنَّهلًا بِإِذْنِ یزأَص فخَال

  [1[ اللَّه تَعالَى

  مرکب دو يب دارویترک

 یعنیچهل مثقال ( دار فلفل) ، ک گرمیو  یصد و سیس یعنیهفتاد و دو مثقال ( لیزنجف

، قاقله يمربا، اهیله سیهل، اهیفلفل سي، ساذج هند، ا شنهیشبه ) ، صد و هشتاد و چهار گرم

همه باهم ) ، از کدام چهار مثقال، (ره کرمانیز، اه دانهیس، نیریدانه انار ش، انیزن، ایجوزبو

لو و هفتصد و شصت یدو ک( سپس ششصد مثقال شکر. اب شوند و سپس الک شوندیآس

د تا یآتش قرار ده يد و رویزیآن بر يآب رو ید و کمیک قابالمه قرار بدهیدر ) گرم

شود و  یم حرارت داده میشود و با آتش مال یخته میآن رآب بشود بعد مواد داخل ها  شکر

  .شود یخته میر يزیدرآخر در ظرف تم

  مرکب دو ينکات دارو

  .هر مثقال چهار و شش دهم گرم است

ن دارو یل است چون هفتاد و دو مثقال از آن در ایمرکب دو زنجف يدارو یب اصلیترک

االمکان  یاه کهنه است حتین گیا یگاه یاست شناخته شده ول یاهیل گیزنجف. وجود دارد
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به آن اضافه شده  يزید احتمال دارد چیریاب شده نگید آسیاب کنید و آسیرید بگیکن یسع

  .ا کهنه باشدیباشد 

  .ستیه به فلفل نیا فلفل دراز شکل آن شبیدار فلفل 

اب یشناخته شده اما کم یاهیاما اشنه گ. میداد یها ذکر نشده است احتماالت شنه در کتاب

ن اشنه را یه به حج مشرف شدم همیزمانک؟ ستیا شنه چیم شبه یماند ید باقیاست در ترد

  .کند یت مطابقت میک نسخه از روایحداقل شبه با . ند شبهیگو یدر عربستان م

سبز  ییکند برگها یا رشد میراکت و آب در يها و در آب یاه باغیک گی يساذج هند

  .است و همانند اشنه است ياه معطریرنگ است گ يرنگ است و کهنه آن قهو

  .ن هل همان هل سبز استیمراد از قاقله همان هل است و بهتر

رند در معض آفتاب قرار ین است که آب هل تازه را بگیک احتمال ایدرمورد هل مربا 

اب کنند با آب مخلوط شود و ین است که هل را آسیاحتمال دوم ا. نکه رب بشودیبدند تا ا

ن یاحتمال سوم ا. شود یمعطر هم م. ر بشودیل به خمیقرار بدهند تا تبد در معرض آفتاب

  .میهل درست کن يمربا، ا شکرِخوبیبا عسل ها  ه مربایاست که مثل بق

اما . تر همان احتمال دوم است يکنند و از همه قو ید مییلغت احتمال دوم را تا يها کتاب

  .سخت است چون هل آب ندارد یلیاحتمال اول خ

 یاهیک گیگردو  یعنیکلمه جوز . ستین يا است و جوز هندیب همان جوز بویطجوز 

ع یآن را ندارد و سر یه گردو دارد اما سفتیشب یپوست. ز استیر یه گردو منتهیاست شب

  .شود یاب میآس

که نبات درست  یکسان، لیشود به بانیل میک بار صاف بشود تبدیکه  يشکر قرمز

  .کردن دارندمخصوصِ صاف  يها فیکنند ق یم

. از داردیاد نیاز به آب ندارد اگر شکر بازار باشد به آبِ زیاد نیاگر شکر سرخ باشد ز

  .از به فن داردیم آن مشکل است نیشکر باشد کنترل و تنظ یاگر شکرِ ن
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ر باشد نه یکه درست شده باشد نه خم ین دارو آن است که در موقعین حالت ایبهتر

  .ن آن ترد استیدرع شود و یسفت باشد خشک م یلیخ

شتر یک کم آب بیدقت کرد  یلید در مقدار آب خین دارو حساس است بایدرست کردن ا

زند و اگر مقدار آب کم شود دارو سفت و سوهان  یشود و کپک م یبشود دارو شل م

  .اوردید ده مرتبه درست شود تا انسان مهارت بدست بیبا. شود یم

قرار  یکیبشود اما امروزه ما در ظروف پالست د قرار دادهیا در کوزه بایشه یدر ش

  .میده یم

  بیدرمان با س

شود که  یات استفاده میوبا خوب است البته از روا يکند و برا یب تب را درمان میس

  .کند یها را درمان م يماریاز ب یعیوس يها فیب طیس

ی  التُّفَّاحمِ  نْفَعاللَّم رِ وحالس و منَ السةٍ مدالٍ عصنْ خلْغَمِ ی  مالْب ضِ ولِ الْأَرنْ أَهم رِضع

چند مورد درمان است  يب نافع است برایس یعنی] 2ء أَسرَع منْه منْفَعۀً[ یس شَیالْغَالبِ و لَ

غلبه بلغم و منفعت  يباشد و برا ین میزم یکه از طرف اهال ییها يماریسم و سحر و ب يبرا

  .رسد یزود تر م يگریز دیب از هر چیس

 يماریاز ب يدرمان موارد يچون برا. ت آن استفاده بشودید بحث عمومیت شاین روایاز ا

  .باهم ندارند یتیاست که سنخ

که یتا زمان یکه بلغم هم سرد است ولیبرد درحالین میب سرد است اما بلغم را از بیطبع س

شود بلغم نارس برسد و خوبخود  یب سبب میس یماند ول یم یبلغم نارس است در بدن باق

  .شود یرسد و با آن بلغم خارج م یخارج بشود چون خلط م

و چشم زخم و  یو بدن یروان يمارهایکه منشا آن سحر و جادو است ب ییها ياریبم

  .کند یرسد را درمان م یان میه جنیکه از ناح یبیآس

  .شود یسم میمثل صرع و اوت ییها يماریجن سبب ب
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بود که همراه باشوهر و بچه  یمار خانمیب. مراجعه کرد يماریجالب است که امروز ب

ند ما یگو یم: گفت ینگونه سخن میا. همه حرفاش از طرف جن است. ش آمده بودیها

گفت دعا نخون ما  یم. استها  ن حرف آنید ایگو یهم م یم گاه گاهیستیم ما دشتمن نیدوست

  .میدوست هست

  .ب مصرف کنندیشود که س ین افراد سفارش میبه ا

  :ت شده استیاز امام صادق ع روا

 یلَولَمع  النَّاس  ا فیم إِلَّا بِه مرْضَاها مواوا دب یاگر مردم بدانند که در س یعنی] 3[ التُّفَّاحِ م

  .کردند یب درمان میماران خود را فقط با سیوجود دارد همانا ب یتیچه خصوص

  :دیفرما یگر مید یتیدر روا. شود یها را شامل م يماریت عام است و همه بین روایا

إِنَّه شَ  أَلَا و رَعه یأَسنَضُوح إِنَّه ۀً وخَاص لْفُؤَادۀً لنْفَعم ن یع تریب سریهمانا س یعنی] 4[ ء

  .کند یرا هم درمان م یقلب يها يماریب است بقل ير برایدارو از نظر تاث

خون که در رگ قلب  یرسوبات و چرب. کند یز مینده قلب است و آن را تمیب شویس

واره قلب است را یرا که در د ییها یب کلسترول وچربیس. کند یکند را برطرفق م یرسوب م

  .دیشو یم

بسطام از امام باقر ع نقل ب را ابن یت درمان با سیت در مورد عمومین روایواضح تر

  :کند یم

تدأَکْلَ التُّفَّاحِ  إِذَا أَر   و اءکُلَّ د كدسنْ جم أَخْرَج کذَل لْتإِذَا فَع فَإِنَّک کُلْه ثُم هفَشَم

آن را  يبخور بیس یخواه یکه میزمان یعنی] 5وجد منْ قبلِ الْأَرواحِ کُلِّها[یغَائلَۀٍ و سکَّنَ ما 

کند و هر  یها را خارج م يمارید از بدن تو همه بیب را بو کنیبو کن سپس آن را بخور اگر س

ه یرا که از ناح ییها يماریدهد دردها و مشکالت و ب ین میکند و تسک یرا خارج م یمشکل

  .کند یارواح است را برطرف م
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ه یباشد که از ناح ییها يماریسخت است احتمال دارد مراد ب يها يماریب يارواح به معنا

  .کروب و جن باشدیکه جان دارند مثل م یموجودات

د جن یام شا دهیند روح دیگو یکه م یکسان. زنند یضرر م یم که ارواح انسانیندار یلیدل

  .اند دهید

ن ذرات را شتاب دادند تا به سرعت نور یر زمیس در زیجالب است که در کشور سوئ

نگفتند و اعالم نکردند اگر  یدند ولید گفتند عالم جن را دیکه به سرعت نور رس یبرسد وقت

  .امبر استیق قرآن و پیاعالم کنند تصد

 یشود و با انسان دوست یاد میات هست که در آخر الزمان ارتباط با اجنه زیدر روا

  .کنند یم

مانند  ییها وهیم. ل به خمر بشودید است که ابتدا تبدیمف يا ست سرکهید نیب مفیسرکه س

  .شوند یل به خمر میر و انگور و خرما و جو و عسل تبدیانج

شد بدن درمان  ياگر معده پاکساز. نده معده استین است که شویب ایراز درمان بوادن س

  .است يماریشود چون معده خانه ب یم

  .کند یب بلغم را هم درمان میس

  .س شودیدارد سبب آپاندب گرفته شود چون احتمال ید پوست سیالبته با

ت آن ثابت یگرم را درمان کند پس عموم يها يماریتواند کل ب یب سرد است میچون س

  .است

  :سوال

  ؟ستیاشک چ يدرمان بسته شدن مجار

  :جواب

. کند یاد میق عدس اشک را زیسو. د استیق عدس مفیو سو ياستفاده از سرمه کافور

  ق عدس بخورندیچشم دارند سو یکه خشک یکسان
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  :سوال

  ؟دیدار یرفلکس معده چه درمان يبرا

  :جواب

  .د استیرفلکس معده مف يهاضوم برا يدارو

  :سوال

  ؟ستیدرمان صاف بودن کف پا چ

  :جواب

زند در جوراب و یاگر نمک بر. شناسم یمن نم یعنیست ین ییصاف دارو يکف پا يبرا

  .کند چه بسا هم درمان کند یت میباشد پا را تقو یمدت

  :سوال

  ؟د استیمف یزش دهان چه درمانیآب ر يبرا

  :جواب

 ییها بچه. شود یق درمان میها حجامت نقره و اگر بزرگ سال باشد با خرما و سو در بچه

  .هم دارند ینیزش بیاد است آب ریها ز که رطوبت مغز آن

  :سوال

  ؟ستیشکننده چ يضعف دندان و درمان دندانها يبرا

  :جواب

کند و  یت میضعف دندان مصرف استخوان ساز است که همه استخوانها را تقو يدارو

  .د استیروغن حنظل مف يدندان هم دار یدگیپوس يبرا

  .77صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]

  .355ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  .551ص 2جی، برق، المحاسن [3]
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  .135صي، شابورینات یابن سابور ز، طب االئمه [4]

  .135صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [5]
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  94/12/18ز یدرمان با مو –مرکب سه  يدارو 110

  ک داروی یمعرف

است که درمان آن  ییها يمارید نسبت به بیار موثر و مفیبس يمرکب سه دارو يدارو

  .ورم شکم وارد شده است ين دارو برایت این دارو روایدرمورد ا. ندارند یچنان

  مرکب سه يفوائد دارو

ا آب در یکند  یکه شکمشان به هرعلت و به هر سبب ورم م يافراد ين دارو برایا

 يد و برایآ یدر شکمشان به وجود م ینکه چربیا ایکنند  یا نفخ میشود  یشکمشان جمع م

ز سنگ مثانه یبلغم است و ن ين دارویهمچن. د استیکه مبتال به معده درد هستند مف یکسان

  .کند یرا پاك م

 يجامع و دارو يمرکب دو و دارو يهستند که مبتال به معده درد هستند و با دارو يافراد

مواد . توان با مرکب سه مشکلشان را برطرف کرد یهضم کننده مشکلشان حل نشده است م

ع شده باشد را از مثانه که در مثانه جم يزیمرکب سه هرچ، شود یکه در مثانه جمع م يزائد

  .کند یخارج م

شل ، مثانه ي وارهیزخامت د، مثانه یمثانه از جمله افتادگ يها يماریکل ب يمرکب سه برا

شود  یکه باعث م( عضالت مثانه یاز کار افتادگ، مثانه یتنگ، پروستات، شدن عضله مثانه

ادرار  یعنیکه رفلکس ادرار دارند  یکسان ين برایهمچن. د استیمف) شخص نتواند ادرار کند

 یشود تا جائ یه میرفلکس ادرار سبب عفونت کل. د استیز مفیگردد ن یه برمیاز مثانه به کل

  .کند یرا خراب مها  هیرسد که کل یم

خون  يکند برا یرطوبت بدن خوب است رطوبت بدن را خارج م يمرکب سه برا يدارو

  .است يموثر يل داروین قبیاز ا یومشکالت يزیخونر يخون برا يادیو ز

  مرکب سه يبات و مقدار مصرف دارویترک
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ز یفل و نیطر يدارو، استخوان ساز يدارو، که در مرکب شش يا ب سه گانهیترک

اه دار فلفل ین کَبر فلفل سیله و آمله عالوه بر ایاه و بلیله سیهل: ز هستیگر نید يداروها

 ياسارون خولنجان همه بطور مساو) ا اوشقیا وشق (ی وش) زردك( ل شقاقلین زنجفیدارچ

ا یآغشته بشوند و با دوبرابر عسل کف گرفته شده  ياب شوند سپس با روغن زرد گاویآس

  .تر مصرف شود ک مقدار بزرگیا یک فندق یشکر مخلوط شوند به اندازه 

  .ندارد یمصرف آن زمان خاص

به کَبرِ گندم  یشود و گاه یهود گفته میبه مقل  یوجود دارد گاه یکَبر احتماالت يدر معنا

  .شود مراد از آن همان کبر گندم است یاز قرائن استفاده م. شود یگفته م

کند به یشکوفه م یدارد و بعد از مدت ییها وهیکند اطراف شهرها میکبر در همه جا رشد م

  .کبر معروف استند اما به اسم یگو یند و خربزه ابوجهل هم میگو یار تلخ هم میآن خ

تون که تلخ یرند مثل زیگ یآن را م یگذارند و تلخیدر آب م یداخل کبر قرمز است گاه

درست  ین برود و با آن ترشیآن ازب یدهند که تلخ یآن انجام م يرو ییاست اما کارها

ا یکند گو یافراد را چاق م، کند یاد میرا ز ین است که آب منیت آن ایخصوص. کنند یم

  .د استیو مف يمغذ

است و  یت کننده جنسیتقو. د استیمف يعمل همبستر يبرا یج صحرائیزردك و هو

  .شود یسبب نعوظ م

 يها وهیم. ده استیفا یآن ب یفرنگ يزیاز هرچ. ندارد یتیچ خاصیه یج فرنگیاما هو

 یهدف يحساب شده وارد شده است و برا، ج نخود گوجه توت و نخودیمانند هو یفرنگ

  .شوند یم ییا و کلزا سبب نازایسو. شود یم ییسبب نازا. است

آورد  یج زرد نعوظ مید و چون هویایش بیباعث شده است مشکل نعوظ پ یج فرنگیهو

ت یخاص یب یج فرنگیآن هو يبود از ما گرفته شده است و به جا یجنس ي ت کنندهیو تقو

  .ن شده استیگزیجا
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 يخواستند کشورها یاستعماگر م يکه کشورهایزمان. کند یانسان را ترسو م یگوجه فرنگ

  .فرستادند یشرق را اشغال کنند گوجه فرنگ

ا ی) یدرعرب( به نام وشق یاهیک گ. یمیات آمده را االن نداریا ودج که در روایوش 

احتمال دارد . است یر ترکیوج هم اگ. م که احتماال همان وش استیداری) در فارس( اوشق

. باشد یر ترکیا اگیال دارد که مراد از ودج همان وج مراد از وش همان اوشق باشد و احتم

هم  یخوب ياست که بو ییک چوبهایم مراد همان وج است یاد متوجه شدیبعد از مطالعات ز

کبد و ورم کبد و طحال و ورم  يبرا یر ترکیاگ. ندیگو یم یر ترکیبه آن اگ یندارد و در فارس

  .د استیطحال مف

  .گره دار استز یر يا اسراون چوبهایاسارون 

قرمز رنگ دارد و طبع آن تند و  يها معروف و شناخته شده است ساقه یاهیخولنجان گ

  .گرم است

  درمان با انگور

 یمناطق. ک غذا مطرح بوده استیز در گذشته بعنوان یا همان کشکمش و مویانگور 

ل یتا تبد کنند یانگور را خشک م. هستند که گندم و جو و خرما ندارند و فقط انگور دارند

  .ن جهت در مورد کشمش زکات واجب شده استیز بشود به همیبه مو

ات داللت دارند ین حال روایدارد و به عنوان غذا مطرح است درع ییکشمش ارزش غذا

 يکه جزء داروهایرا درمان کند تاجائ يماریمختلف ب يها فیتواند ط یکه دارو هم هست و م

  .دیریگ یقرار م یعموم

بلغم و ضعف قلب ، مرهی، و روان یروح يها يماریبی، فراموش، عصبانگور درمان 

. ت داردیاست که عموم ییک داروین یکند بنابرا ینکه طبع را درمان میانگور به جهت ا. است

ها را درمان  يماریک چهارم بی ي قت حداقل اندازهیع را درمان کند در حقیطبا يزیاگر چ

  .کند یم
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  :کند یاز امام صادق ع نقل م ینیکل

ت یکشمش عصب را تقو یعنی] 1[ ب النَّفْسیطَیو   بِالنَّصبِ  ذْهبیشُد الْعصب و یب یالزَّبِ

  .کند یکند و دل را خوش م یرا رفع م یکند و خستگ یم

ن صورت ید که در ایآ یبا ضمه م یگاه یاست ول یخستگ يبه معنا یکلمه النَّصبِ گاه

  :کند یامبر ص نقل میامام صادق ع از پ يگریت دیروادر . است يماریب يبه معنا

اء و یذْهب بِالْإِعیشُد الْعصب و یو   بِالْبلْغَمِ  ذْهبیکْشف الْمرَّةَ و یفَإِنَّه   بِیکُم بِالزَّبِیعلَ

را مره را برطرف یبرشما باد کشمش ز یعنی] 2[ ذْهب بِالْغَمیب النَّفْس و یطَیحسنُ الْخُلُقَ و ی

کند و  یرا درمان م یکند و خستگ یت میبرد و عصب را تقو ین میکند و بلغم را از ب یم

  .کند یکند و غم و غصه را برطرف م یکند و دل را خوش م یکو میاخالق را ن

 یخستگ ن مراد از نصب همانیبنابرا. اء استفاده شده استیت از کلمه الْإِعین روایدر ا

  .يماریاست نه ب

 یافسردگ يبرا. است یو عصب یو روان یروح يها ياریدرمان بم يشتر برایانگور ب

  :آمده است يگریت دیدر روا. کو کردن اخالق خوب استین يخوب است و برا

دقٌ يأُهص طبقا [طَب ولِ اللَّهسإِلَى ر ى فَکَشَفغَطم [   معن مِ اللَّهقَالَ کُلُوا بِس ثُم نْهع طَاءالْغ

ذْهب بِالْبلْغَمِ و یالرَّب و  یرْضیطْفئُ الْغَضَب و یو   ذْهب بِالْوصبِیشُد الْعصب و ی  بیالطَّعام الزَّبِ

ه آوردند پس پارچه را یده هدیامبر طبق پوشیپ يبرا یعنی] 3[ اللَّون یصفِّیالنَّکْهۀَ و  بیطَی

ت ین غذا کشمکش است عصب را تقوید به نام خدا بهتریبرداشتند از آن سپس فرمود بخور

برد و خدا  یم ن یکند چون مره صفرا را از ب یبرد و غضب را خاموش م یم را  يماریکند ب یم

کند و رنگ را خوش و  یکند و دهان را خوشبو م یکند و بلغم را برطرف م یخشنود مرا 

  .کند یصاف م

تواند  ین میبنابرا. است يماریآن ب يت کلمه الْوصبِ آمده است و معناین روایدر ا

  .معنا شود يماریبا ضم خوانده شود که آنجا هم ب یت قبلیباشد که نصب در روا يا نهیقر
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آمده  يگریت دیآوردند از فوائد آن گفت در روا يا هیامبر ص هدیپ ياکه بر یهنگام

ه آورند سپس حضرت به پشت سرش اشاره کرد یهد یبرُن يامبر ص خرمایپ ياست که برا

ت هم به فوائد ین روایدر ا. فائده دارد 9شما  يدهد که خرما یل خبر میو فرمود جبرئ

ن عمل سنت بشود هم یخوب است که ا. کنند یاند اشاره م ه آوردهیاو هد يکه برا یکشمش

  .رات استیدارو است و هم ارج نهادن به خ یمعرف

د در آفتاب خشک بشود بدون اضافه کردن مواد مضر و بدون اضافه کردن یکشمش با

  .ییایمیمواد ش

شود  یانواع کشمش را شامل م ي است که هسته دارد اما همه ییها ز آنیشتر مراد از مویب

  .نداشته باشد ییایمیک باشد کود و سم شیکه ارگان یشرطالبته به 

 یم که کشمش را دارو معرفیدار یاتیروا. میدرباره فوائد کشمش دار يات متعددیروا

  :کند یامبر ص نقل میاز امام پ یطبرس. کند یم

شُد یحسنُ الْخُلُقَ و یو   الْجِسم  صحیأْکُلُ الْبلْغَم و یطْفئُ الْمرَّةَ و یفَإِنَّه   بِیکُم بِالزَّبِیعلَ

 و بصب[یالْعصبِالْو بکند  یبرشما باد کشمش چراکه صفرا و سودا را خاموش م یعنی ]4ذْه

کند  یت میکند و عصب را تقو یکو میکند و اخالق را ن یخورد و جسم را سالم م یو بلغم را م

  .کند یرا برطرف م يماریو ب

 يممکن است که به معنا. است یحال یوسته و بیمرض و وجع دائم و پ يعناوصب به م

البته فرمود . و درد مراد است يماریب يتر معنا يبه احتمال قو یهم گفته شود ول یخستگ

  .ن دارو و درمان استیالْجِسم بنابرا  صحی

  :کند یر ع نقل میاز حضرت ام یخ طوسیش

 یعنی] 5ب النَّفَس[یطَیو ، طْفئُ الْحرَارةَیو ، ذْهب بِالْمرَضِیو ، الْقَلْبشُد یب یإِنَّ الزَّبِ

کند و دل را  یبدن را خاموش م یبرد و گرم یرا م يماریند و ب:  یت میکشمش قلب را تقو

  .کند یخوش م
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است که  یاتید آن روایاست نه درمان مو يریشگیرسد که بعنوان پیشتر بنظر میالبته ب

  :امبر ص استیاز پ یتیروا. میخوان یم

مرَض إِلَّا الْمرَض یقِ لَم یبۀً منْزُوعۀَ الْعجمِ علَى الرِّینَ زبِیومٍ إِحدى و عشْرِیکُلَّ   أَکَلَ  منْ

نْهی يالَّذم وتک دانه کشمشِ بدون هسته استفاده کند در یست ویب يهرکس روز یعنی] 6[ م

  .ده باشدیشود مگر اجل او رس یمار نمیا بناشت

از  يگریت دیروا. د بدون هسته خوردیز را بایشود که مو یت استفاده مین روایاز ا

  :دیفرما یر ع میحضرت ام

] 7[ مرَض إِلَّا مرَض الْموت إِنْ شَاء اللَّهیبۀً حمرَاء لَم ینَ زبِیمنِ اصطَبح بِإِحدى و عشْرِ

شود مگر به مرض  یض نمیز سرخ شروع کند مریک مویست و یهرکس صبح را با ب یعنی

  .موت انشاءاهللا

ن ین است اگر مردم ایریخوشمزه و ش. ها است يماریاز ب يریشگیک جور روش پین یا

 ینیگر از کلیت دیروا. د قرمز باشدید کشمش بایفرما یشوند البته م یمار نمیمسائل را بدانند ب

  :است

ع الْأَمرَاضِ إِلَّا مرَض یقِ تَدفَع جمیومٍ علَى الرِّیکُلِّ  یبۀً حمرَاء فیإِحدى و عشْرُونَ زبِ

]توکند یرا دفع مها  يماریک کشمش سرخ در هر روز ناشتا تمام بیست و یب یعنی] 8الْم.  

  :کند ین کار را اضافه میااز امام صادق ع شرط ادمان و تداوم به  يگریت دیالتبه در روا

که  یکس یعنی] 9[  مرَض إِلَّا مرَض الْموتیبۀً حمرَاء لَم ینَ زبِیإِحدى و عشْرِ  منْ أَدمنَ

ده یشود مگر آنکه اجل فرا رس یض نمیک کشمش سرخ را مریست و یتداوم بدهد خوردن ب

  .باشد

  ؟کند یها م يماریاز کل ب يریشگیز پیچرا مو
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 يها از علت یک. ین خوش کردن دل و برطرف کردن هم و غم استید علت آن همیشا

اعصاب و روان است و برطرف کردن مشکالت اعصاب و روان درمان ها  يماریب یاساس

  :آمده است یتیب است چون در روایقت کار طبیدر حق. شود یمحسوب م يا شهیر

فَممنِ ، ا رب: یقَالَ. ا موسىی یمنِّ: فَقَالَ؟ ممنِ الداء، ا رب: ی-ه السلَامیعلَ - قَالَ موسى

اءونِّ: فَقَالَ؟ الدا : قَالَی. میفَمالنَّاس نَعجِ  صالعیط: یفَقَالَ؟  بِالْمیب [تَطب کبِذَل مهأَنْفُس [ ،میفَس 

خداوند فرمود از من ؟ ستیاز ک يماریبه خداوند عرض کرد ب یموس یعنی] 10[ ب لذَلکیالطَّبِ

ع عرض  یخداوند فرمود از من است موس؟ ستیع عرض کرد پس درمان از ک یاست موس

ن یاز ا. کنند ین کار خوش میخداوند فرمود مردم دلهاشان را به ا؟ کند یکرد پس معالج چه م

  .ب خوانده شدیجهت معالج با نام طب

دهد پس  یز دکتر است و کار او را انجام مین مویبنابرا. کند یرا خوش مها  ز هم دلیمو

  .مهم است يا فائده

  :سوال

ن جهت یل نشده است و به همیا آمده است و پانکراس او تشکیششماهه به دن ينوزاد

  .دا کرده استیز پیابت نیمشکل د

  :جواب

ن کار از یا. است يق در دوران بارداریاد سفارش شده است مصرف سویکه ز ياز امور

متولد  يق فرزندیات آمده است با خوردن سویدر روا. کند یم يریت فرزند جلوگیمعلول

ت فرزند ین مصرف کندر از معلولیهمچن. ح و سالم و توانمند باشدینکه صحیشود مگر ا ینم

ک ماه یتا  ياب شده در دوران بارداریده گرم کندر آس يحداقل روز. کند یم يریجلوگ

منجر  يمصرف کندر در دوران باردار. د استیل قلب و مغز مفیتشک يکنند چون برامصرف 

ت یمعلول. است ییایمیش يمعلول داروها یش فعالیشود بلکه ب یکودك نم یش فعالیبه ب
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ن ید تا آخر عمر انسولیکه پانکراس ندارد با یشخص. ست که با دارو درمان بشودین يامر

  .ق کندیتزر

ر در یک عدس صمغ جوشید بعد از تولد بچه اندازه یفرما یات میانکه رویگر اینکته د

ک قطره در یراست و  ینیک قطره در بید و یا آب باران حل کنیآب بخصوص در آب فرات 

 یکوچک يرد و جلویگ یرا م يو مغز یعصب يها يماریب ين کار جلویا. دیزیچپ بر ینیب

  .شود یبرطرف مشود ونواقص آن  یمغز کامل م. ردیگ یمغز را م

  .352ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  .344ص، خ صدوقیش، الخصال [2]

  .124ص، دیخ مفیش، االختصاص [3]

  .175ی، طبرس، مکارم االخالق [4]

  .362صی، خ طوسیشی، االمال [5]

  .148ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [6]

  .548ص 2جی، برق، المحاسن [7]

  .352ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  .548ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .525ص 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [10]
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  95/01/15 درمان با به –درمان با انار  111

ت یکه درمان بودنشان مسلم است و عموم ییها وهیم. است یوه درمانیصحبت راجع به م

 یف بزرگینکه درمان طیا ایکند  یدرمان مها را  يماریا کل بی یعنیت یعموم. هم داشته باشند

  .باشد یها م يماریاز ب

  درمان با انار

ن یشود که انار بهتر یات استفاداه میاز روا. ها انار است ن آنیبلکه مهمترها  وهیاز م یکی

م یکن يرا رتبه بندها  وهیم میاگر بخواه. ن مرتبه از نظر رتبه همان انار استیوه است و اولیم

 ي وهیک مین بس است که یدارد اما هم يادیانار فوائد ز. وه انار استین میبهترن و یاول

  :کند یم از امام صادق ع نقل یبرق. است یبهشت

سخَم  نَّۀِ فۀِ الْجهنْ فَاکنْ یمیالدلَاسانُ الْمیا الرُّم انشَعالشَّع التُّفَّاح یو  نَبالْع لُ وفَرْجالس و

ب یس، هسته یانار ب: هستند یبهشت يها وهیا از میوه در دنیپنج م یعنی] 1[ طَب الْمشَانو الرُّ

  .انگور و خرما، بهی، شعشعان

بنام سورا در عراق وجود دارد که  يا ده شده است اما منطقهینجا کمتر دیهسته در ا یانار ب

  .ندیگو یم یا سورانی یانار اون محل هسته ندارد که به آن انار مالس

 یب لبنانیرسد که همان س یبنظر م. ک منطقه در لبنان استیمنسوب به  یب شعشعانیس

  .باشد

 يهمان خرما یبهشت يند خرمایفرما یات میروا. است یک جور رطبیالرُّطَب الْمشَان 

  .ک جوز عجوه باشدید مشان ین شایعجوه است بنابرا

شه و یها هم وهین میمصرف ا. دارند يادیز يها تیالقاعده خصوص یها عل وهین میا

  .اگر تازه نباشد خشک آن مصرف شود. آن باشد بهتر است ي همواره مطلوب است اگر تازه

 یتواند اثرات فراوان یه کرد که میته یبهشت يک دارویها  وهین مید بشود از مجموع ایشا

  .د امتحان شودیداشته باشد که با
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  :کند یاز امام باقر ع نقل م یل آن را برقیه انار است دلین میپس بهتر

د یست نوع است و سیوه صد و بیم یعنی] 2[ دها الرُّمانُیو مائَۀُ لَونٍ س  الْفَاکهۀُ عشْرُونَ

  .انار استها  وهیم

چه درفصل آن و . بشود ید کوتاهیدر خوردن انار نبا. ها انار است وهین مین بهتریبنابرا

  .د مصرف بشودیچه خشک آن با

توانند مصرف کند  یر مین است که هم گرسنه و هم سیات انار ایاز خصوص یکی

بعد از  یکید خورده بشود و یناشتا با یکیمصرف دارد  يبرا یزمان يا وهیکه هر میدرحال

اما . د مصرف شودیروز و شب نبا یکید مصرف بشود یشب با یک. ید صرف شودیغذا با

  .انار زمان ندارد

معده اگر خراب باشد اگر . کند یرا اصالح م ين است که هر فاسدیاول انار ا ي واما فائده

ن حال انار را اگر بخورد یرا نداشته باشد درع يزیچ چیباشد و قدرت خوردن ه یسرطان

  .گرداند یبرنم

گرداند  یز را برگرداند انار را برنمیبرد اگر شخص همه چ ین میانار حالت تهو را از ب

  :کند یبرسد اصالح م یخراب ياچون انار به هرج

دخُلَا جوفاً قَطُّ یئَانِ فَاسدانِ لَم یدخُلَا جوفاً قَطُّ فَاسداً إِلَّا أَصلَحاه و شَیلَم   صالحانِ  ئَانِیشَ

 یعنی] 3[ د الْغَابیجبنُّ و الْقَدصالحاً إِلَّا أَفْسداه فَالصالحانِ الرُّمانُ و الْماء الْفَاترُ و الْفَاسدانِ الْ

کنند  ینکه آنجا را اصالح میشوند مگر ا ینم يفاسد یز صالح هستند و وارد هر درونیدو چ

ز یکنند اما آن دو چ ینکه خرابش میشوند مگر ا ینم یز فاسد هستند وارد هر قسمتیو دو چ

ر و گوشت خشک و کهنه یپنز که فاسدند یاند انار و آب ولرم هستند وآن دو چ که صالح

  .هستند

  .خچال باشد و چه نباشدیم گوشت را بعد از سه روز نخور چه در یت داریروا
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. انار است ي ق هستهیا سویباردار رب انار ترش  يها ار در خانمیو يها از درمان یکی

  .شود یز درمان محسوب میحالت تهو و استفراغ ن يبرا

  :میخوان یم یتیدر روا. داردم خوردن انار زمان مصرف نیعرض کرد

انَ  أْکُلِی  لَمالرُّم   لَم و زَأَهإِلَّا أَج عائرَأَهیجانُ إِلَّا أَمعانسان گرسنه انار  یعنی] 4[ أْکُلْ شَب

او را امرا  ينکه غذایخورد مگر ا یر نمیکند و انسان س یر مینکه او را سیخورد مگر ا ینم

  .رساند که بدن از آن استفاده کند یم يا به مرحله یعنیکند  یم

علت . شود همراه با گردو خورد یشود در صبح مصرف کرد اما در شب م یر را نمیپن

کند در مقابل  یسازد و مغز را نابود م یر استخوان را مین است که پنیر با گردو ایخوردن پن

  :دیفرما یت میروال ین دلیبه هم. برد ین میسازد و استخوان را از ب یگردو مغز را م

ا فعتَمإِذَا اج زوالْج نُّ وبیالْج إِنِ افْتَرَقَا کَانَ ف و فَاءا شمنْهم داحا   کُلِ یکُلِّ ومنْهم داحو

شوند و اگر جدا شوند در هر  یر و گردو اگر جمع بشودند هر کدام دارو میپن یعنی] 5داء[

  .است يماریک بی

ر یات خوردن پنین حال روایدر ع. د با گردو خورده بشودیها با وقت ي همهر در یپس پن

م که گردو یندار یلیر هضم کننده است و دلینکه پنیکنند به جهت ا یرا درصبح سفارش نم

ن صورت اگر ید باشد در ایهم غذا دو وعده با یکند از طرف یرا برطرف م آن یهضم کنندگ

پس جمع . ب معده استین باعث آسیماند و ا یم یخالر خورده بشود تا شب معده یصبح پن

د به همراه گردو یر بایر خورد اما در شب خوردن پنید پنین است که صبح نبایات این روایب

  .باشد

سفارش  یلیخ. ک دانه از بهشت داردین است که یکه در انار وجود دارد ا ینکته سوم

  :فرمودندامبر ص یپ: دیکنند که انار را کامل بخور یم
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ا  یفنَّۀِ فَکُلُوا مانِ الْجمنْ رۀٌ مبانَۀٍ حمانیکُلِّ رنَ الرُّمرُ ماز  يا در هر انار دانه یعنی] 6[ نْتَث

از امام باقر و  يگرید یتیروا. دیشود را بخور یکه پخش م ییها بهشت وجود دارد پس دانه

  :دیفرما یامام صادق ع م

ص منَ الرُّمانِ و قَد کَانَ و اللَّه إِذَا   اللَّه  رسولِ  إِلَى  أَرضِ ثَمرَةٌ کَانَ أَحبما علَى وجه الْ

امبر ص محبوب تر از ینزد پ يا وهین میزم يبر رو یعنی] 7ها أَحد[یشْرَکَه فیأَکَلَها أَحب أَنْ لَا 

با او  یخوردند دوست نداشتند کس یکه انار م یست و همواره به خداقسم هنگامیانار ن

  .ک بشودیشر

در آن مشارکت نکند چون انار  یخوردند دوست داشت که کس یکه انار م یامبر زمانیپ

  :ر عیوجود دارد از حضرت ام يگریات دیدارد البته روا یدانه بهشت

تَهطَ تَحسانَ بإِذَا أَکَلَ الرُّم  نْدفَقَیم کنْ ذَللَ عئلًا فَسأَنَّ فیالَ لنَّۀِ فَقنَ الْجم اتبح یه لَ لَه

ه ملَکاً فَانْتَزَعها یإِلَ  أْکُلُونَها قَالَ إِذَا کَانَ ذَلک بعثَ اللَّهیو منْ سواهما  یو النَّصرَان يهودیفَإِنَّ الْ

کردند از او  یپهن م يا ک پارجهیر آن یخورد ز یکه انار م یهنگام یعنی] 8أْکُلَها[یمنْه لئَلَّا 

و  يهودیاز بهشت است سپس گفته شد  ییها فرمود در انار دانه، ن باره سوال شدیدرا

فرستد  یم يا ن صورت خداوند فرشتهیفرمود در ا؟ خورند پس چگونه است یانار م یانصران

  .ن دانه را برداردیتا ا

د ییفرما ینکه شما میو عرض کرد ا ر عیآمد نزد حضرت ام يهودیک یهست که  یتیروا

ن حال حضرت دست داخل محاسن یک انار کامل خوردم درایتوانم انار بخورم من  ینم

بود که تو  ین همان دانه بهشتیدرآورد و تناول نمود و فرمود ا يکرد و دانه انار يهودی

  .ينخورد

معده را درمان  يها يماریب. کند ین است که معده را درمان میت انار این خاصیچهارم

ها درمان  يماریاز ب یلیاست اگر معده اصالح بشود خ يماریمعده خودش خانه ب. کند یم

  .شود یم
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  .کند یمانند وسوسه را درمان م یروح يها يمارین است که بیت انار این خاصیپنجم

طان وسوسه را یبخصوص ش. کند یطان را دور مین است که شیت انار این خاصیششم

ش یمعنا. شود تا انسان گناه نکند یات آمده است که خوردن انار باعث میدر روا .کند یدور م

  .گناه است يماریشود چون علت ب یمار نمین است که انسان بیا

دو انار بخورد هشتاد روز گناه  یکند و اگر کس یک انار بخورد چهل روز گناه نمیاگر 

که  یات آمده است کسیکند و در روا یست روز گناه نمیکند و اگر سه انار بخورد صدو ب ینم

  .رود یست روز گناه نکند به بهشت میصدو ب

  :کند بخصوص بعد از حجامت ین است که بعض طبائع را درمان میت انار این خاصیهفتم

بعد  یعنی] 9[ جوفالْ یالدم ف یصفِّیسکِّنُ الدم و یبعد الْحجامۀِ رماناً حلْواً فَإِنَّه   کُلِ الرُّمانَ

ن بخور چرا که غلبه خون را درمان و آن را صاف داخل بدن صاف یریاز حجامت انار ش

  .کند یم

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا

چهار  یعنی] 10و الْبسرُ الْمطْبوخُ و الْبنَفْسج و الْهِنْدباء[  یالسوران  عدلْنَ الطَّبائع الرُّمانُیأَربعۀٌ 

  .یپخته شده بنفشه و کاسن يخرما یانار سوران: کنند یل میز طبائع را تعدیچ

دن خرما یبه رس یالبته بعض. ن است که توسط فرد پخته شودیمطبوخ ظاهرش ا يخرما

توان با روغن بنفشه هم بپزند اما پختنِ داخل آب خطرناك است  یم. ندیگو یهم پخته شدن م

  .پزد یشود و م یم آب میآتش مال يخود خرما رو. بشود ذیل به نبید تبدیچون شا

نارس باشد سبز رنگ  ياگر مراد خرماي. زاهد يخشک است مانند خرما يبسر خرما

 يخرما. شود ید به هردو اطالق میم شاییگو یخشک بسر م يشتر به خرمایاست اما ب

  .دا گرم استیشد يزاهد
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 ین حالت سالمتیدارو باشد چون بهترن ید بهترین دارو را درست کند شایا یاگر کس

تواند درمان کل  یکند م یانار طبائع بدن را متعادل م یوقت. حالت تعادل طبائع چهارگانه است

  .ها باشد يماریب

  .ز دشته باشدیشود انار کم هسته و هسته ر یست سعین یسوران ي هسته یانار ب

س خوب است دل را نف يقلب خوب است هم برا يمعده خوب است هم برا يهم برا

ذهن  یک تخصص مستقل است وقتینها یذهن هم خوب است هرکدام ا يکند برایخوش م

قلب  یوقت یوروان یروح يهایاریبم یعنیم نفس ییکویم یرد مغز و اعصاب و قتیم مییکویم

معده و دستگاه  يکمند برایخود قلب را دمان م یکند مسائل وسواس و حتیرا روشن م

کند یکند خون را صاف میل میکند طبائع را تعدیاد میکند و آب مغز را زیگوارش را درمان م

  است یکند که انار درمان عمومینها ثابت میکند ایبا میکند فرزند را زیغذا را هضم م

  :دیفرما یم از امام صادق ع که میدار یتیروا

اگر  یعنی] 11الْفُرَات غَمسۀ[ یو اغْتَمست فۀً یومٍ رمانَۀً سورانیلَو کُنْت بِالْعرَاقِ لَأَکَلْت کُلَّ 

  .شدم یرفتم غوته ور م یخوردم و در فرات م یم یدر عراق بودم هر روز انار سوران

را درمان  یو پوست يظاهر يها يماریو آب فرات هم ب، درون يها يماریا که انار بیگو

  .باشد ید راز سالمتین شایو اشود  یها سالم م يمارین جهت انسان از کل بیکند به هم یم

  :از امام صادق ع است یتیانار هم روا یت درمانیل عمومیدل

ز یدو چ یعنی] 12[ ء فَالْماء الْفَاترُ و الرُّمانُ  یضُرَّانِ منْ شَیء و لَا  ینْفَعانِ منْ کُلِّ شَیاللَّذَانِ 

  .منفعت دارند و ضرر ندارند آب ولرم و انار است يزیهرچ يبرا

  .خوش خوب استیمعده انار م ين است و فقط برایرین انار انار شیبهتر

  :دیفرما یم یتیم رواینه دارین زمیت در ایدو روا

لَحزُّ أَصالْم  طْن  یفدیفرما یگر میت دیشکم بهتر است روا يخوش برایانار م یعنی] 13[ الْب:  
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د یآن بخور یخوش را با پیانار م یعنی] 14الْمزَّ بِشَحمه فَإِنَّه دباغُ الْمعدة[  کُلُوا الرُّمانَ

  .کند یم یچراکه معده را دباغ

. د استیمف یلیاب کنند چون خیکه مشکالت معده دارند دانه انار را خشک و آس یکسان

 يماریب، مقعد يها يماریب، سیآپاند، اسهال، بوست، یورم، قولنج ياد انار برایخوردن ز

  .د استیابت مفیافراد مبتال به د يبرا ینها و حتیطحال و کبد و پانکراس و امثال ا

  درمان با بِه

وه از جهت رتبه ین میا چهارمین ید سومیشا. به است یبهشت يها وهیگر از مید یکی

  .به است یبهشت يها وهیاز م یکیم که یقبال خواند. است

به صورت متفرق درباره  يات متعددیاست اما روا یم که به درمان عمومیندار یلیدل

ن یمختلف بنابرا يها البته چون به درمان است در تخصص. میمتعدد آن دار يها تیخاص

  .اثبات کرد یتیبه هم عموم يشود برا یم

با یمعده و ذهن و ز يکند و برا یترسو را شجاع م. د استیت آن مفیقلب و تقو يبه برا

د یکه بگو يل واحدیدل یول. د استیبد بدن و دهان مف يبو يبرا. د استیشدن فرزند مف

کند و قلب اگر سالم باشد بدن  یم اما چون قلب را درمان میاست ندارها  يماریدرمان همه ب

  .است یشود گفت درمان عموم یسالم است م

  .527ص 2جی، برق، المحاسن [1]

  .539ص 2جی، برق ،المحاسن [2]

  .463ص 2جی، برق، المحاسن [3]

  .540ص 2جی، برق، المحاسن [4]

  .340ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  .542ص 2جی، برق، المحاسن [6]

  .541ص 2جی، برق، المحاسن [7]
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  .541ص 2جی، برق، المحاسن [8]

  .59صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [9]

  .249ص 1ج، صدوق خیش، الخصال [10]

  .540ص 2جی، برق، المحاسن [11]

  .315ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  .543ص 2جی، برق، المحاسن [13]

  .543ص 2جی، برق، المحاسن [14]
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  95/01/16 یاسالم یبهداشت و سبک زندگ 112

. ات ما مدنظر قرار نگرفته استیروا یان شد که بعد بهداشتیب يدر جلسه قبل تا حد

مثال فالن عمل بر ذمه  يبرا، است يک بعد اعتبار، یات دو بعد داردیو روا یاحکام شرع

، ن عمل را انجام ندهد مستحق عقوبت استید از عهده آن خارج شود و اگر ایعبد است و با

کامل و با  یمثال اگر کس يبرا. است یو فرض يست و اعتبارین ین امور مسائل واقعیدر ا

 يط ظاهریاگر همان نماز را با تمام شرا یست ولیمستحق عقوبت ن، واندح نماز بخیت صحین

ک یاستحقاق عقوبت . ا بخواند آنگاه نماز باطل است و مستحق عقوبت استیبا قصد ر یول

فرض ، ت و ازدواج که بر اساس اعتباریندارد مانند مالک یاست و وجود خارج يامر اعتبار

که  یبوده درحال ينه امور اعتباریات شده در زمیکه در روا يتاکنون هر کار. و قرارداد است

رد یگ یکه وضو م یمثال کس يبرا، هم دارند یقیجنبه حقي، احکام ما در کنار جنبه اعتبار

 یطید فقها در شرایشا. شود یز میکند بدنش تم یکه غسل م یا کسیشود و  یز میصورتش تم

که مربوط به آخرت و  يتنها به امور اعتبار ن انتخاب را کردند ویه بودند که ایمانند تق

 یبرخ. ات است نپرداختندیا و واقعیکه مربوط به دن يشود پرداختند و به امور یعقوبت م

است مثل  یقیات مربوط به امور حقیروا یو برخ يات صرفاً مربوط به امور اعتباریروا

ات ین رواید که همه ایآ یبه وجود م یمشکل زمان. هم هر دو جنبه را دارند ینظافت و برخ

د و یآ یات تعارض به وجود مین رواین حالت بیدر ا، سه شودیشود و باهم مقا یکیباهم 

ت آمده یمثال در روا يبرا. کنند یگر را رد میات را قبول و بخش دیاز روا یفقها ناچار بخش

 یهیچ فقیه یول، دید دستش را بشویبه آهن دست زد با یکه آهن نجس است و اگر کس

ست و یآمده که آهن نجس ن یاتین است که در رواید علت ایشا، نگفته که آهن نجس است

ت یرو روا نیازا، اند ات نجس بودن آهن را رد کردهیات را قبول کرده و رواین روایفقها ا

ن یشتر افراد از وجود ایدر حوزه هم ب یگر موردتوجه قرار نگرفته و حتینجس بودن آهن د

. نبوده ياست که البته عمد ین همان نابود شدن روح بهداشت اسالمیا. دات خبر ندارنیروا
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را  یرا قبول و بخش ید بخشیات متعارض باشد بایهستند و اگر روا یفقها دنبال احکام شرع

 یقیات ما مربوط به امور حقیشتر روایده بنده بیبه عق. ها است ن الزمه کار آنیرد کنند و ا

علما بر  يبنا یول، است يداشته باشد که مربوط به امر اعتبارنه یکه قر ياست مگر موارد

ات یمثال در روا يبرا، ل خارج شودینکه با دلیاست مگر ا يات اعتبارین است که همه روایا

که  يزیند که لباست را بشور چیبگو یاگر به کس، آمده يبشو یبه معن »اغسل« کلمه

زد و آن را فشار دهد یآن بر يا آب روید لباس را در آب قرار دهد ین است که بایفهمد ا یم

گونه  نیت امر به شستن لباس شده اینند که در روایفقها اگر بب یتا آب خارج شود ول

ن ید ایشا. کنند که لباس نجس بوده و نمازخواندن با آن اشکال داشته است یبرداشت م

ش گفته است که یهزار سال پ ید مرتضیس، ات باشدیمشکل به علت اشتباه در فهم روا

ن بود و یدر فهم زبان عرب بهتر ید مرتضیس، ست بلکه متواتر استیات ما متعارض نیروا

اگر «: گفته است یابوعل، اند ن مسئله اذعان کردهیتخصص دارد به ا یکه در زبان عرب یکسان

.  »است قسمش درست، است ید مرتضیس ین شخص به عربیقسم بخورد که داناتر یکس

آمده که  يا گونه ات متعارض بهیک مسئله رواید که در ید دید خواهیاگر به مسائل رجوع کن

طرف را  کیه کرد و یتوان حمل بر تق یت واقعاً صادرشده و نمید هر دو طرف روایکن ین میقی

  .رد کرد

ن یالبته ا، نوشتم ینه بهداشت اسالمیدر زم یشده کتاب ده گرفتهیکه ناد یاتین روایبنده از ا

 يها کتاب بحث 3تا  1بنده در جلد ، از به کار داردیک فهرست است و نیکتاب تنها 

ن نباشد و همه بتوانند ین کار را نکردم تا مطالب سنگیا 4در جلد  یرا آوردم ول یاستدالل

  .استفاده کنند

 یعنینجس  یالبته در کتب فقه، ف استیا کثیقذر  یکلمه نجس در لغت به معن

تنها به  ینجس است و گاه یبه معن یز گاهیکلمه رجس ن. ستیز نینمازخواندن با آن جا

و شرب خمر استفاده  یپرست ف مانند قمار و بتیافعال کث يشتر برایف است البته بیکث یمعن



889 

 

طَانِ یملِ الشَّسرُ واألَنصاب واألَزالَم رِجس منْ عیإِنَّما الْخَمرُ والْم﴿: در قرآن آمده، شود یم

وهبتَناز ، پس. طانندیدند و از عمل شیرهاى قرعه پلیشراب و قمار و بتها و ت«ی عنی] 1[﴾فَاج

هم ضرر دارد و هم طبع انسان از آن ، است یقینجس حق يزیچ یگاه.  »دینیآنها دورى گز

انسان از آن تنفر ندارد مانند  ینجس ضرر دارد ول یگاه، تنفر دارد مانند مدفوع انسان

 یچون شارع آن را نه یاحساس تنفر وجود ندارد ول يزیدر مورد چ یگاه، گوشت خوك

احساس  يزیانسان در مورد چ یگاه، کرده در ما احساس تنفر به وجود آمده مانند خمر

هست ن مورد مستقذر یا، ا مدفوع گاویداند مانند گل  یشارع آن را نجس نم یتنفر دارد ول

در ؟ تواند نماز بخواند یا میآلوده به مدفوع گاو شود آ یاگر بدن و لباس کس. ستیقذر ن یول

ت در مورد ین روایمشابه هم. تواند نماز بخواند یف بداند نمین را کثیت آمده اگر انسان ایروا

در که  یمثال کس يدارد برا یافراد بستگ ین موارد به نوع زندگیالبته ا. خمر هم آمده است

ک ی یداند ول یف نمیوانات را کثیمرغ و اردك و ح، کند یم یوانات زندگیروستا و با ح

از فضوالت گاو و گوسفند  ییا انسان روستا، یداند یف میوانات را کثین حیا يانسان شهر

ب یصیسألت أبا عبداهللا عن الروث «: ت آمدهیدر روا. تنفر دارد يانسان شهر یتنفر دارد ول

دم درباره یپرس) ع( از امام صادق«ی عنی] 2[ ».هیإن لم تقذره فصل ف: وهو رطب قال یثوب

امام ، که مرطوب است یکند درحال یکه به لباسم اصابت م) گوشت حالل( واناتیفضوالت ح

عن ) ع( سألت أبا عبداهللا«: گر آمدهیت دیدر روا ».نماز بخوان یدان یف نمیفرمودند اگر کث

ه إال أن تقذره فتغسل یصلّ ف: قال؟ هیأغسله أو أصلى فی، ب ثوبیصیذ والمسکر یالخمر والنب

سؤال ) ع( از امام صادق«ی عنی] 3[ ».إن اهللا تبارك وتعالى إنما حرم شربها، منه موضع األثر

ا در آن نماز یم یا آن را بشویآ، کند یذ مسکر که به لباسم اصابت میکردم درباره خمر و نب

 ییجا( پس موضع اثری، ف بدانینکه آن را کثیرمودند در آن نماز بخوان مگر اامام ف؟ بخوانم

ن یبا توجه به ا ».دن آن را حرام کرده استیهمانا خداوند تنها نوشي، را بشو) که رنگ گرفته

که خمر به آن اصابت  یتوان با لباس یبرطرف شود وگرنه م یفیاست کث یت تنها کافیروا
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و اجازه نمازخواندن با آن  يزیا نبودن چیف بودن یات که کثینوع روان یا. کرده نماز خواند

قرار نگرفته  یمطرح هم نشده و موردبررس یتوسط فقها حت، داند یرا وابسته به نظر شخص م

  .است

ر االنسان نفسه مما أصاب من یعلۀ غسل الجنابۀ النظافۀ وتطه«: ندیفرما یم) ع( امام رضا

ر کند از یاست تا انسان بدنش را تطه یزگینابت نظافت و پاکعلت غسل ج«ی عنی] 4[ »أذاه

  «.که در اثر جنابت عارض شده ینجاسات

ن یکون العبد طاهرا إذا قام بیألن : ل لهیق؟ فلم أمروا بالوضوء وبدأ به«: ت آمدهیدر روا

ی عنی] 5[ »ا من االدناس والنجاسۀیما أمره نقیعا له فیاه مطیالجبار وعند مناجاته إ يدی

که در مقابل  یهمانا خداوند امر فرموده به وضو قبل از نماز تا بنده پاك باشد درزمان«

 ».ها پاك باشد ها و کثافت ع امر او باشد و از نجاستیمط، کند یستد و مناجات میا یخداوند م

توان گفت که  یشده است و م اشاره یقیو هم به جنبه حق يت هم به جنبه اعتبارین روایدر ا

  .ع بودن هم مطرح استیگر مطیاست و از طرف د یزگیپاک یصلهدف ا

عن ألبان اإلبل والغنم والبقر وأبوالها ) ه السالمیعل( سألت أبا عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا

] 6[ ».منه إن أصابک منه شئ أو ثوبا لک فال تغسله إال أن تتنظف. ال توضأ: فقال، ولحومها

، دمیها پرس شتر و گوسفند و گاو و ادرار و گوشت آن ریدرباره ش) ع( از امام صادق«ی عنی

 يآن را نشو، ا لباست برخورد کردیبه بدن  يزیها چ نیها را نشور و اگر از ا امام فرمودند آن

گوشت  وان حاللیا ادرار حیر یت شین روایبا توجه به ا »ی.باش یزگینکه طالب پاکیمگر ا

را ید آن را شست زیف محسوب شود بایکث برسد که يا بدن برسد و به حدیاگر به لباس 

  .زه باشدیخواهد که انسان پاک یاسالم م

، ف بداندیکه آن را کث یلباس یعنیتواند با لباس مستقذر  یات انسان نمین روایبا توجه به ا

از به شستن دارد مانند خون یاگر به مقدار کم باشد ن یها حت نجاست یبعض. نماز بخواند

ست مانند خون انسان که اگر یاز به شستن نینجاسات اگر کم باشد ن یبعض یاز طرف، ضیح
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ن مورد چون اگر خون کمتر از یدر ا. توان با آن نماز خواند یدرهم باشد م کیتا اندازه 

شتر باشد یاگر ب یتوان با آن نماز خواند ول یست و میصادق ن یفیدرهم باشد عنوان کث کی

  .ودد شسته شید و بایآ یحساب م ف بهیکث

إن : قال، على بولها وروثها، مربط الدابۀ یوضع فیوسألته عن الثوب «: ت آمدهیدر روا

تکون معه فال تغسله من  یء من الروث والصفوة التیغسله وإن اصابه شیء فلیعلق به ش

ادرار و  يو رو) گوشت حالل( که در محل آغل چهارپا یدرباره لباس«ی عنی] 7[ ».صفرة

د یده آن را بشویبه آن چسب يزیامام فرمودند اگر چ، مدفوع چهارپا است از امام سؤال کردم

مسلماً ادرار و مدفوع  ».ندارد یاشکال) ده باشدیبه آن نچسب يزیچ( و اگر خشک باشد

ده آن یبه لباس چسب يزیت امر شده اگر چین روایدر ا یست ولیگوشت نجس ن وان حاللیح

  .است یزگیت پاکیتوان گفت که مراد رعا یپس م، دیرا بشو

  .90هیآ، سوره مائده [1]

  .163صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [2]

  .163صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [3]

  .95ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [4]

  .111ص، 1ج، خ صدوقیش) ، ع( ون أخبار الرضایع [5]

  .57ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [6]

  .282صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [7]
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 يروغن زرد گاو – یدرمان با روغن پ –درمان با عناب  –درمان با سنجد  113

95/01/16  

  .ها است وهیصحبت راجع به درمان با م

  درمان با سنجد 1,113

از درمان  یمختلف يها فیباشد و شامل ط یتواند درمان عموم یکه م ییها وهیاز م یکی

  :کند یاز امام صادق ع نقل م ینیکل. ها باشد سنجد است يماریب

یالْغُبهملَح ی  رَاءنْبِت   هظْمع و میاللَّح هجِلْد و ظْمالْع ینْبِتفَإِنَّه کذَل عم و الْجِلْد خِّنُ ی  نْبِتس

قْمع عرْقَ ینِ و یالساقَ يقَویرِ و یرِ و التَّقْتیدبغُ الْمعدةَ و هو أَمانٌ منَ الْبواسینِ و یتَیالْکُلْ

ش استخوان و پوست یاند هسته اش سبب رویرو یگوشت سنجد گوشت م یعنی] 1الْجذَامِ[

کند  یم یکند و معده را دباغ یها را گرم م هیشود و عالوه بر آن کل یش پوست میآن سبب رو

کند و رگ جذام را سرکوب  یت میکند ساق پا را تقو یر و پروستات میاز بواس يریشگیو پ

  .کند یم

مختلف  يها مختلف و سنخ يها فیت ذکر شده است طین روایکه در ا ییها يماریب

ي ارولوژی، مشکالت پوستي، ارتوپدي، و الغر یمانند چاق. شود یها را شامل م يماریب

. ت در درمان استیعموم ين معنایو ا، مشکالت دستگاه گوارشي) ، ادرار يه و مجاریکل(

  .شود یمختلف م يها ست و شامل تخصصین يماریک بیچون درمان 

  .خواهند چاق بشوند سنجد خوب است یکه م يافراد

  .کند یاستخوان را درمان م یسنجد ضعف و عدم رشد و پوک ي هسته

ک قسمت یکه  یکسان. د استیآنها مف يدارند پوست سنجد برا یکه مشکل پوست یکسان

ش از اندازه یا پوست بیصورت و بدن  يها ا لکهیا اگزما یشود  یل نمیاز پوست آنها تشک

  .کند یرا هم درمان م یسوختگ يجا. د استیهمه آنها مف يبرا، ا نازك دارندیم یزخ
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ا مواد یه کلوکز ینکه کلیه دارند مانند ایکه مشکل کل یکسان. کند یه را فعال و پرتوان میکل

ر ادرار و پروستات یر تقطینظ یمشکالت. توانند از سنجد استفاده کنند یکند م یگر را دفع مید

  .کند یز درمان میرا ن

  .د استیر مفیدرمان بواس يمعده است و برا ي ت کنندهین سنجد تقویهمچن

 يها يماریب يق سنجد خوردن جلویسو. کند یرا هم درمان م یکیژنت يها يماریسنجد ب

  .ردیگ یرا م یکیژنت

  :میدار یتیدر روا. گر هم خوب استید يها يماریتب و ب يسنجد برا

للَى عص ع ولُ اللَّهسخَلَ رنِ أَبِ یدبِأَکْلِ یب رَهفَأَم وممحم وه بٍ ع وطَال  یعنی] 2رَاء[یالْغُب 

درمان هفتاد نوع  یعنیتب ( که او تب داشتیع وارد شد درحال یص بر حضرت عل امبریپ

  .پس او را امر به خوردن سنجد کرد) که همراه با تب است يماریب

  .معروف است یرانیا يبه خرما یعرب يها را است اما در کشوریح سنجد غبیاسم فص

  درمان با عناب 2,113

  :میاز امام صادق ع دار یتیدارد روا يادیعناب هم فوائد ز

ها مانند  وهیم ي هیعناب بر بق يبرتر یعنی] 3[ الْفَاکهۀِ کَفَضْلنَا علَى النَّاس  علَى  الْعنَّابِ  فَضْلُ

  .گر استیت ع بر مردم دیما اهل ب يبرتر

ها  د و درمان هستند اما عناب بر آنیها همه مف وهیم. دارد يبرتر یلیخ بن عنایبنابرا

  ؟ت ع بر مردم چقدر استیاهل ب يبرتر. دارد يبرتر

   الدر و الذهب المصفّى و باقى الناس کلّهم تراب یعل

  .مردم همه خاك هستند یر ع در و طال است وباقیحضرت ام

اد و بدون ضرر ین است که منافعش زیدارد و حداقل آن ا يارین عناب فوائد بسیبنابرا

  .است
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هم السالم هستند که فضائل و ید مانند خود ائمه علشو یک حد متوقف نمید عناب دریفوا

  .شود یک حد متوقف نمیها در  آن يبرتر

 یتیروا. د استیتب مف ياست و برا یخوب ي ن است که صاف کنندهیاز فوائد آن ا یکی

  :دیفرما یر ع میم که در آن حضرت امیدار

نَّابی  الْعبى  ذْهميمارینده هفتاد بیتب نما. (کند یعناب تب را برطرف م یعنی] 4[ بِالْح 

  .)است

د یورم چشم و آب مروار ين صورت برایدن سرمه هم استعمال دارد در ایبه صورت کش

  :دیفرما یم میدار یتیروا. د استیمف

ع یکَانَتین اب ا شَیقَدرُ بِهصأَکُنْ أُب لَم و یئاً فَرَأَیضَّتلع یترَیاً أَم نؤْمیالْمنَامِ  ینَ ع فالْم

 یفَقُلْتیا سيد یعین  قَقْتُهد و فَأَخَذْتُه لْ بِهاکْتَح و قَّهفَد نَّابالْع ا تَرَى فَقَالَ خُذإِلَى م آلَت قَد

نْ عع لَتفَانْج ا بِهلْتُهکَح و اهیبِنَوأَنَا إِلَ ین نَظَرْت ۀُ ویالظُّلْما فَإِذَا هیه حۀ[یصچشمم  یعنی] 5ح

دم عرض کردم یر ع را درخواب دیحضرت حضرت ام. دمید ینم يزیکه چید شد تا جائیسف

اب کن و یفرمود عناب را آس) د بوجود آمده استیآب مروار( ن حالت استیچشمم به ا

شد و که در چشمم بود برطرف  يدم تاریاب کردم و سرمه کشیسرمه بکش با هسته آن آس

  .د آن برطرف شدیو آب مروار يدیسف

باشد مگر  ین حجت نمیست بنابرایست بلکه خواب است و از امام نیت نین روایالبته ا

  :میآن کن ي مهیامبر ص را ضمیاز پ يگریت دینکه روایا

آننْ ریم یف آنر فَقَد هنَامأَنَّ الشَّ یمثَّلُیلَا   طَانَیلتَم  یف توریص لَا ف نْ  یوم دةِ أَحورص

صیأَوطان یده است چرا که شیند همانا من را دیکه در خواب من را بب یکس یعنی] 6[ یائ

  .اء من متمثل بشودیاز اوص یکیتواند در صورت من و در صورت  ینم

وه خشک سوال کردند فرمودند یخشک آن بهتر است از ائمه درباره مها  وهیشه در میهم

  .فته و نفعش مانده استضررش ر
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  یدرمان با پ 3,113

امبر ص یت اول از پیروا. وارد شده است یات فراوانیگاو روا یدرمورد استفاده از پ

  :است

خَلَ فنْ أَدیم تمٍ أَخْرَجۀَ شَحلُقْم هفوج  ]اءنَ الدا مثْلَههرکس داخل کند در  یعنی] 7م

  .را خارج کرده است يماریگاو را به همان مقدار از ب یاز پ يا بدنش لقمه

  .ع بوده استیشا یان مردم هم استفاده از پیا میم گوین باره داریدر ا يت متعددیروا

به  یعنیاول باشد  ياگر معناي؟ ماریت بیا مثل او در سنخیمثل او در اندازه  یعنیمثْلَها 

 يماریالبته کدام ب. شود یاز بدن خارج م يماریمصرف شده است هرنوع ب یهمان اندازه که پ

  .د تجربه کردیشود را با یخارج م

ن یو ا. کند یبد خون را از بدن خارج م یگاو چرب یروغن پ یعنیدوم باشد  ياگر معنا

  .شود یت اطالق دارد و هردو را شامل میتجربه شده است روا

  :ت آمده استیدر روا؟ باشد یم یمرادکدام پ

 یشَحمۀٍ قَالَ ه يا تُخْرِج مثْلَها منَ الداء  یعبد اللَّه ع جعلْت فداك الشَّحمۀُ الَّت یقُلْت لأَبِ

أَلَنا سم قَرِ وۀُ الْبمی یشَح]لَکقَب دا أَحنْهةُ عاررکه  یدم شحمیاز امام صادق ع پرس یعنی] 8ا ز

 یگاو است و کس یامام ع فرمود پ؟ از بدن کدام شحم است يماریشود همانند او ب یخارج م

  .قبل از تو از من سوال نکرده بود

ه را یکه دور کل یپی (قلوه پ. است یمعلوم نبود کدام پ یدانستند ول ین مردم میبنابرا

  :امبر ص نقل شده استیاز پ يگریت دیروا. بهتر است) گرفته است

هرکس  یعنی] 9مِ أَنْزَلَت منَ الداء مثْلَها فَقَالَ ذَاك شَحم الْبقَر[لُقْمۀً منَ الشَّح  أَکَلَ  منْ

  .را خارج کرده است يماریگاو بخورد همانند آن از ب یاز پ يا لقمه

  ؟ا روغن دنبه مناسب استیآ
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گاو خوب است چون به  یم روغن پیگویمن م؟ پرسند روغن دنبه خوب است یاز من م

ن جهت ما یسه کرد به همیگاو مقا یشود با روغن پ یدنبه گوسفند را نم. دشده استیآن تاک

 يالبته شحم بز هم برا. ا نداردیدارد  یا خواصینکه آیم ایدار یدرمورد روغن دنبه تامل

  .درمان زخم وارد شده است

گاو است و هردو  ین روغن روغن پیتون و دومین روغن روغن زین جهت بهتریبه هم

  .ه استدر قرآن ذکر شد

لِ اللَّه یبات أُحلَّت لَهم و بِصدهم عنْ سبیهِم طَینَ هادوا حرَّمنا علَیفَبِظُلْمٍ منَ الَّذ﴿

  [10[﴾راًیکَث

 یز پیها تا االن ن يهود. یمیگاو را حرام کرد یها پ ل ظلم کردند بر آنیاسرائ یچون بن

ران یدر ا یاند حت گاو را ممنوع کرده یفروش پز یا نیدن يکنند در همه جا یگاو را مصرف نم

که قرآن از آن با نام یدرحال. اند که دارند بر کل جهان ممنوع کرده يا هم به واسطه سلطه

  .کند یاد میبات یط

ات یروا. کند ینکه اسهال را درمان میهم دارد مانند ا يگریگاو فوائد د یروغن پ

  :دیفرما یم

مرَ لَحذُک  قَرِ عاء[الْبا دهوملُح و فَاءا شهومشُح و اءوا دانُهقَالَ أَلْب هنزد امام ع  یعنی] 11نْد

آن شفا است و گوشت آن درد  یر گاو دوا است و پیدرباره گوشت گاو صحبت شد فرمود ش

  است يماریو ب

  .شود یها را شامل م يماریت مطلق است و درمان تمام بین روایشفا در ا

  گاو یه روغن پیروش ته

  .آن است ي هیاست و آن روش ته يا گاو نکته یدرمورد روغن پ

آن را درون قابالمه . گاو است ین مردم آب کردن ساده پیمعمول ب یروش: روش اول

 ین هرمقدار از پیند بنابرایاد نبیز يد دقت داشت که گرمایبا. دهند یزند و حرارت میر یم
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ند سفت یاد حرارت ببیخته بشود چون اگر زیر يگریدد جدا شود و در ظرف یکه آب شد با

  .ماسد یشود و م یم

مانند زود پز  یدر ظرف یختن قلوه پیکنند و آن ر یذکر م یائمه روش خاص: روش دوم

د تا کامال داغ بشود و آنها را در ظرف قلوه یآتش قرار ده يبعد چهار پنج سنگ رو. است

د و درب ظرف یسپس صبر کن. ها آب بشوند یپ د تاید تکان دهید و آن را شدیندازیب یپ

ت آن در جلد یه روغن گاو است رواین روش تهین بهتریا. د تا بخار آن خارج نشودیبرندار

  .سه وجود دارد

د بلکه روش مخصوص ذکر کردند ینحال نفرمودند تنها آب کنیدرزمان ائمه آتش بود با ا

  .ن روش خاص باشدیفوائد مانند درمان اسهال بودن آن مترتب بر ا ید برخین شایبنابرا

نطور یاگر ا. ت دارندینها خاصیاز خود ایهل و پ، که اضافه بشود مانند به يگریاگر مواد د

  .رد خوب استیآن را بگ يختن جو بویند ریگو یکه م

] شحم بقر و غنم 12[﴾م شُحومهماهِیو منَ الْبقَرِ و الْغَنَمِ حرَّمنا علَ﴿: دیفرما یدر قرآن م

ت یشود خصوص یات استفاده میاز روا. بات خصوص شحم گاو استیهردو حرام شده اما ط

  گاو است یپ يبرا یاصل

  روغن زرد

در  ید است ولیمف یبطور کل. ات مدح شده است و درمان استیروغن زرد در روا

  :دیفرما یم تیشده است در روا يشترید بیتاک يخصوص روغن زرد گاو

معن  نمالس امت وارد است کهیدر چند روا. است ی] روغن زرد چه خوب خورشت13[ الْإِد:  

  .شود یمانند روغن زرد داخل بدن نم ییچ غذای] ه14[ مثْلُه  الْجوف  السمنُ ما دخَلَ

ر ع یاز حضرت ام یتیروا. میدار يات متعددیدر مورد درمان بودنِ روغن گاو روا

  :دیفرما یم
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ر یحضرت ام يگریت دیدر روا. گاو شفاء است يها روغن یعنی] 15الْبقَرِ شفَاء [  سمونُ

  :دیفرما یع م

  .روغن گاو دارو و درمان است یعنی] 16الْبقَرِ دواء[  سمنُ

 يماریدرمان کدام ب يد برایفرما یست که روغن گاو درمان است اما نمین ین شکیبنابرا

  :دیفرما یم میدار یتیک رواید است فقط یمف

مۀً سنْ أَکَلَ لُقْمیم]هدسنْ جم اءنَ الدا مثْلُهغذا که با  يا هرکس لقمه یعنی] 17نَۀً نَزَلَ م

  .شود یخارج م يماریروغن گاو درست شده است را بخورد همانند از بدنش ب

مرا دارد که  يریت همان تعبین روایا. است که روغن زرد داشته باشد يا نَۀً لقمهیس

  .وارد شده است یپ ي درباره

  .شود ینجا هم مطرح میم ایگاو مطرح کرد یرا که در پ یدر مثْلُها همان احتماالت

کره را . ا خود کره هم روغن زرد استیاست که از کره گرفته بشود  یروغن زرد روغن

  .شود یهم جدا م شود دوغ یآن جدا م ي گذارند و کره یآتش م يرو

  .شود یست بلکه همه انواع را شامل میش ماده و نر وگوساله نیبقر جنس است و در معنا

ا پنجاه ساله یچهل  یعنیشود  یخ میش ینکه اگر کسیدارد وآن ا يدیق يروغن زرد گاو

  :میاز امام صادق ع دار یتیروا. د بخوردیگر نبایشود د یم

مانند روغن زرد وارد بدن  یعنی] 18[ خیلَأَکْرَهه للشَّ یو إِنِّ یمثْلما أُدخلُ جوف   السمنُ

  .دارم یخ مکروه میش يمثل من نشده است و همانا من آن را برا

افراد  يشود استفاده از روغن زرد برا ید کراهت دارم معلوم میفرما ینکه حضرت میاز ا

ا یا روغن نخورد ین یاست بنابران سن یا يبرا يومغز یقلب يها سکته. مسن ضرر دارد

  .تون مصرف کندیآن روغن ز يبجا
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خ به افراد یش. شود یرا شامل م ير گاویو غ يروغن زرد مطلق است روغن زرد گاو

 یتیروا. خ استید پنجاه سال به باال شیفرما یم میهم دار یتیروا. ندیگو یچهل سال م يباال

  :کند یاز امام صادق ع نقل م ینیکل

که  یهنگام یعنی] 19ء منَ السمنِ[ یجوفه شَ یتَنَّ و فیبِیسنَۀً فَلَا   نَیخَمس  الرَّجلُ  بلَغَإِذَا 

  .از روغن زرد باشد يزیکه در بدن او چید نخوابد درحالیمرد به پنجاه سال رس

افراد مسن خوب  ين است که روغن زرد نه تنها در شب بلکه در هرحال برایاعتقادم ا

  .ستین

د و در زمستان یند روغن زرد را بخصوص در تابستان نخوریگو یامروز م يدکترها

ات یرد اما روایجه بگیسرگ ینطور است چون ممکن است کسیواقعا در تابستان هم. دیبخور

ن یعلت آن هم ا. د و در زمستان استفاده از روغن زرد بد استیند در تابستان بخوریگو یم

ن جهت یشود و چرب شدن بدن به هم یه درتابستان همراه با عرق از بدن خارج ماست ک

  :ر ع استیاز حضرت ام يگریت دیاست روا

روغن  یعنی] 20الشِّتَاء و ما دخَلَ جوفاً مثْلُه[ یرٌ منْه فیف خَیالص یدواء و هو ف  السمنُ

  .بهتر از آن داخل بدن نشده است يزیزمستان و چ زرد دواء است و در تابستان بهتر است از

  .361ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  .43ص 2ج، خ صدوقیش، ون اخبارالرضا عیع [2]

  .176صی، طبرس، مکارم االخالق [3]

  .175صی، طبرس، مکارم االخالق [4]

  .176صی، طبرس، مکارم االخالق [5]

  .121ص، خ صدوقیشی، االمال [6]

  .311ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  .465ص 2جی، برق، المحاسن [8]
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  .465ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .160ه یآ، سوره نساء [10]

  .159صی، طبرس، مکارم االخالق [11]

  .146ه یآ، سوره انعام [12]

  .498ص 2جی، برق، المحاسن [13]

  .243ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [14]

  .498ص 2جی، برق، المحاسن [15]

  .498ص 2جی، برق، المحاسن [16]

  .112ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [17]

  .498ص 2جی، برق، المحاسن [18]

  .335ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [19]

  .335ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [20]
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  95/01/15 یاسالم یبهداشت و سبک زندگ 114

ا یتا صد  یاسالم يدر کشورها. وجود دارد یمختلف یزندگ يها ا سبکیامروز در دن

در غرب  یبعد از انقالب صنعت یحاکم بوده ول یاسالم یست سال گذشته سبک زندگیدو

 يرا آثار بدیاست ز ین اتفاق وحشتناکیدند و ایگرو یغرب یرفته مردم به سبک زندگ رفته

زمان و کار . ال رفتر سؤیز یرا فراموش کردند و حت یاسالم یمردم سبک زندگ. دارد

صدها ) ص( امبرید از زمان پیشا، عادت کنند یک سبک زندگیالزم است تا مردم به  يادیز

) ع( و ائمه) ص( امبریغ پیجه تبلین نتیشود و ا یمردم اسالم ید تا سبک زندگیسال طول کش

را  یغرب یکرد تا سبک زندگ يادیو تالش ز يگذار هیالبته غرب هم سرما. و علما بوده است

شود ازجمله  یرا شامل م يادیاست و موارد ز يا دهیچیمسئله پ یسبک زندگ. ن کندیگزیجا

که رسانه و  یدارد و درزمان يشتریف بیدقائق و ظرا یاسالم یسبک زندگ. بهداشت، خوراك

ر شود ین سبک فراگیصورت گرفت تا ا ياریوجود نداشت تالش بس یجمع ل ارتباطیوسا

دانند  ین زحمات بر باد رفت و امروز مردم غرب را مرجع خود میمتأسفانه امروز همه ا یول

مردم به غرب نگاه ، ستاده آب ننوشندیشده که در شب ا هیمثال اگر در اسالم توص يبرا

ک ، یرات در دو شکل انجام شدیین تغیا. ا نهیکنند  ید میین مسئله را تأیا ایکنند که آ یم

مثال  يبرا، اسالم است يها ها و دستورات در مقابل و خالف سفارش هیصشکل آن ارائه تو

د تعداد یگو یم یعلم غرب یروز شده ول غذا در شبانه شده به خوردن دو وعده هیدر اسالم توص

در طب  یشده حتماً شام خورده شود ول هیدر اسالم توص، شتر باشدیا بید سه یها با وعده

د از یطب جد یدر اسالم سفارش به نمک شده ول، شود یه به نخوردن شام میتوص یغرب

ست مورد مانند یا دویدم حدود صد و پنجاه یق کردم و دیبنده تحق، کند یم یمصرف نمک نه

اسالم مخالفت  يها طور واضح با سفارش ن است که بهیگر ایشکل د. ها وجود دارد نیا

نند که در یرا در اسالم بب يا هیده دارند اگر توصیچون مردم به علم غرب عق یشود ول ینم

توجه  یه اسالمیمردم به آن توص، هم گفته نشده باشد د نشده هرچند خالف آنییتأ یعلم غرب
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ستاده آب یشده که در شب ا هیت توصیمثال در روا يبرا، کنند یکنند و به آن عمل نم ینم

ه ین توصیمردم هم ا رو نیست ازایقائل ن یچ تفاوتین مورد هیدر ا یده نشود و علم غربینوش

ا بعد از ید و ین نخوابین الطلوعیشده که در ب هینکه در اسالم توصیا ا، یرندیگ ینم يرا جد

 يد هر کاریگو یند و میب ینم ین مسئله تفاوتیدر ا یعلم غرب ید ولیشام و نماز عشا بخواب

البته مردم هنوز . دهند یت نمیاهم یلیرو مردم هم خ نیازا، دید انجام دهیتوان ید میکه خواست

مار یها کمتر ب ن سفارشیده دارند و اگر بدانند که با عمل به ایعق) ع( و ائمه) ص( امبریبه پ

که  یغیمثال با مختصر تبل يبرا. آورند یرو م یاسالم یدوباره مردم به سبک زندگ، شوند یم

  .روز غذا بخورند م گرفتند که دو وعده در شبانهیاز مردم تصم يارین مدت انجام شد بسیدر ا

ست بلکه عوامل ین یانقالب صنعتی، اسالم ین رفتن سبک زندگیالبته تنها علت از ب

ن مردم به یاشتباه است که در ب ين عوامل تصوریاز ا یک، یهم به آن کمک کرده يگرید

ا است و به ظاهر و یدن است که تارك یدار کس نین تصور که انسان مؤمن و دیا، وجود آمده

ک و یزده و با لباس ش روغن يسرمه بکشد و با موها یاگر جوان. دهد یت نمیاهمبهداشت 

د خالف یدار است و شا نیمؤمن و د ید که او جوانیگو ینم یبا در جامعه ظاهر شود کسیز

وم اآلخر یؤمن باهللا والیمن کان «: ندیفرما یم) ع( که امام رضا یدرحال، هم گفته شود آن

ن یهمچن ».امت دارد پس سرمه بکشدیمان به خدا و روز قیکه ا یکس«ی عنی] 1[ ».کتحلیفل

که اگر  ییکرد تا جا یموها و شانه کردن بود و فرق باز م یمال د به روغنیمق) ص( امبریپ

 يتر مرتب يکه موها گفتند همان یست مسلمانان میک) ص( امبرید که پیپرس یاز مردم م یکس

ی عنی] 2[ ».فرقه فرقه اهللا بمنشار من ناریشعرا فلم  من اتخذ«: ندیفرما یم) ص( امبریپ. دارد

ن یخود باز نکند خداوند سرش را با اره آتش يدارد و فرق در موها یکه مو نگه م یکس«

  «.کند ینصف م
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ار یغ اسالم بسیشوند و هم در تبل یمار میها عمل کنند هم کمتر ب ن سفارشیاگر مردم به ا

شتر به اسالم یز است بیبا و تمینند که فرد مسلمان زیببا یمردم دن یوقت، مؤثر خواهد بود

  .شوند یب میترغ

و  یطب يها ث و سفارشیغ احادیعدم تبل، از طرف مبلغان است یمورد سوم کوتاه

 یشود ول یغ مید و مسائل مختلف تبلیمنبرها درباره واجبات و عقا يامروزه روی. بهداشت

غ یآن را تبل) ع( که ائمه یدرحال. شود یگفته نم يزیچ یو بهداشت یطب يها درباره سفارش

ند ین مسائل گفته شود و مردم ببیاگر ا. مینه دارین زمیث در ایش از ده هزار حدیاند و ب کرده

 یشتر به اسالم و سبک زندگیب، شود یها حل م ها مشکالت آن ن سفارشیت ایکه با رعا

  .شوند یب میترغ یاسالم

، است يجهل بشر امروزی، اسالم یمردم از سبک زندگ نکته چهارم در فاصله گرفتن

به حکمت  یدارند و پ ین افراد اطالعات کمیا. ا را در دست دارندیکه امروزه دن یکسان

ستند و بلکه یقائل ن یاز موارد تفاوت ياریرو در بس نیبرند و ازا یها نم از سفارش ياریبس

مثال علم  يبرا. است) ص( امبریپ يها کنند که خالف سفارش یب میترغ یمردم را به سمت

اگر ، ستیماه و هفته و ساعات روز چ يها داند که تفاوت زمان در روز یامروز بشر هنوز نم

. کنند یدانند توجه نم یچون علت را نم، شده یا ساعت خاص نهیک روز یدر  يبستر از هم

ن و علما یجز مؤمن بهکنند  یعمل م) ص( امبریو پ) ع( ائمه يها به سفارش یامروزه کمتر کس

  .اند اد گرفتهین مسائل را یم ایو افراد مسن که از قد

احکام . ستیمشخص ن یلیخ یتر است ول هم هست که از همه خطرناك يگریمسئله د

هر فرد  يمثال برا يبرای. قیو حق یواقع يگریو د ياعتبار یکیدو جنبه دارند  یاسالم

است و  يک امر اعتبارین یا، مسلمان واجب است که نماز بخواند وگرنه عقاب خواهد شد

است و خود آن کاغذ  يها قرارداد که ارزش آن يکاغذ يها مانند پول، است يقرارداد

دارد که همان منافع و  یقیک جنبه حقی یگر احکام شرعیاز طرف د. ندارد یارزش واقع
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مثال نماز و روزه  يبرا، ن احکام وجود داردیا نکردن به ایکردن  است که در عمل يمفاسد

رد یوضو بگ یز اگر کسیآن است و ن يد آن و حرام بودن شراب به علت ضررهایبه علت فوا

احکام را مدنظر قرار ندادند و  یقیو حق یما جنبه واقع يفقها. ز خواهد شدیا غسل کند تمی

است اما  یو واقع یقیات ما درباره امور حقیاز روا یمینباً یتقر. پرداختند يبه جنبه اعتبار

ات را در مسئله استنباط وارد ین روایاند و ا کرده يات را وارد امور اعتبارین روایفقها تمام ا

است  ین کار خطرناکیکنند و ا یگر را رد مید یمیکنند و ن یها را قبول م از آن یمیکنند و ن یم

ت آمده که یمثال درباره خمر در روا يبرا. استفاده شوند یب اتیاز روا یمیو سبب شده که ن

گونه استنباط کردند  نید و فقها اییخت و امام فرمودند که بشویخمر ر یا دست کسیپا  يرو

ندارد که با لباس آلوده به خمر نماز  یآمده اشکال یاتیدر روا یاز طرف، که خمر نجس است

که سفارش به  یاتیست و روایدهد که خمر نجس ن یفتوا م یهین حالت فقیدر ا، خوانده شود

گر یات دیکند و روا یت شستن را قبول میه روایا برعکس فقیکند و  یاند را رد م شستن کرده

است و مربوط به  یو واقع یقیت مربوط به امور حقین روایکه ا یدرحال. کند یرا رد م

ست بلکه ینجس بودن آن ن، رگر مراد از شستن خمید عبارت به، شود یم يزیبهداشت و تم

؛ ستیتوان با آن نماز خواند چون نجس ن یحال م نیو بهداشت است و درع يزیت تمیرعا

اشتباه است و به ، ها در قالب استنباط ات و واردکردن آنیدانستن همه روا ين اعتباریبنابرا

مانند بهداشت و  یدرباره فقه است و در مورد امور واقع) ع( است که تمام کالم ائمه ین معنیا

شتر یم در بیات نگاه کنیطور به روا نیاگر ا یاند از طرف نداشته ياند و نظر نگفته يزیطب چ

ت و یاخبار متعارض حج يتوان برا ین حالت نمیکنند و در ا یات تعارض میموارد روا

  .اعتبار قائل شد و به آن عمل کرد

  .اء التراثیداراالحط ، 94ص، 73جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [1]

   .129ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [2]
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  95/01/17 یها از نظر بهداشت اسالم یفیکثی، در بهداشت اسالم یزگیپاک 115

گر یات دیا روایشود و  یکه احکام از آن استنباط م یات فقهیم که به روایم گرفتیما تصم

و  یقیعنوان امور حق و به یبا نگاه طبب و یک طبیاز نگاه ، رندیگ یکه موردتوجه قرار نم

نگاه  یه به بحث اطاعت و عدم اطاعت است ولیک فقینگاه . مینگاه کن يفارغ از امور اعتبار

  .و سالمت انسان است یقیب به امور حقیطب

، وجوب، گانه حرمت که شامل احکام پنج ياحکام مولو یک، یمیدو نوع احکام دار

 يها ه سفارشیاست که شب يگر احکام ارشادینوع د کراهت و اباحه است و، استحباب

ا یم یبخور، ا ضرر آنیرا به خاطر نفع  يزیکند چ یب سفارش مینکه طبیمانند ا، بان استیطب

شتر به یفقها ب. تابع مصالح و مفاسد است یالبته مسلم است که تمام احکام شرع. مینخور

مثال اگر امر شود  يبرا. میبپرداز يارشادم به اوامر یاند و ما قصد دار پرداخته ياوامر مولو

ن کار یرا خود انسان دوست ندارد ایاست ز يک امر ارشادین ید ایا مدفوع نخوریکه ادرار 

هرگاه . ن کار استیان ضرر ایب يدارد و برا ين امر صرفاً جنبه ارشادیرا انجام دهد و ا

مشخص هستند و  یکه بعض ا صدها حکمت داردیها  ن امر دهید ایایاز جانب شارع ب يامر

انگل  يشده که گوشت خوك دارا مثال مشخص يبرا، شود یدر طول زمان مشخص م یبعض

 یوقت. شود یم ینکه گوشت خوك سبب سکته قلبیا ایدار است و  کرم کدو از نوع شاخ

شود و  یل میتبد يبه امر ارشاد يانسان به مفاسد و مصالح احکام آگاه شود آنگاه امر مولو

که بشر به دست آورده  ین احکام نسبت به علومیبنابرا؛ کند یانسان به آن عمل مخود 

 یاحکام بررس يشده که جنبه ارشاد ین کتاب سعیدر ا. باشد يا مولوی يتواند ارشاد یم

ت آمده که یدر روا. میاورین مطالب را به دست بیات ایاالمکان از خود روا یشود و حت

ش حرام یدوست داشت حرام نکرد بلکه به خاطر ضررها را به خاطر آنکه يزیخداوند چ

گر روح ید عبارت به، ]1از انسان و منافع آن است[یکه حالل شده بخاطر ن يزیکرد و چ
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 يشتر به دنبال جنبه ارشادیما ب. مرورزمان کشف خواهد است و به يارشادی، احکام اسالم

  .میستین یم و به دنبال احکام شرعیاحکام هست

  یدر بهداشت اسالم یزگیپاک

ط ین اختصاص به شرایزه باشد و اید پاکیات آمده که انسان مؤمن همواره بایدر روا

د ین موارد نبایم که شامل ده مورد است و ایدرباره نجاسات دار یدر فقه بحث. خاص ندارد

 ییزهایم و به دنبال چیندار ين امور کاریما به ا یول، زمان نمازخواندن وجود داشته باشد

  .اگر موجب باطل شدن نماز نشود یف بودن است حتیات مصداق کثیم که طبق روایهست

  یها از نظر بهداشت اسالم یفیکث

گر ید يزهاید مردم چیشا، ات ادرار استیز در رواین چیتر فیکث، ن مورد ادرار استیاول

ت یدر روا. استز ادرار ین چیتر فیشود کث یات استفاده میآنچه از روا یتر بدانند ول فیرا کث

ا للبول حتى أنه کان إذا أراد البول یوآله أشد الناس توق هیعل اهللا کان رسول اهللا صلى«: آمده

ه ینضح علیۀ أن یر کراهیه التراب الکثیکون فیعمد إلى مکان مرتفع من األرض أو مکان 

هرگاه ، ندکردند که ادرار به او اصابت نک یار مراقبت میبس) ص( امبریپ«ی عنی] 2[ ».البول

اد باشد تا ادرار یخاك ز ییا جایرفتند که بلند باشد  یم ییکنند جا یخواستند تخل یم

ست بلکه بحث ینجا بحث نماز نیا ».برنگردد و کراهت داشتند که ادرار به او اصابت کند

مراقبت کردن  یتوان موقع نماز آن را شست ول یرا اگر ادرار اصابت کند میز، است یزگیپاک

. نه حرام است و نه مکروه یاست وگرنه ازنظر شرع یزگیت پاکیاز اصابت ادرار صرفاً رعا

د و یریکم نگ ادرار را دست«ی عنی] 3[ »وال تتهاونن به، ال تحتقرن بالبول«: ت آمدهیدر روا

. دد آن را سبک شمریدارد نبا يت ادرار ضرر جدین روایبا توجه به ا ».دینکن يانگار سهل

م یسقون من حمیؤذون أهل النار على ما بهم من األذى یأربعۀ «: ت آمدهیگر روایدر د

ما بال : جر أمعاءهی يقال للذیثم ، . . . جر أمعاءهیورجل . . . ل والثبورینادون بالو، یمیالجح

ن أصاب البول من یأ یبالیإن االبعد کان ال : قولیف؟ االبعد قد آذانا على ما بنا من األذى
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به ، کنند یت میدارند که اهل جهنم را اذ يدیقدر عذاب شد چهار کس آن«ی عنی] 4[ »جسده

اهل ، رون بدنش استیاش ب روده يو مرد. . . کنند یدهند و ناله م یم میم و جحیها حم آن

دهد من  یپاسخ می، ده یقدر ما را آزار م نیکه ا يکار کرد پرسند که شما چه یجهنم از او م

ان جل عذاب القبر «: ت آمدهین در روایهمچن »ادم که ادرار به بدنم اصابت کندد یت نمیاهم

ست ینجا بحث نماز نیتوجه شود که ا ».شتر عذاب قبر از ادرار استیب«ی عنی] 5[ ».البول یف

  .است یزگیت نکردن پاکیبلکه بحث اصابت ادرار به بدن و رعا

گران است که یادرار د، ن ادراریتر فیکث، ادرار وجود دارد يبرا یماتیدر اسالم تقس

در مرحله بعد ادرار ، در مرحله بعد ادرار خود شخص است، اشخاص غذا خور هم باشند

، گوشت است وانات حرامیدر مرحله بعد ادرار ح، وانات نجس مانند سگ و خوك و کافریح

، سر استرخوار پیمرحله بعد ادرار بچه ش، رخوار دختر استیدر مرحله بعد ادرار بچه ش

در ، ها مکروه است مانند قاطر و االغ و اسب که گوشت آن یانیمرحله بعد ادرار چهارپا

توان ادرار  یالبته م. گوشت مانند گوسفند و شتر و گاو ان حاللیمرحله بعد ادرار چهارپا

چون . ر کافریادرار غ يگریک ادرار شخص کافر و د، یم کردیگران را به دو قسم تقسید

شتر نجس یر کافر بیک شخص غین ادرار او از ادرار یخود نجس است بنابراشخص کافر 

  .است

ت آمده که اگر انسان مجبور شود که ادرار بخورد بهتر است که ادرار خودش را یدر روا

  .گرانیبخورد نه ادرار د

ه السالم عن ألبان االبل والبقر والغنم وأبوالها یسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

] 6[ ».ال تتوضأ منه وإن أصابک منه شئ أو ثوبا لک فال تغسله إال ان تتنظف: فقال؟ لحومهاو

، ها سؤال کردم ر شتر و گاو و گوسفند و ادرار و گوشت آنیاز ش) ع( از امام صادق«ی عنی

ا لباس شما اصابت کرد آن را یبه شما  يزیها چ و اگر از آن يامام فرمودند بدن را نشو

ست و یها نجس ن نیست ایت الزم نیبا توجه به روا »ی.زه باشیپاک ینکه بخواهیمگر ا ينشو
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د یبا یزگیپاک يف است و برایحال کث نیست شسته شود و درعیاز نینمازخواندن ن يبرا

  .شسته شود

اغسل ما : ل والبغال فقالیه السالم عن أبوال الخیسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

درباره ادرار اسب و قاطر و االغ سؤال کردم و ) ع( از امام صادق«ی عنی] 7[ ».أصابک منه

بلى ولکن : قال؟ س لحومها حالالیفقلت أل«: آمده يگریت دیدر روا »ي.امام فرمودند بشو

امام ؟ ستندیگوشت ن ها حالل نیسؤال کردم مگر ا«ی عنی] 8[ ».س مما جعله اهللا لالکلیل

خوردن قرار نداده پس  يها را برا نیخداوند ا یول) گوشت هستند حالل( فرمودند بله

  .ف بودن است نه نجس بودنیت مراد کثین روایبا توجه به ا »ي.بشو

؟ ریل والبغال والحمیسألته عن أبوال الخ: عن زرارة عن أحدهما قال«: ت آمدهیدر روا

امام ، ل کردزراره از امام درباره ادرار اسب و قاطر و االغ سؤا«ی عنی] 9[ ».فکرهها: قال

  «.کراهت داشتند

) ص( امبریکرد و پ یادرار م) ص( امبریرخوار در بغل پیت آمده که بچه شیدر روا

ش یداد تا برا یراهن را میا پیخت یر یآن م يد و آب را رویاوریفرمود که آب ب یم

آن  يختن آب رویست و ریادرار بچه شستن الزم ن يشود که برا یمعلوم م. ]10ند[یبشو

  .است یکاف

تصب : قال؟ بول على الثوبی یه السالم عن الصبیسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

لباس  يکه رو يا درباره بچه) ع( از امام صادق«ی عنی] 11[ ».ال ثم تعصرهیه الماء قلیعل

ت یدر روا ».ز سپس فشار بدهیآب بر یآن کم يامام فرمودند رو، ادرار کرده سؤال کردم

اگر غذا خورد آن را با آب  یول«ی عنی] 12[ »فان کان قد أکل فاغسله غسال«: گر آمدهید

  «.يبشو

  .242ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .22ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [2]
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  .اء التراثیط داراالح، 168ص، 77جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [3]

  .اء التراثیط داراالح، 249ص، 72جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [4]

  .78ص، 1ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [5]

  .178ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [6]

  .265ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [7]

  .264ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [8]

  .255ص، 2جی، اشیمحمد بن مسعود عی، اشیر العیتفس [9]

  .211ص، خ صدوقیش، األخبار یمعان [10]

  .174ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [11]

  .173ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [12]
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  95/01/17 داغ کردن –تون یروغن ز –درمان با گوشت  116

  یعموم يها ادامه بحث درمان

  درمان با گوشت

که در اذهان مردم است و آن  يزیبرخالف چ. گوشت است یعموم يها از از درمان یکی

عدم استفاده از گوشت قرمز . دیند گوشت قرمز نخوریگو یز براساس طب مدرن است که مین

هم  یدر طب سنت. دید گوشت بخوریفرما یم یاما طب اسالم. بان جهان استیشعار امروز طب

  .ستیات نیات و روایوآ ین موافق با طب اسالمیا یشود ول یغ میتبل يخام خوار

  :دیفرما یات میدر روا

س مامِیاللَّحالطَّع د  نْ یفرَة[یالدالْآخ ا و آخرت گوشت استید غذاها در دنیس یعنی] 1ا و.  

م یف باشیخواهند ما ضع یغات مغرضانه است چون میغ نخوردن گوشت جزو تبلیتبل

د گوشت یوگ یم یطب اسالم. ات بعنوان درمان و دارو مطرح استیکه گوشت در رویدرحال

  :کند یخ صدوق از امام رضا ع نقل میش. ن معنا استیم که دال بر ایدار یاتیروا. دارو است

الْمعدةِ إِلَّا أَنْبتَت مکَانَها  یس منْهما بضْعۀٌ تَقَع فیص اللَّحم و الشَّحم فَقَالَ لَ  یذُکرَ عنْد النَّبِ

صحبت شد  یمکرم اسالم ص از گوشت و پ ینزد نب یعنی] 2انها داء[شفَاء و أَخْرَجت منْ مکَ

د یآن شفا برو ينکه درجایرد مگر ایکه در معده قرار بگ یا پیاز گوشت  يا ست تکهیفرمود ن

  .از آن محل خارج بشود يماریو ب

. است يها عمد نیوجود دارد البته همه ا ید و طب اسالمین طب جدیچقدر تقابل ب

که با هم  يجمع کردم از جمله موارد ید و اسالمیان طب جدیمورد تقابل م حداقل صد

م که گوشت را سبب رشد یدار يات متعددیروا. اختالف دارند در نمک و گوشت قرمز است

  :کرده است یو چاق شدن معرف

 میاللَّحنْبِت  ]ماندیرو یگوشت گوشت م یعنی ]3اللَّح  
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] 4الْمضَرَّة[  منَ  م الْهزَالَیت داریاست چون در روا یسالمت يدن گوشت به معناییرو

مرتب چاق  یاگر بدن. بدن است یاز سالمت ین چاقیوضرر است بنابرا يماریاز ب يالغر

  .کنند یبدن به شکل نرمال کار م يها ن است که تمام دستگاهیش ایبشود معنا

ائمه ع حتما . کند ینم یز فرقیمطلوب بودن استفاده از گوشت در افراد مسن و جوان ن

  :درباره امام باقر ع آمده است. خوردند یگوشت م

 يزیامام باقر ع بعد از خودشان چ یعنی] 5[ نَ درهماً حبسها للَّحمِیلَه إِلَّا سبع یما تَرَك أَبِ

  .گوشت کنار گذاشته بودند يصد درهم که براینگذاشتند بجز س یباق

خداوند در . کند یر و چه جوان باشد فرق نمیهمه خوب است چه پ يپس گوشت برا

. میده یدر بهشت به اهل بهشت گوشت م یعنی] 6[﴾ شْتَهونیرٍ مما یو لَحمِ طَ ﴿: دیفرمایقرآن م

  :د شده استیتاک يگریت دیم روایده یا عدس میا نخود یا ذرت ینفرموده جو 

ففَلْ  إِذَا ضَع ملسن أْکُلِیالْماللَّب و مهرگاه مومن احساس ضعف کند گوشت  یعنی] 7[ اللَّح

  .ر بخوردیرا با ش

لبن . دیکنند گوشت را با ماست نخور یغ میامروزه تبل. شود یلبن شامل ماست هم م

  .ر وماست استیض که شیب و لبن المخیدوقسم است لبن الحل

  :عمر کردسال  2500ن چهت یحضرت نوح بود به هم ير غذایگوشت و ش

الَى إِلَ  شَکَا نُوحتَع ى اللَّهحفَأَو هندب فلَّ ضَعج زَّ وع هبیع إِلَى رمخِ اللَّحأَنِ اطْب نِ  هبِاللَّب  

ت کرد یحضرت نوح به خداوند از ضعف شکا یعنی] 8هِما[یجعلْت الْقُوةَ و الْبرَکَۀَ ف یفَکُلْها فَإِنِّ

ر و ماست بخورد چرا که در آن قوت و برکت قرار یه او امر کرد که گوشت را باشخداوند ب

  .دادم

ست یالبته گوشت گاو خوب ن. ز مناسب استیافراد مسن ن ير براین گوشت و شیبنابرا

وماء[  لُحقَرِ داست اگر مراد اطباء از گوشت در مذمت کردن گوشت  يماری] گوشت گاو ب9الْب
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. ست درست است اما اگر گوشت گوسفند مرادشان است غلط استگوشت گاو ا، قرمز

  :ن غذا استیگوشت گوسفند باالتر

بهتر از  يزیاگر چ یعنی] 10[ لَ عیإِسماع  بِه  ئاً أَفْضَلَ منَ الضَّأْنِ لَفَدىیلَو علم اللَّه شَ

  .کرد یم یل ع قربانیاسماع ينه خداوند بجایگوشت گوسفند بود هرآ

  :کنند ید میات تاکیروا. بره نر بهتر استگوشت 

ماء[  الْغَنَمِ  لَحا دنُهلَب و اءوزا است يماریرآن بیگوشت گوسفند دواء و ش یعنی] 11د.  

ات یات درباره لبنیالبته روا. زا است يماریر آن شفاء و گوشتش بیبرعکس گاو که ش

ا مضر است اما ید یات گوسفند مفید نتوان به ضرس قاطع گفت لبنیگوسفند متعارض است شا

  .ستین یگوشت گوسفند دارو است و شک

شود از آن  ین میا کمردرد است بنابرایتب  يشود که گوشت دارو یات استفاده میاز روا

را  يماریاند و بیرو یاز گوشت شفا م يا که فرمود هر تکه یتیروا. ت استفاده کردیعموم

ن کل یبنابرا. کند یرا درمان م يماریچه بکند مطلق است و مشخص نکرده  یخارج م

  .شود یرا شامل مها  يماریب

اد گوشت یا زیتواند هرروز گوشت بخورد  یا انسان میدرباره مقدار مصرف گوشت که آ

  .م کردیبخورد را در جلد چهار بحث خواه

  تونیروغن ز

ن در تون و روغن آیز. باشد یها م يماریتون دارو است و درمان بعض از بیروغن ز

تون و روغن آن در یاز ز. ها است ن روغنیتون بهتریروغن ز. ات و قرآن ذکر شده استیروا

  :اد شده استیقرآن  يچندجا

﴿ نْ طُورِ سم رَةً تَخْرُجشَج لیولْآکغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب یروغن مال یعنی] دهن 12[﴾ نیناء 

  :دیفرما یگر میه دیا آیخورشت  یعنیو صبغ 
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﴿کَۀٍ زباررَةٍ میشَجال غَرْبِیتُونَۀٍ ال شَرْق یۀٍ یۀٍ وز روغن  يت به معنای] ز13[﴾ء یضیتُها یکاد

ا در . یاز آن خارج بشود يک است که روشن کند و نوریتون نزدیروغن ز. تون استیز

  :ن آمده استیسوره ت

  [14[﴾ تُونینِ و الزَّیو التِّ﴿

را خداوند به یدارد ز يادیشود فوائد ز یخورد معلوم م یقسم م تونیر و زیخداوند به انج

  :دارد و حکمت دارد و معجزه است يادیخورد که ارزش ز یقسم م يزیچ

  [15[﴾ فَال أُقْسم بِمواقعِ النُّجوم﴿

تون ین زیست بنابرایکه قابل درك ن يزیگاه ستارگان چقدر عظمت دارد چیمحل و جا

  .اد و معجزه آسا داردیمنافع زها و  وهین میباالتر

  :امبر ص نقل شده استیاز پ. میتون داریدال برمنافع روغن ز يادیات زین روایعالوه برا

حسنُ یذْهب بِالضَّنَى و یشُد الْعصب و یذْهب الْبلْغَم و یکْشف الْمرَّةَ و یفَإِنَّه   تیبِالزَّ  کُمیعلَ

 یطَیالْخُلُقَ وب  و یالنَّفْسبِالْغَم بتون چرا که صفرا وسودا یبرشما باد روغن ز یعنی] 16[ ذْه

را برطرف  يماریکند و ب یت میبرد و عصب را تقو ین میکند و بلغم را ازب یرا برطرف م

  .کند یکو و دل را خوش و هم و غم را برطرف میکند و اخالق را ن یم

  .میت را استفاده کنیت عمومین روایم از ایتوان ین میاست بنابرا يماریب يالضَّنَى به معنا

ها است که روغن  يمارین برطرف کردن مره و بلغم خود منشا سه چهارم بیعالوه برا

  .ماند یکند وفقط دم م یل میها را تعد تون آنیز

ها است  يماریاز ب یلیل کننده است و درمان خیتون تعدیشود گفت روغن ز ین میهمچن

براساس آن  يماریدا کند بیمتفرع بر غلبه طبائع است هرکدام غلبه پها  يماریم بیچون خواند

  .دیآ یبوجود م

ند کَشَف یگو یم میدار یگ را برمیدرب د یدارد وقت یکْشف استعماالت مختلفیکلمه 

که درباره حضرت  يا ند کَشَف العدو جملهیگو یکند م یدشمن را تارو مار م یالقدر و وقت
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آب آوردن دشمن را تارو  يشان به طرف رود فرات رفت برایکه ایند زمانیگو یاباالفضل م

  .برد ین میمره صفرا و سودا را از ب یعنیکْشف الْمرَّةَ . یمار و پراکنده کرد

شود  یبرد و خارج م یبه همراه خود م یعنیذهب یدارد  ییها کشف تفاوتیذهب با ی

کشف یاما در باره مره ؛ ذْهبین جهت فرمود ید از بدن خارج شود به همیچون بلغم با

ممکن است صفرا و سودا در . کند یکه متفرق م یکند مثل دشمنیم یآن را متالش یعنید یآ یم

  .برد ین میتون آثار و قوت آن را از بیبمانند اما روغن ز یبدن باق

درباره . کند یز بدن خارج مبد را ا یخوب چرب یخوب است چرب یتون چربیروغن ز

  :باشد یامبر ص میاز پ يگریت دیروا، میدار يات متعددیتون روایفوائد روغن ز

نَ یطَانُ أَربعیقْرَبه الشَّیفَإِنَّ منْ أَکَلَه و ادهنَ بِه لَم  -کُلْه و ادهنْ بِه  تیبِالزَّ  کیعلَ یا علی

که آن  یکن چون کس یتون از آن بخور و با آن روغن مالیبرتو باد روغن ز یعنی] 17وما[ی

  .شود یک نمیطان چهل روز به او نزدیکند ش یرا بخورد و با آن روغن مال

ن معلوم یخواهد بنابرا یز را مین چیبهتر یحضرت عل يامبر ص برایمعلوم است که پ

  .ز استین چیتون بهتریشود روغن ز یم

رات یتاث يتون براین روغن زیشود بنابرا یروس هم میوب و وکریطان شامل میش

در بحث . ده استیکه هنوز علم روز به آن نرس يزید است چیروس هم مفیکروب و ویم

ده است و فعال هم نخواهد یدارد که هنوز علم به آن نرس یات مطالبیروس روایکروب و ویم

  :دیفرما یگر میت دیک روایدر . دیرس

نِ ینَ مسحت بِالْقُدسِ مرَّتَیارِ و إِدام الْمصطَفَیت و ائْتَدموا بِه فَإِنَّه دهنَۀُ الْأَخْیبِالزَّادهنُوا 

 ین و روغن مالیتون تدهیبا روغن ز یعنی] 18ضُرُّ معها داء[یبورِکَت مقْبِلَۀً و بورِکَت مدبِرَةً لَا 

اند  دهیکه برگز یک است و کسانیافراد ن یچرا که آن روغن مالد ید و به آن مداومت ورزیکن

در اول ) دانم یست نمیآن چ يمعنا( دوبار با قدس مسح شده است. کنند یآن را مصرف م

  .که در اول فصل مبارك هستندها  وهیبه خالف م. فصل و درآخر فصل مبارك است
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  )داغ کردنی (کَ

در  یمشابه با سوزن درمان. است و در طب عرب است یک روش درمانیداغ کردن هم 

  .شود یکبد خوب م، زنند یاست مثال در گوش سوزن م ینیطب چ

صعب العالج و العالج و  يها يمارینکه بیک جهت خوب است بخاطر ایداغ کردن از 

باشند که  يد افرادیالبته با. کند یال اس را درمان ماي  ،سرطانی، وپاتیم، کهنه مانند ام اس

. شود یکنند و او خوب م یاو را داغ م يدا کرده است پایپ یکه سکته قلب يبلد باشند فرد

  .دانند در کجا استفاده کنند یم

ن چهره و یهمچن. ک جهت بد است چون سوزاندن دارد چه بسا شخص تلف بشودیو از 

  .کند یظاهر بدن را خراب و زشت م

د داغ یفرما یامبر ص میپ. کنند یم یکنند و هم نه یمات درباره داغ کردن هم امر یدر روا

ن راه ی] داغ کردن آخر19[ یند آخرُ الدواء الْکَیگو یمها  عرب. من دوست ندارم ید ولیکن

  .درمان است

ن روش درمان یامبر ص مبعوث شدند ایکه پ یزمان: مینه دارین زمیدرا يات متعددیروا

  :ت وارد شده استیهم کردند در روا یاز آن نه یرا اقرار کردند ول

 يگریت دیدر روا. فرمود یامبر ص از داغ کردن نهیهمانا پ یعنی] 20[ یالْکَ  عنِ  أَنَّه نَهى

  :آمده است

مص قَائ ولُ اللَّهسر ص و ولِ اللَّهسر دهلَى عع ولِ اللَّهسابِ رحنْ أَصلٌ مجى رلَى  اکْتَوع  

سرش  يامبر ص باالیامبر ص خود را داغ کرد و پیاز اصحاب پ یکی یعنی] 21[ رأْسه

  .ستاده بودندیا

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا. امبر ص اقرار استین عمل پیا

ه داشته باشد به یا رقیکه خود را داغ کند  یکس یعنی] 22[ أَوِ استَرْقَى  اکْتَوى  تَوکَّلَ منِیلَنْ 

  .استخدا توکل نکرده 
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  :دیفرما یم يگریت دیروا

ف یالشِّفَاء  ثَلَاث  کَ یف لٍ أَوسۀِ عشَرْب امٍ أَوجیشَرْطَۀِ حتى أُمأَنَا أَنْه نِ الْکَ یۀٍ بِنَارٍ و23[ یع [

غ زدن حجامت کننده در خوردن عسل و داغ کردن با آتش یز است در تیشفاء در سه چ یعنی

  .کنم یم یهاما من از داغ کردن ن

د درمان است و یفرما یک طرف میدر . و امر گفته شده است ین هردو طرف نهیبنابرا

  :دیفرما یم میدار یتیروا. کند یم یگر نهید یدرجائ

بزْغَۀِ حجامٍ  یراً فَفیتَداوونَ بِه خَیء مما  یشَ یسعد بنَ زرارةَ و قَالَ إِنْ کَانَ ف  أَنَّه ص کَوى

که با  يزیامبر ص دستور داد سعد را داغ کردند و فرمود اگر در چیپ یعنی] 24أَو لَذْعۀٍ بِنَار[

  .غ حجامت کننده و در داغ کردن با آتش استیباشد پس در ت يرید خیکن یآن درمان م

کردند ر داغ یاو را د ید ولیامبر ص فرمود داغ کنیشدند پ یدر جنگ احزاب زخم یوقت

ت یدر روا. امبر ص دستور دادند تا او را داغ کنندین است که خود پید شد اما مهم ایو او شه

  :ندیفرما یامبر ص میپ يگرید

نْ یشَ یإِنْ کَانَ فم وِ  ءیأَدکُمیخَ  تقُ  یرٌ فَفافۀٍ بِنَارٍ تُولَذْع لٍ أَوسۀِ عشَرْب مٍ أَوجشَرْطَۀِ ح

ا یغ حجامت یشما موثر باشد در ت ياز داروها یکیاگر  یعنی] 25[يالداء و ما أُحب أَنْ أَکْتَوِ

موافق باشد و  يمارید هنرمندانه و با بیبا. له آتش استیا داغ کردن به وسیدن عسل ینوش

  .ندارن خودم را داغ کنممن دوست 

  :دیفرما یاست م يگریت دیروا

ا  یشَ یإِنْ کَانَ فمم نَیءواوخَ  تَد یبِهۀٍ بِنَار[ یراً فَفلَذْع امٍ أَوجزْغَۀِ حاگر در  یعنی] 26ب

  .ا داغ کردن با آتش استیغ زدن حجامت کننده یباشد در ت يریخها  درمان

امبر ص ینکه شفا است اما پین ایه دارد در عیست و توجین یتعارضات ین رواین بیبنابرا

را حل  ين تعارض بدویز این يت بعدیالبته روا. میکه ذکر کرد یدوست ندارد به همان جهت

  :کند یم
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ف خَّصر یالْکَ یأَنَّه ا لَا یفیمنْهم فتَخَو  لَاكلَا   الْه یوتَشْوِیکُونُ ف ادق ع ] امام ص27[ هیه

نکه یا ایکه از داغ کردن خوف مرگ نباشد ید در داغ کردن رخصت است در جائیفرما یم

  .چهره را خراب نکند

از ابن بسطام  يگریت دیروا. ندارد یرود اشکال یم يگر که انتظار بهبودیاما موارد د

  :است

بِالنَّارِ و ربما قُتلَ و ربما تَخَلَّص قَالَ اکْتَوى رجلٌ منْ   يکْتَوِیا ابنَ رسولِ اللَّه الرَّجلُ ی

 يا یعنی] 28[ أَصحابِ رسولِ اللَّه علَى عهد رسولِ اللَّه ص و رسولُ اللَّه ص قَائم علَى رأْسه

ب شود امام ع در ا خویرد یکند چه بسا بم یخود را باآتش داغ م یفرزند رسول خدا شخص

  .خود را داغ کرد یامبر ص و درحضور او کسیجواب فرمود در زمان پ

که احتمال تلف شدن ین جائیبنابرا. اگر احتمال هالك بدهد یندارد حت یپس مشکل

شامل  یست که نهید نیا چهره را خراب کند بعید باشد یا احتمال خوب شدن بعیشتر باشد یب

  .آن بشود

  .459ص 2جی، برق، المحاسن [1]

  .44ص 2ج، خ صدوقیش، ون اخبار الرضا عیع [2]

  .465ص 2جی، برق، المحاسن [3]

  .464ص 2جی، برق، المحاسن [4]

  .462ص 2جی، برق، المحاسن [5]

  .21ه یآ، سوره واقعه [6]

  .467ص 2جی، برق، المحاسن [7]

  .64صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [8]

  .463ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .159صی، طبرس، مکارم االخالق [10]
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  .27صي، مستغفری، طب النب [11]

  .20هیآ، سوره مومنون [12]

  .35هیآ، سوره نور [13]

  .1هیآ، نیسوره ت [14]

  .75هیآ، سوره واقعه [15]

  .39ص 2ج، خ صدوقیش، ون اخبار الرضا عیع [16]

  .78ص، امام رضا ع، فه امام رضا عیصح [17]

  .484ص 2جی، برق، المحاسن [18]

  .55صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [19]

  .146ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [20]

  .54صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [21]

  .75ص 1ج، جمهور یابن ابی، الئال یعوال [22]

  .438ص 16جي، نور، مستدرك [23]

  .75ص 1ج، جمهور یابن ابی، الئال یعوال [24]

  .137ص 59جی، مجلس، بحاراالنوار [25]

  .75ص 1ج، جمهور یابن ابی، الئال یعوال [26]

  .437ص 16جي، نور، مستدرك [27]

  .54صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [28]

   

   



919 

 

  95/01/18 یها از نظر بهداشت اسالم یفیکث، صاف کننده خون يدارو یمعرف 117

  صاف کننده خون يدارو یمعرف

د یصاف کننده خون است و فوا يدارو، شود یشتر در درمان استفاده میکه ب یید دارویشا

د یاز فوا. دارد مخصوصاً برطرف کردن جوش صورت و صاف و شفاف شدن پوست يادیز

کبد  يبرا، تیدرمان انواع حساس، خون یبرطرف کردن آلودگ، ن دارو درمان غلظت خونیا

ات یدر روا. کند یومک و لک را درمان م ست و ککد ایکودك هم مف يد است و برایمف

ن دارو به دست یم و ایها را جمع کرد شده و ما آن یصاف کردن خون معرف يبرا یمفردات

تخم کاهو ، برگ چغندر پنج واحد، پنج واحد یکاسن، ن دارو شامل عناب دو واحدیا. آمد

دانه انار ، آلو خشک دو واحد، دو واحد) زنبق( رسایشه ایر، برگ کاهو سه واحد، سه واحد

واحدها . البته اگر دو واحد گل بنفشه هم اضافه شود خوب است. خشک چهار واحد است

  .بر اساس وزن است

عناب  يبرتر«ی عنی] 1[ ».فضل العناب على الفاکهۀ کفضلنا على الناس«: ت آمدهیدر روا

  .اب شود بهتر استیسته آساگر عناب با ه ».ما بر مردم است يها مانند برتر وهیگر میبر د

ک یهرروز «ی عنی] 2[ »ها قطرة من الجنۀیفما من صباح إال وتنزل عل«: ت آمدهیدر روا

د تکان داد و به همان ید شست و نبایرا نبا یکاسن ».زدیر یم یقطره از بهشت بر کاسن

  .د مصرف نمودیصورت با

رود  يبرگ چغندر رو«ی عنی] 3[ »نبت على شاطئ الفردوسیفانه «: ت آمدهیدر روا

  .ساز است برگ چغندر هم صاف کننده خون و هم خون ».دیرو یبهشت م

د و به یکن برگ آن را خشک، شده یعنوان صاف کننده خون معرف ات بهیکاهو هم در روا

  .دیدارو اضافه کن

، ا هردویا قبل از نهار یک ساعت قبل از شام یاز یو ن يماریشدت ب ن دارو بسته بهیا

ن دارو عالوه بر صاف کردن خون یا. د مصرف شودیبا يک قاشق مرباخوریاندازه  به
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ن دارو یا. تواند فشارخون را درمان کند یمرورزمان م آورد و به ین مییفشارخون را هم پا

تجربه نشان . مرورزمان اثر خواهد کرد اد استفاده شود و با مصرف مداوم و بهید به مقدار زیبا

  .دارد ياگر با عسل مخلوط شود اثر کمترن دارو یداده ا

، شود یخون م یآلوده سبب آلودگ يار مانند هوا و غذایکننده بس امروزه عوامل آلوده

  .د استیهمه مف يرو مصرف صاف کننده خون برا نیازا

  یها ازنظر بهداشت اسالم یفیکث

ز ادرار است و ین چیتر فیتوان گفت که کث یات میبا توجه به روا، ن مورد ادرار استیاول

د ادرار کافر که خود او هم یادرار انسان است و شا، ن ادراریتر فیدارد و کث یادرار هم مراتب

مانند خوك و سگ که خود نجس هستند از  یواناتیا ادرار حیتر باشد و  فینجس است کث

رار از اد یات استفاده کرد که منید بتوان از رواین شایهمچن. تر باشد فیادرار انسان کث

رخوار یعرض شد که ادرار بچه ش. از داردیشتر نیدقت ب ن مباحث بهیالبته ا، تر است فیکث

ی امام عل. تر است فیرخوار دختر کثیاست و ادرار بچه ش ینییدر مرتبه پا یفیپسر ازنظر کث

خرج من مثانۀ یغسل منه الثوب قبل أن تطعم الن لبنها یۀ وبولها یلبن الجار«: ندیفرما یم) ع(

ن یخرج من العضدیطعم الن لبن الغالم یغسل منه الثوب وال بوله قبل ان یمها ولبن الغالم ال أ

قبل از آنکه  یحت، د شسته شودیراهن بایپ، ر دختر و ادرار دختریاز ش«ی عنی] 4[ ».نیوالمنک

ر پسر و ادرار او الزم یاز ش یشود ول یر دختر از مثانه مادرش خارج میرا شیز، غذا بخورد

ر پسر از بازو و شانه مادر یرا شیز، نکه غذا بخوردیقبل از ا، راهن شسته شودیست که پین

  «.شود یخارج م

در ، ها گوشت است مانند گربه و خرگوش و درنده وانات حرامیدر مرتبه چهارم ادرار ح

از  يراهنت را بشویپ«ی عنی] 5[ ».ؤکل لحمهیاغسل ثوبک من أبوال ما ال «: ت آمدهیروا

  «.ستیگوشت ن که حالل یوانیادرار ح
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توان  ینکه نمین مورد عالوه بر ایدر ا، در مرتبه سوم ادرار سگ و خوك و کافر است

ها  وانات و انسان کافر نجس هستند و ادرار آنین حیوانات را خورد خود این حیگوشت ا

امده و نظر یت نیروان مسئله در یالبته ا. شود یف میشتر کثیها در تماس است ب هم که با آن

  .ماست

مراقب  یلیخ) ص( امبریت آمده که پیدر روا، در مرتبه دوم ادرار خود شخص است

  .بودند که ادرار او به بدن و لباسش نرسد

ت آمده که اگر انسان مجبور شود به یدر روا، گر استیدر مرتبه اول ادرار اشخاص د

د ادرار کافر ین مورد شایدر ا. گران رایدد ادرار خودش را بخورد نه ادرار یخوردن ادرار با

  .تر است فیگر کثیاز ادرار افراد د

  ادرار پرندگان

کند  یکه پرواز م يزیازنظر اسالم هر چ. خفاش ادرار دارد یپرندگان نوعاً ادرار ندارند ول

سألت أبا عبد «: ت آمدهیدر روا، البته در مورد خفاش بحث است، ستیفضوالت آن نجس ن

] 6[ ».إغسل ثوبک: قال؟ فأطلبه وال اجده یب ثوبیصیف یالسالم عن بول الخشاش هیاهللا عل

کند و آن را  یراهنم اصابت میدم درباره ادرار خفاش که به پیپرس) ع( از امام صادق«ی عنی

  «.يراهنت را بشویامام فرمودند پ، ابمی ینم

باً دومرتبه دارد یتقر ز است وین چیتر فیبعد از ادرار مدفوع کث، ن مورد مدفوع استیدوم

شامل ( ر ماکول الحمیست و مدفوع غینجس ن یف هست ولیمدفوع ماکول الحم که کث یکی

م بن عبد اهللا الحسنى قال یعبد العظ«: ت آمدهیدر روا. ف است و هم نجسیکه هم کث) انسان

 عز اسأله عن علۀ الغائط ونتنه قال ان اهللا) ع( بن موسى یکتبت إلى أبى جعفر محمد بن عل

ن سنۀ ملقى تمر به المالئکۀ فتقول المر ما یبا وبقى أربعیوکان جسده ط) ع( وجل خلق آدم

ر یثا غیآدم منتنا خب یخرج من دبره فلذلک صارما فیه ویدخل من فیس یخلقت وکان ابل

 یینامه نوشت و از علت مدفوع بدبو) ع( به امام جواد یم حسنیعبدالعظ«ی عنی] 7[ ».بیط
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وطاهر بود و  بیرا خلق کرد و جسم او ط) ع( امام پاسخ داد خداوند حضرت آدم، دیآن پرس

ن یگفتند در خلقت ا یشدند و م ین بهشت بود و مالئکه از کنارش رد میچهل سال بر زم

ن یبه ا، شد یس هم از دهان آدم وارد و از مقعد او خارج میابل، وجود دارد یانسان حکمت

ن بار که ین انسان و اولیت از اولین روایالبته ا ».ستیزه نیکجهت درون انسان بدبو شده و پا

ها  کروبیشه مین عمل همواره تکرار شده و همیا یکند ول یطان وارد بدن شد صحبت میش

طان یروس همان شیکروب و ویشود که م یات استفاده میاز روا. شوند یوارد بدن انسان م

  .است

ی عنی] 8[ »ال بد من غسله، رها سواءیوالجنابۀ وکثل البول والغائط یقل«: ت آمدهیدر روا

  «.د شسته شودیاست و با یکیاد آن هر دو یو مقدار ز یمقدار کم مدفوع و ادرار و من«

 یإذا بق: قال؟ جوز اکلهیه خرء الفأر هل یب فیصیق یانه سئل عن الدق«: ت آمدهیدر روا

سؤال شد اگر در آرد فضله ) ع( صادقاز امام «ی عنی] 9[ ».ؤخذ أعاله، یء فال بأس یمنه ش

ده شود در آرد یاز آن د يزیامام فرمودند اگر چ؟ ز استیا خوردن آن جایدا شود آیموش پ

ف یت فضله موش کثین روایبا توجه به ا ».دیه را رها کنید و بقیباالتر از آن را استفاده کن

  .د استفاده کردیر آن است را نبایکه ز يزیاست و چ

  گوشت حالل وانیمدفوع ح

إن : قال، على بولها وروثها، مربط الدابۀ یوضع فیوسألته عن الثوب «: ت آمدهیدر روا

تکون معه فال تغسله من  یء من الروث والصفوة التیغسله وإن اصابه شیء فلیعلق به ش

 یراهنیپرسد درباره پ یم) ع( کاظم یبن جعفر از برادرش امام موس یعل«ی عنی] 10[ ».صفرة

ي زیامام فرمودند اگر چ، ها ادرار و مدفوع آن يشود و رو یکه در آغل چهارپا قرار داده م

صرفاً رنگ ( به آن اصابت کرد يزیو اگر چ يراهن بچسبد آن را بشویبه پ) از مدفوع(

ست یگوشت نجس ن ان حاللیم که ادرار و مدفوع چهارپایدان یم ».ستیشستن الزم ن) گرفت

  .ها است نیف بودن این امر امام به شستن به خاطر کثیاز خواند بنابراتوان با آن نم یو م
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ف یمربط الدابۀ على بولها وروثها ک یقع فیسألته عن الثوب «: گر آمدهیت دیدر روا

از امام سؤال شد «ی عنی] 11[ ».غسله وإن کان جافا فالبأسیإن علق به شئ فل: قال؟ صنعی

امام ؟ کار بکنم چه، افتد یادرار و مدفوع آن م يکه در آغل چهارپا و رو یراهنیدرباره پ

  «.ندارد یاگر خشک باشد اشکال یول يبه آن بچسبد آن را بشو يزیفرمودند اگر چ

ی عنی] 12[ ».ضرك مثلهیال : فقال؟ هین الرطب أطأ علیوالسرق: قلت«: ت آمدهیدر روا

امام ، گذارم یآن م يم را رویمرطوب که پان یسؤال کردم از سرگ) ع( از امام صادق«

  «.شما ندارد يبرا يفرمودند ضرر

إن لم تقذره : وهو رطب قال یب ثوبیصیسألت أبا عبداهللا عن الروث «: ت آمدهیدر روا

کند و  یراهن اصابت میکه به پ ینیاز امام سؤال شد درباره سرگ«ی عنی] 13[ ».هیفصل ف

  «.دید با آن نماز بخوانیف ندانیآن را کثامام فرمودند اگر ، مرطوب هم هست

؟ أبوال الدواب وأرواثها یما تقول ف) : ه السالمیعل( عبد اهللا یقلت ألب«: ت آمدهیدر روا

از امام «ی عنی] 14[ ».أکثر من ذلک یأما أبوالها فاغسل إن أصابک وأما أرواثها فه: قال

ها اگر به بدن و  فرمودند ادرار آن امام، ان سؤال کردمیاز ادرار و مدفوع چهارپا) ع( صادق

  «.شتر از آن استین بیو اما سرگ يراهنت اصابت کرد آن را بشویپ

اغسل : ر والبغال فقالیه السالم عن ابوال الحمیسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

و از امام درباره ادرار االغ «ی عنی] 15[ ».هو اکثر من ذلک: فارواثها قال: ثوبک قال قلت

امام فرمودند ؟ ن آن چطوریگفتم سرگي، راهنت را بشویامام فرمودند پ، قاطر سؤال کردم

اگر  ».تر از آن است بزرگ«ی عنی »اکبر من ذلک«: گر آمدهیدر نقل د ».شتر از آن استیب

اگر  یتر است ول فین از ادرار کثین است که سرگیآن ا یتر درست است معن م بزرگییبگو

تر از ادرار هست  فین کثیباشد که سرگ ین معنیتواند به ا یاست هم م شتر درستیم بییبگو

ا یکمتر دارد  یفیست و کثیاز نیکردن از آن ن ين باشد که الزم دوریا یتواند به معن یهم م

  .ف استین هم کثیشود که سرگ یات استفاده میالبته از مجموعه روا. ستیف نیکث
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المستراح مستراحا الستراحۀ االنفس من اثقال إنما سمى «: ندیفرما یم) ع( امام صادق

را یمستراح را مستراح نام نهادند ز«ی عنی] 16[ »هایالنجاسات واستفراغ الکثافات والقذر ف

  «.کردن کثافات در آن ینجاسات و خال ینیشود از سنگ ینفس انسان راحت م

  .176صی، نصر الحسن بن الفضل الطبرس ین أبیالد یرض، مکارم االخالق [1]

  .363ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .519ص، 2ج، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، المحاسن [3]

  .173ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [4]

  .57ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [5]

  .188ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [6]

  .275ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [7]

  .303ص، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب) ، ع( الرضافقه  [8]

، والجلود یأبواب النجاسات واالوان، 406ص، 3جی، خ حر عاملیش، عۀیوسائل الش [9]

  .تیط آل الب، 3992ثیحد، 9باب

  .282صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [10]

  .اء التراثیط داراالح، 260ص، 10جی، عالمه مجلس، بحار األنوار [11]

  .38ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .163صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [13]

  .57ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [14]

  .265ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [15]

  .126ص) ، ع( منسوب به امام صادق، عۀیمصباح الشر [16]
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  95/01/21 یها ازنظر بهداشت اسالم یفیکث، سودابر يدارو یمعرف 118

  سودابر يدارو یمعرف

د یاست و شا یافسردگ، دیوسواس و شک و ترد، بوست مزاجیغلبه سودا  يها از نشانه

  .آن باشند يها بدن هم از نشانه یرنگ و خشک یرگیمدفوع و ادرار و ت یرگیت

امام . شود یمون درست میاه افطیسودابر است که عمدتاً از گ يدارون درمان سودا یبهتر

سودا را از بدن «ی عنی] 1[ »مونینزف المرة السوداء مثل األفتیوهذا «: ندیفرما یم) ع( صادق

گر مانند یاهان دیاه به دور گین گیا »مونیاه افطیمانند گ يزیر کند به شکل خون یخارج م

ندارد  یدارد و چندان تفاوت یمون انواعیافط. و تخم گرد داردک یساقه بار، چدیپ یخارشتر م

اب ید خوب آسیغ دارد بایاه تین گیچون ا. ران بهتر استیمون ایو تجربه نشان داده که افط

مون استفاده یسودابر پنج واحد افط يدر دارو. د الک شودینبا یب نزند ولیشود تا آس

  .شود یم

اه به مقدار سه واحد است و بعدازآن یله سیشود هل یمن دارو استفاده یاه دوم که در ایگ

 و فلوس) دو واحد( جیبسفا) ، دو واحد( گل سرخ) ، دو واحدی (ها مثل سنا مک نیانواع مل

در درمان غلبه سودا سه خط در . له زرد صفرابر استیاه سودابر و هلیله سیهل) . سه واحد(

توان  ین مورد میدر ا، نیاستفاده از مل يگریمون و دیافط یکیشده  ات ما نشان دادهیروا

 یاز استفاده از شبرم نه) ص( امبریمختلف استفاده کرد فقط پ يها نیط از ملیبسته به شرا

ند که من گرم را با سرد و یفرما یاست که امام صادق م یخط سوم هم آن خط کل، اند فرموده

چون سودا سرد . کنم ین مسرد را با گرم و خشک را با مرطوب و مرطوب را با خشک درما

ن دارو صبر یتوان به ا یم. گرم و تر را در دارو استفاده کرد يزهایتوان چ یو خشک است م

د صبر زرد یار تلخ خواهد شد و اگر بخواهین صورت دارو بسیدر ا یزرد هم اضافه کرد ول

ز گرم را ین هر چیعالوه بر ا. دید بهتر است که عسل هم به آن اضافه کنیبه آن اضافه کن

ار یبس) دو واحد( لهیو بل) دو واحد( آمله. . . ، اوشق وی، توان اضافه کرد مانند صمغ عرب یم
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چون . توان تخم بادنجان هم اضافه کرد چون گرم و مرطوب است ین میهمچن. د استیمف

ک یاندازه  ن دارو ناشتا و بهیبهتر است ا. شود یچه میپ دل ین دارو مسهل است سبب کمیا

  .بوست برطرف شودیعالئم سودا و  یهرروز مصرف شود تا زمان فندق

ن درمان همان یبهتر یق ولیه و سویشاف يهم دارد مثل دارو يگرید يها سودا درمان

  .د استیسودا مف ين نوره و فصد هم برایهمچن. سودابر است يدارو

  یها ازنظر بهداشت اسالم یفیکث

که به نظر  يتا حد یف بودن منیبه کث د شدهیات تأکیدر روا، است ین مورد منیسوم

را  ین بوده که مردم منید این تأکیاد علت ایز احتمال به یتر است ول فیرسد از ادرار هم کث یم

فشدده وجعله أشد من  یذکر المن«: ت آمدهیدر روا. دادند یت نمیدانستند و اهم یف نمیکث

و فرمودند  یمن يگرفتند روادکرد و سخت ی یاز من) ع( امام صادق«ی عنی] 2[ »البول

  «.تر از ادرار است فیکث

ی عنی] 3[ »یغسل الثوب من البول الغائط أو المنیإنما «: به عمار فرمودند) ص( امبریپ

  «.د شسته شودیبا یراهن از ادرار و مدفوع و منیپ«

عرِف یمکَانَه فَإِنْ لَم غْسلُ یب الثَّوب یصی یالْمن یص أَنَّه قَالَ ف یعنْ عل«: ت آمدهیدر روا

 ملع و کَانَهیمیق رَّاتثَلَاثَ م کُلَّه بلَ الثَّوغَس بالثَّو ابأَص یناً أَنَّهف رِكیع  رَّةٍ ویکُلِّ م لُ وغْس

کند فرمودند  یراهن اصابت میکه به پ ین درباره منیرالمؤمنیحضرت ام«ی عنی] 4[ »عصرُی

راهن یبه پ یدا کردند که منین پیقیاگر مکان آن مشخص نبود و  یند ولیرا بشومکان آن 

ن یدر ا »د دهند و فشار دهندیند و آن را مالش شدیسه مرتبه کل آن را بشو، برخورد کرده

ادرار دو بار  يکه برا یسه بار شسته شود درحال یشده که لباس آلوده به من ت گفتهیروا

ن ید علت ایشا یتر است ول فیاز ادرار کث ید که منیایه نظر بد بیشا، است یشستن هم کاف

با آب شسته  یراحت ادرار به یشود ول یجدا نم یراحت چسبد و به یبه لباس م یباشد که من

  .شود یم
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هل ، غسلهیکون له الثوب قد أصابته الجنابۀ فلم یوسألته عن الرجل «: ت آمدهیدر روا

سؤال نمود ) ع( بن جعفر از برادرش امام کاظم یعل«ی عنی] 5[ ».کره: یقال؟ هیصلح النوم فی

ا درست است که در آن یآ، راهن او اصابت کرد و آن را نشستهیبه پ یکه من يدرباره مرد

ا حرام یک از فقها فتوا به مکروه بودن ی چیه ».ستین کار خوب نیامام فرمودند ا؟ بخوابد

  .است یفیشده بحث کث مطرحت ین روایاند و آنچه در ا ن عمل ندادهیبودن ا

، إغسله: قال؟ صنع بهیف یبه االحتالم کیصیعن الفراش ، وسألته«: گر آمدهیت دیدر روا

دشک که احتالم به آن ) فرش( دم دربارهیاز امام پرس«ی عنی] 6[ »هیفإن لم تفعل فال تنم عل

 ».آن نخواب يرو یو اگر آن را نشست يامام فرمودند آن را بشو؟ چکار کنم، کند یاصابت م

مؤمن  يبرا یزگیف است و پاکیچون کث یست ولیم که آلوده بودن رختخواب گناه نیدان یم

  .د آن را شستیمهم است با

نضحه : یب الثوب فقالیصی يسألته عن المذ«: ت آمدهیدر روا، است ين مورد مذیچهارم

امام ، سؤال کردم راهن اصابت کندیکه به پ ياز امام درباره مذ«ی عنی] 7[ »بالماء إن شاء

  «.یآن آب بپاش اگر بخواه يفرمودند رو

تزق به یب الثوب فلیصی يه السالم عن المذیسألت أبا عبد اهللا عل«: گر آمدهیت دیدر روا

راهن یکه به پ يسؤال شد درباره مذ) ع( از امام صادق«ی عنی] 8[ »توضأیغسله وال : یقال

 ».ردیست وضو بگیالزم ن ید ولیفرمودند آن را بشوامام ، چسبد یکند و به آن م یاصابت م

ف است یچون کث یکند ول یجاد نمیا ینماز اشکال يست و براینجس ن يم که مذیدان یم

  .ه به شستن شده استیتوص

الصالة  یوأنت ف يأو ود يإن سال من ذکرك شئ من مذ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

بک فإنما ذلک بمنزلۀ النخامۀ یالوضوء وإن بلغ عقفال تغسله وال تقطع الصالة وال تنقض له 

فال تغسله من ، س بشئیر ولیخرج منک بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسیوکل شئ 

در ي، ا ودی ياز مذ، از آلت مرد خارج شود يزیاگر چ«ی عنی] 9[ ».ثوبک إال أن تقذره
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اگر به پاشنه پا  یحت، و نماز را قطع نکن و وضو هم باطل نشده يآن را نشو، ن نمازیح

که بعد از وضو از شما خارج شود از  يزیهر چ، است ینین مانند آب دهان و آب بیا، برسد

نکه آن را ید مگر اییست آن را از لباس بشویست و الزم نیر و مهم نیا از بواسیحبائل است 

  «.یف بدانیکث

 یمراتب یفیخون ازنظر کث. د شسته شودیخون نجس است و با، ن مورد خون استیپنجم

مرتبه سوم ، گرانیمرتبه دوم خون د، ض و نفاس و استحاضه استیمرتبه اول خون ح، دارد

وان یمرتبه پنجم خون ح، مرتبه چهارم خون سگ و خوك و کافر، خون خود شخص

مرتبه ، حهیمانده در ذب یمرتبه هفتم خون باق، خته شدهیمرتبه ششم خون ر، گوشت حرام

  .ستندینجس ن یهمگ یف هستند ولیکه شمرده شد همه کث يموارد. هشتم خون حشرات

ض یکون الدم دم الحیإال أن ، إن کان الدم حمصۀ فال بأس بأن ال تغسله«: ت آمدهیدر روا

ندارد و آن را  یک نخود باشد اشکالیاندازه  اگر خون به«ی عنی] 10[ »فاغسل ثوبک منه

  «.دیید لباس را بشوین صورت بایض باشد در اینکه خون حید مگر اییونش

تغسل ما : قال؟ طمثها یلبستها ف یابها التیعن المرأة الحائض أتغسل ث«: ت آمدهیدر روا

سؤال شد درباره ) ع( از امام صادق«ی عنی] 11[ »ابها من الدم وتدع ما سوى ذلکیأصاب ث

، دیده را بشویض پوشیام حیکه در ا ییها فرمودند لباسامام ، ض استیکه در حال ح یخانم

  «.ستیآن الزم به شستن ن یآنجا که خون به آن اصابت کرده و باق

ثوبک شبه النضح من  یرك إذا کان فیدمک أنظف من دم غ«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

تر  پاك خون خودت«ی عنی] 12[ ».را فاغسلهیال أو کثیرك قلیدمک فال بأس وإن کان دم غ

 یندارد ول یده شده باشد اشکالیخون پاش یاگر در لباست مقدار کم، گران استیاز خون د

خون خود  یازنظر حکم شرع »ي.اد آن را بشویچه کم باشد چه ز، گران باشدیاگر خون د

اگر  یتوان با آن نماز خواند ول یگران هر دو نجس است و اگر کم باشد میشخص و خون د
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است نه نجاست و طهارت و  یفیت صحبت از کثین روایدر ا یول، شسته شودد یاد باشد بایز

  .گران تفاوت قائل شدهین خون شخص و دیب

گوشت  ها حالل نیچون ا، خون کافر و خوك و سگ هم نجس هستند هم متنجس هستند

ز نجس یها ن نیگر خود ایها نجس است و از طرف د ستند و خون جهنده دارند خون آنین

ل ید بتوان گفت که خون کافر عالوه بر دالیشا. ها در تماس است ها با آن ون آنهستند و خ

د پس ازنظر نجاست مرتبه باالتر دارد و یآ یحساب م گران هم بهیچون خون د، ذکرشده

تر باشد و در مورد سگ و خوك هم چون از دو  ض و نفاس هم نجسید از خون حیشا

ها  گر خونیازنظر نجاست در مرتبه باالتر از دها را  د بتوان آنیشا، جهت نجس هستند

خون کافر و سگ و خوك ، ض و نفاس داردید بر خون حیات تأکینکه چون روایا ا، یدانست

  .گران قرار دادیض و قبل از خون دیرا در مرتبه بعد از خون ح

خته شده که معلوم یخون ر یکیگوشت دو نوع خون وجود دارد  وان حاللیدر مورد ح

در مرتبه بعد  یفیست و ازنظر کثیماند نجس ن یحه میکه داخل ذب یخون یف است ولیاست کث

  .قرار دارد

عن دم ) ه السالمیعل( سألت أبا عبد اهللا«: ت آمدهیدر مورد خون حشرات در روا

) ع( درباره خون کک از امام صادق«ی عنی] 13[ ».غسلهینضحه وال : . . . یقال. . . ثیالبراغ

ممکن است که خون  ».ندیست بشویآن آب بپاشند و الزم ن يفرمودند روامام ، سؤال شد

  .از به شستن نداردیرا نیدارد ز يکمتر یفیدرهرحال کث یکک خون انسان باشد ول

ظاً أو یإن کان غل: قال؟ صنعیف یک، حیل منه القیسیوسألته عن الدمل «: ت آمدهیدر روا

ی عنی] 14[ »نقض ذلک الوضوءیوال ، ۀین غدوة وعشیوم مرتیه خلط من دم فاغسله کل یف

امام ، کار کنند شود که چه یسؤال شد درباره دمل که از آن چرك خارج م) ع( از امام کاظم«

بار  کي، یا همراه با خلط و خون باشد هرروز دو بار بشویفرمودند اگر چرك غلظت دارد 

  «.کند ین وضو را باطل نمیبار شب و ا کیصبح و 
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  .163ص، مفضل بن عمر، المفضلد یتوح [1]

  .252ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [2]

  .284صی، خ أبوالفتح کراجکیش، کنزالفوائد [3]

  .117ص، 1جی، نعمان مغرب یقاض، دعائم اإلسالم [4]

، اء التراثیهم السالم الحیت علیمؤسسۀ آل الب، بن جعفر ومستدرکاتها یمسائل عل [5]

  .159ص

، اء التراثیهم السالم الحیت علیمؤسسۀ آل الب، بن جعفر ومستدرکاتها یمسائل عل [6]

  .213ص

  .267ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [7]

  .253ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [8]

  .39ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .95ص، اء التراثیهم السالم إلحیت علیمؤسسۀ آل الب) ، ع( فقه الرضا [10]

  .109ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [11]

  .59ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [12]

  .60ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [13]

، اء التراثیهم السالم الحیت علیمؤسسۀ آل الب، بن جعفر ومستدرکاتها یمسائل عل [14]

  .173ص
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  95/01/21) از راه مقعد درمان( هیتنق –ادامه بحث داغ کردن  119

صعب العالج و کهنه  يها يماریعرض شد که درمان ب. صحبت راجع به داغ کردن بود

 یندارند داغ کردن درمان خوب و مناسب یچ درمانیکه کهنه شده و ه ییها يماریب يبرا. است

  .است

سخت و العالج را با داغ کردن  يماریب یعرب يکشورها یدم در برخیبنده خودم د

او را داغ  يدارد و مثال پا يا تومور مغزیراکه مشکل کبد  يدم افرادید. کنند یدرمان م

وجود  یشناخت ینکار را ندارد و حتیفن ا ینجا کسیاما امروزه ا. شود یکنند و او خوب م یم

 يمتعدد يها يماریب يبرا. میم وما دنبال آن هستیاورید دانش آن را بیباالخره با. ندارد

  .د استیمفها  ال اس و سرطاناي  ،ام اسی، وپاتیم يبخصوص برا

  ت داغ کردنیفیک

، خواهند یرا که م یکنند و جائ یرا داغ م یله آهنیک مین شکل است که یداغ کردن به ا

  .اد گرفتید یخالصه فن آن را با. کند یداغ م

  :دیفرما یم ینیاز کل یتیروا

و لَست  یطب عرَبِ یبِالطِّب بصرٌ و طب یو ل  الْعرَبِ  منَ  رجلٌ  یعبد اللَّه ع إِنِّ یقُلْت لأَبِ

 یبِالنَّارِ قَالَ لَا بأْس قُلْت و نَسق يو نَکْوِ  ه صفَداً فَقَالَ لَا بأْس قُلْت إِنَّا نَبطُّ الْجرْحیآخُذُ علَ

قُونَ قَالَ لَا بأْس قُلْت إِنَّه ربما مات قَالَ و إِنْ مات قُلْت یقُونَ و الْغَارِیم الْأَسمحهذه السمو

قلَ ینَسالنَّبِیع یذَ قَالَ لَیهف یس ]فَاءرَامٍ شاز  يبه امام صادق ع عرض کردم که مرد یعنی] 1ح

 یرم امام فرمود اشکالیگ یدرمان پول نم يدارم و برا یاز طب عرب یعرب هستم و اطالعات

ندارد عرض  یم فرمود اشکالیکن یم و با آتش داغ میکن یجاد میندارد عرض کردم زخم ا

. ندارد یم امام ع فرمود اشکالیده یماران میقون به بیقون و غاریاسمح يکردم از زهرها

م یده یذ هم میو نبعرض کردم خمر . ردیرد فرمود هرچند بمیمار بمیعرض کردم چه بسا ب

  .فرمود در حرام شفاء وجود ندارد
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قون یبخصوص غار یاسالم يشوند دارو یقون میقون و غارید امام اسمحیین با تایبنابرا

ر یرند اما باز شیگ یر میا بچه را از شیر دارند ین حال شیکه بچه ندارند و در ع یچون کسان

، هم دارد مانند درمان ورم ها يگرید فوائد. کند یر را کم مید است و ترشح شیدارند مف

قا مشخص یقون دقیاما اسمح. ردیگ یقون صورت میمارها که با غاریاز ب یلیو خها  توده

  .ستیست که چین

. د اشکال نداردیفرما یت مین روایو مذمت داغ کردن بود اما ا یم بر نهیپس هرچه خواند

که احتمال مرگ در آن  یداغ کردن کند و یکه چهره انسان را خراب م ین داغ کردنیبنابرا

  .دارد یوجود دارد نه

که یا جائیبرند  یمتفاوت است مثال عفونت را م یدرمان با جراح يجاد کردن زخم برایا

از ابن بسطام  يگریت دیروا. انجام بدهند يشترینکه عمل بیبرند نه ا یاه شده است را میس

  :است

الدواء برَکَۀً و شفَاء و  یقَالَ نَعم إِنَّ اللَّه تَعالَى جعلَ ف؟  یبِالْکَ  عالَجی  سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع هلْ

ا با یدم آیاز امام باقر ع پرس یعنی] 2[ تَداوى و إِنْ لَا بأْس بِهیراً و ما علَى الرَّجلِ أَنْ یراً کَثیخَ

اد قرار یر زیند در دواء برکت و شفاء و ختوان درمان کرد فرمود بله همانا خداو یداغ کردن م

  .دارد مرد خود را درمان کند و داغ کردن هم اشکال ندارد یداد و چه اشکال

اد در آن یر زیت دارد و برکت وشفا خین است که داغ کردن جائز و صالحید برایپس تاک

  .است چون صحبت از داغ کردن است

د احتمال دارد که یاست و شا یکردن طب عربکند که داغ  یات داللت میشترِ روایب یول

به ها  ن درمانیکردند که ا يهرچند ائمه برآن اقرار کردند اما کار. نباشد یجزو طب اسالم

  .ن بردندیکه آن را به مرور از ب یو بندگ یمرور حذف بشوند مانند بردگ
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ن یمچ پا مابمشکل کبد به حجامت  يالبته در اسالم مشابه داغ کردن وجود دارد مثال برا

ن محل ارتباط یپس ا. سفارش شده است) محل مس پا در وضو( ن کعبیتاندوم پشت پا وب

  .ن محل هم خوب باشدید داغ کردن ایشا. با کبد دارد

  )ق مقعدیدرمان از طر( هیدرمان با تنق

م و قبل از اسالم یدر زمان قدها  عرب. بدن است يه و پاك سازیتخل يه به معنایتنق

ه گندم و جو بود و یشب ییها خوردن نداشتند علف يبرا يادیز يداشتند و غذا یشرائط سخت

 یتیدر روا. کرد یها خوب کار نم آن يها بوست بودند و شکمیشه مبتال به ین جهت همیبه هم

  :میدار

 یعنیپشکل  یعنی] بعر 3الْأَحجار[تَثْلطُونَ ثَلْطاً فَأَتْبِعوا الْماء بِ  ومیکُنْتُم تُبعرُونَ بعراً و أَنْتُم الْ

د پس یکن یها نرم شده و مدفوع م در گذشته مدفوع شما به شکل پشکل بود اما امروز شکم

  .دیز کردن خود از آب هم استفاده کنیتم يبعد از استفاده از سنگ برا

شما نرم شده است خوب است که از آب هم  يها بود حاال که شکم یم اگر سنگ کافیقد

  .دیاستفاده کن

کار کردن  يبرا يا لهیه هم وسین بودند و تنقیشه متوسل به ملیها هم عرب در آن زمان

  .ردیه صورت بگیکردند تا عمل تخل یآب را وارد مقعد م. شکم بوده است

ها  ز درمان عربید سه چیفرما یم یتیم درباره طب عرب در روایدار يات متعددیروا

حال  نیبا ا. ز استید هفت چیفرما یم یتیز است و روایپنج چد یفرما یم یتیاست و در روا

  :کند یابن بسطام نقل م. کند یه را ذکر میات تنقیشتر روایدر ب

برَبِ  طالْع  الْکَ یف اءورُ الدآخ قْنَۀِ والْح ۀِ وامجشَرْطَۀِ الْح طب عرب در  یعنی] 4[ یثَلَاث

از امام صادق ع  يگریت دیروا. است ین دواء کیآخر ه ویغ حجامت و تنقیز است تیسه چ

  :آمده است
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برَبِ  طالْقَ  الْع وطُ وعالس قْنَۀُ والْح امِ وجۀٌ شَرْطَۀُ الْحسیخَم  اءورُ الدآخ و اممالْح و ء

و  ینیب يمقعد و دارو يغ حجامت و دارویز است تیطب عرب در پنج چ یعنی] 5[ یالْکَ

  .ن دواء داغ کردن استیاستفراغ و حمام رفتن و آخر

  .آنها دارو بود يرفتند که حمام رفتن برا یحمام نم يبه قدر

  :دیفرما یم يگریت دیروا

برَبِ  طالْع  الْقَ یف و وطعالس امِ ومالْح قْنَۀِ والْح ۀِ وامجۀٍ شَرْطَۀِ الْحعبلٍ یسسۀِ عشَرْب و ء  و

ز است یطب و درمان عرب در هفت چ یعنی] 6ه النُّورة[یزَاد فیو ربما  یآخرُ الدواء الْکَ

ن درمان داغ کردن است یدن عسل و آخرینوش، استفراغی، نیب يدارو، حمام، هیتنق، حجامت

  .ز اضافه بشودینها نوره نیو چه بسا به ا

  علت حصر طب عرب در چند مورد

ن یک احتمال ا؟ ین چند مورد محصور شده استین عرب به ایها در ب درمانچرا تعداد 

ن یگر بود مانند طب هند و چید يها اند اما از طب داشته يگرید يها م درمانییاست که بگو

  .موارد محصور است  نیونان اما درمان مخصوص عرب فقط در ایو 

 يها ن علت بدنیبه همن بوده است یم عرب صحرا نشیین است که بگویاحتمال دوم ا

ن هفت دارو یاند و هم اج نداشتهیز احتین يادیز ين جهت به داروهایاند و به هم مقاوم داشته

  .بوده است یها کاف کم آن يها يماریدرمان ب يبرا

ن چند دارو را یها در طب جاهل بودند و هم م عربیینکه بگویگر ایاحتمال د

  .شناختند یم

  .کردند یها استفاده م ه طبیها را از بق ه درمانیبق یعنیک تر است یالبته احتمال اول نزد

  ات در تعداد طب عربیعلت اختالف روا
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ها به  ن اختالفیرسد ا یبنظر م؟ ات در شمارش موارد طب عرب اختالف دارندیچرا روا

ها  ن از درما یهرکدام عدد مخصوصها  نیو صحرا نشها  نیها است مثال شهر نش اعتبار مکان

  .شناختند یا مر

ا اسالم هم طب عرب را اقرار و امضا کرده است البته با توسعه دادن آن یگو یبه طور کل

آن ذکر  يبرا یدارد و شرائط ییها درباره آنها مثال در باره داغ کردن تامل ییها دهیو دادن ا

  :امبر ص نقل شده استیاز پ. کند یم

ف اءویالد  ۀِ وامجۀٍ الْحعبالْقَ أَر ةِ والنُّور قْنَۀِ وز است یدارو چهار چ یعنی] 7ء[ یالْح

  .نوره و استفراغ، مقعد يدارو، حجامت

د درمان و دارو در چهار یفرما یامبر ص میکند بلکه پ یان نمیت طب عرب را بین روایا

. د طب عرب استییتوان گفت تا یه و نوره و استفراغ پس میز است حجامت و تنقیچ

  :دیفرما یاز امام صادق ع م یتیروا

، حجامت: ز استیدارو چهار چ یعنی] 8ء و الْحقْنَۀ[ یو الْقَ یالدواء أَربعۀٌ الْحجامۀُ و الطَّلْ

  .مقعد ياستفراغ و دارو، نوره

. مشترك و مسلم است يا دارویه وارد شده است گویات تنقین روایم در کل اینیب یما م

  :کند یم انیب يگریت دیروا

ن ین دارو و بهتریبهتر یعنی] 9[. الْحجامۀُ و السعوطُ و الْحمام و الْحقْنَۀُ  بِه  تُمیرُ ما تَداویخَ

ن یبنابرا. و حمام و حجامت است ینیب يد حجامت و دارویکن یکه با آن درمان م يزیچ

 يگرید يست که داروین نیان مطرح شد یشیات پیکه در روا يا چهارگانه يداروها يمعنا

از امام باقر ع  يگریت دیروا. ز استین چهار چین داروها ایوجود ندارد بلکه بهتر

  :دیفرما یم

که خود  يزین چیبهتر یعنی] 10[ الْحقْنَۀُ و السعوطُ و الْحجامۀُ و الْحمام  بِه  تُمیرُ ما تَداویخَ

  .و حجامت و حمام رفتن است ینیب يد و دارومقع يد دارویکن یرا باآن درمان م
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ا روغن یآب . دارد یمشخص و مخصوص يها ت و دستگاهیفیک) درمان از راه مقعد( حقنه

اند را از راه مقعد داخل  ا آن مواد را در آن آب جوشاندهیوجود دارد  يکه درآن مواد یا آبی

گران یا دیا خودش ینکه در حالت سجود باشد یچه از راه فشار و چه ا. کنند یها م روده

  .دهند یانجام م

  :دیفرما یم میدار يت معتبریروا

 يدارو: دواء چهار مورد است یعنی] 11الدواء أَربعۀٌ السعوطُ و الْحجامۀُ و النُّورةُ و الْحقْنَۀ[

  .مقعد يو حجامت و نوره و دارو ینیب

البته . کنند ین چهار نوع درمان مید به ایتاک یات فراوانیروادارد و  يادیات زیحقنه روا

رش عموم مردم واقع یمورد پذ ین کار به راحتیخواهد چون ا یم يانجام حقنه فرهنگ ساز

  .شود ینم

ت یروا. ز استین چهار چیرا فرمود کل دارو اید زیآ یات بدست مین روایت از ایعموم

  :هم وجود دارد يگرید

  .ه استیله درمان تنقین وسیهمانا بهتر یعنی] 12بِه الْحقْنَۀ[  تُمیما تَداو  إِنَّ أَفْضَلَ

  :هم دارد و آن بزرگ کردن شکم است یالبته عوارض

ه تُنَقِّ یو طْنَ والْب ظِّمیتُع تُقَو و فوالْج اءن يددکند و  یشکم را بزرگ م یعنی] 13[ الْب

  .کند یت میکند و بدن را تقو یم يدرون را پاك ساز يماریب

دمان ضعف و  يقرار داد و آن را براها  ت کنندهیست تقویتوان در ل یپس حقنه را م

ا یشود و یم يماریدرون حداقل شامل هفتاد ب يها يماریب. درون سفارش کرد يها يماریب

  .د همه آنها را شامل بشودیشا یحت

امبر ص یت از پیه است روایانجام دادن تنق ي م بزرگ شدن شکم عارضهیعرض کرد

  :است
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أْسطْنَ[  لَا بالْب ظِّما تُعلَا أَنَّه قْنَۀِ لَونکه شکم را یر از ایندارد غ یه اشکالیتنق یعنی] 14بِالْح

  .کند یبزرگ م

همه بدنش خوب است اما شکمش گود باشد درمان دارد شکم اگر بزرگ بشود  یاگر کس

  :دیفرما یاز امام صادق ع م يگریت دیشود روا یکوچک نم ین راحتیبه ا

قْنَۀُ هنَ  یالْحون  محالالٌ صا رِجلَهفَع قَد طْنَ والْب مظا تُعوا أَنَّهمعز و اءوه یتنق یعنی] 15[ الد

ان که همانا مردیکند درحال یکنند که شکم را بزرگ م یفکر م یاز داروها است و کسان یکی

  .صالح آن را انجام داده اند

د عبارت زعموا اشاره ینکه شایگر اینکته د. ا ائمه باشدیاء یانب، د مراد از مردان صالحیشا

  .اساس باشد ینکه بزرگ شدن شکم با انجام عمل حقنه بیداشته باشد به ا

  .است اد آنین بخاطر فوائد زیشود و ا یکند معتاد آن م یه استفاده میکه از تنق یکس

  ؟ستیه چیراز درمان بودن تنق

ها  روده يدهد پاکساز یکه انجام م يم اما حداقل کاریاوریرا بدست ن  د همه اسرار آنیشا

بوست اُم یشود و  یبوست میروده باعث سرطان روده و ورم و قولنج و  يها یفیکث. است

ن با یبنابرا. شود یماد بماند باعث بلغم و سودا یها ز مدفوع اگر در روده. االمراض است

  .شود یم يرین مشکالت جلوگیروده از ا يوشو شست

. دا کنندیپ يروده با حقنه کردن آب سرد بهبود يزیان به مشکل خونریممکن است مبتال

خودش  یاد از سنا مکیبوست است اما استفاده زی يک جور درمان برایهم  یسناء مک

  .آورد یبوست می

در طب . استها  جوشانده یهم دارد و آن داخل کردن بعض يگریت دیحقنه خصوص

شود چون  یاف کمتر استفاده میش یدر طب اسالم یکنند ول یاف استفاده میهم از ش يامروز

  .شود یه بهتر جذب میتنق
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ا عفونت و التهاب روده بزرگ دارند جامع با آب عسل یا زخم یکه مشکل روده  يافراد

  .د آنقدر آب برود تا وارد روده بشودیبا. رسانند یم يماریه به محل بیق تنقیرا از طر

  :باشد یز میا باد و التهاب نیبدن  يسرد يماریحقنه درمان ب

ه ینَۀِ علَى الْجسد و علَیه بِالْحقْنَۀِ و الْأَدهانِ اللَّیالْبارِدةِ فَعلَ  حِیذْهب بِالرِّیمنْ أَراد أَنْ 

یبِالتَّکْم دف ارالْح اءزَنِ[ یبِالْمد یخواهد التهاب سرد را درمان کند با یکه م یکس یعنی] 16الْأَب

  .سه آب گرمیک یعنی "آب زن"استفاده کند و استفاده کند از  یه و روغن مالیاز تنق

  :دیفرما یم یتید است در روایحصر هم مف يم که برایدار یتیروا

بعض پرندگان با آب  یعنی] 17سلَم [یبه بِماء الْبحرِ فَیصیالْحصرِ   حتَقنُ منَیرِ یبعض الطَّ

عدم خروج ادرار چون  یعنیحصر . شوند یدرمان حصر و سالمت م يکنند برا یه میا تنقیدر

  .د مراد همان حصر مدفوع باشدیپرندگان ادرار ندارند شا

  .194ص 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  .54صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [2]

  .182ص 2ج، جمهور یابن ابی، الئال یعوال [3]

  .55صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [4]

  .55صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [5]

  .55صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [6]

  .145ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [7]

  .55صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [8]

  .226ص 25جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [9]

  .57صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [10]

  .192ص 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

  .637ص 1ج، خ صدوقیش، خصال [12]
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  .637ص 1ج، خ صدوقیش، خصال [13]

  .145ص2ص، نعمان یقاض، االسالمدعائم  [14]

  .54صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [15]

  .42ص، امام رضا ع، طب االمام الرضا ع [16]

  .164ص، مفضل بن عمر، د مفضلیتوح [17]
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  95/01/22 یها ازنظر بهداشت اسالم یفیکث، ردندانیخم یمعرف 120

  ردندانیخم یمعرف

 ییاز علل بدبو یک، ید استیلثه و غلبه بلغم مف، دندان جرم، دندان يردندان براین خمیا

سعد ) ، اب شدهیدو واحد آس( ک پودر است شامل چوب اراكین دارو یا. دهان بلغم است

) ، ک واحد(ی له زردیهل) ، ک واحد(ی عاقرقرحا) ، ک واحد(ی اذخر) ، دو واحدی (کوف

 ایگر مانند نمک و کف درید يزهایتوان چ یم. است) ک واحد(ی خکیو م) دو واحد( خردل

دندان دارند  یدکنندگیت سفیب اضافه کرد که خاصین ترکیهم به ا) چهارم واحد کیهرکدام (

 يا اندازه توان به آن عسل و سرکه اضافه کرد به یم میر کنیل به خمیم آن را تبدیو اگر بخواه

دو  يا د هفتهیب بایترکن یاز ا. د استیدهان مف يسرکه و عسل برا، ر شودیل به خمیکه تبد

م یشتر استفاده کنیم آن را بیاگر بخواه. است ين دارو قویرا ایز، بار استفاده کرد نه هرروز

و اذخر را  یچوب اراك و سعد کوف. زند یب میرا به لثه آسیخک را کم کرد زید مقدار میبا

  .شه استفاده کردیتوان هم یم

مختلف  يها کند و قسمت یکه رشد مشتر در میاست که ب ییها چوب اراك همان چوب

قسمت ، ن استیبو است اصل مسواك هم رد خوشیگ یر خاك قرار میکه ز یقسمت، دارد

چوب مسواك در  یدر حال حاضر نوع، آن بو را ندارد یآن شکل مسواك را دارد ول یرونیب

عطر و ست و آن یمانند چوب مسواك مکه ن ید ولیآ یها وجود دارد که از پاکستان م يعطار

  .شود یها استفاده م ردندانیامروزه خواص چوب اراك معلوم شده و در خم. د را نداردیفوا

دهان و دندان و  يشده و برا یار سفارش به استفاده از سعد کوفیات بسیدر روا

در شستن دهان استفاده  یکه از سعد کوف یت آمده کسیدر روا. د استیلثه مف يمخصوصاً برا

  .شود یدندان نمکند مبتال به درد 

از مستحبات . بو است ه چوب جارو است و خوشیاست که شب يزرد يها اذخر ساقه

  .دن اذخر استیاحرام جو
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بلغم و  يرا براید زید و با آن مسواك بزنیاب کنیز را باهم آسیت آمده که سه چیدر روا

عاقرقرحا . ها عاقرقرحا است از آن یک، ید استیدهان هم مف يبو يد است و برایلثه مف

. شود ید کل زبان سرد میزبان قرار ده ياز آن را رو يا خوب زبان گز است و اگر دره

ن حالت زبان گز یفروشند که با آن تفاوت دارد و ا یشه ترخون را میعاقرقرحا ر يجا به

کش است و باعث برطرف  کروبیله زرد میهل، له زرد استیب دوم هلیترک. بودن را ندارد

  .ب سوم خردل استیترک. شود یم شدن خلط و بلغم

 يبرا یپزشک امروزه در دندان. د استیدرد دندان مف يدهنده دارد و برا نیخک اثر تسکیم

خک یدرد شود با گذاشتن م دچار دندان یاگر کس. کنند یخک استفاده میحس کردن از م یب

و چرك  خورد یابد و اگر هم مشکل از لثه باشد لثه ترك می ین میدرد تسک دندان يرو

  .شود یخارج م

استفاده کرد که  یا نمک ترکی یم بهتر است از نمک اندرانیم نمک اضافه کنیاگر بخواه

  .دارد يحالت بلور

  .را درمان جرم دندان استیتون استفاده کرد زیتوان از چوب ز یمسواك زدن م يبرا

ات یدر روا .گانه ناشتا است ب سهیب و مخصوصاً ترکین ترکین زمان استفاده از ایبهتر

  .زمان مسواك زدن قبل از نماز است

  یها ازنظر بهداشت اسالم یفیکث

ت یدر روا، ف استیسگ از نجاسات است و مسلم است که کث، ن مورد سگ استیششم

نضح یغسله وإن کان جافا فلیتنزهوا عن قرب الکالب فمن أصاب الکلب وهو رطب فل«: آمده

ا لباسش یبدنش  یاگر کس، ها ک شدن به سگیاز نزد دیبر حذر باش«ی عنی] 1[ ».ثوبه بالماء

راهن آب یپ ياگر خشک باشد رو ید ولیبه سگ اصابت کند اگر مرطوب باشد آن را بشو

  «.بپاشد
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هو : هو مسخ قلت: فقال، ه السالم عن لحم الکلبیسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

درباره گوشت ) ع( از امام صادق«ی عنی] 2[ »ه ثالث مراتیدها علیأع، هو نجس: قال؟ حرام

، امام پاسخ داد نجس است؟ ا حرام استیگفتم آ، امام فرمودند مسخ است، سگ سؤال کردم

که  یلیاز دال یک. یخ انسیخ جن است نه مسیاند که مس گفته یالبته بعض ».دمیسه مرتبه پرس

 نیرالمؤمنیحضرت امبه ) ص( امبرین است که پیشود ا یان میف و مضر بودن سگ بیکث يبرا

] و هر 3د[ید بکشینیب یکه م ید هر سگیشد) نهیا مدیمکه ( وارد شهر یامر فرمود وقت) ع(

 يزیا از آن چیسد یرا بل یاگر سگ ظرف. دیکسان کنین ید و با زمید خراب کنیدیکه د يقبر

  .د با خاك شست سپس چند مرتبه با آب شستیبخورد آن را با

از «ی عنی] 4[﴾رَیوجعلَ منْهم الْقرَدةَ والْخَنَازِ﴿: قرآن آمده در، ن مورد خوك استیهفتم

با توجه  ».میرا به شکل خوك درآورد یمون و بعضیرا به شکل م یل و نصارا بعضیاسرائ یبن

را  يزیاست و هر چ یفیوان کثیخوك ح. خ استیه خوك هم مانند سگ مسین آیبه ا

: قال؟ صنع بهیف یر شرب من اناء کیسألته عن خنز«: ت آمدهیدر روا. مدفوع یخورد حت یم

آب خورد  یسؤال کردم اگر خوك از ظرف) ع( از امام کاظم«ی عنی] 5[ ».غسل سبع مراتی

  «.د هفت مرتبه شستیامام پاسخ دادند آن ظرف را با؟ میچه کن

پرستان را  ن و بتیاست که منکر خداست و مشرک یکافر کس، ن مورد کافر استیهشتم

خورند را شامل  یرا که خوك و شراب م یهود و نصارا و کسانید یشود و شا یز شامل مین

ن یمشرک«ی عنی] 6[﴾قْرَبواْ الْمسجِد الْحرَامیإِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس فَالَ ﴿: در قرآن آمده. شود

  .است ف بودنیکث، ه مراد از نجسین آیدر ا ».ک شوندید به مسجد نزدینجس هستند و نبا

 يهودیمصافحۀ المسلم ال یف) هما السالمیعل( ر عن أحدهمایبص یأب«: ت آمدهیدر روا

ر از امام یابو بص«ی عنی] 7[ ».دكیده فاغسل یمن وراء الثوب فإن صافحک ب، قال یوالنصران

امام ، کند از پشت لباس یمصافحه م یا نصرانی يهودیکه با  یپرسد درباره مسلمان یم

ت صحبت از ین روایدر ا ».دیدست خودش مصافحه کرد دستش را بشو فرمودند اگر با
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اگر دست خشک  یرا اشاره نشده که دست مرطوب باشد بلکه حتیست زینجاست و نماز ن

  .د دست را شستیشود و با یف میهم باشد باز کث

جهت  نیکند ازا یز نمیکند و از نجاسات پره یرا نم یزگیت پاکیانسان کافر چون رعا

  .ستف ایکث

 ».ال: فقال یوالنصران يهودیعن سؤر ال) ه السالمیعل( سألت أبا عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا

امام پاسخ دادند ی، و نصران يهودی يمانده غذا یاز امام سؤال کردم درباره باق«ی عنی] 8[

  «.دینخور

 ال: فقال، ۀ أهل الذمۀ المجوسیه السالم عن آنیسألت أبا جعفر عل«: ت آمدهیدر روا

] 9[ ».ها الخمریشربون فی یتهم التیآن یطبخون وال فی يتهم وال من طعامهم الذیآن یتأکلوا ف

 يها د و در ظرفیها غذا نخور امام فرمودند با آن، از امام سؤال شد درباره مجوس«ی عنی

پزند از آن  یکه در آن غذا م ییها د و در ظرفیها را نخور آن يد و غذایها غذا نخور آن

نکه با یمگر ا( دیخورند از آن استفاده نکن یکه با آن مشروب م ییها د و ظرفینکن استفاده

  «) .آب شسته شود

ها  تواند دست به ظرف ید بعد میآمده که دستش را بشو یز نصرانیت در مورد کنیدر روا

ات دال بر یروا یاست و بعض یت دال بر نجاست عرضین روایات مانند ایروا یبعض. بزند

  .هستند ینجاست ذات

 یت دشمنیب است که با اهل یناصب کس، ن ناصب استیزم ين موجود رویتر د نجسیشا

  .دارد

 یف است و حتیوان بگندد و بدبو شود کثیا حیاگر مردار انسان ، ن مورد مردار استینهم

ات یبا توجه به روا، ده باشدین مرحله نرسیاگر هنوز به ا یطبع انسان هم از آن تنفر دارد ول

سألته عن «: ت آمدهیدر روا. ندید بشویبه آن برخورد کند با يزیف است و اگر چیهم کثن یا

 از امام صادق«ی عنی] 10[ ».غسل ما أصاب الثوب: یت فقالیب ثوبه جسد المیصیالرجل 
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 یامام فرمودند آن قسمت، که لباسش به بدن مرده اصابت کرده یسؤال کردم درباره کس) ع(

است که  یوانیمرده ح، ت مراد از مردارین روایالبته در ا ».دیرا بشو که به مرده اصابت کرده

  .خون جهنده دارد

ه یء لَه دم فَمات ف یه شَیت و السمنِ إِذَا وقَع فیالزَّ یع ف یقَالَ عل«: ت آمدهیدر روا

ء  یالثَّوبِ أَو أَصابه منْه شَ یده فیده و إِذَا مس الثَّوب أَو مسح یغْسلْ یاستَسرِجوه فَمنْ مسه فَلْ

] 11[ » غْسلُ ذَلک خَاصۀًیالثَّوبِ  یده فیأَصاب منَ الثَّوبِ أَو مسح  يغْسلِ الْموضع الَّذیفَلْ

که خون  يزیروغن زرد فرمودند چ تون ویدرباره روغن ز) ع( نیرالمؤمنیحضرت ام«ی عنی

د و آن را در چراغ یامام پاسخ دادند آن را مصرف نکن، ردیافتد و بمیجهنده دارد در آن ب

دستش را ، ا روغن دست بزندیبه آن مردار  ید و اگر کسیاستفاده کن ییروشنا يد و برایزیبر

راهن مسح کرد آن یکه به آن اصابت کرده به پ یا دستیراهن برخورد کرد ید و اگر به پیبشو

راهن فقط آن محل را یکه دستش را پاك کرد در آن قسمت از پ ییا آنجاید یمحل را بشو

  «.دیبشو

 یت أَو فیز یالْعسلِ أَو ف یه الدم فیالْإِدامِ و ف یئاً مات فیإِنْ کَانَ شَ«: ت آمدهیدر روا

] 12[ »ؤْکَلُیتُه و إِنْ کَانَ ذَائباً فَلَا یؤْکَلُ بقیجامداً جنِّب ما فَوقَه و ما تَحتَه ثُم السمنِ و کَانَ 

ا یدر عسل ، رد و خون جهنده داشته باشدیبمی) ز خوردنیچ( در ادام يزیاگر چ«ی عنی

را  یزند و مابقین آن است دور برییا روغن زرد و جامد باشد آنچه باال و پایتون یز روغن

شود که مردار  یات استفاده مین روایاز ا ».د خورده شودیع باشد نبایاگر ما یبخورند ول

  .ف استیکث

عه لمنْ یبِیت خَاصۀً یموت قَالَ الزَّیء لَه دم فَ یه شَیقَع فیت یسئلَ عنِ الزَّ«: ت آمدهیدر روا

تون که در یز سؤال شد درباره روغن) ع( نیرالمؤمنیز حضرت اما«ی عنی] 13[ ». عملُه صابوناًی

که از آن  یامام فرمودند بفروشد به کس، ردیافتد و بمیکه خون جهنده دارد در آن ب یوانیآن ح
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ف شده با یتون کثیز ل روغنیف بودن مردار و اجازه تبدیعالوه بر کث ».صابون درست کند

  .شود یتون درست میز شود که صابون از روغن یمت معلوم ین روایاز ا، مردار به صابون

 یز مرطوبیست اما اگر با چینجس ن یموش ازنظر شرع، ن مورد موش استیدهم

الماء ثم خرجت فمشت  یإن وقعت فأرة ف«: ت آمدهیدر روا. د آن را شستیبرخورد کند با

در  یاگر موش«ی عنی] 14[ ».ت من أثرها وما لم تره انضحه بالماءیاب فاغسل ما رأیعلى الث

اما  يبشو ینیب یش میها راه رفت آنچه از اثر پا لباس يافتد سپس خارج شود و رویآب ب

  «.آن بپاش يموش نداشته باشد فقط آب رو يآنجا که اثر پا

: قال؟ ؤکلیسألته عن الفأرة والکلب إذا أکال الخبز أو شماه أ«: گر آمدهیت دیدر روا

سؤال شد درباره موش و سگ ) ع( از امام کاظم«ی عنی] 15[ »ی.ؤکل ما بقیطرح ما شماه وی

امام پاسخ دادند آن قسمت که بو ؟ شود یا خورده میا بو کنند آیاز نان بخورند  یاگر قسمت

  «.دیرا بخور ید و مابقیزیکردند را دور بر

که موش از آن خورده  یمانده غذا و آب یفرمودند از خوردن باق ینه) ص( امبرین پیهمچن

  .[16است[

ر و مانند یدرندگان مانند گرگ و شغال و پلنگ و ش، ن مورد درندگان هستندیازدهمی

ت یدر روا. کنند یف حساب میها را کث ات ما آنیروا یستند ولینجس ن یها ازنظر شرع نیا

ال : قال ؟تایا أو میئا من السباع حیمس الثعلب واألرنب أو شیحل أن یسألته هل «: آمده

ز است انسان به یا جایسؤال کردم آ) ع( از امام صادق«ی عنی] 17[ ».دهیغسل یضره ولکن ی

 یندارد ول يامام فرمودند ضرر، ا زنده دست بزندیا درندگان چه مرده یا خرگوش یروباه 

د و یندارد که به آن دست بزن یوان مو داشته باشد مشکلیاگر مرده ح ».دیدستش را بشو

  .از درندگان استگربه هم 

ذ یإذا أصاب ثوبک خمر أو نب«: ندیفرما یم) ع( امام صادق، ن مورد خمر استیدوازدهم

ا یاگر خمر «ی عنی] 18[ »مسکر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله کله
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 يجا را بشو همان یدانیاگر محل آن را مي، آن را بشو، راهن اصابت کندیکننده به پ ذ مستینب

  «.يهمه لباس را بشو یدان یو اگر محل آن را نم

أغسله أو ی، ب ثوبیصیذ والمسکر یعن الخمر والنب) ع( سألت أبا عبداهللا«: ت آمدهیدر روا

إن اهللا تبارك وتعالى إنما حرم ، ه إال أن تقذره فتغسل منه موضع األثریصلّ ف: قال؟ هیأصلى ف

ذ مسکر که به لباسم یکردم درباره خمر و نبسؤال ) ع( از امام صادق«ی عنی] 19[ »شربها

نکه آن یامام فرمودند نماز بخوان مگر ا؟ ا در آن نماز بخوانمیم یا آن را بشویکند آ یاصابت م

دن یخداوند فقط نوشي، را بشو) که رنگ گرفته ییجا( پس محل اثری، ف حساب کنیرا کث

نجس باشد  يزیرا اگر چیست زیت صحبت نجاست نین روایبا توجه به ا ».آن را حرام کرده

  .کند ینم یا نباشد فرقیاگر اثر آن مشخص باشد 

ال تشربه فإنه خمر : عن الفقاع فقال) ه السالمیعل( سأل أبا عبد اهللا«: ت آمدهیدر روا

سؤال شد درباره آب ) ع( از امام صادق«ی عنی] 20[ ».مجهول فإذا أصاب ثوبک فاغسله

ست و اگر به لباست یشده ن است که شناخته ين خمریرا ایز دیامام فرمودند آن را نخور، جو

  «.ياصابت کرد آن را بشو

ها است البته الزم  یفیات عرق بدن هم از کثیبا توجه به روا، ن مورد عرق استیزدهمیس

را یر کند زییاد شود که بو و رنگ لباس تغیقدر ز نکه آنید مگر ایست انسان فوراً آن را بشوین

داشته باشد  يهم استثنا شده چه اثر يشود البته موارد یصادق م یفیعنوان کثن صورت یدر ا

  .چه نداشته باشد

  خوار وان نجاستیعرق ح

وإن ) تأکل العذرة یالت یوه( ال تأکلوا لحوم الجالالت«: ندیفرما یم) ع( امام صادق

بدنش د و اگر عرق یخوار را نخور گوشت نجاست«ی عنی] 21[ ».أصابک من عرقها فاغسله

  «.دییبه شما اصابت کرد آن را بشو



947 

 

ال تشرب من ألبان اإلبل الجاللۀ وإن أصابک شئ من عرقها «: ندیفرما یم) ص( امبریپ

ن شتران یاز عرق ا يزید و اگر چیخوار را نخور ر شتران نجاستیش«ی عنی] 22[ ».فاغسله

  «.دیید بشویبه شما اصابت کن

  عرق جنب

ه الرجل وهو جنب یعرق فیص یه السالم عن القمیاهللا عل سألت أبا عبد«: ت آمدهیدر روا

از امام «ی عنی] 23[ ».فعلیرشه بالماء فلیال بأس وان احب ان : ص فقالیبتل القمیحتى 

که جنب باشد تا  یکه انسان در آن عرق کند درحال یراهنیسؤال شد درباره پ) ع( صادق

آن آب  ياگر دوست دارد رو یول امام فرمودند اشکال ندارد، س شودیراهن خیکه پ ییجا

  «.بپاشد

ه یعرق فیه الرجل ویجنب فیه السالم عن الثوب یسألت أبا عبد اهللا عل«: ت آمدهیدر روا

از «ی عنی] 24[ ».هیعرق فیه وان کان الشتاء فال بأس ما لم یأما أنا فال احب أن انام ف: فقال

امام ، جنب شود و در آن عرق کند که انسان در آن یراهنیسؤال شد درباره پ) ع( امام صادق

نکه یندارد مگر ا یاگر زمستان باشد اشکال، راهن بخوابمین پیفرمودند من دوست ندارم در ا

  «.عرق کند

س معه ثوب یثوبه ول یه السالم رجل أجنب فیعبد اهللا عل یالب: قلت«: ت آمدهیدر روا

عرض کردم ) ع( امام صادقبه «ی عنی] 25[ ».ه وإذا وجد الماء غسلهیف یصل: یره قالیغ

اگر ، امام فرمودند در آن نماز بخواند، ندارد يگریراهن دیراهنش جنب شده و پیدر پ یکس

تواند با آن لباس نماز  یبه لباس اصابت کند نم یاگر آب من ».دیدا کند آن را بشویآب پ

عرق است که بهتر است  یفیت بحث کثین روایدر ا، د بدون لباس نماز بخواندیبخواند و با

  .شسته شود

ان کان من : قال؟ هیف یصلیه الجنب ایعرق فی يسأله عن الثوب الذی«: ت آمدهیدر روا

سؤال کردم ) ع( از امام کاظم«ی عنی] 26[ ».هیه وإن کان من حرام فال تصل فیحالل فصل ف
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امام فرمودند ، اندتواند در آن نماز بخو یا میآ، کند یکه جنب در آن عرق م یراهنیدرباره پ

تواند در آن نماز بخواند و اگر از حرام باشد در آن نماز  یاگر جنابت از حالل باشد م

  «.نخواند

  عرق حائض

: ثوبها فقال یض تعرق فیه السالم المرأة تحیعبد اهللا عل یالب: قلت«: ت آمدهیدر روا

] 27[ ».االزار قال ال تغسلهب العرق ما دون یصیقلت فان کان دون الدرع أزار فانما ، تغسله

امام ، کند یراهن خود عرق میکه در پ یاز امام صادق سؤال شد درباره زن حائض«ی عنی

 يهم رو يگریراهن دیکه در آن عرق کرده پ یراهنیسؤال شد اگر پ، دیفرمودند آن را بشو

ر یباس زاگر ل ».دیامام فرمودند آن را نشو، ر اصابت کندیآن باشد و عرق فقط لباس به ز

کند و الزم است هر دو لباس  یرا هم نجس م یینجس باشد چون مرطوب است لباس رو

  .است یفیست بلکه صحبت از کثیت صحبت از نجاست نین رواین در ایبنابرا، شسته شود

  .626ص، خ صدوقیش، الخصال [1]

  .245ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [2]

  .261ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [3]

  .60هیآ، سوره مائده [4]

  .261ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [5]

  .28هیآ، سوره توبه [6]

  .650ص، 2جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [7]

  .11ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [8]

  .264ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [9]

  .192ص، 1جی، خ طوسیش، االستبصار [10]

  .26صی، محمد بن اشعث کوف، اتیاألشعث - اتیالجعفر [11]
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  .26صی، محمد بن اشعث کوف، اتیاألشعث - اتیالجعفر [12]

  .26صی، محمد بن اشعث کوف، اتیاألشعث - اتیالجعفر [13]

  .74ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضره الفقیمن ال  [14]

  .229ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [15]

  .4ص، 4ج، خ صدوقیش، هیالفقحضره یمن ال  [16]

  .61ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [17]

  .405ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [18]

  .163صي، ریالعباس عبداهللا بن جعفر الحم یأب، قرب اإلسناد [19]

  .407ص، 3جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [20]

  .250ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [21]

  .251ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [22]

  .269ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [23]

  .421ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [24]

  .271ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [25]

  .14ص، د األولیالشه، الذکرى [26]

  .270ص، 1جی، خ طوسیش، ب األحکامیتهذ [27]
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 يها درمان با خورده نان –درمان با مسهل  –درمان با استفراغ  –صفرابر  يدارو 121

  95/01/23 رون سفرهیب

  صفرا بر يدارو

حدت ، کند یغلبه صفرا را برطرف م، کند یاست مقدار صفرا در بدن را کم م یخوب يدارو

 یخلطن یشترید بیز و گرم وخشک است و شایصفرا تند و ت، برد ین میو شدت صفرا را از ب

ت یو عصبان یصفرا به شکل گُر گرفتگ. دهدغلبه صفرا باشد یکه در بدن خودش را نشان م

  .دهد یصورت خود را نشان م يبه شکل زرد، و خواب صبح یخواب یبه شکل ب، دیشد

  درمان صفرا

 یبیترک يک دارویصفرابر  يدارو. تواند درمان صفرا باشد یز میا سرکه نیق عدس یسو

را ین درمان صفرا است زید خرفه بهرتیشا) دو واحد( ن آنها خرفه استیاول اه استیاز چند گ

تخم خرفه هم ) دو واحد( تخم خرفه. صفرا گرم و خشک است و خرفه سرد و مرطوب است

اه سودابر یله سیله زرد صفرا بر است و هلیهل) دو واحد( له زردیهل. ت برگ آنرا داردیخاص

  .اب و سپس الک شوندیهمه مواد آس) . ک چهارم واحد(ی ایصغمون) سه واحدی (کاسن. است

، تکرّر ادرار، بدن یدرمان گرم یک، یدرمان صفرا یکیدارد  يادیب خواص زین ترکیا

، دهان یخشک، بدن یدرمان خشک، تیعصبان، استرسی، نیزش بیآب ر، زش دهانیآب ر

  .باشد یکه مترتب بر غلبه صفرا م ییها يماریو درمان کل ب، درمان تلخ شدن

جنوب مانند خوزستان  ياد است درشهرهایدر بعض شهرها بخصوص قم غلبه صفرا ز

خون و  یصاف يد بعد از دارویشا. اد استین مصرف صفرابر زیاد است بنابرایغلبه صفرا ز

  .داشته باشد يادیصفرا بر مصرف ز، جامع يدارو

ن حالت یدرا اورد اما چونیدهان ب ید درابتدا خشکیصفرا چون گرم وخشک است شا

  .کند یاد میشود رطوبت دهان را ز یاد خورده میآب ز
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ا یصغمون یکیله زرد که درمان صفرا است و یهل یکیز وجود دارد ین دارو چند چیدر ا

) اسهالی (صفرا مش ياز درمانها یکید است و ین شدیا ملیصغمون. کند یکه صفرا را خارج م

  .است یدرمان گرم ينکه سردیشود از باب ا یمخرفه استفاده . گر خرفه استیاه دیاست و گ

  .مصرف شود يک قاشق مربا خوری ي شب موقع خواب اندازه: مقدار مصرف

استفراغی (درمان با ق(  

ک جور درمان است و در طب یاستفراغ . درمان استفراغ کردن است يها از راه یکی

امروزه استفراغ . استشده  یمعرف یعموم يمطرح است بلکه بعنوان درمان و دارو یاسالم

ن درمان وجود داشته باشد اما در یا ید در طب سنتیست شایک درمان مطرح نیبه عنوان 

ک چهارم ید یشا. و در طب عرب مطرح است یست و در طب اسالمید مطرح نیطب جد

  .را درمان کندها  يماریب

  :دیفرما یم میامبر ص داریاز پ یتیروا

ف اءوۀٍ   یالدعبالْقَأَر ةِ والنُّور قْنَۀِ والْح ۀِ وامجز استیدرمان در چهار چ یعنی] 1ء[ یالْح :

  .ه و نوره و استفراغیحجامت و تنق

تواند  یم ین است که قیش ایز است و معناین چهار چیها در ا يماریدرمان کل ب یعنی

  :کند یخ صدوق از امام صادق ع نقل میش. ها را درمان کند يماریک چهارم بی

: ز استیدرمان چهار چ یعنی] 2ء[ یالدواء أَربعۀٌ الْحجامۀُ و السعوطُ و الْحقْنَۀُ و الْقَ

  .ه و استفراغیشود و تنقیخته میر ینیکه در ب ییحجامت و دارو

درمان است  ین است که قیت دال بر ایروا. ها است ک چهارم درمانین استفراغ یبنابرا

درباره  یاسالم يالبته تئور. شود یاز آن استفاده م يت هم تا حدودیالجمله و عموم یف

درمان است اگر خود  يست که کل انواع آن درمان باشد بلکه استفراغ عمدینطور نیاستفارغ ا

ن مطلب اشاره یاز امام باقر ع بر ا یتیتوان گفت درمان است روا یبخود حاصل بشود نم

  :دارد
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لِ کُلَّ داء و یء عنْ هذَا السبِ یخْرِج الْقَیدواء و   نَیسبع  منْ  أَفْضَلَ  أَ کَانَیتَقَیقَبلَ أَنْ أَ یمنْ تَقَ

نکه استفراغ خود بخود حاصل یعمدا استفراغ کند قبل از ا یاگر کس یعنی] 3لۀ [علَّۀٍ][یعل

و  يماریهرنوع ب يبه شکل عمد یعنین شکل یشود بهتر از هفتاد دارو است و استفراغ به ا

  .کند یت را از بدن خارج میمعلول

حالت تهو  یعنید در معرض استفراغ باشد یشود که انسان با یت استفاده مین روایالبته از ا

هم موثر باشد  ير عمدید استفراغ غیها مانند تب شا يماریب یالبته در مورد بعض. داشته باشد

  :کند یاز امام صادق ع نقل م ینیکل

ز از بدن خارج یتب با سه چ یعنی] 4ء[ یالْعرَقِ و الْبطَنِ و الْقَ یثَلَاث ف یف  تَخْرُج  الْحمى

  .اسهال و استفراغ، شود عرق کردن یم

و چه  ير عمدیا غی يشود چه عمد یت اطالق دارد و شامل هرنوع استفراغ مین روایا

  .ا نباشدیحالت تهو باشد 

  :تین روایل ایباشد به دل يد عمدیدرمورد درمان غلبه سودا با البته استفراغ

 یعنی] 5و فصد العروق و مداومۀ النورة[  ه بکثرة القىیحرق السوداء فعلیو من أراد أن 

  .د فصد کند و مدام نوره بکشدیاد استفراغ کند و باید زیخواهد سودا را بسوزاند با یهرکس م

د استفراغ کند و فصد کند و نوره یج کردن سودا باخار ين برایف است بنابرایه تکلیعل

است چون  يارین استفراغ اختیف و وجوب است بنابرایدال بر تکل "یعل". اد بکشدیز

کند در  ید قیخواهد و با یحالت تهو هم نم یعنیمعنا ندارد پس  ياریر اختیف به امور غیتکل

  .که دارد یهر حالت

ن یها معلول سودا است بنابرا يماریک چهارم بیکند و  یاستفراغ چون سودا را درمان م

شود استفراغ ضرر هم ندارد و اگر داشته باشد  یمعلوم م. ک چهارمِ درمان استیاستفراغ 

تواند  یدارد م يمارین استفراغ در همه حاالت خوب است و هرکس بیبنابرا. کم است یلیخ
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که  يافراد يکرد که فقط برا یکه داللت م بود یتیالبته روا. درمان بشود ياریبا استفراغ اخت

  .د استیحالت تهو دارند مف يماریبه جهت ب

  )و اسهال یمش( استمشاء

امبر خوانده یکه از پ یتیک سومِ درمان است بخاطر روای یمش. استمشاء است يبحث بعد

  :شد

 و مفَالد اءا الدثَلَاثَۀٌ فَأَم اءوالد ثَلَاثَۀٌ و اءلْغَمِ الدالْب اءود ۀُ وامجمِ الْحالد اءوفَد لْغَمالْب رَّةُ والْم

شرَّةِ الْمالْم اءود و اممهمانا  يماریاما ب. ز استیو درمان هرکدام سه چ يماریب یعنی] 6[ یالْح

بلغم  يغلبه خون حجامت و دارو يغلبه خون و غلبه صفرا و سودا و غلبه بلغم است و دارو

  .صفرا و سودا اسهال است يحمام رفتن و دارو

شقت درمان ین درحقین استفاده از ملیبنابرا. ن استیاستفاده از مسهل و مل یمراد از الْم

  .ها است يماریک سموم بی

در غلبه صفرا است و  یدر غلبه مره است چون تا چهل سالگ یچون انسان مدت طوالن

ی) ا شصت سالگیتا پنجاه  یاز پانزده سالگ. (در غلبه سودا است یا شصت سالگیتا پنجاه 

به وجود  ین فاصله از زندگیباشد که در ا ییها يماریتواند درمان کل ب یپس مسهل م

که درحدود چهل و  یمدت، باشد یم يمتماد يها گر مسهل درمانِ سالیبه عبارت د. دیآ یم

  .پنج سال است

امبر اکرم ص یاز پ یتیروا. د شده استیسنا تاک يها رو آنم که در یدار يگریات دیروا

  :میدار

د چرا که یبا سنا مداوا کن یعنی] 7لَرَده السنَا[  رُد الْموتیء  یفَإِنَّه لَو کَانَ شَ، تَداووا بِالسنَا

  .ز سنا استیمرگ را برگرداند همانا آن چ يزیاگر چ

است  یچون مسهل است چون سبب مش؟ شود یسنا به چه علت درمان محسوب م

  :است يگریات دیل آن روایدل. درمان است
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شتَمرُم  قلت؟  نَیبماذا کنت تَسقال.  بالشُّب :حار حار ،شَ  ثمتَمنا[یاسبالس امبر به یپ یعنی] 8ت

اه شبر فرمود یعرض کرد با گ يانداز یز شکمت را راه میس فرمود با چه چیاسماء بنت عم

  .دا گرم است و امر فرمود که با سنا شکم را بکار اندازدیآن شد

شود به کار افتادن شکم درمان است و سنا هم درمان است چون شکم را کار  یمعلوم م

  :که از طرق سنت است يگریت دیروا. اندازد یم

  .است ید مشیکن یکه با آن درمان م یین دارویبهتر یعنی] 9[ یالمش  بِه  تُمیرُ ما تَداویخَ

م به آن یتوان ین جهت نمیاز کتب عامه نقل شده است به هم یت قبلیت و رواین روایا

ت را یتوان عمومی] م10که فرمود الداء ثَلَاثَۀٌ و الدواء ثَلَاثَۀٌ[ یتیم اما از روایاستدالل کن

  .استفاده کرد

  درمان با خورده نان

ن یا. افتد یرون میاست که از ظرف ب ییزغذاهایراجع به درمان با خوردن ر يبحث بعد

ع یان مردم شاین خالف آنچه میا یاست ول یک درمان عمومیات به عنوان یعمل درروا

ات یروا یول. مار کننده استیافتد ب ین میزم يکه رو ییند که غذایگو یباشد چون م یاست م

آمده  یتیدر روا. د شده استیآن تاک ين درمان است و روید که ایها را بخور ند آنیفرما یم

  :است

ک یو بورِك علَ  لَک  لْتَقطُ نُثَارةَ الْمائدةِ فَقَالَ ص بورِكی يوب الْأَنْصارِیص أَبا أَ یرأَى النَّبِ

ف ورِكب و أَیوفَقَالَ أَب یک غَیوبل و ولَ اللَّهسيرِیا ر  ا قُلْتم فَلَه ا أَکَلْتنْ أَکَلَ مم مقَالَ نَع

]د و یرا درحال جمع کردن خورده نان سفره د يوب انصاریامبر ص ابوایپ یعنی] 11لَک

حضرت فرمود ؟ گران چهیوب عرض کرد دیتو و بر تو و در تو باد ابو ا يفرمود برکت برا

  .تو گفتم يرآنچه برااو است ه يبرا يهرکه بخورد آنچه را که تو خورد

  .دین برنداریزم ياز رو يزید چیگو یطب امروز م
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خداوند  يها ن عمل احترام به نعمتیخوردند چون این نانها میامبر ص خودشان هم از ایپ

ف یشود اسراف نباشد البته اگر قذر و کث یشود فقر برطرف بشود و سبب م یاست و سبب م

  .د شسته بشودیباشد با

  :دیفرما یامبر ص میپ يگریت دیدر ورا

] 12[ قَع منْ مائدته فَأَکَلَه ذَهب عنْه الْفَقْرُ و عنْ ولْده و ولْد ولْده إِلَى السابِعیما   تَتَبع  منْ

ر یافتد را بخورد فقر از او و از فرزندانش تا هفت نسل فق یهرکس آنچه از سفره م یعنی

  :دیفرما یامبر ص میپ يگریدت یدر ورا. شوند ینم

رَّ فتَق ا لَملْقَاةً فَأَکَلَهرَةً متَم رَةً أَوسک دجنْ وتَّى  یمح هفولَهیج رَ اللَّهکه  یکس یعنی] 13[ غْف

هنوز در درون او مستقر نشده است که ، ن بردارد و بخوردیرا از زم ییا خرمای یتکه نان

  .آمرزد یخداوند گناهان او را م

  :از امام صادق ع آمده است یتیدر روا

الْفَقْرَ و   ینْفی  عبد اللَّه ع فَلَما رفع الْخوانُ تَلَقَّطَ ما وقَع منْه فَأَکَلَه ثُم قَالَ إِنَّه یأَکَلْنَا عنْد أَبِ

کردن سفره آنچه که از آن م و هنگام جمع ینزد امام صادق ع غذا خورد یعنی] 14کْثرُ الْولَد[ی

  .کند یاد مین عمل فقر را برطرف و فرزند را زیافتاده بود را خوردند و فرمود ا

ا بچه کم یآوردند و  یکه بچه نم یکسان. است ییدرمان نازا ياد کردن فرزند به معنایز

  :آمده است يگرید یتیروا. است ییا کم زای یین درمان نازایدارند ا

ا یطَأَها فَأَخَذَها فَأَکَلَها و قَالَ ی  لَّه ص علَى عائشَۀَ فَرَأَى کسرَةً کَاد أَنْدخَلَ رسولُ ال

میحأَکْرِم لَ یرَاءع ۀِ اللَّهمعن ارإِلَیجِو ودتَع تمٍ فَکَادنْ قَورْ عتَنْف ا لَمفَإِنَّه یعنی] 15[ هِمیک 

را پا بگذارد و آن را خوردند و  یک بود تکه نانینزدرسول خدا ص بر عائشه وارد شد و 

کوچ  یها از قوم ن نعمتیرا اکرام کند ا یااله يها با نعمت یگیرا همسایحم يا فرمود

  .ک باشد که برنگردندینکه نزدیکنند مگر ا ینم
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ا سفره افتاده باشند دارو و شفا و درمان یو  ینیا سیکه از ظرف غذا  ینان يها تکه

  :آمده است يگریت دیدر روا. است یعموم

منَ الطَّعامِ ما سقَطَ منَ   السمسمِ  تَتَبع مثْلَیتُه یأْکُلُ فَرَأَیعبد اللَّه ع و هو  یکُنْت عنْد أَبِ

ه شفَاء منْ یتَدعه أَما إِنَّ فا عبد اللَّه هذَا رِزقُک فَلَا یالْخوانِ فَقُلْت جعلْت فداك تَتَبع هذَا فَقَالَ 

دم که یاو را د. که مشغول غذاخوردن بودینزد امام صادق ع بودم در حال یعنی] 16کُلِّ داء[

ا یت شوم آیعرض کردم فدا. خورد یاندازه کنجد را که از سفره افتاده بود را م ییتکه غذاها

ش نکن آگاه باش که در یتو است پس رها ين روزیعبداهللا ا يا فرمود؟ دیخوریها را م نیا

  .است يآن شفاء از هر درد

  :آمده است يگریت دیدر روا

قَع یأَکْلِ ما   منْ  منَعکیلْقَى منْ وجعِ الْخَاصرَةِ فَقَالَ ما یعبد اللَّه ع ما  یشَکَا رجلٌ إِلَى أَبِ

 يزیچه چ: امام صادق ع فرمود. خاصره از درد يت کرد مردیشکا یعنی] 17[ منَ الْخوانِ

ت یدر روا؟ زدیر یرون از آن میشود از خوردن آنچه از سفره و ظرف غذا که ب یمانع م

  :آمده است يگرید

  سقُطُ منَ الْخوانِ فَکُلْه فَفَعلْتیک بِما یعبد اللَّه ع وجع الْخَاصرَةِ فَقَالَ علَ یشَکَوت إِلَى أَبِ

کذَل  بنِّ  فَذَهحضرت ) ه از پهلو تا لگنیناح( ت کردم از درد خاصرهیشکا یعنی] 18[ یع

ها را  د آنیگو یم يراو. زدیر یرون میفرمود برتو باد خوردن آنچه که از ظرف غذا و سفره ب

  .خوردم و درد از من رفت

 يماریب یکسست بلکه دارو و درمان مطرح است ین است که صرفا بحث اسراف نیمهم ا

که  یاتیروا. کند یان میب يماریآن ب يزه نانها را به عنوان دارویکند و حضرت ر یرا ذکر م

  .ستیاد است و قابل انکار نیاست متعدد و زها  زه غذایدال بر درمان بودن خوردن ر

  :آمده است یتیدر روا. د قصد درمان وجود داشته باشدیاست که با یتیالبته روا
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] 19[ بِه یستَشْفیه شفَاء منْ کُلِّ داء بِإِذْنِ اللَّه لمنْ أَراد أَنْ یالْخوانِ فَإِنَّ ف  سقُطُ منَیکُلُوا ما 

است به اذن  يماریزد چراکه در آن شفاء از هر درد و بیر ید آنچه که از سفره میبخور یعنی

  .که از آن اراده شفاء کند یآن کس يخداوند برا

  .که از آن اراده درمان کند یکس يکند البته برا یت را ثابت میعموم تین روایا

که مشکل سرطان دارند و دچار  یشود کسان یگر استفاده میات دیت و رواین روایاز ا

دا کنند چراکه درمان کل ین کار بهبود پیتوانند با انجام ا یالعالج هستند م يها يماریب

  .ندارد يا نهیهزچ ضرر و ین عمل هیها است و ا يماریب

 یتیروا: د استیس زده شود و خورده بشود هم مفیماند اگر ل یکه در دست م ییغذاها

  :دیفرما یم

] 20[ کیأَکَلَ بِها قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ بارك اللَّه ف یطَعاماً فَمص أَصابِعه الَّت  أَحدکُم  إِذَا أَکَلَ

س یها غذا خورده را بمکد و ل که با آن یرا بخورد و انگشتان ییاز شما غذا یاگر کس یعنی

  .د در تو برکت بادیفرما یبزند خداوند به او م

  ذکر دو نکته

 ییا غذایا درصحرا خورده نان یابان ینکه اگر در خیمانده است اول ا یدو مطلب باق

 ییخورده غذاهاست بلکه تنها سفارش به خوردن یزد جمع کردن و خوردن آن مطلوب نیبر

  :زدیر یشده است که درخانه از سفره م

أَکَلْت  ی  نَیبیأَبِ  يد  فَرٍ الثَّانعیج  الْغُلَام بانُ ذَهوالْخ عفر و تَّى إِذَا فَرَغْتیع ح قَعا وم رْفَع

ت فَتَتَبعه و یالْب یلَو فَخذَ شَاةٍ و ما کَانَ ف الصحرَاء فَدعه و یفَقَالَ لَه ما کَانَ ف  منْ فُتَات الطَّعامِ

زه غذاها را جمع کرد یش امام جواد ع غذا خوردم بعد از غذا غالم ریپ یعنی] 21[ الْقُطْه

فتد آن را رها کن اگر چه ران گوسفند باشد و آنچه در یب يزیحضرت فرمود در صحرا اگر چ

  .ا دنبال کن و جمع کن و بخورزد آن ریر یرون میخانه از سفره ب

  :گر آمده استیت دیدر روا
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الصحرَاء أَو خَارِجاً  یتَنَاولْه و منْ أَکَلَ فیء فَلْ یطَعاماً فَسقَطَ منْه شَ  منْزِله  یف  أَکَلَ  منْ

از آن غذا  يزیبخورد و چ ییکه درخانه خودش غذا یکس یعنی] 22[ رِ و السبعیتْرُکْه للطَّیفَلْ

رون خانه بخورد آن را رها کند آن یا بیکه در صحرا  یو کس. آن را بخورد، زدیرون بریب

  .پرندگان و درندگان است يروز

از  یتیروا. را بشورد د آنیا خاك داشته باشد نخورد و بایف و ین است که کثیمطلب دوم ا

  :دیفرما یامبر ص میپ

قَذَرٍ فَغَسلَها ثُم رفَعها  یأَکَلَها کَانَت لَه سبعمائَۀِ حسنَۀٍ و منْ وجدها فوجد کسرَةً فَ  منْ

او هفتصد حسنه است و  يرا بخورد برا یکه تکه نان یکس یعنی] 23کَانَت لَه سبعونَ حسنَۀ[

او هفتاد حسنه  يبراد و بردارد یدا کند و آن را بشویف پیکث یدر جائ یکه تکه نان یکس

  .است

 يرا برا نیامبر ص به غالم خود فرمود ایدر توالت افتاده بود پ یم که تکه نانیدار یتیروا

د آن یبعد از برگشت از غالم پرس. رون آمدم آنرا بخورمیکه از توالت بیمن نگه دار تا زمان

شما اهل  و فرمود يرا خوردم حضرت فرمود آزاد غالم عرض کرد آن؟ تکه نان کجاست

  .رندیگ ینم یو اهل بهشت را به بردگ یبهشت

  ؟ستیرون سفره در چیب يراز درمان تکه غذاها

کروب و یک ذره مین باشد که یرون افتاده از سفره ایب يغذا يها د راز درمان تکهیشا

شود بدن قدرت سرکوب آن را دارد و در مقابل  یواردبدن م یوقت ين باکتریدارد ا يباکتر

  .شود ینه میواکس کروبیآن م

رون سفره یاست که در ب یین غذاهایهمها  کروبیم ين است که غذایگر آن ایحکمت د

ن از یبنابرا. ماند ینم یها باق کروبیم يبرا ییرا جمع شود غذاها  زه غذاین ریاگر ا. افتد یم

  .شود یم يریکروب در خانه جلوگیاد شدن میز
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ها و از  ن مردم از همه راهیک باور درست دربیجاد یا يبرا ینکه طب اسالمیگر اینکته د

ج خوردن یترو يبرا. است يماریج دارو خود درمان بیچرا که ترو. برد یبهره م یانیهر ب

کند که  یان مین بیهمچن. کند یرون سفره ثواب و حسنه و برکت ذکر میب يخورده غذاها

  .است یطب اسالمن روش یا. د در تو برکت بادیفرما یم ین شخصیک همچیخداوند به 

  .145ص 2ج، ونیابن ح، دعائم االسالم [1]

  .249ص 1ج، خ صدوقیش، الخصال [2]

  .67صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [3]

  .273ص 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  .42ص، امام رضا ع، طب الرضا ع [5]

  .126ص 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [6]

  .110ص، ثهیط حدي، ریحم، قرب االسناد [7]

  .699ص 2جي، ازد، کتاب الماء [8]

  .1202ص 3جي، ازد، کتاب الماء [9]

  .126ص 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [10]

  .146صی، طبرس، مکارم االخالق [11]

  .444ص 2جی، برق، المحاسن [12]

  .445ص 2جی، برق، المحاسن [13]

  .444ص 2جی، برق، المحاسن [14]

  .445ص 2جی، برق، المحاسن [15]

  .301ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [16]

  .444ص 2جی، برق، المحاسن [17]

  .444ص 2جی، برق، المحاسن [18]
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  .444ص 2جی، برق، المحاسن [19]

  .613ص 1ج، خ صدوقیش، الخصال [20]

  .356ص 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [21]

  .445ص 2جی، برق، المحاسن [22]

  .445ص 2جی، برق، المحاسن [23]
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  24/01/95 قیسو 122

از  یبعض) قیدرباره اثربخش بودن سو( بطور خالصه. ق استیبحث امشب درمان با سو

شتر یت دارد که بیق آنقدر خاصیسو. کنند یق درمان میها را با سو يماریب ي رفقا همه

  .ق گندم و جو مراد استیشتر سویق بیند سویگو یکه میکند زمان یم ها را درمان يماریب

  قیانواع سو 1,122

ه ارزن است که در برنج یشب( ق جاورسیب سویق سیدارد مانند سو يادیق انواع زیسو

ق کشک یق برنج سویق کدو سویق دانه انار سویق کنار سویق عدس سویسو،) شودیدا میپ

گر که دوازده ید يها قیق سنجد و سویق بادام سویسو) ه به جو استیشب( ق سلطیسو

  .شود یق میتا سو زدهیس

  قیتفاوت آرد با سو 2,122

 اتین جهت در روایق با آدر تفاوت دارد به همیست بلکه سویق نیخود آرد سو

ق هرچند هم از نظر اندازه اختالف داشته باشند ید فروش و معاوضه آرد با سویفرما یم

  .آن صورت گرفته است يرو یق عالوه بر آرد و سبوس بودن عملیاشکال ندارد چون سو

  قیکردن سومهارت در درست  3,122

گفتند که  یم یقلّاء به کس. ازمند فن و ابزار استیست نیق راحت نیدرست کردن سو

ق یکه سو یشخص. کرده است یکرده است و آرد را بدون روغن سرخ م یق درست میسو

، دانستن مقدار تفت دادن. ق را داشته باشدید مهارت درست کردن سویکند با یدرست م

ممکن است درست کردن . مقدار گندم و جو ضرورت دارد ،مقدار سبوس، روش آرد کردن

  .ق نصف روز به طول انجامدیسو
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  قیت سویف وماهیتعر 4,122

ق گفته شده است یسو، قیسو یعنی] 1رِ مضغٍ[یالحلقِ من غَ یف  لانْسواقه  یسم  قُیالسوِ

ده یبدون جورود یع به سمت حلق میکند و سریخورد و حرکت میبجهت آنکه در دهان سر م

د یند گندم و جو اول بایگو یها م یق اختالف است سنیت سویعه در ماهیو ش ین سنیب. شدن

شود بعد تفت داده  ید اول گندم و جو آرد میگو یعه میاب شود اما شیتفت داده شود بعد آس

آرد  یعنیق یدقي) قُ المشوِیهوالدق( نگونه استیق ایف سویان تعریعیش يها درکتاب. شود یم

ها  یسن. ان استیآن بر یاست که بدون روغن سرخ شده است معادل فارس يزیچ يو مشو

  .کند یف میان شده تعریق را گندم و جو بریسو

  قیمات سویتقس 5,122

ترش  یعنیمحمض ( ها و صماغ مانند طعم دهنده يگرید يزهایق چیبه سو یالبته گاه

 يعطر يزهایچ. شود یبه آن اضافه م) ن شدهیریش یعنی یمحلَّ( نیریش يزهایو چ) شده

  .شود یق اضافه میز به سویکه عطر دهد ن يگرید يزهایا و چیمانند هل جوزبو

 یعنیق ملتُوت یخشک و سو یعنیق جاف یبه دو قسمِ سو يگریم دیق در تقسیسو

تون و یبا روغن ز یگاه: ز دو قسم استیق آغشته شده نیو سو، شود یم میآغشته شده تقس

معتبر امام صادق  یتیدر روا. ق خشک استیالبته اصل سو. با آب آغشته شده است یگاه

  :دیفرما یم

لیکَانَ ع سنُ الْحافَرَ إِلَىیبنْ أَطْ  نِ ع إِذَا سم درَةِ تَزَومالْع و جلْحکَّۀَ لیم زِ ونَ اللَّوم بِ الزَّاد

کردند یکه به مکه مسافرت میامام سجاد زمان یعنی] 2[ قِ الْمحمضِ و الْمحلَّىیالسکَّرِ و السوِ

بردند بادام شکر ین غداها را بعنوان زاد و توشه همراه میحج و عمره خوشمزه تر يادا يبرا

  .نیریق شیق ترش شده و سویسو

  :کند ین ع نقل میرالمومنیاز حضرت ام یتیروا
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  قَدحٍ یفَجعلَ منْه ف. . .  قٌیه سوِیف  ه قَالَ فَجاء بِجِرَابٍیع بِفطْرِه إِلَ یعلجاء قَنْبرٌ مولَى 

شْرَب قَالَ بِسمِ اللَّه اللَّهم لَک صمنَا و علَى رِزقک یاه فَأَخَذَ الْقَدح فَلَما أَراد أَنْ یفَأَعطَاه إِ

لْ مأَفْطَرْنَا فَتَقَبمالس أَنْت ینَّا إِنَّکلالْع یعامام صادق ع از امام باقر ع درباره آوردن  یعنی] 3[. م

ق بود یکه درآن سو يا هیع کس یقنبر غالم حضرت عل: ع فرمود یحضرت عل يبرا يافطار

دن آن یداد و حضرت موقع نوش یداد و به حضرت م یقرار م يا در کاسه يآود پس مقدار یم

م پس از ما قبول یکن یتو افطار م يم و باروزیریگ یتو روزه م يا برایبنام خدا خدا گفتند یم

  .ییفرما همانا تو شنوا و دانا

  :کنندیمدح م یلیق را خیات سویروا

 يق غذایسو یعنی] 4[. نَییأَو قَالَ النَّبِ  نَیالْمرْسل  قُ طَعامیالسوِ: عبد اللَّه ع قَالَ یعنْ أَبِ

  .اء استیرسوالن و انب

ق و یسو ين سحریبهتر یعنی] 5قُ و التَّمر[یالسحورِ السوِ  أَفْضَلُ:  ص أَنَّه قَال یعنِ النَّبِ

و  يرومندیخورد تا شب احساس نیق میسو يکه در سحر ید کسیامتحان کن. خرما است

ق بخورند و یم سویکرد رند به آنها سفارشیتوانستند روزه بگیکه نم يافراد. کند یم يریس

  .راحت روزه گرفتند

از آسمان نازل  یق باسفارش وحیهمانا سو یعنی] 6منَ السماء[ یبِالْوح  قُیالسوِ  إِنَّما نَزَلَ

ن یاز طرف خداوند سفارش شده است و ا. ست که از ابتکار بشر باشدین يزیچ. شده است

د یبا يا درهرخانه. شود يآن سهل انگارست که درباره ین يزیچ. ف استین تعریباالتر

ق مصرف شود یوجود دارد قبل و بعد آن سو يکه قصد باردار یبخصوص زمان. ق باشدیسو

  .ت کننده استید و تقویمف یلیخ

  :دیفرما یم يگریت دیروا

حلَ بِالْوما عل آورده استیروش ساخت آنرا جبرائ یعنی] 7[ یإِنَّم.  
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ق یبا سو ین جهت برخیبه هم. است یعموم ين دارویم این کنیقید یت باین دو روایاز ا

  .کردند یها را درمان میماریهمه ب

معن  وِ  الْقُوتک  قُیالسامطَع ضَمانَ أَهعشَب إِنْ کُنْت و کسعاً أَمائج ن یبهتر یعنی] 8[ إِنْ کُنْت

  .کند یغذا را هضم م یرباشیو اگر س يشویر میس یق است اگر گرسنه باشیغذا سو

  :انار است يگریق و دیسو یکیت را دارد ین خاصیفقط دومورد ا

 ياگر انار بخور یعنی] 9[ جائع أَجزَأَك و إِنْ أَکَلْت و أَنْت شَبعانُ أَمرَأَك  و أَنْت  أَکَلْتَه  إِنْ

غذا را هضم  یر باشیسکه یدرحال يکند و اگر انار بخوریر میتورا س یکه گرسنه باشیدرحال

  .رساند که بدن از آن استفاده کندیم ییکند و غذا را بجایم

است و  یوه بهشتیو م یآسمان یهستند و از آسمان هستند انار درخت یهردومورد بهشت

  .درست شده است یو به سفارش خداوند تعال یق هم به سفارش وحیسو

  :است با سند معتبر از امام صادق ع آمده يگریت دیدر روا

ها  اند و استخوانیرو یق گوشت بدن را میسو یعنی] 10[ شُد الْعظْمیو   اللَّحم  نْبِتی  قُیالسوِ

  .کند یت و محکم میرا تقو

ساز است  چاق کننده و استخوان. است یاسالم يها ت کنندهیق جزو تقوین سویبنابرا

 يدر راستا يگریت دیروا. شوندت یق بخورند تا تقویتوانند سو یکه ضعف دارند م یکسان

  :دیفرما یت از امام صادق ع میتقو

بقُوا صوِیاسالس قَیانَکُم  یف  مغَرِهص   کیفَإِنَّ ذَل و ماللَّح ینْبِت]ظْمالْع به  یعنی] 11شُد

اند و استخوان را یرو یق گوشت میکه سو ید بدرستیق بنوشانیسو یفرزندان خود در کوچک

  .سازد یمحکم م
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  رخواریق به کودك شیخوراندن سو 6,122

صغَرِهم  یف. ق دادیشود سو یک ماهه می ي م به بچهیت استفاده کنین روایم از ایتوان یم

م یم که تقسیدار يگریات دیالبته روا. شود یک ماهه هم میاطالق دارد شامل شش ماهه و 

خورد ادرار آن پاك  ینم يزیو چ رخوار استیکه ش یکودک: کند یکند کودك را دو قسم م یم

شود یاستفاده م يم بندین تقسیاز ا. خورد و ادرار آن نجس استیکه غذا م یاست و کودک

  :مییخورد مگر بگویرخوار غذا نمیش ي وجود دارد که بچه يا مرحله

م یتقس. ن استیخورد و مراد هم یر غذا هم میاست که همراه ش یرخوار کودکیمراد از ش

رخوار یخورد ش یر میشتر شیکه ب يا بچه یعنیرخوار و غذا خوار به اعتبار غلبه است یش

کبار غذا یست که با ینجور نیا. شود یخورد غذا خوار م یشتر غذا میکه ب يا است و بچه

  .خارج بشود يرخواریخوردن از ش

من . دیبه کودك غذا نده یکنند که قبل از شش ماهگیسفارش م يدر طب امروز

  :میگویم

د بر یت با تاکین روایل همیق داد به دلیتوان به کودك سو یز مین یقبل از شش ماهگ

  .شود یز میت که شامل کودك کمتر از شش ماه نین روایدرا یاطالق کوچک

  :دیفرما یم يگریت معتبر دیدر روا

ق یکه چهل روز سو یکس یعنی] 12قُوة[  کَتفَاه  نَ صباحاً امتَلَأَتیقاً أَربعیمنْ شَرِب سوِ

  .شود یرو و قدرت میبنوشد دو کتف او پر از ن

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا

نْزِلُ یذْهب بِالْحمى و یو قَلَّبتَه منْ إِنَائه إِلَى إِنَاء آخَرَ فَهو   مرَّات  إِذَا غَسلْتَه سبع  قُیالسوِ

ةَ فاقَ یالْقُوایالس نِ ومبه ظرف  یو از ظرف يق را اگر هفت مرتبه بشوریسو یعنی] 13[ نیلْقَد

  .کند یم رو را در دو ساق پا و در دوپا نازلیکند و نیتب را برطرف م يزیبر يگرید
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  ق شسته شدهیسو 7,122

. ت کننده دستها و بازوها استیق نشسته تقویت کننده پاها است و سویق شسته تقویسو

روش شستن آن . ق شسته بخورندید سویتوانند راه بروند با یکه ضعف پا دارند و نم یکسان

  .کرد ین شود آن را خالیخته شود و تا ته نشیآن آب ر يد رویز بعدا خواهد آمد که باین

  قیبحث دارو بودن سو 8,122

  :کندیاز امام صادق ع نقل م یتیروا یبرق. ق استیسو ییمطلب مهم بحث دارو

ق یسو یعنی] 14نَ نَوعاً منْ أَنْواعِ الْبلَاء[یدفَع سبعیجرُد الْمرَّةَ و الْبلْغَم جرْداً و ی  قُیالسوِ

  .کند یو هفتاد نوع بالء را دفع م یکند جارو کردن یصفرا و سودا و بلغم را جارو م

م کل یگفتقبال . کند یها را درمان م يماریق سه چهارم بیشود سویان مشخص مین بیبا ا

هرکدام . میات آن را هم خواندیها از چهار خلط صفرا و سودا و بلغم و دم است و روا يماریب

  :زا است يماریکه غلبه کند ب

بر بدن  يماریاز اخالط ب یکیه یاز ناح یعنی] 15تها[یمنْ نَاح  علَى الْبدنِ السقْم  دخَلَ

  .رود ین میمربوط به آن ازب يها يماریب ها مهار شود هرکدام از غلبه. شود یم داخل

ق یپس ما اگر باسو. کند یع را درمان میکند چون طبا یدرمان م يا شهیق رین سویبنابرا

ن یبا ا. میرا درمان کرد يماریقت سه چهارم بیم درحقیصفرا و سودا و بلغم را درمان کرد

ت یخود روا. شود یثابت مها  يماریدرمان ب يق برایت سویت دارو بودن و عمومیروا

زاحتمال یباشد و ن يماریتواند بیکند که هفتاد نوع آن م ید هفتاد نوع بال را دفع میفرما یم

  .از هفتاد نوع بال باشد یکی يماریدارد که ب
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  قیمعتبر بودن قصد در درمان با سو 9,122

ت هر یبه ن یعنیاست  يقصد يق جزء داروهایشود که سویات استفاده مین از روایهمچن

ه مصرف شود یر يماریت بیاگر به ن. کند یرا درمان م يماریمصرف شود همان ب يماریب

ه را یگر سرفه و ریکبد مصرف شود د يماریت بیا اگر به نیکند  یگر کبد را درمان نمید

  :دیفرما یم میدار یتیکند چون روا یدرمان نم

  .دیق خورده ایآنچه بخاطر آن سو يد است برایق مفیسو یعنی] 16[ لَه  لما شُرِب  قُیالسوِ

  :مثل آب زمزم

زَممز اءم  ا شُرِبمده شود آن را درمان ینوش يماریآب زمزم به قصد هرب یعنی] 17[ لَه  ل

  .کند یم

  :دیفرما یم يگریت دیدر روا

دع یکَاد یقَالَ لَا ینَشِّف الْمرَّةَ و الْبلْغَم حتَّى ی  قِیالرِّ  جاف علَى  قٍیثَلَاثُ راحات سوِ

کند  یق درحال ناشتا سودا و صفرا و بلغم را خشک میخوردن سه کف سو یعنی] 18ئا[یشَ

ق همه صفرا و سودا و بلغم زائد را خارج یسو. گذارد ینم یاز آنها باق يزیا چیکه گویتاجائ

  .کند یم

  :است یسیق درمان پیسو ینگر از موارد درماید یکی

پس . کند یرا برطرف م یسیق خشک پیسو یعنی] 19[ اضیبِالْب  ذْهبیالْجاف   قُیالسوِ

ز گفته شد که یقبال ن. اد مصرف شودید زیق خشک است البته بایسو یسیپ ياز داروها یکی

  .کند یت میکند و پاها را تقو یق شسته تب را برطرف میسو

  ؟ دارد یتیتون چه خاصیق با روغن زیسو 10,122

  :دیفرما یم یتیدر روا
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 یعنی] 20الْباه[ ید فیزِیالْبشَرَةَ و   رِقُیشُد الْعظْم و ینْبِت اللَّحم و یت یبِالزَّ  قِیشُرْب السوِ

کند و پوست را نازك یاند و استخوان را محکم میرویتون گوشت میق با روغن زیدن سوینوش

  .دیافزا یدرقوت جماع مکند و یم

تون درمان یق با روغن زیکه پوست کلفت و زِبر و حالت سوراخ سوراخ دارند سو یکسان

  .است یت کنند جنسیت کننده کمر و تقویو تقو. آن است

  :اسهال خوب است يق برنج برایسو

 یعنی] 21قا[یتَّخذَ منَ الْأَرز سوِیأَنْ فَأَمرَه   الْبطْنِ  ه اخْتلَافیأَنَّ رجلًا منْ أَصحابِه شَکَا إِلَ

ق یسو. ق برنج امر کردیت کرد حضرت به سویاز اصحاب امام صادق ع از اسهال شکا يمرد

  .خوب است) ن کبد و قلبیورم پرده ب( برسام يجو هم برا

د باشد چون یابت هم مفید يخوب است و چه بسا برا یتشنگ يق عدس هم برایسو

  :شوند یاد تشنه میزها  یابتید

طْفئُ الصفْرَاء و یداء و   نَیه شفَاء منْ سبعیالْمعدةَ و ف يقَویقْطَع الْعطَش و یقُ الْعدسِ یسوِ

ق عدس تشنگى را قطع یسو یعنی] 22طْفئُ الْحرَارةَ[یجانَ الدمِ و یسکِّنُ ه. . . یبرِّد الْجوفی

کند و درون  یو صفراء را خاموش م، است يماریب 70دهد و درمان یرو میمعده را نکند و  یم

ق عدس یسو. کند یم  کند و گرمى را خاموش یو جوشش خون را آرام م. . . کندیرا خنک م

  .استها  در خانم يزیدرمان خونر

ق عدس یهستند سو ینیا لکه بی یا طوالنیاد یز يزیکه مبتال به خونر ییامروزه به خانمها

  .میکن یسفارش م یو صماغ روم

د یو اسهال مف يشکم رو يکه در برنج هست برا يزیا گارس چیق جاورس یاما سو

ن ید است خصوصا در کودکان ایخون دماغ شدن مف يب برایق سیهم سو یکیاست و 

کنند  یآن را داغ م ینیاد بیز يزیر درمان خون يامروزه برا. ع استیدر کودکان شا يماریب

ها  که زهر در بدن آن یکسان يبرا. شود یب درمان میق سین سویست با همیبه آن ن يازینکه 
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ل درباره هرکدام از یو تفص یدگیو عقرب گز یدگید است مانند مارگزیشود مف یوارد م

  .ها در جلد سه خواهد آمد يماریب

  تذکر دو مطلب 11,122

باشد بلکه  یکافک قاشق آن یکه مصرف  يست بطوریق بعنوان دارو نیسو: مطلب اول

 یعنی] 23ثَلَاثُ راحات[: دیفرما یم حضرت. اد مصرف شودید زیک غذا است و بایبعنوان 

  .ک غذا استیسه کف که اندازه 

 یق درمان آنیدارد که سو يد بطور مداوم مصرف شود البته مواردیق بایسو: مطلب دوم

  :دیفرما یم میدار یتیروا. د بطور مداوم مصرف شودیشتر بایاست اما ب

ق یکه چهل روز سو یکس یعنی] 24قُوة[  کَتفَاه  نَ صباحاً امتَلَأَتیقاً أَربعیمنْ شَرِب سوِ

  .شود یرو و قدرت میبنوشد دو کتف او پر از ن

د یموارد را شا یالبته بعض. اد مصرف شودید زیق باین است که سویت دال براین روایا

ن یتواند چهل روز صبر کند بلکه توقع ا ین شخص نمیچون ا يزیدرمان کند مانند خونر یآن

ن باشد چون اگر شخص مبتال یممکن است در اسهال هم هم. است که همان موقع خوب شود

ز ید دارد نیشد يزیکه خونر یا خانمیشود  یم به اسهال اگر چهل روز بخواهد صبر کند تلف

ز یدارد ن) ن کبد و قلبیورم پرده ب( برسام يماریکه ب ین کسیتواند صبر کند همچن ینم

  :میف تمار داریاز س یتیروا. صبر کند چون برسام کشنده است یتواند مدت طوالن ینم

مرْسب کَّۀَ ونَا بِمفَقَائر ضعب رِضلَى أَبِ  مع خَلْتیفَد فَقَالَ ل تُهلَمع فَأَع اللَّه دبیع  هقاس

قَ إِلَّا ینَاه السوِیضِ قَالَ فَما سقَیجوف الْمرِ یعافَى إِنْ شَاء اللَّه و هو غذَاء فینَّه رِ فَإِیقَ الشَّعیسوِ

بعض رفقاء ما مبتال به برسام شد و به  یعنی] 25صاحبنَا[ ینِ حتَّى عوفینِ أَو قَالَ مرَّتَیومی

کند و آن غذا  یدا میت پید ان شاء اهللا عافیدهق جو به او بیامام صادق ع خبر دادم فرمود سو

  .میق دادیا دو مرتبه به او سویباشد و ما فقط دو روز  یم ضیمر يبرا
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  ک سوال از محضر استادی 12,122

پاها  يها عفونت وارد خون شده است و بعداز آن به عصب یبراثر سرماخوردگ: سوال

  ؟ستیب زده درمان آن چیآس

ه ام اس و یشب يمارین بیب زده ایبوده و بعد به خون آس یدر ابتدا مشکل خون: جواب

ت کننده یشود درمان آن تقویمختل م ياست و حرکات بدن تاحدود یسفرونیو د یوپاتیم

 يگریقطره مرزنجوش جامع و د یکی یهر نوع فلج يم برایدار یکل يعصب است داروها

تون و نمک یبا روغن زد یبن عمران ع با آب مرزنجوش است و پاها را با یه موسیشاف

 یلیخ يمارین بیموثر است و درمان ا یلیامبر ص هم خیپ ينها دارویبمالند و درکنار ا

  .شود ین داروها برطرف میست و با ایسخت ن

  .436ص 1ج، راغب، مفردات [1]

  .360ص 2جی، برق، المحاسن [2]

  .200ص 4جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [3]

  .306ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  .136ص 2ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [5]

  .488ص 2جی، برق، المحاسن [6]

  .488ص 2جی، برق، المحاسن [7]

  .490ص 2جی، برق، المحاسن [8]

  .540ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .305ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [11]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [12]

  .490ص 2جی، برق، المحاسن [13]
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  .489ص 2جی، برق، المحاسن [14]

  .110ص 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [15]

  .488ص 2جی، برق، المحاسن [16]

  .52صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [17]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [18]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [19]

  .306ص 6ج، هیاسالم طی، نیکلی، الکاف [20]

  .150ص 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [21]

  .308ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [22]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [23]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [24]

  .307ص 6جی، نیکلی، الکاف [25]

   

   



972 

 

 قیادامه بحث سو –سکسکه  يدارو –صدا  یگرفتگ يدارو –رحم  یآمادگ يدارو 123

95/01/28  

  رحم یآمادگ يدارو 1,123

دارند  ییکه نازا ییها خانم يرحم و برا یدارند جهت آمادگ يکه قصد باردار ییآنها

ا تخم کرفس مقل اَزرق بذر یاه گزنه کرفس یاز چهار گ یبیترک. د استیدرمان آن مف يبرا

ن چهل یمابشوند و سپس الک بشوند و  یاب میآس يکتان بوداده است که همه به مقدار مساو

 يم ساعت بطوریقه بجوشانند و در جوشانده آن به مدت نیست دقیتا هشتاد گرم دارو را ب

که مشکل  یکسان. است يک هفته قبل از بارداریزمان آن . نندیکه آب تا ناف برسد بنش

مشکل  يبرا. نندیندارند در جوشانده آن بشن ییکه مشکل نازا یکسان یدارند و حت یینازا

است اگر مشکل حاد  یکبار کاف. ید استیرحم مف یو عدم چسبندگ یسقط و مشکالت رحم

  .توانند انجام بدهند یباشد دوبار هم م

  صدا یگرفتگ يدارو 2,123

نخود ( اه است نخودیاز چهارگ یبیترک. د استیها مف ها و مداح خوان روضه ين دارو برایا

اب شوند و یآس يمساو ي همه به اندازه یرّمکو تخم کلم و م ینیو کبابه چ) اه بهتراستیس

  .ا غذا نخورندیآب  یده شود وبعد از آن مدتیدر حلق پاش

  سکسکه يدارو 3,123

ه مصرف شود اگر سکسکه درمان نشد با ین و بادرنجبویدم کرده دارچ يدر ابتدا چا

. انشاءاهللاشود  یا برنج به همراه آب تخم کرفس درمان میک دانه گندم یاندازه  ییایموم

 يد است و اگر به همراه آب مرزه غرغره شود برایصرع مف يبا آب مرزنجوش برا ییایموم

 ییایموم. ک جوشانده شود و آب آن مصرف شودیبا آب هر ییایموم. د استیلکنت زبان مف
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ست یقه در آب بجوشانده شود و مقدار تخم کرفس و مرزنجوش و مرزه حداقل بیست دقیب

  .گرم است یتا س

  قیادامه تذکرات بحث سو 4,123

  :مطلب دوم

سودا و ( مثال نسبت به تب و مره. روش مخصوص دارد يماریهر ب يق برایاستفاده از سو

  :دیفرما یم میدار یتید خشک مصرف شود روایق بایت ساق پا سویو تقو) صفرا

أَنَّ  یفَرَده و بعثَ إِلَ  قٍ ملْتُوتیه بِسوِیإِلَفَبعثْنَا   قَیالسوِ  طْلُبینَا الرِّضَا ع و هو عنْدنَا یبعثَ إِلَ

فْعلْ یقِ و هو جاف أَطْفَأَ الْحرَارةَ و سکَّنَ الْمرَّةَ و إِذَا لُت لَم یقَ إِذَا شُرِب علَى الرِّیالسوِ

ق خواستند و یو سو ا محله ما بودیکه در منزل یغام فرستاد زمانیامام رضا غ پ یعنی] 1[ ذَلک

م و حضرت آن را پس فرستاد و فرمود همانا اگر یاو فرستاد يق آغشته به روغن برایما سو

کند و اگر خشک نباشد  یکند و صفرا را ساکن م یخشک مصرف شود حرارت را خاموش م

  دهد ین کار را انجام نمیا

به روغن آغشته د یق بایو شفاف کردن پوست سو یت جنسیراجع به همبستر شدن و تقو

  :دیفرما یم میدار یتیباشد روا

وِ  شُرْبیبِالزَّ  قِیالس یت و ماللَّح ینْبِت و ظْمالْع یشُد شَرَةَ ویزِیرِقُّ الْبف اه یدیعنی] 2[ الْب 

کند و پوست را  یاند و استخوان را محکم میرو یتون گوشت را میق با روغن زیخوردن سو

  .دیافزا یم یدر قدرت جنس کند و ینازك م

  :کند یاز امام کاظم نقل م یا هفت مرتبه دارد برقیاز به شستن سه یق نیسو یگاه

نْزِلُ یذْهب بِالْحمى و یو قَلَّبتَه منْ إِنَائه إِلَى إِنَاء آخَرَ فَهو   مرَّات  إِذَا غَسلْتَه سبع  قُیالسوِ

ةَ فاقَ یالْقُویالسمالْقَد ک ظرف به ظرف یهفت مرتبه و از  ییق را اگر بشویسو یعنی] 3[ نینِ و

  .کند یرو را در دو ساق پا نازل میکند و ن یتب را برطرف م یگر منتقل کنید
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  :مطلب سوم

ق یروش شستن سو. دییق را بشویا هفت مرتبه سوید سه یفرما یم که میدار یاتیروا

 ي ق آب جداشدهین شدن سویشود و بعد از ته نش یخته میق آب ریسو ينگونه است که رویا

شود  یتفت داده م یق وقتیالبته سو. شود یبار تکرار م نکار تا هفتیشود و ا یم یآن خال

از امام صادق  یتیروا. شود یع جدا میشود بخصوص سبوس آن سر یتر از آب جدا م عیسر

  :میدار

فولَئُوا جام  ومِ ممحوِالْمیق ینَ الس ثُم رَّاتلُ ثَلَاثَ میغْسقَالَ ف نْهقَى عیس دآخَرَ یح ث

د که سه مرتبه یپرکن یقیکه تب دارد را از سو یدرون کس یعنی] 4[ حولُ منْ إِنَاء إِلَى إِنَاءی

  شسته شده است

د یمنتقل کنگر یک ظرف دیک ظرف به یکند از  یان میگر روش شستن را بید یتیدر روا

باشد در کتب لغت  ید صرفا تکان دادن ظرف هم کافیشا. از نباشدیختن آب هم نید ریشا

حرکت دادن آب همراه با  یعنی] 5[ قِ و نَحوِهیالماء و السوِ  کیتَحرِ: آمده است الخَضْخَضَۀُ

ه یا به وسلیاز دو صورت  یکیبه . کردن آب آن است یق سپس کج کردن و خالیسو

  .شود یا فقط صرفا آب آن خالیآب آن جدا شود  يا رچهپا

  :مطلب چهارم

  :میت قبل خواندیدر روا. مار دادیاد آن را به بیتوان مقدار ز یاست که م ییق غذایسو

فولَئُوا جوِ  امنَ السومِ ممحدیق پرکنیکه تب دارد را از سو یشکم شخص یعنی] 6ق[یالْم  

  :آمده است يگریت دیدر روا

ظَما أَعوِ  مرَکَۀَ السانُ   قِیبالْإِنْس هإِذَا شَرِب و امالطَّع ضَمه و رَأَهعِ أَملَى الشِّبانُ عالْإِنْس هإِذَا شَرِب

ف الزَّاد معن و هعوعِ أَشْبلَى الْجوِ یعضَرِ السالْح فَرِ وق اگر یم است برکت سوی] چه عظ7[ قیالس

شود و اگر  ید آن میکند و باعث جذب مواد مف یش را هضم میق بخورد غذایر سوینسان سا

  .ن توشه در سفر و حضر استیکند و بهتر یر میق بخورد او را سیشخص گرسنه سو
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 يها برا قین همه سویست بنابراین يمارید بیست و باعث تشدین نیمار سنگیب يق برایسو

  :دیفرما یامام صادق ع م یتیدر روا. مار هم غذا و هم دارو هستندیب

هقوِ  اسیسیقَ الشَّع یرِ فَإِنَّهف ذَاءغ وه و اللَّه افَى إِنْ شَاءرِ یعالْم فود یبنوشان یعنی] 8[ ضیج

د یم است و تب را تشدافراگیلتهام پرده دا يماریبرسام ب( که برسام یق جو را به کسیسو

مار غذا یق در شکم شخص بیشود و آن سو یخوب م يماری از بدارد که انشاءاهللا) کند یم

  .است

  :مطلب پنجم

است را درمان  يماریسودا و صفرا و بلغم که علت ب یعنیاست  يا شهیق درمان ریسو

  .کند یها را درمان م يمارین سه چهارم بیکند بنابرا یم

ت دارد یخصوص کیق یهرسو. ق نقل شده استیفوائد انواع سو ي هم درباره یاتیروا

ق یخوب است سو یدگیت و گزیمسوم يب برایق سیق برنج درمان اسهال است سویسو

  .د استیصفرا مف يکند و برا یجان خون را خاموش میعدس ه

  :مطلب ششم

  :ق بر کودکان استیات بر خوراندن سوید روایتاک

بقُوا صوِیاسالس قَیانَکُم  یف  مغَرِهص   کیفَإِنَّ ذَل و ماللَّح ینْبِت]ظْمالْع به  یعنی] 9شُد

  .کند یاند و استخوان را محکم میرو ید چراکه گوشت میق بنوشانیسو یکودکانتان در کوچک

ع ما  عبد اللَّه ع و معها ابنُها أَظُنُّ اسمه محمداً فَقَالَ لَها أَبو عبد اللَّه یمۀُ علَى أَبِیدخَلَت عثَ

یل نَح کناب مى جِسیأَرلع وه یفاً قَالَتقا أَسیلٌ فَقَالَ لَهوِ  هقَیالس   یفَإِنَّه و ماللَّح ینْبِت شُد

مه وارد بر امام صادق ع شد و همراه او فرزندش بود حضرت به او یبه نام عث ی] زن10[ الْعظْم

مار است حضرت به یل و بیزن گفت فرزندم عل؟ استفرمود چرا فرزند تو الغر و کوچک 

  .کند یت میاند و استخوان را تقویرو یق بده چون گوشت میامر فرمود به او سو
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 یت و هم باعث چاقیمعلول يق هم درمان است برایشود که سو یت استفاده مین روایاز ا

  .شود یم

  :کند یم يق قبل از بارداریسفارش به مصرف سو یاتیروا

اشْرَبه و   قِیمنَعک منَ السوِیو الضَّعف فَقَالَ ما   الْبلْه  هیکُونُ فیولَد الْولَد فَیا ابنَ رسولِ اللَّه ی

 فَإِنَّه بِه لَکرْ أَهیم و ماللَّح لَا ینْبِت و ظْمالْع إِلَّا الْقَوِیشُد لَکُم مام به ا يمرد یعنی] 11[ يولَد

 یت ذهنیف هم معلولیشود کودن است و ضع یکه از ما متولد م يصادق ع عرض کرد فرزند

کند خودت و اهلت یق منع میتو را از سو يزیدارد حضرت فرمود چه چ یت بدنیو هم معلول

شود از  یکند و متولد نم یاند و استخوان را محکم میرو ید چراکه گوشت میق بخوریاز سو

  .يشما مگر فرزند قو

که ترس از تولد فرزند معلول دارند به آنها  یدارند و کسان یلیکه ازدواج فام یکسان

 یاق نفیولَد لَکُم نکره در سیلَا . ات استین روایل ما ایق بخورند دلیم سویکن یسفارش م

  .شود یو سالم م يفرزند حتما قو یعنیاست 

  :مطلب هفتم

نه مختلف است ین زمیات در ایروا؟ ریا خیق را دارد یت سویا خاصیحلوا و سمنو آ

  :از امام سجاد است یتیروا

لیکَانَ ع سنُ الْحافَرَ إِلَىیبنْ أَطْ  نِ ع إِذَا سم درَةِ تَزَومالْع و جلْحکَّۀَ لیم زِ ونَ اللَّوم بِ الزَّاد

 حج و عمره يکه برا یام سجاد ع هنگامام یعنی] 12[ قِ الْمحمضِ و الْمحلَّىیالسکَّرِ و السوِ

 یعنی یمحل. نیریق شیق ترش و سویبردند بادام شکر سو ین زاد به همراه میرفتند از بهتر یم

  .ا عسل به آن اضافه شده استیکه شکر  یقیسو

  :آمده است يگریت دیدر روا

دانَ إِلَى الْمنْ خُرَاسنِ ع مسو الْحأَب نَۀِ لَا یکَتَبفَرٍ الثَّانعا جقُوا أَبوِ یتَسیالس کَّرِ فَإِنَّهقَ بِالس

دير الس رَهفَس ال ولرِّجيارِیل بنْ عیع أَنَّه اللَّه ید الِ فَإِنَّهلرِّجل یکْرَه هرْدةِ بدنْ شم النِّکَاح قْطَع
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ق همراه ینه نامه نوشت به امام جواد سویه مدامام رضا ع از خراسان ب یعنی] 13[ مع السکَّر

ر کرده است که اگر یت را تفسین روایهم ا ياریمردان بد است س يرا براید زیبا شکر نده

  .کندیق همراه با شکر باشد عمل همبستر شدن را قطع میسو

  :م از ابوهاشمیدار يگریت دیروا

ف یکُنْت شْتطسِ الرِّضَا ع فَعلجطَشاً شَ  معیدتَه یداً وقتَسأَنْ أَس تُهیب یف  اءا بِمعفَد هسلجم

ثُم عطشْت عطَشَۀً أُخْرَى . ب فَشَرِبتیا أَبا هاشمٍ اشْرَب فَإِنَّه بارِد طَیفَشَرِب منْه جرْعۀً ثُم قَالَ 

 اءنْ مۀً مقَالَ شَرْب مِ ووِفَنَظَرَ إِلَى الْخَادس وِ  قٍیولَّ السب قَالَ لَه کَّرٍ ثُمس لَیوانْثُرْ ع کَّرَ یقَ والس ه

لِّهب دعب . قَالَ اشْرَب یو مٍ فَإِنَّهاشا هیا أَبطَشالْع در مجلس امام رضا بودم سپس 14[. قْطَع [

آب خواستند و دا تشنه شدم و در محضر امام رضا ع نتوانستم آب بطلبم حضرت یشد

د و به من نوشاند و فرمود بنوش چراکه آب خنک و گوارا است سپس یاز آن نوش يا جرعه

 يماریشود ابوهاشم ب یمعلوم م( اوریق و شکر بیتشنه شدم حضرت به خادم فرمود آب و سو

آن آب بپاش سپس برآن شکر اضافه کن و  يق رویس کردن سویبعد از خ) داشته است

  .کند یاهاشم چراکه عطش را قطع ما ابیفرمود بنوش 

توان در سفر استفاده کرد چون  یق را میوجود ندارد چراکه سو یات تنافین رواین ایب

که در شهر  یوجود ندارد اما مردان يکند و در سفر بحث همبستر یرا برطرف م یتشنگ

که در گرما  ید مصرف کنند اما کسیهستند و قصد همبستر شدن دارد و قصد فرزند دارد نبا

را  یدا سرد است و تشنگیق عدس شدیسو. از مصرف ندارد یخواهد سفر کند مانع یم

  .کند یبرطرف م

  نهیراجع به تلب یبحث 5,123

پزند  یمثال صبح تا شب م یاز آرد و سبوس است آرد را به مدت طوالن یینه غذایتلب

که  ییود هر غذاش یر هم اضافه میبه آن ش ین است گاهیریه شوربا و سوپ است اما شیشب
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ربرنج ممکن است عسل هم به آن اضافه یشود مانند ش ینه گفته میر اضافه شود تلبیبه آن ش

  شود

  :میت مرسل از رسول خدا ص داریروا. نه دارو هم هستیتلب يغذا

نَۀُ قَالَ الْحسو یالتَّلْبِا رسولَ اللَّه ما یلَ ینَۀُ قیء لَأَغْنَت التَّلْبِ یالْموت شَ  عنِ  لَو أَغْنَى

ا ینه است گفته شد یز تلبیرد آن چیمرگ را بگ يبخواهد جلو يزیاگر چ یعنی] 15[ بِاللَّبن

  .ر پخته بشودیکه با ش یفرمود سوپ؟ ستینه چیرسول اهللا ص تلب

 یانیکرده است و منبع وح یامبر ص آن را معرفیاست و پ ین غذا اسالمیشود ا یمعلوم م

  .دارد

رد هم یگ یم یق اولیرا به طر يماریب يرد پس جلویگ یمرگ را م ين غذا اگر جلویا

ن یاما ا. شود یت استفاده مین روایها از ا يماریتمام ب يت آن برایدرمان بودن آن و هم عموم

 یعنیعه ید سند آن معتبر باشد هرچند در دو کتاب معتبر شیت است و الاقل بایک روای

  ده استوارد ش یمحاسن و کاف

عالوه بر . میریپذ یت را نمین روایکنم و با ضرس قاطع ا ین موارد توقف میاما بنده در ا

. آن وجود دارد و به سه نحو نقل شده است يها ن نسخهیب یمخدوش بودن سند اختالف متن

  .آمده است) آش یعن(ی نه در بحار آمده مثلثهیآمده لب یدر کاف

  "الحسو باللبن" يمعنا

 یعنیر دارد یکه ش یسوپ یعنین حسو باللبن یسوپ بنابرا یعنیحسو دو معنا دارد حسو 

د امروزه با بلغور درست یشود البته شا یکه از آرد گندم و جو و سبوس آنها درست م یسوپ

ن الحسو باللبن یگر آن خوردن آرام آرام است بنابراید يمعنا. ر استیشود و همراه باش یم

تواند  یل آن هم میدل. تر است يالبته احتمال اول قو. شود یر میوردن شجرعه جرعه خ یعنی

معنا کرده اند که از  یینه را در لغت به همان غذایالحسو غذاء معروف تلبي: جوهر. لغت باشد

  :دیفرمایشود امام صادق ع میآرد و سبوس درست م
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ن قلب انسان یهمانا تلب. نِیالْأَصابِع الْعرَقَ منَ الْجبِ نَ کَما تَجلُویجلُو الْقَلْب الْحزِی  نَیالتَّلْبِ  إِنَ

  .دیزدایرا م یشانیدهد همانگونه که انگشت عرق پ یم یناراحت و غصه دار را جل

مار در خانه وجود داشته یکه ب یمادام: از عائشه وجود دارد که در آن آمده است یاتیروا

شتر پخته شود بهتر است و ین است که هرچه بیش ایم معنایگذار یآتش م ين را رویباشد تلب

  میمار بدهید به بیدائما با

رند خوب است یم بگیخواهند رژیصعب العالج دارند و م يها يماریکه ب ین کسانیبنابرا

  .ن غذا مصرف کنندیکه از ا

  .307ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  .306ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  .490ص، 2جی، برق، حاسنالم [3]

  .490ص، 2جی، برق، المحاسن [4]

  .317ص، 18جی، محمدمرتض-يدیزب ینیحس، تاج العروس [5]

  .490ص 2جی، برق، المحاسن [6]

  .67صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [7]

  .307ص 6جی، نیکلی، الکاف [8]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [9]

  .489ص 2جی، برق، المحاسن [10]

  .88صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [11]

  .360ص 2جی، برق، المحاسن [12]

  .307ص 6جی، نیکلی، الکاف [13]

  .660ص 2جي، ن راوندیقطب الد، الخرائج والجرائح [14]

  .405ص 2جی، برق، المحاسن [15]
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  95/02/05 کیمرکب  –سعوط  –خ یغمز و تمر 124

  است یعموم يها صحبت راجع به درمان

  یفشار درمان

که  يافراد يک روش درمان است برایخ فشاردادن و ماساژ دادن است غمز یغمز و تمر

که  یگر مانند کسیافراد د يرند و برایم یم یکه ناگهان یشود و کسان یم یمبتال به سکته قلب

 دیک دست آن کوچک مانده است آن عضو را بایا یک پا یاز بدش رشد نکرده مثال  يعضو

که مرتب فشار دهند  يهر عضو. شود ین باعث بزرگ شدن آن عضو میمرتب فشاردهند ا

ت یالبته ما به دنبال عموم. ر از ماساژ استیفشار غ. شود یکند و بزرگ م یآن عضو رشد م

  :ت استین روایل آن ایم و دلیدادن به درمان غمز هست

ب و یابِ و کَذَلک الطِّینُ منَ الثِّید و اللَّیزِیانَ الْغَمزُ لَکَ  الْبدنِ ید فیزِیء  یشَ  أَنَّه لَو کَانَ

زَ الْمغُم لَو امِ ومخُولُ الْحکیدذَل ا أَنْکَرْتلَم اشفَع باشد که بدن را  يزیاگر چ یعنی] 1[ ت

فشاردادن نه یاد کند و باعث رشد و نمو آن بشود هرآیاز بدن را ز یک قسمتیا یاد کند یز

ن استفاده از عطر یشود و همچنیکند و باعث رشد مینرم بدن را درشت م يز لباسهایاست و ن

اگر . شود یم یان باعث رشد و چاقیک روز درمیکند و وارد حمام شدن البته  یاد میبدن را ز

  .کنم یبرگردد از آن تعجب نم یم و به زندگیمرده را فشار ده

نه او را فشار یکند س یست میکه قلب او ا يفرد. ردد مشابه داین عمل در طب جدیا

البته . برگردد یدهند و احتمال دارد به زندگ یم یکیدهند و اگر اثر نکرد به او شُک الکتر یم

ن باشد چون ید همید کل بدن را فشار بدهند و درست هم شاین است که بایت ایظاهر از روا

  .سکته اتفاق افتاده باشد ست امکان دارد در پا مثالیسکته فقط در قلب ن

ن فشار دادن یکند بنابرا یدا میاگر در عضو ضعف باشد با فشار دادن توان و قدرت پ یحت

ن یبه ا یست اما در طب اسالمین یچ طبیبلند کردن عضو کوتاه در ه. ک درمان استی

  .شود یکه آنها را بمالند بدنشان درشت م ینوزادها درصورت. صورت مطرح شده است
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  .ها را درمان کند يماریتواند ب یکند حتما م یکه مرده را زنده م ین درمانیبنابرا

  یماساژ درمان

ه یدر رساله ذهب. ستیم در مورد ماساژ البته اثر آن به اندازه فشار دادن نیدار یتیروا

ازده و دوازده یو معادل برج  يالدیمعادل برج اول سال می (درباره فصول سال کانون ثان

  :آمده است) است یمسبرج ش

 فیو خولُینفَعد امِ  هملَ النَّهارِ  الحالتَّمر، أَو هنِ الخیودر کانون آخر حمام 2[.  يریخُ بِد [

  .با روغن شب بو نافع است یرفتن در اول روز و روغن مال

  :آمده است) بهشت استیآن ارد یل و معادل شمسیآن ابر يالدیمعادل م( سانیراجع به ن

 یعنی] 3[ الْحمام یخُ بِالدهنِ فیو التَّمرِ  الْجِماع  عالَجیسانُ و یذکْرِ فُصولِ السنَۀِ نَ یف:  قَالَ ع

  .در حمام خوب است یاد همبستر شدن و روغن مالین ماه زیدر ا

د گل یرا خود گل روغن ندارد و بایه دارد زیها پا روغن گل. د ماساژ بدهندیدر حمام با

عالج معالجه یمراد از . شود یکماه بماند روغن شب بو مید و یزیشب بو را در روغن بر

  .ست بلکه مراد منفعت داشتن استیمصطلح ن

مناسب  يباردار) بهشتیماه ارد یعن(ی ن فصلیت استفاده شود که در این رواید از ایشا

  .است يریشگیدر بحث پ نهایهمه ا. افتد یک ماه قبل از بهار اتفاق میمان یاست که زا

  درمان با سعوط

ا یرساندن دارو به مغز  يبرا یسعوط روش. است ینیختن دارو در بیر يسعوط به معنا

 که در مغز بوجود ییا پالکهایمغز  يزیشتر سردرد و فلج و خونریب. باشد یمها  نوسیس

  .کند ید را درمان میآ یم

ن یمهم ا. روغن کنجد، ثایروغن شَل، روغن بنفشه: شود یبا چند روغن سعوط انجام م

  :میدار یتیک دارو است در روایبعنوان  ینیختن روغن در بیاست که اصل ر
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ن آنها یز است اولیدارو چهار چ یعنی] 4الدواء أَربعۀٌ السعوطُ و الْحجامۀُ و النُّورةُ و الْحقْنَۀ[

  شود یقعد استعمال مکه از م ییسعوط است و بعد حجامت و نوره و دارو

  :دیفرما یدرباره سعوط م يگریت دیدر روا

سر را درمان  يها يماریب یعنی] 5[ و شفَاء للْبدنِ و سائرِ أَوجاعِ الرَّأْس  مصحۀٌ للرَّأْس

همه انواع مشکالت سر است و به دنبال آن درمان کل  يبرا. کند و شفاء بدن استیم

  .م کننده بدن استیبدن است چراکه مغز تنظ يها يماریب

ن و ماده یدهد تا انسول یم غامیمغز پ. شود یاگر مغز و سر سالم باشد تمام بدن سالم م

رشد بدن  يبرا يدهد تا مواد یموس فرمان میمغط به غده ت. آدرنال بطور متعادل ترشح شود

ن یا ین اگر کسیبنابرا. ترشح کندن یروکسیدهد تا ت ید فرمان میرئیمغز به غده ت. ترشح کند

د یفرما یت مین جهت روایرا درمغز جستجو کرد به هم ید اشکال اصلیمشکالت را داشت با

  .کند یابتدا سر را و به دنبال آن تمام بدن را درمان م ینیختن روغن در بیر

  :دیفرما یم از ابن عباس یتیدر روا

د سعوط یکن یکه با آن درمان م يزیچ نیبهتر یعنی] 6تم به السعوط[یر ما تداویخ  أن

  .است

به . د با سعوط درمان شودیروئیابت و تیالعالج مانند د يها يماریاز ب یلیست خید نیبع

. میکن یز میجامع امام رضا با آب مرزنجوش تجو يد دارویروئیمشکالت ت يل براین دلیهم

د یافتادن غده آدرنال است و بعد از کار ینگونه درمان شود چون شایابت هم ایست دید نیبع

ن یبنابرا. قطره مرزنجوش جامع درمان انواع فلج است. ق درمان شودین طریست از این

  .تواند کل بدن را درمان کندیدرمان کردن مغز م

ثا یروغن کنجد و شل، روغن بنفشه، کُندش، اهدانهیس: ردیگ یز سعوط صورت میبا چند چ

  :میدار یتیروا
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امبر یپ یعنی] 7[ إِذَا وجِع رأْسه  ستَعطُ بِدهنِ الْجلْجلَانِیه و آله یاللَّه صلَّى اللَّه علَکَانَ رسولُ 

  .کردند یص در هنگام سردرد روغن کنجد سعوط م

م چون هم یده یه کنجد میکه سردرد دارند روغن بنفشه پا ین جهت به اشخاصیبه هم

  .ستندکنجد و هم بنفشه درمان سردرد ه

  :میدار یتیروا

قَالَ و کَانَ الرِّضَا   هید الْحرِّ خَسفَیثَا و بِالزَّنْبقِ الشَّدیستَعطُ بِالشَّلیکَانَ أَبو الْحسنِ موسى ع 

 یعن(ی ثا و زنبقیهما السالم با شلیامام کاظم و امام رضا عل یعنی] 8[ ستَعطُ بِهیضاً یع أَ

  .کردند یسعوط م) رساءیا

ن امر ناتوان هستند بجهت یکه در ا ید است کسانیهم مف يعمل همبستر يسعوط برا

  .ها وجود دارد است که در سر آن یاختالل

  )یاسالم ين داروهایمهم تری (بیترک يداروها

ن ده دارو را درست یبتواند ا یوجود دارد که اگر کس يا مرکبات دهگانه یدر طب اسالم

، تیهپات، ک کبدیکنند مثال مرکب  ینها معجزه میا. ستین يگرید يروازمند دایگر نیکند د

. کند یکبد از کار افتاده را درمان م یکبد و حت يها يماریکبد و کل ب یچربي، نوس کبدیس

  .مانند یشتر زنده نمیوند بیکسال بعد از پی يوند کبدیماران پیب

  کیمرکب 

ابنا بسطام دو . است يشابوریات نیصفحه اول طب االئمه ابن ز يکه در ابتدا ییدارو

ع  يشود و هم به امام عسکر یت هم سند ذکر مین رواین کتاب را نوشتند در ایبرادرند که ا

  :مهم است یلیشود که خ یم عرضه

سالْح و اللَّه دبیقَالَ عطَامنَا بِسلَى  نُ ابلَ  أَمیع هذه بطَباحٍ الْمبنُ رب دموِنَا أَحذَکَرَ یالْأَد ۀَ و

امِ فَرَضلْإِما لرَّضَهع لْغَمِ یأَنَّهالْب و فْرَاءالص و اءدورَّةِ السنَ الْمالَى متَع بِإِذْنِ اللَّه ا تَنْفَعقَالَ إِنَّه ا وه

رِ و وجعِ ینِ و الْأُسرِ و الزَّحینِ و الرِّجلَیدیالْء و الْحمى و الْبِرْسامِ و تَشَقُّقِ  یو وجعِ الْمعدةِ و الْقَ
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رِّ فالْح و عِ الْکَبِدجو طْنِ ویالْب  یالرَّأْسِ وغیأَنْ  ینْبتَمقْلِ  یحالْب الْخَلِّ و و کمالس رِ ونَ التَّمم

ه ینِ و کُنْت أَسقیومٍ مثْقَالَیامٍ کُلَّ یشْرَبه ثَلَاثَۀَ أَیمسمٍ رْباجۀً بِدهنِ سیشْرَبه زِیکُنْ طَعام منْ یو لْ

ؤْخَذُ منَ یهِم السلَام ینَا و آله و علَیاء علَى نَبِینِ و ذَکَرَ أَنَّه لبعضِ الْأَنْبِیمثْقَالًا فَقَالَ الْعالم ع مثْقَالَ

یالْخنَقرَ رِطْلٌ مارِشَنْب یى وف ینْقَع  اءنْ ملَیرِطْلٍ م ماً ویو فَّى فَیلَۀً ثُمیص و هفْویؤْخَذُ ص طْرَح

 و یثُفْلُهعبأَر لِ وفَرْجنْ أَفْشُرَجِ السرِطْلٌ م لٍ وسنْ عرِطْلٌ م فْوِهص علُ معنِ یجهنْ دثْقَالًا منَ م

 ثُم دربِنَیو خُهتَّى یارٍ لَطْبینَۀٍ ح یثْخَنَ ثُم نِ النَّارِ وتَّى ینْزَلُ عح یتْرُکُهف لَتعج رَدفَإِذَا ب رُدیب ه

و جوزبوا منْ کُلِّ  ینیلٌ و دارصیالْفُلْفُلُ و دارفُلْفُلٍ و قرْفَۀُ الْقَرَنْفُلِ و قَرَنْفُلٌ و قَاقُلَّۀٌ و زنْجبِ

ثَاقثَلَاثَۀُ م داحیوف لَتعنْخُولٍ فَإِذَا جقُوقٍ مدیلَ م لْتَهعج ضٍ وعبِب ضَهعب نْتجالْأَخْلَاطُ ع هذه ه

یف ف أَو رَّةٍ خَضْرَاءلَى الرِّ یجثْقَاالنِ عم نْهۀُ مالشَّرْب ةٍ ووریقَارقِ نَاف وه لَّ وج زَّ وع بِإِذْنِ اللَّه ع

تَخَوف علَى صاحبِها الْبِرْسام و ی یدةِ الَّتیرَقَانِ و الْحمى الصلْبۀِ الشَّدینَافع لما ذُکرَ و للْ

ات را به پدربزرگ یهم روا ین فرزندان بسطام هستند گاهی] عبداهللا و حس9الْحرَارة[

  :ندیگو یآن دو م. دهند ینسبت م) شاپور( سابور خودشان

ن داروها را برما امال کرد یع است ا يب که از اصحاب امام عسکریاحمدبن رباح طب

ن داروها را بر امام ع عرضه کردم و امام یما ذکر کرد که ا يم و برایاو خواند و ما نوشت یعنی

غلبه سودا و غلبه صفرا و غلبه  ين برایا. در آن انجام داد یراتیید کرد و تغیینها را تایع ا

تب کند و تب او  یاگر کس، التهاب پرده کبد یعن(ی برسام، تب، استفراغ، بلغم و معده درد

ترك دست و پا و  يبرا) شود یم ییان گویشود مبتال به هزیل به برسام مید تبدیاین نییپا

د یسر مف یو گرم) کبد يهایماریب یعن(ی و شکم درد و دردکبد یپروستات و اسهال خون

جات یو سرکه و انواع سبز ید از خرما و ماهیکند با ین دارو را مصرف میکه ا یو کس. است

او  ين دارو غذایو سزاوار و بهتر است که در زمان مصرف ا. ز کندیپخته و نپخته پره

) ب و با روغن کنجد درست شده استیبه و س، مثل آلو يا وهیم يها خورشت یعن(ی رباجهیز

د من یگو یاحمد م. مصرف کند) نه گرم یعن(ی ن دارو را سه روز در هر روز دو مثقالیا. باشد
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ح به مقدار دارو یامام ع تصر( د باشدیکردم امام ع فرمود دومثقال با یز میک مثقال تجویقبال 

امبران ع یاز پ یکی ين دارویامام ع فرمود ا) ل امام استیاست تعدین همان سیکردند و ا

ار چنبر یخ) امبران ع نشات گرفته شده استیخوب و موثر از پ يشود داروهایثابت م( است

و . پوست و هسته آن جداشده باشد یعنیمنَقى ) ک مثقالینود و ( ست گرمیچهارصدو ب

شود و یسپس صاف م. س بخوردیک شبانه روز تا خیخته شود یک رطل آب ریآن  يرو

ک رطل یشود و  یخته میآن ر يست گرم عسل رویچهارصدو ب. شود یخته میتفاله آن دور ر

  شود یخته میآن ر يه روبِ هم آبِ

ات از ائمه ع است امام ین رواین که این کتاب بر امام ع عرضه شده است و عالوه برایا

ات یبه روا يداشته باشد ضرر ین اگر اسناد مشکلیبنابرا. د کرده استییجداگانه آنرا تا

  .د کرده استییع آنها را جداگانه تا زند چون امام ینم

  :تینکات روا

ن داروها را به اندازه یا ین اگر کسید است بنابرایسودا و صفرا و بلغم مف ين دارو برایا

  .ر سودابر و صفرابر و بلغم زدا نداردینظ ییگر به داروهایدرست کند د یکاف

 یروغن یخوب و حت يها از روغن یکیشود که  یت استفاده مین روایبِدهنِ سمسمٍ از ا

گاو  یتون در مرتبه بعد پیمرتبه اول روغن ز. شود روغن کنجد است یکه درمان محسوب م

  .و در مرتبه پنجم روغن کنجد است يو بعد روغن زرد گوسفند يبعد از آن روغن زرد گاو

رَ خیالْخست که آن ا یوه درختیست بلکه میار نیار چنبر همان فلوس است و خیارِشَنْب

آن مثل چوب فندق بلکه  ي ره رنگ است پوستهیرنگ و ت يا دارد قهوه یوه حالت چوبیم

ها  ن هستهیان ایو مها  هسته ین پوست چوبیشود داخل ا یخته میم تر است و دور ریزخ

 يها ن پردهیتا پرده وجود دارد ا ستیک فلوس پانزده بینازك وجود دارد در هر  يها پرده

به  یه به فلس است فلس در عربیاه شبیگرد و س يزیشوند چ یاز هسته جدا م ینازك وقت
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. ها است ن پردهیمراد از فلوس ا. اند اه رنگیه پول هستند اما سیفلوس شب. پول است يمعنا

  .ستینه هسته و نه پوست آن قابل استفاده ن

ن پرده آن جداکرد ین سختیاست اول یسخت ين دارو دارویا: اب کردن فلوسیعلت آس

موجود دربازار  يها فلوسها  اب کردن فلوسیعلت آس. س کردن آن استیهاست و بعد خ

ن ید خراب باشد بنابراین داخل آن شایش است بنابراینوعا کهنه است مال سه چهار سال پ

از آن  يک مقداریاز به نرم کردن ندارد تا یاب شود تا نرم شود اگر تازه باشد نیآس ید کمیبا

  حل شود

د جدا یها را با م فلوسییگو یل مین دلیبه هم. پوست و هسته آن جداشده باشد یعنیمنَقى 

جدا ها  و پردهها  د و هستهیزنینحوه جداکردن آن است که با هاون فلوس را ترك م. کرد

شود  یاب میک مختصر آسیخالص و  يها ست گرم از آن پردهین چهارصدو بیشود بنابرا یم

  .تا نرم شود

آن  يختن آب به رویو آن ر: ها به طور کامل گرفته شود نکه آب فلوسیا يبرا يترفند

خته شود تا یفلوس ر يها تفاله ياست رو يخوب است که آب به که در مرحله بعد. است

  مالش دهند تا آب آن خارج شود یلید خیاد شود بایرد و غلظت آن زیآب فلوس را بگ

به گرفته شود و اگر در فصل خودش باشد بهتر است و در  أَفْشُرَجِ السفَرْجلِ فقط آب

ش یآن پ يبرا یشود و مشکل یشود و بدتر نم ید دوسال هم بماند بهتر میشه قرار بدهیش

وه یم. شودیخراب م یمعمول يریوه گیگرفته شود آبم یصنعت يریوه گید با آبمیبا. دیآ ینم

  .آب آن را گرفت يناچارشود از باب  یاول فصل آن خوب است اما االن هم م

  .346ص، امام رضاع، االمام الرضا یالفقه المنسوب ال [1]

  .431ص 1جي، نور، هیمستدرك به نقل از رساله ذهب [2]

  .439ص 1جي، نور، مستدرك [3]

  .192ص 8جی، نیکلی، الکاف [4]
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  .101صی، ابن شعبه حران، تحف العقول [5]

  .115ص 59جی، مجلس، بحاراالنوار [6]

  .111صي، ریحم، قرب االسناد [7]

  .524ص 6جی، نیکلی، الکاف [8]

  .75صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [9]
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  95/02/11 جامع امام رضا ع يدارو –مرکب چهار  125

  ادامه بحث مرکب چهار

چ یاگر انسان ه. است یار خوبیبس يصحبت راجع به مرکب چهار بود مرکب چهار دارو

امام رضا ع را نداشته  يه و دارویشاف يامبر ص و دارویپ يجز مرکب چهار و دارو ییدارو

 يست دارویک به دویدرست است که نزد. را درمان کندها  يماریتواند همه ب یباشد باز هم م

روز فوائد ید. است یها کاف يماریدرمان تمام ب ين چهار دارو برایم اما همیدار یاسالم

  :میخوان یب آن را میم و امشب فقط ترکیواندمرکب چهار را خ يدارو

  مرکب چهار يل دهنده دارویمواد تشک

د ین دارو اندازه دارد نبایا( ا از هرکدام شش مثقالیله زرد و صغمونیاه و هلیله سیهل

  .)شود ینم اد شود چون اثربخشین اندازه کم و زید در هر بار ایدوبرابر شود و نبا

ز یکه در قرآن ن( ل خشکیو زنجب) فلفل دراز یعن(ی دار فلفلو ) اهیفلفل س یعن(ی فلفل

و خشخاش قرمز ) ان استیکه همان زن( و نانخواه.) ل استیزنجف یذکر شده است در فارس

اب است ین هم کمیاست که ا یاهیک گ(ی نارمشک. از هرکدام چهار مثقال يو ملح هند

 و قاقُلّه) فرق آن ترد بودن آن است اما هسته آلبالو سفت است یه به هسته آلبالو است ولیشب

.) ا علف گربهیب است یاز آنها سنبل الط یکیدارد  یانواع( بیو سنبل الط) همان هل است(

و ) جیه هویدارد شب يا شهیاست ر یج وحشیا همان هوی یج صحرائیهمان هو( و شقاقُل

که سرو کار با  یاست کسان یصچوب درخت بلسان است چوب مخصو( عود البلسان

زگاه آن مصر است یدانه بلسان است خ( و حب البلسان) شناسند یدارند م ییاهان دارویگ

سان یح است به آن بلیتسب يها ه دانهیهم دارد شب يند شورویگو یم یعربستان هم دارد بعض

روشن است ن نازك است و داخل آن ین است اما دارچیدارچ ینوع( خهیو سل) ندیگو یهم م

خه مقشره پوست ین سلیاه رنگ است ایره و سیخه سفت و زبر است و داخل آن تیو سل

 یآدامس روم یعنیعلک . ندیگو یم یبه آن مصطک یدر فارسی (و علک روم) درخت است
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است  یاهیشه گیر( و عاقرقَرها) شود یع آب میترد است و سر یلیروم و خ يبرا یعنی

شود زبان را سرّ و  یگاز زده م ینوع خوبش وقت. است یوحششه تلخون یند ریگو یم یبعض

  .ن از هرکدام دو مثقالیو دارچ.) کندیخ و خنک میزبان گز است و زبان را . کندیسرد م

  دستور ساخت مرکب چهار

ر از ید غیشود و بعد از الک کردن مخلوط کن یشود و سپس الک م یاب میهمه باهم آس

هشتاد و پنج مثقال شکر سرخ خوب . شود یشود و الک نم یاب میا که جداگانه آسیصغمون

ن شکر در آن زمان شکر یظاهرا بهتر. ستان استیمال سجستان که مراد همان س یعنی (یسج

  .د باحرارت آب شودیکه شکر با) بوده است یستانیس

د عمل شود که یبا يجور. (دیزیآن بر ياب شده را رویبعد از آب شدن شکر مواد آس

غفلت شود دارو  يا اگر لحظه. م بشودینواخت تقس کیدست و  کیتمام مواد شکر بطور  يرو

ن یدر هم) د سرعت عمل داشتیبا. شوندیباهم مخلوط نم يکه مساویشود بطوریگُله گُله م

باعسل . شودیچون اگر شکر سفت شود با عسل مخلوط نم( دیزید عسل را فورا برین بایح

زم یکانیم. شود یرد و نرم میگ یبه خود م يرید و حالت خمشو یم خارج یاز آن حالت سفت

شود مواد  یرد و سفت میگ یدارد دور مواد را م يمرین است که شکر آب شده حالت پلیآن ا

ن یعج.) (شود یمواد م يباال يشود و باعث ماندگار یشکر م يها موجود دو سه برابر دانه

  .)سفت و نه شل است یلیکه نه خ يریخم یعنی

از آن دو مثقال  يدا کردیاز پین یوقت یده یا در کوزه سبز قرار میشه یدر ش سپس

دو ) ستین یشگیهم يشود که جامع امام رضا ع دارو ینجا استفاده میاز ای (کن یاستفاده م

ن یموقع خواب هم هم يا ا جوشاندهی یدنین دارو استفاده کن و بخور با هرنوشیمثقال از ا

ها یماریقت درمان کل بیذکر شده که درحق يهایماریکل ب ياست برا یبیعج يدارو. اندازه

  .است چه کهنه و تازه باشد

  تینکات روا
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همه  ینیله چیو هل یله برنجیهلی، له کابلیهل، له زردیهل، اهیله سیها اعم از هل لهیهمه هل

 یله برنجیشود هل یک دانه برنج برسد میله به اندازه یهل ي وهیاگر م. ک درخت هستندیوه یم

ک دانه انگور برسد یاه شود و اندازه یاگر س ینیله چیشود هل یاگر به اندازه پرتقال برسد م

تر  تر شود و درشت له زرد و اگر بزرگیشود هل یاه اگر برسد و زرد شود میله سیشود هل یم

هسته  یله زرد و کابلیهسته ندارند و هل ینیو چ یله برنجیهلی. له کابلیشود هل یشود م

ست و ین دو دسته است چون هسته دارد اما سفت نین ایاه مرز بیله سیهل. دارند یسفت

  .ت آن بهتر استیفیزتر باشد کیر يتر و مقدار اهیاه هرچه سیله سیهل. شود یاب میآس

له زرد صفرابر یاه سودابر است و هلیله سیله زرد هلیشود هلیرسد میم یاه وقتیله سیهل

  .است

 یموجود در بازار تقلب يایشتر صغمونیب. است یاهیک گیک درخت و یا صمغ یصغمون

ا در یصغمون. است چون جمع کردن آن و برگ زدن آن و گذاشتن آن تا بماند سخت است

 يریش یزرد رنگ و گاه یاه رنگ و گاهیس یگاه، دارد یمتفاوت يها مختلف رنگ يجاها

 يشام زرد رنگ باشد و برا يد براید رنگ است شایه سفیمال ترک. د رنگ استیو سف

شه یه شیشب. ت آن ترد بودن آن استیفیک ي شاخصه. اه رنگ استیز سیگر نید يکشورها

ل وجود مواد یبه دل. شکند یم يکند سفت است اما به مجرد فشار یانسان گمان م. است

لستان جهان را انگ ياهایتمام صغمون. د دارو اثر نکندیشا یتقلب يایت از جمله صغمونیفیک یب

آن هم  یم البته پاکستانیدان یست نمیکنند حال حکمت آن چ یخرد و از آنجا پخش میم

  .است یوجود دارد که تقلب

سه رنگ است . انداز است ن غلطیاب است و همچنی ک مقدار کمیاه خشخاش قرمز یگ

است که  ید همان خشخاشیخشخاش سف. اه داردیل به سید و قرمز و بنفش متمایسف يگلها

 يو خاکستر یآن طوس يها کنند و خشخاش قرمزرنگ دانه یاز آن مواد مخدر درست م

اه یشود و نوع بنفش وس یه نمیدارد و مواد مخدر از آن ته ییرنگ است و خواص دارو
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اه یخشخاش س یو طوس یخشخاش ارغوان يشود بجا یده مید. است یخشخاش سم

دهند از مرز یو اجازه نم. اد استیا در افغانستان زاب است امی کم یلیران خیدر ا. آورند یم

 يخشخاش را رو. ن اشتباه استیشود و ا یه میاك تهیها تر نینکه از ایوارد شود بگمان ا

گفته است  یکس. ل استین دلیشود به هم یگفته م ینان خشخاش يزند به نان کنجدیر ینان م

  .کوه دماوند وجود دارد يرو

ند نمک یگو یم رانیدر ا "کاال نمک"ند یگویدرهندوستان م. اهینمک س یعنی ينمک هند

 ینمک ترک، اینمک دري، دارد نمک هند ینمک انواع. نفت هم دارد يک مقدار بویکه  ینفت

  .یا اندرانی

ند یگو یا میا هل بویبه هل باد  یشود به قاقله کُبار که درفارس یم میتقس) هل یعن(ی قاقله

  .ندیگو ید میا هل سفیو قاقله صغار که به آن هل سبز 

د در مرکب ید اضافه کنید آب هم نباین آبش کنیاست در تبخ یجور ظرف سفالین یتبخ

ن کار ید آب اضافه شود بنابراین مرکب نباید اما در ایدو گفته شد به شکر آب اضافه کن

ک . یکنواخت آب شوندیبطور باشد تا همه باهم و  يد حرارت مساویبا. تر است سخت

  .قابالمه دم گذاشته شود بهتر است يگر سفت نشود اگر رویطرف آب و طرف د

 ي مثال با جوشانده: مصرف کرد يا توان با هرجوشانده یمرکب چهار را م يدارو

توان  یم. ا با شربت امام رضا ع مصرف شود خوب استیره یز، نیدارچ، شنیآو، مرزنجوش

  ز استفاده کردیباران نا آب یبا آب عسل 

جامع ذکر شده است  يکه در دارو يتوان به حسب مواد یمرکب چهار را م يدارو

 ياگر برا. ره استفاده شودیشود با آب ز یمشکالت معده مصرف م ياگر برا. مصرف کرد

نطور یانه استفاده شود و همیدرمان سرفه است با آب راز ياگر برا، قلب با آب بِه بنوشد

که  ییآنها یابت اگر دوماه صبح و شب مصرف کند حتید يماریب يبرا. ها يارمیب یباق

  .شوند یاد درمان مین دارند به احتمال زیق انسولیتزر
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  جامع يدارو

م ما یدین دارو دین معجزه را ما از همیک معجزه است اولیامام رضا ع واقعا  يدارو

  .کرد یسخت و صعب را درمان م يها يماریه و بیسنگ کل. ن دارو بودین درمانمان با همیاول

ه اهل فارس یرنجو( فارس بوده است یکه از اهال یت ابن بسطام از محمدبن علیروا

 يب بوده اند احمد بن رباحل راویطب یات طبیان روایشتر راویب هم بوده است بیاست و طب

بن عثمان و  ه و او از عبداهللایابن بسطام از رنجو.) ب بوده استیکتاب طب االئمه طب یاصل

  )کندیابن بسطام با دو واسطه نقل م: (کند یاو از اصحاب امام جواد ع نقل م

 یو خَفَقَاناً ف یمعدت یبنِ موسى ع برْد الْمعدةِ ف یجعفَرٍ محمد بنِ عل یشَکَوت إِلَى أَبِ

أَبِیفَقَالَ أَ يفُؤَاد اءونْ دع ینَ أَنْت  قُلْت عامالْج اءوالد وه یووا هم و ولِ اللَّهسنَ رقَالَ ؟ ا اب

 یصفَتَه حتَّى أُعالجه و أُعط یفَأَنَا کَأَحدهم فَأَعطن يو مولَا يدیعۀِ قُلْت سیمعرُوف عنْد الشِّ

ض و فُلْفُلٌ یرْقرْحا و سنْبلٌ و قَاقُلَّۀٌ و بنْج و خَرْبقٌ أَبؤْخَذُ] زعفَرَانٌ و عاقیالنَّاس قَالَ خذ [

رِفْیأَبإِب و اءوس زَاءأَج یضزْءینِ یونٌ ج ماً وقّاً نَاعد کُلُّه کقُّ ذَلرِیدینْخَلُ بِح فَیرَةٍ وعنُ بِضجیع 

قَى منْه صاحب خَفَقَانِ الْفُؤَاد و منْ بِه برْد الْمعدةِ حبۀً بِماء کَمونٍ سیوزنه عسلًا منْزُوع الرَّغْوةِ فَ

به  یامام جواد ع که مبتل يت کردم به سویشکا یعنی] 1[ عافَى بِإِذْنِ اللَّه تَعالَىیطْبخُ فَإِنَّه ی

آن است و  يمعده کم کار يتواند سرد باشد و سرد یپس معده م( معده هستم يسرد

پس ( و از تپش قلب) معده سرد باشد يرو ينکه دست بگذاریتواند غذا را هضم کند نه ا ینم

 يد از داروییفرمود شما کجا) ست بلکه به سبب معده استیخود قلب ن يماریتپش قلب ب

ن دارو یجامع است عرض کردم ا ين دارویو ا) امام رضا ع است ين دارویپس ا( پدرم

پس چگونه است که ( انیعین شیاست شناخته شده است ب یمعروف ين دارویست فرمود ایچ

؟ ) رندیگین دارو را میج ایترو يان جلویعیافتاده که ش یچه اتفاق؟ میشناسیما اصال آن را نم

اد بده تا مردم را با آن درمان کنم فرمود یان هستم به من یعیاز ش یکیعرض کردم من هم 

بنج و ) کند یا هل سبز فرق نمیهل باد باشد ( ب و قاقلهیعاقرقرها و سنبل الطزعفران و 
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ک تن یک گرم تا (ی هستند و اندازه ندارد يهمه آنها بطور مساو. دیض و فلفل سفیخَربق اب

ن دارو سه تا سم ید اید توجه کنیبا( است یون دو برابر باقیو ابرف.) توان آماده نمود یرا م

شود نه یک دانه برنج مصرف مین علت یهستند به هم یون سمیو برف دارد بنج و خربق

اب شود خوب یاگر درشت آس( اب شودید نرم آسیشوند با یاب میسپس همه باهم آس) شتریب

سپس دوبرابر وزن مجموع . دیشم الک کنیک پارچه ابریبعد با ) د نرم باشدیست واقعا باین

د و کف یآتش بگذار يگرفته نشده آن را رواگر کف آن ( عسل کف گرفته شده مخلوط شود

معده دارد  يکه سرد یکه مبتال به تپش قلب است و کس یکس) ن مهم استید و ایریآنرا بگ

ر از یجوشاندن غی (شود باذن اهللا تعالیره پخته مصرف شود خوب میک دانه گندم با آب زی

  )خواهدید بماند تاپخته شود و زمان میپختن است با

  تینکات روا

 ییایمیز از کود شیکم است در همه چ یلیک و سالم خیامروزه محصول ارگان: کته اولن

 یو سم پاش ییایمیکند چون از کود ش یکه دربازار است اثر نم یشود زعفران یاستفاده م

ه یک تهیم ارگانیکن ید سعیعطر و رنگ خوب را ندارد با يشود زعفران امروزیاستفاده م

ضربه  یکنند به طب اسالمیه مین موارد دارو تهیت ایو بدون رعا کنندیکه عجله میم کسانیکن

  .زنندیم

ند شاهدانه است بعدا یگویم یست اختالف است برخینکه بنج چیدر ا؟ ستیبنج چ

دهد به آن  یم یکنند حالت نشئه و مستیره درست میاست که از آن ش یاهیم گیدیفهم

گذر  یکه م یدوماه یکیکنند  یزان میآواه را درچاه توالت یساقه و برگ گ. ندیگو یش میحش

د یزتر است شایشود اما بنج ر یش میبشود حش يشود شاهدانه هم اگرفراور یمست کننده م

  .ست کدام مراد استیقا معلوم نیحال دق. هم بذرالبنج مراد است

  .میکنیما بذرالبنج موجود در بازار را استفاده م
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دا ین صفت را ندارد کم پیموجود در بازار ا يد زبان گز باشد عاقرقرهایعاقرقرها با

  .شود یم

  .ل به بنفش هستیاه رنگ است وخوب آن متمایماند سیب مثل مو میسنبل الط

است مثل تلق والُر  ید همان خربق تلقیند خربق سفیگو یم یبرخ؟ ستید چیخربق سف

برگ چغندر ه یشب یاهیسند برگ گینویدرکتابها م. است یاهیشه گیند ریگویم یاست برخ

ه یدر مخزن االدو یل خراسانیکه عق يزیشه آن وجود دارد همان چیاالن در بازار ر. است

د و داخل آن یآیرون میاز آن ب يک گردیشکند  یم یاست که وقت يک گرد: یگفته است

ن ید اما ما ایرویس مید در دانمارك و سوئیند خربق سفیگویم یاست برخ يدیسف ي ها دانه

شه آن استفاده یوجود نداشته است ما از رها  ن مکانیم چون در آنزمان ایکن ینم دییرا تا

  .میکنیم

ک یبار يها ند مانند لولهیگویون میاست در بازار برف یاهیک گیصمغ ؟ ستیون چیابرف

رنگ  یشود زرد رنگ و نارنج یماند و کهنه م یم ید است وقتیرنگ آن در اصل سف. است

  .وجود دارد دربازار نوعا کهنه آن. شودیم

  .90صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]
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  95/02/12مرکب شش  –جامع  يادامه دارو 126

  جامع امام رضا ع يادامه دارو 1,126

  :ت دومیروا

احمد نوه مفضل بن عمر است که از اصحاب امام ( از احمد بن عباس بن مفضل یتیروا

  ) :کندینقل م يگریاز د یکیصادق ع بوده است دو برادرکه 

غَتْنیلَد  قْرَبع  ح کَتُهشَو تیفَکَادتْنینَ ضَرَب طْنلُغُ بیتَب تْنا ضَرَبةِ مدنْ شو  یمکَانَ أَب و

ه فَقَالَ یتَخَوف علَیعبد اللَّه لَدغَتْه و هو ذَا  یه فَقَالَ إِنَّ ابنیع جارنَا فَصرْت إِلَ يالْحسنِ الْعسکَرِ

لَا  یفَإِنِّ ياسقُوه منْ دواء الْجامعِ فَإِنَّه دواء الرِّضَا ع فَقُلْت و ما هو قَالَ دواء معرُوف قُلْت مولَا

بنْج و فُلْفُلٌ ض و یؤْخَذُ] سنْبلٌ و زعفَرَانٌ و قَاقُلَّۀٌ و عاقرْقرْحا و خَرْبقٌ أَبیأَعرِفُه قَالَ خذ [

وِیأَببِالس اءوس زَاءأَج رِفْیضإِب یۀِ وزْءینِ یونٌ ج ماً وقّاً نَاعقُّ درِیدینْخَلُ بِح لٍ یرَةٍ وسنُ بِعجع

 ةِ ونْزُوعِ الرَّغْویمۀِ الْحعلَسل نْهقَى میسلْتالْح اءۀً بِمبقْرَبِ حالْع فَإِیۀِ و ت قَالَ ینَّه هتاعنْ سرَأُ مب

 یعنی] 1ومنَا هذَا[یه للنَّاسِ إِلَى ینَاه فَبرَأَ منْ ساعته و نَحنُ نَتَّخذُه و نُعطیفَعالَجنَاه بِه و سقَ

د و امام حسن یو زهر آن به شکم من رس یا از شدت سختید و گویعقرب من را گز

ترسم تلف یده است و میش او رفتم و گفتم عقرب فرزندم را گزیبود په ما یع همسا يعسکر

امام رضا ع است عرض کردم  يد چون آن دارویجامع به او بده يشود امام ع فرمود دارو

شناسم فرمود سنبل و  یاست عرض کردم من آن را نم یمعروف يفرمود دارو؟ ستیآن چ

ون یو ابرف يد به طور مساویفل سفد و بنج و فلیزعفران و هل و عاقرقرحا و خربق سف

شم الک کن وبا عسل کف یاب کن و با ابریر و خوب آسیگر مواد را بگیدوبرابر مقدار د

ن دارو را با آب انغوزه یده همیده و عقرب گزیکه مار گز یکس ير کن و برایگرفته شده خم

در همان ساعت م و ین دارو او را درمان کردیشود و ما هم با ا یم بده و همان ساعت خوب

  .میدهیم و تا به امروز به مردم میکن ین دارو را درست میهم خوب شد و ا
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معده و تپش قلب دارم حضرت فرمود جامع مصرف  يد سردیفرما یم یت قبلیدر روا

 يگرید دید به او جامع بدهیفرما یحضرت م یدگیعقرب گز يت براین روایدر ا، کن

د سل یگویم يگریانه بخور دید جامع با آب رازیفرما ید مشکل سرفه دارم حضرت میگو یم

) نهیافراگم سیالتهاب د( شوسه يماریب يد جامع با آب ولرم برایفرما یدارم حضرت م

کند همسرم فلج است حضرت  یعرض م يگرید، ده شودید جامع با آب زعفران مالیفرما یم

  .زیاو بر ینیدهند جامع با آب مرزنجوش در ب یدستور م

 ین دارو حتین معتقدم ایها نکرده است بنابرا يمارین بیدرمان را منحصر در ا امام ع

م با کدام آب مصرف ید بدانیاما با. کندیرآن را درمان مید و غیروئیو ت یسرطان و مشکل قلب

  .مار حمل کندیخواهد تا آن را به سمت آن عضو ب ین جامع حمال میرسد ایشود بنظر م

م جامع با یتوان ین ما میت کننده قلب است بنابرایبه تقو، است ا قلب بِهیمثال درمان تب 

  .رساند یم آب به جامع را به قلب میآب به مصرف کن

طرج خورده شود آن یمفصل خوب است اگر جامع با آب ش يطرج برایمثال انگدان و ش

  .کند یت میآب جامع را به سمت مفاصل هدا

تواند جامع را با آب تره بخورد چون در  یطحال باشد م يماریمبتال به ب یاگر کس

  .ات آمده است تره درمان طحال استیروا

جامع را با آب  يتوان دارو یم يکبد يها يماریب يکبد خوب است لذا برا يبرا یکاسن

  .ز کردیتجو یکاسن

 يسر خوب است پس جامع با آب مرزنجوش برا يها يماریب يمرزنجوش برا

جامع را با آب . د خواهد بودینسون مفیسر و پارک يها توده ،سمیسر مانند اوت يها يماریب

ن یروکسیکه تاآخر عمر قرص لوت یدشان خوب شد کسیروئیها ت یلیم خیمرزنجوش داد

که تومور  یکسان يبرا. ت پنج شب خوب شدیکذد در سه شب نها ید مصرف میمصرف با
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توانند در  یم يسکته مغزماران یب. م خوب شدندیدارند جامع با آب مرزنجوش داد يمغز

  .زندیهم بر ینیب

ک : یابت دو نوع استید يماریب. مید بدانیابت حمال جامع به پانکراس را باید يبرا

حمال به سمت . کند ید نمین تولیغده پانکراس انسول یعنین است یم مشکل انسولیدار يقند

م کننده یپانکراس جو است چون جو تنظ يها برا ست از جمله حمالیمعلوم ن یلیپانکراس خ

ن استفاده کرد یشود با آب دارچ ین است میدارچ يگریقند است اما جواب نداده است د

بدن است و بدن  يها ابت مشکل اشباع شدن سلولیعدس الملک است نوع دوم د يگرید

که  کرد يد کاریشود پس با ین جهت شخص الغر میکند به هم ین را جذب نمیقند و انسول

ن دو به تمام ین باشد چون ایا دارچیتواند آب عسل  یسلول قند را جذب کند مثال حمال م

دهد مانند یش میگردش خون را بشدت افزا یرِ ترکین مثل اگیروند دارچیبدن م يها سلول

له استفاده کرد چون یلیتوان با آب شن یا میکورتن را ندارد  يها انیکند اما زیکروتن عمل م

ن است که یها کار بشود اعتقاد من ا ن حمالیا ياگر رو. آورد ین مییز قندرا پایله نیشنبل

  .کندیرا درمان مها  يماریجامع کل ب يدارو

  :ت سومیروا

  ) :ر عیسنده کتاب شعر منسوب به حضرت امینوي (ابن بسطام از بزود

لإِلَى ع تنْبِ یشَکَوعاً بِججى الرِّضَا ع ووسنِ مالْأَیالْأَ  یب نِ ویمرِ فَقَالَ لنِ یأَ یسع نَ أَنْت

منِ یتَقَدم ذکْرُها و قَالَ أَما للْجنْبِ الْأَ یۀَ الَّتیالدواء الْجامعِ فَإِنَّه دواء مشْهور و عنَى بِه الْأَدوِ

سرِ فَخُذْه بِماء أُصولِ الْکَرَفْسِ یطَبخاً و أَما للْجنْبِ الْأَطْبخُ یفَخُذْ منْه حبۀً واحدةً بِماء الْکَمونِ 

نِ قَالَ لَا بلْ وزنَ حبۀٍ واحدةٍ فَإِنَّک یآخُذُ منْه مثْقَالًا أَو مثْقَالَ  ا ابنَ رسولِ اللَّهیطْبخُ فَقُلْت ی

جنب فرق ( ت کردمیراستم شکا يبه امام رضا از درد پهلو یعنی] 2[ تُعافَى بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى

ا شامل کل یدنده تا آرنج  يخاصره از لگن تا دنده هاست اما جنب از ابتدا، دارد با خاصره

مشهور  ين دارویرا ایجامع ز يد از داروییفرمود به من کجا) ا چپ استیسمت راست 
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جامع  يک دانه گندم از دارویاست ر يپهلو يرا فرمودند برا یقبل ياست و همان داروها

عرض . کرفسِ پخته شده مصرف شود ي چپ با آب ساقه يپهلو يپخته و برا ي رهیبا آب ز

شتر انشاءاهللا خوب یک دانه گندم نه بیفرمود اندازه ؟ ا دو مثقال بخورمیک مثقال یکردم 

  .شد یخواه

ز عرضه شده یع ن يعسکرد شده است و به امام یین کتاب تایم که ایدرمرکب اول خواند

نکه یل ایمعتبر است بدل يها است ابن بسطام هم ثقه است و کتاب طب االئمه جزو کتاب

ن حال یات باسند نقل شده است اما درعین روایا. کند ین کتاب نقل میصاحب وسائل از ا

  .ده استیپسران بسطام را د ینجاش. ز بر امام ع عرضه شده استیات نیخود روا

  )قرص خون( شش مرکب يدارو 2,126

 ین هم از معجزات اسالمیاست ا یمرکب شش از مرکبات اسالم يدارو يبعد يدارو

قرص  يما به آن دارو. ن دارو را قبول دارندیرند ایپذ یرا نم یکه طب اسالم یاست و کسان

  .مییگو یخون م

ار از اصحاب امام صادق ینصر بن س( ارٍیمنْ ولْد نَصرِ بنِ س يحدثَنَا أَحمد بنُ حماد الْبصرِ

  : معمرُ بنُ خَلَّاد قَالَ یحدثَن: قَالَ) ع است

نِ الرِّضَا ع کَثسو الْحا یکَانَ أَبیراً مرُنیأْم   و اءوذَا الده یبِاتِّخَاذیقُولُ إِنَّ فکَث عنَافم یه رَةً و

ف تُهرَّبج یلَقَد  احِیالْأَر اسوالْب یولتَأْخُذُ ه ا خَالَفم اللَّه یرِ فَلَا ولب و دوأَس یلَج زَاءأَج لَجأَم و لَج

لَّوز نِ مقْلٌ أَزرقُ فَتَنْقَع الیرَةٍ ثُم تَأْخُذُ مثْلَه لَوزاً أَزرقَ و هو عنْد الْعرَاقَیسواء فَتَدقُّه و تَنْخُلُه بِحرِ

تَّى  یفح الْکُرَّاث اءیماثَ فیمثَلَاث لَینَ لَیهع تَطْرَح وِیلَۀً ثُمالْأَد هذا هیهناً شَدجا عجِنُهتَع داً یۀَ و

رَجٍ لئَلَّا یأَو شَ يرِیدك بِالْبنَفْسجِ أَو دهنِ خَیخْتَلطَ ثُم تَجعلُه حباً مثْلَ الْعدسِ و تَدهنُ یحتَّى 

نِ و یالشِّتَاء مثْقَالَ یف أَخَذْت منْه مثْقَالًا و إِنْ کَانَ فیالص یالظِّلِّ فَإِنْ کَانَ ف یلْتَزِقَ ثُم تُجفِّفُه فی

د امام رضا ع یگو یاحمد بن حماد م یعنی] 3[ احتَمِ منَ السمک و الْخَلِّ و الْبقْلِ فَإِنَّه مجرَّب

است و  يادین دارو منافع زیفرمود در ا یکردند و م یشه به من سفارش مین دارو را همیا
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اه یله سیفرمود از هل. ر و بادها قسم به خدا که مخالفت نکردندیبواس يامتحان کردم آن را برا

و الک  یکن یاب میو آس يبه اندازه مساو يریگ یو آمله م) له اما دم داردیه هلیشب( لهیو بل

ز اما نشسته باشد ید تمیدارد با یاتیتره خصوص( همانند آن مقل ازرق را در آب تره یکن یم

تا مقل  يدار یروز نگه م یس) خته شود بعدیمقل ر ينشسته گرفته شود و رو ي و آب تره

اگر مقل آب شد مقل خوب است اگر مقل آب نشد جنس آن خوب ( در آب تره آب شود

) . است یاهیمقل صمغ گ. ستیدا کند خوب نیپ يمریوپل یندارد حالت صمغت یفیست و کین

د تا خوب مخلوط شود و قرص ید ورز دهیم بعد از آن شدیکن یر درست میسپس با آن خم

ا روغن یا روغن شب بو یدستت را با روغن بنفشه . ک دانه عدسید مانند اندازه یدرست کن

و  یکنیه خشک میه دستت نچسبد سپس در ساب) موقع ورز دادن( کنجد چرب کن تا دارو

و در دوره استفاده از دارو از  یکنیک مثقال و در زمستان دو مثقال استفاده میدر تابستان 

ن دارو تجربه یو ا) ستین ياه سبزیگ( ز کنیپره) پخته و نپخته( جاتیسرکه و سبز یماه

  .شده است

. فل هم وجود داردینجا و در طریاست که در مرکب سه و در ا يا گانه ب سهین دارو ترکیا

  .ت داردیاست و عموم يقو یلیخ يدارو

ن یمثل تک تک ا یعنینکه مثْلَه یا یکیدو احتمال دارد  "ثُم تَأْخُذُ مثْلَه  "درباره عبارت 

ع یازه جمنکه اندیگر این هم صد گرم باشد احتمال دیسه دارو مثال از هرکدام صد گرم از ا

  .ند احتمال دوم درست استیگو یبعض رفقا م. صد گرم باشدیاندازه س یعنیآنها مراد باشد 

ده وجود ین عقیصحت ا ينه برایودوقر. ده دارم احتمال اول درست استیاما خود من عق

  :دارد

ن یک ماه ایم بعد از یک ماه در آب تره نگهدارید ین است که مقل را بایاول آن ا ي نهیقر

د یشود چون اندازه مقل با یاستفاده م؟ میکن یاب میم چرا از اول آسیکن یمواد را اضافه م سه

  .میکن یاب میکماه قبل آسین جهت یمعلوم شود به هم
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به اندازه همه  یعنی "عایمثله جم"د یفرما ین مورد میه همیم شبیدار یاتیروا: نه دومیقر

ن است که مراد وزن تک یش ایمعنا "مثله"د یفرما یکند و م یعا را اضافه نمیمواد اما اگر جم

ن است که اگر مقل را به اندازه یصحت احتمال اول ا يگر براید ي نهیقر. ها است تک آن

اگر مقل را به  یشود ول یه میر تهیک خمیم یمواد را اضافه کن یم وقتینها قرار دادیاز ا یکی

نکه یمگر ا، شود یل به قرص نمیتبدشود و  یم یم دارو آبکیریاندازه مجموع در نظر بگ

  .داشته باشد و در تره آب نشود يمریجنس مقل خوب نباشد و حالت پل

گردد مرجع ندارد  یبرم "عایجم"به  "مثله"م یین است که اگر بگویاشکال احتمال دوم ا

ن به یاست بنابرا یبهتر از مرجع باطن يشود اما مرجع ظاهر یم یم مرجع آن باطنییگو یا می

  .گردد یتک برم تک

ت آن یا خاصیروند  ین میاب شدن زود از بیم داروها بعد از آسیدان ینکه میگر اید ي نکته

انجام دادن  يست بلکه به معناین یزمان يبه معنا "ثم"ن یشود بنابرا یدرصورت ماندن کم م

 ینب زمایاست و ترت یب کالمیترت يبه معنا "ثم"گر یدو کار است در کنار هم به عبارت د

  .ندارد

  88صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]

  90صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [2]

  101صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [3]
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  95/02/13 ع یه موسیشاف يدارو 127

  ه حضرت موس بن عمران عیشاف يا دارویمرکب هفت 

بنظرم . ت هم داردیاست و حالت عمومار مهم یبس ییصحبت امشب راجع به دارو

. م خواند مسلط بشودیکه خواه یاست که بر مرکب هفت یکس ین پزشک اسالمیماهرتر

ن یا. ستین دارو هم راحت نیکار با ا. دارد و سخت است یدگیچین دارو پیدرست کردن ا

  .دارد یت مفصلیار جالب و روایداستان بس. کند یها را درمان م يماریشتر بیدارو ب

ثَندقَالَ ح طَامنُ بِسب اللَّه دبتَّابٍ عو عیأَب رَاهیإِبم لْدنْ ونُ النَّضْرِ مب ارِ بِقَزْوِیمیثَمٍ التَّم نَ و

لأَول اءوذَا الدوا هضَعو ما أَنَّهۀِ بِهمنِ الْأَئرَابِطُونَ عنُ ماینَح اءوالد وه و هِمائی يلَّذى الشَّافمۀَ یس

تجِ الْعلْفَالل ۀِ فَإِنَّهعامالْج اءوالد لَافخ وه یودالْح یقِ وتةِ الْعلَّقْول وه و یثدالْح یقَۀِ وبالد لَۀِ یثَۀِ و

]  حِ الشَّوکَۀِ و وجعِ [الْعنُقِیالْکُزَازِ و رِث و یقِ و الْحدیالْعت  ما حدثَ منْها و ما عتَقَ و السعالِ

رِیالْع ینِ وه لِ وبیالرِّ یحِ السرَ فالشَّع تُنْبِت یح لَیالْععِ الرِّججول ینِ وتالْع نَ الْخَامینِ م قِ و

احِ الَّتولْأَرل و فَتةِ إِذَا ضَعدعلْمیل یتُصبالص انَیب بالص نْ أُمیمالْفَزَعِ الَّذ ی يانِ ورْأَةَ یصالْم ب

یف ه ا وهمینَو لِّ الَّذالس لٌ وامأْخُذُ بِالنَّفْخِی يح  فَرُ الَّذالْأَص اءالْم وه ی يویکُونُ ف  طْنِ والْب

لْغَمِ والْب رَّةِ والْم اتلَامکُلِّ عل ذَامِ والْج الْح هعنْ تَلْسمل شَۀِ ویالنَّهرَئبج نَزَلَ بِه قْرَبالْع لُ یۀُ و

الْأَم یالرُّوحرَانَ ع حمنِ عى بوسلَى منُ أَنْ ینُ عورْعف ادینَ أَرنب میس رَائیإِسع ملَ لَهعداً یلَ فَج

ی یفتَه قَد و دمِ الْأَحیوورْعأَ فاماً کَثطَع ماتَّخَذَ لَه ینُ وکَث دائوم بنَص یراً وف ملَ السعج یرَةً و 

نى ع بِبوسم خَرَج ۀِ ومیالْأَطْع رَائیإِسضالْم نْدى ع عوسم ملَه قَففَو ائَۀِ أَلْفتُّمس مه یلَ و ف

 انَ والْوِلْد و اءالنِّس فَرَدنبى لصیأَو رَائیإِس نْ شَرَابِهِموا ملَا تَشْرَب و هِمامنْ طَعلَ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا م

هِم منْ هذَا الدواء مقْدار ما تَحملُه رأْس الْإِبرَةِ و یسقیکُم ثُم أَقْبلَ علَى النَّاسِ یحتَّى أَعود إِلَ

 مأَنَّه ملیع و رَهفُونَ أَمیخَالونَ فبِ  یقَعا نَظَرُوا إِلَى نَصفَلَم هعفُوا محز و فحز نَ ثُمورْعامِ فطَع

ه و منْ قَبلُ ما نَادى فرْعونُ موسى و هارونَ و یهم فیدیالْموائد أَسرَعوا إِلَى الطَّعامِ و وضَعوا أَ

عزَمت  یلَ وجههم إِلَى مائدةٍ لَهم خَاصۀً و قَالَ إِنِّیإِسرَائ یارِ بنینَ نُونٍ و منْ کُلِّ خوشَع بی
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لَى نَفْسیأَنْ لَا  یعغَ یل بِرَّکُم و تَکُممديرِیخ لَکَتملِ مأَه رَاءکُب ا  ی[کَذَا] أَولَّوتَّى تَمفَأَکَلُوا ح

د] السم مرَّةً بعد أُخْرَى فَلَما فَرَغُوا منَ الطَّعامِ خَرَج موسى یعیالطَّعامِ و جعلَ فرْعونُ بعد [منَ 

بالص و اءنَ إِنَّا تَرَکْنَا النِّسورْعفقَالَ ل هابحأَص خَرَج رُیع وإِنَّا نَنْتَظ الْأَثْقَالَ خَلْفَنَا و قَالَ انَ و مه

عاد لَهم الطَّعام و نُکْرِمهم کَما أَکْرَمنَا منْ معک فَتَوافَوا و أَطْعمهم کَما أَطْعم یفرْعونُ إِذاً 

معز مقَالَ لَه و ابِهحلَى أَصنُ عورْعلَ فکَرِ فَأَقْبسى ع إِلَى الْعوسم خَرَج و مهابحأَنَّ أَص تُم

أَر رَا بِنَا وحونَ ساره ى ووسیم مرِ أَنَّهحیانَا بِالس نَا فَلَمامنْ طَعنَا شَیأْکُلُونَ مامنْ طَعئاً یأْکُلُوا م

هذَا و منَ الْغَد ومهم ی یه علَى الطَّعامِ الْباقیو قَد خَرَجا و ذَهب السحرُ فَاجمعوا منْ قَدرتُم علَ

ه ی] لَا سم ف تَّخَذَ لأَصحابِه خَاصۀً طعاما [طَعامیتَفَارقُوا فَفَعلُوه و قَد أَمرَ فرْعونُ أَنْ ی یلکَ

]  امه لفتح [تَفَسخَ] فَمنْهم منْ أَکَلَ و منْهم منْ تَرَك فَکُلُّ منِ اطَّعم منْ طَع هیهم [علَیفَجمعهم عل

الْک و ابوى الدوتُّونَ أَلْفاً أُنْثَى سس ائَۀٌ وم ونَ أَلْفاً ذَکَراً وعبنَ سورْعابِ فحنْ أَصم لَکفَه لَابِ و

 يأَصحابه منَ الدواء الَّذ یسقی] هو و أَصحابه بِما کَانَ اللَّه أَمرَه أَنْ  عجب [فَتَعجبیرِ ذَلک فیغَ

]  لُ ع [نُسخَۀُ الدواء هذهیۀَ ثُم أَنْزَلَ اللَّه تَعالَى علَى رسوله هذَا الدواء نَزَلَ بِه جبرَئیسمى الشَّافی

قَّهد ملَا تُنْع و خُهتَشْد قَشَّرٍ ثُمنْ ثُومٍ مزْءاً متَأْخُذُ ج ف هتَضَع نْجِ یویطف ا  یرٍ أَورِ ملَى قَدرٍ عدق

نَۀٍ یغْمرُه و تَطْبخُه بِنَارٍ لَیه منْ سمنِ الْبقَرِ قَدر ما ینَۀٍ ثُم تَصب علَیحضُرُك ثُم تُوقد تَحتَه بِنَارٍ لَی

ه اللَّبنَ یئاً ثُم تَصب علَیقْبلَ الثُّوم شَیةً بعد أُخْرَى حتَّى لَا ه مرَّیشْرَب ذَلک السمنَ ثُم تَسقیحتَّى 

لبِنَارٍ لَیالْح تَهتَح دفَتُوق لْیب نِ ومبِالس لْتا فَعم کلُ ذَلتَفْع نُ أَینَۀٍ ویکُنِ اللَّبدقَرَةٍ حنَ بثَۀِ یضاً لَب

ه علَى یشْرَب ثُم تَعمد إِلَى عسلِ الشَّهد فَتَعصرُه منْ شَهده و تُغْلیئاً و لَا یبلَ شَقْیالْوِلَادةِ حتَّى لَا 

نَۀٍ کَما یء ثُم تَصبه علَى الثُّومِ و تُوقد تَحتَه بِنَارٍ لَ یه منَ الشَّهد شَیکُونُ فیالنَّارِ علَى حدةٍ و لَا 

تنَعص نَ الشُّونم ماهرشَرَةِ دإِلَى ع دمتَع نِ ثُماللَّب نِ ومیبِالس تُنَظِّف ماً وقّاً نَاعد قُّهتَد زِ و

یالشُّونتَرْم ثُم قُّهتَد وشٍ ونْجرْزم فُلْفُلٍ و ماهرۀَ دستَأْخُذُ خَم و لَا تَنْخَلُه یزَ و یفتُص و ثْلَ رُیهم ه

ء  یالْإِنَاء شَ یجعلُ فیح و یء و لَا رِ یبه الْغُبار و لَا شَیصیإِنَاء لَا  یصۀٍ علَى النَّارِ ثُم تَجعلُه فیخَبِ
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 ثُم الْإِنَاء نُ بِههتَد قَرٍ ونِ بمنْ سیمفَنُ فید یشَععبأَر ادمر ینَ یرٍ أَو و دوأَج وقَ فَهتا عکُلَّم ماً وو

  [1[ د مقْدار حمصۀٍ یه الْأَذَى الشَّدیبه فیصی یالساعۀِ الَّت یأْخُذُ صاحب الْعلَّۀِ فی

م یابراه: دیگو یابن بسطام م. کندینقل م ییت را ابوعتاب عبداهللا بن بسطام به تنهاین روایا

ان ین موالیل که بهتریک خانواده بزرگ و اصیاز ( ثم تمار استیم يها نوادهبن نضر که از 

م نقل کرده است و ما در آنجا در ین برایت را در شهر قزوین روایا.) ر ع بودندیحضرت ام

. کردند یان معرفیعیش ين دارو را برایم از ائمه ع که ایا در مرز بودیم یتدارك جنگ بود

جامع درمان کل  يدارو( جامع امام رضا ع تفاوت دارد يبا دارو ه است وین دارو شافیاسم ا

  .)ستیها ن يماریکل ب يکند اما برا یها را درمان میماریاز ب یلین دارو خیها است اما ا يماریب

  هیشاف يد دارویفوا

 یلیخ، ال اساي  ی،سفرونیدی، وپاتیم، سمیاوت، ام اس يبرا( فلج کهنه و نو ين دارو برایا

عالوه ( سیکهنه و تازه و آپاند) نصف صورت کج شود یعن(ی لقوه يماریب يو برا) اثر دارد

تواند  یس میآپاند. ز استفاده کنندیه نیشاف يتوانند از دارویاهدانه میبر درمان با عسل و س

سرفه  يبرا) کنند یها درد احساس م در سمت راست خود مدت يمدت دار هم باشد افراد

و کزاز و ) انه استیز دارد وآن جامع با آب رازین يگریه درمان دسرف( چه کهنه و چه تازه

و درد ) ک نوع التهاب درد ناك باشدید یشا( خار یعنیالتهاب شوکه  یعنیح یحِ الشَّوکَۀِ ریرِ

د و پادرد به سبب خلط کهنه و یشود درچشم مو برو یکه سبب م یچشم و درد گردن و التهاب

شوند  یکه کودکان به آن مبتال م یسخت يها يماریاست و ب ف شدهیکه ضع یمعده هنگام يبرا

ن عالمت یا( شود یکه زن باردار در حالت خواب دچار آن م یترس يان و برایمانند ام صب

که  يل آب زردیشود به دل یو بادکردن شکم م يکه باعث الغر یو مرض) است یجن زدگ

و ) ح به جذام شده استیآن تصراست که در  یتین روایاول( در شکم جمع شده است و جذام

زند و  یش میآن را ن يا که حشره یکس يصفرا و سودا و بلغم و برا يها همه نشانه يبرا

  .د استیزند مف یش میا مار او را نیکه عقرب  یکس يبرا
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  ن دارویداستان ا

ه خداوند به حضرت ین دارو هدیا( ع آورده است یل بر حضرت موسین دارو را جبرائیا

که فرعون یدر زمان) امبر ص استیه خدا به پیع است همانطور که مرکب هشتم هد یموس

. ب دادیها ترت آن يکشنبه برایدر روز  یجشن. ل را مسموم کندیاسرائ یم گرفت بنیتصم

اند  نوشتهها  در کتاب( ه کرد و همه غذاها را مسموم کردیته يادیز يفرعون آماده شد و غذا

به  یحضرت موس) ن زهر را درست کنندیخواست تا کشنده تراگران را جمع کرد و یکم

  .رفتند یشد به طرف مهمان یل که تعدادشان ششصد هزار نفر میاسرائ یهمراه بن

فرعون مهمانسرا داشته و اهل بذل و بخشش ( فرعون يدمِ درِ مهمانسرا یحضرت موس

د تا نزد یاشامید و نید نخورها را بازگرداند و به مردان سفارش کر ها و بچه ستاد و زنیا) بود

ن دارو نوشاند در یاز ا یسپس نزد مردم بازگشت و به هرکدام اندازه سر سوزن. شما برگردم

  .خورند یکنند و از طعام فرعون م یها امرش را مخالفت م که دانست آنیحال

دند یآماده را د يها که سفرهیسپس آرام آرام به سمت مهمانسرا حرکت کردند پس هنگام

وشع یو هارون و  یغذا شتافتند و با دست مشغول خوردن غذا شدند و فرعون موس يسو به

جز  یخواهم کس یخاص دعوت کرد و گفت م يا ل را به سفرهیاسرائ یبن نون و بزرگان بن

نکند پس خوردند تا از طعام پر شدند و فرعون مدام  ییرایمن و بزرگان مملکتم از شما پذ

  .کرد یاز سم استفاده م

ع  یموس. ع و اصحابش خارج شدند ید موسیکه غذا خوردن به اتمام رس یپس هنگام

م فرعون گفت به همه آنها هم غذا یاوردیمان را نیو بارهاها  به فرعون گفت زن و بچه

به  یم پس به آنها هم غذا داد و موسیم همانطور که شما را اکرام کردیکن یم و اکرام میده یم

  .گاه خود رفتیپا

وانمود کردند غذا  یعنیو هارون ما را مسحور کردند  یا موسیبه اصحابش گفت آ فرعون

د هر یپس جمع کن؟ خارج شدند سحر هم باطل شد یو وقت؟ قت نخوردندیخوردند و درحق
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ها با  ها بخورد تا فرق آن آن يامروز و فردا يمانده غذاید تا از باقیکس را قدرت برآن دار

ک خودش یاران نزدی یعنیاصحاب خودش  يفرعون امر کرد براو . اصحاب ما واضح شود

که گفته بودند حاضر شوند بر طعام جمع کردند و  یبدون سم آماده کنند و همه کسان یطعام

ل یگر نخوردند پس هرکس از آن طعام خورد تکه تکه شد و تحلید یخوردند و بعض یبعض

ر ین غیب فرعون هالك شدند و ارفت پس هفتاد هزار مرد و صد و شصت هزار زن از اصحا

  .رآن بودیها و غ ان و سگیاز چهارپا

که خداوند به او امر کرد تا اصحابش را از آن  يزیع تعجب کرد از آن چ یپس موس

امبر خودش ص یپ ين دارو را برایسپس خداوند ا. ه بودیکه به نام شاف ییبنوشاند دارو

  .ل نازل کردیتوسط جبرائ

  ن استینسخه دارو ا

را  يار داریو در اخت يکه در دست رس دار يا ر پوست کنده شده به اندازهیس يدارمق

: ر با قدریفرق طنج( ا قابالمه بگذاریو در ظرف . ده نشودیا کوبیز یر یلیز کن اما خیز ریر

م یا ظرف آتش مالیگ یر دیز) هم باشد یقدر ممکن است مس یاست ول یر سفالیطنج

د ته ینبا( م بپزید و با آتش مالیایرها بیآن س يز که رویبر يروشن کن سپس روغن زرد گاو

ن کار را تکرار یرها بشود و ایرها برود و روغن جذب سینکه روغن به خورد سیتا ا) ردیبگ

  ر روغن به خود جذب نکند جذب نکند و اشباع بشودیکه س یز تا وقتیکن و آنقدر روغن بر

ر آن آتش یگاو تازه زا و سپس ز ي ده شدهیر دوشید اضافه شود شیر بایش: مرحله دوم

ک مقدار ید ید آتش را خاموش کنیشود بعد از مرحله اول بایمعلوم م( دیم روشن کنیمال

ک شبانه ید هرمرحله ممکن است ید و دوباره روشن کنیزیر بریآن ش يسرد شود مجددا رو

  .راضافه شودید شیر جذب کنند بایرها شیس یتا وقت) روز طول بکشد
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آتش قرار بده  يد مومش جدا شود و بعد عسل را رویعسل اگر با موم باشد با سپس

م عسل اگر یامبر ص معتقدیپ يت دارویت و رواین روایل ایبه دل( جداگانه و بجوشان

  .نماند یاز موم آن باق يزیآن گرفته شود و چ يتا کفها) شود ینم یبجوشد سم

م روشن کن و یز و دوباره آتش مالیکه سرد شده بر يریس يکه گرم شده را رو یعسل

  .با عسل انجام بده ير کردیکه با روغن و ش يهمانکار

خوب  یعن(ی اب نرمیاهدانه آسیس) میو دو گرم و ن یس یعن(ی ده درهم:) مرحله چهارم(

فلفل ) شانزده گرم و ربع یعن(ی ز کن اما الک نکن و پنج درهمیکن و آن را تم) اب بشودیآس

تا مانند  يگذاریآتش م يز روین بریاب کن و داخل عجیرا هم آسنها یو مرزنجوش ا

  .بشود یمخلوط

شود یخته میه ریکه شاف یبه آن نرسد و در ظرف يا بادی يک ظرف قرار بده تا غباریدر 

ر جو یک ظرف قرار بده و آن را دفن کن زید چرب شود آنرا در یبا يد با روغن زرد گاویبا

شتر ماند یو هرچه ب) ستیقبل از چهل روز قابل مصرف ن( ا خاکستر به مدت چهل روزی

  .بهتر است

و اما . (ن دارو مصرف کندیک نخود از ایسخت است اندازه  يکه مبتال به درد یکس

  )روز شنبه يم برایگذار ین میشود بنابرا یا امشب تمام نمیروش استفاده آن که گو

  تینکات روا

کزاز بر اثر . ت آمده استین رواید اما در ایایکزاز بم که اسم یدیات ندیالْکُزَازِ در روا

شه است کزاز یکزاز ش یاز معان یکید یآ یکه آلوده است بوجود م يا شهیزخم شدن با ش

که  يگر کزاز تشنج است به طورید يمعنا. شود یاست که منجر به مرگ م یسخت يماریب

کند در  یدا میشود حالت تشنج پ یکه به کزاز مبتال م یها به هم فشارداده شود چون کس دندان

که جنب شد  یشخص. ش را فشار داد و مردیدندانها یعنی ]2م فَکُزَّ فَمات[یم داریدار یتیروا

  .[3[ و غسل جنابش دادند و مرد حضرت فرمود قَتَلُوه قَتَلَهم اللَّه
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سخت هم گفته  يماریارواح به ب. نهایسم و خبل و امثال ایاوت یجنزدگ یعنیللْأَرواحِ 

  :میقبال خواند یتیدر روا. شود یم

ن یهمه ا یعنی] 4منَ الْمرَّةِ الْغَالبۀِ أَو دمٍ محتَرِقٍ أَو بلْغَمٍ غَالبٍ[  الْأَرواحِ  عامۀَ هذه  إِنَ

نجا یدر ا. ا از بلغم غالب استیا از غلبه خون یغالب  يسخت از صفرا و سودا يها يماریب

  .سخت کودکان است يها يماریب ينابه مع

از علل آن آب زرد است و  یک. یقا شکم بزرگ دارندیار الغر در آفریبس يها السلِّ بچه

شود شکم پرآب و سفت و  یارد و باعث میکه آب م يکبد. است يروس کبدیس يماریآن ب

  .سخت شود

ضالْم نْدمضیع است فرعون دست و دلباز ات آمده یدر روا. مهمانسرا است يف به معنایف

ن خاطر خداوند به او مهلت یبه هم. دیبر یاطعام مردم سر م يسه گوسفند را برا يبود روز

غرق شدن او در  ين کار را کنار بگذارد که بعد از آن ماجرایطان باعث شد اینکه شیداد تا ا

  .ش آمدیل پین

هست که بعدا عرض  ییها يزه کاریخواهد و ریزمان م یلین دارو خیدرست کردن ا

کند مشکل روغن است چون  یررا جذب میرخوب شیدارد س یدرد سر و سخت یلیکنم خیم

ن اضافه کردن یکند بنظرم درح ید جذب میزیر بریکند اما هرچقدر ش یر روغن را جذب نمیس

  .د هم زده هم بشودیر بایروغن و ش

ر تازه زا یش. د از بقر تازه زا باشدیر بایش یعنیلْوِلَادةِ ثَۀِ ایضاً لَبنَ بقَرَةٍ حدیکُنِ اللَّبنُ أَیو لْ

ده و هفت ییباشد که تازه زا ير گاوینکه مراد شیا ایاحتمال دارد مراد آغوز باشد ی؟ چ یعنی

ک هفته بعد از یشتر در اصطالح تا یب. دن نگذشته باشدییشتر از زایتا ده روز بیا نهایروز 

گر تازه زا یک هفته دیده بعد از ییکه تازه زا یمانند خانمشود  یمان تازه زا اطالق میزا

  )شودیمحسوب نم

  .124ي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]
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  .68ص 3ج، هیط اسالمی، نیکلی، کاف [2]

  .68ص 3ج، هیط اسالمی، نیکلی، کاف [3]

  .110صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [4]
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  95/02/18 بن عمران ع یه موسیشاف يادامه دارو 128

ت یدر روا. بن عمران ع است یه موسیشاف يدارو یعنیصحبت راجع به مرکب هفتم 

  ؟ستیچ "يک مقداری"مراد از ي. ک مقداریر پوست گرفته شده ید سیفرما یم

لو باشد اما در آخر یتواند صد ک یز میلو باشد و نیک کیتواند  یم) ]1تَأْخُذُ جزْءاً[( جزء

ر مقدار ید سین بایاهدانه ده درهم و مرزنجوش و فلفل پنج درهم بنابراید سیفرما یم تیروا

  ؟ر استیچه مقدار س ياهدانه و مرزنجوش و فلفل براین اندازه از سیا. داشته باشد ینیمع

امبر ص یپ ياست که در دارو يا شود همان اندازه یات وارد میدر روا یکلمه جزء وقت

ه یشاف ين در مورد دارویلو و هفتصد گرم است بنابرایک کیر یآمده است در آنجا آمده س

ر الزم یلو و هفتصد گرم سیک کیاهدانه و پنج گرم فلفل و مرزنجوش یهر ده درهم س يبرا

ست یصدو بیر سیلو سیهفده ک يمثال برا. زان دارو حفظ شودید در هر مین نسبت بایا. است

  .از استیرزنجوش ناهدانه و صدو هفتادگرم فلفل و میو پنج گرم س

ها  ن اندازه در کتابیدارد ممکن است ا یاندازه مشخص يعند ي مانند کلمه یجزء در عرب

 يت دارویاست که در روا يا دارد و آن اندازه يا ک اندازهیات یذکر شده باشد اما در روا

  .امبر ص آمده استیپ

ز است و یر یلیبهتر است اما خ یلیباشد خ یرکوهیرهمدان است واگر سیر سین سیبهتر

  .کندیت میسخت است و دست را اذ یلیپوست کندن آن خ

  هیشاف يروش استفاده از دارو

مسلط باشد به روش استفاده  یاگر کس. ه استیشاف يروش استفاده از دارو يبحث بعد

 یرا ندارند کس یدگیچین پیه داروها ایاست چون بق یخوب یبِ اسالمیطب، هیشاف ياز دارو

ن مهارت با یا. ز مهارت داردیگر نید ين دارو مهارت داشته باشد در داروهایکه در ا

  .دیآ یممارست در درمان بدست م
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[هذه اءوخَۀُ الدنُس ف هتَضَع و قَّهد ملَا تُنْع و خُهتَشْد قَشَّرٍ ثُمنْ ثُومٍ مزْءاً منْجِ ی] تَأْخُذُ جرٍ یط

ف رٍ یأَودا  قرِ ملَى قَدبِنَارٍ لَیع تَهتَح دتُوق ثُم ضُرُكلَیحع بتَص ا ینَۀٍ ثُمم رقَرِ قَدنِ الْبمنْ سم ه

وم قْبلَ الثُّیه مرَّةً بعد أُخْرَى حتَّى لَا یشْرَب ذَلک السمنَ ثُم تَسقینَۀٍ حتَّى یغْمرُه و تَطْبخُه بِنَارٍ لَی

کُنِ ینَۀٍ و تَفْعلُ ذَلک ما فَعلْت بِالسمنِ و لْیب فَتُوقد تَحتَه بِنَارٍ لَیه اللَّبنَ الْحلیئاً ثُم تَصب علَیشَ

إِلَى عسلِ الشَّهد  شْرَب ثُم تَعمدیئاً و لَا یقْبلَ شَیثَۀِ الْوِلَادةِ حتَّى لَا یضاً لَبنَ بقَرَةٍ حدیاللَّبنُ أَ

تُغْل و هدنْ شَهم رُهصلَا یفَتَع ةٍ ودلَى حلَى النَّارِ عع یهشَیکُونُ ف دنَ الشَّهم لَى  یهع هبتَص ثُم ء

زِ یإِلَى عشَرَةِ دراهم منَ الشُّون نَۀٍ کَما صنَعت بِالسمنِ و اللَّبنِ ثُم تَعمدیالثُّومِ و تُوقد تَحتَه بِنَارٍ لَ

الشُّون تُنَظِّف ماً وقّاً نَاعد قُّهتَد یو قُّهتَد وشٍ ونْجرْزم فُلْفُلٍ و ماهرۀَ دستَأْخُذُ خَم و لَا تَنْخَلُه زَ و

تَرْم یثُم یفتُص و ثْلَ خَبِیهم یرُه لَى النَّارِ ثُمۀٍ عصف لُهعلَا  یتَج یإِنَاءلَا شَیص و ارالْغُب هلَا  یب و ء

نَ یرٍ أَو رماد أَربعیشَع یدفَنُ فیء منْ سمنِ بقَرٍ و تَدهنُ بِه الْإِنَاء ثُم  یالْإِنَاء شَ یجعلُ فیح و یرِ

د یه الْأَذَى الشَّدیبه فیصی یالساعۀِ الَّت یصاحب الْعلَّۀِ ف أْخُذُیوماً و کُلَّما عتقَ فَهو أَجود و ی

 ورٌ فَهشَه اءوذَا الدلَى هۀٍ قَالَ فَإِذَا أَتَى عصمح ارقْدیممج انِ الضِّرْسِ ونْ ضَرَبم ا ینْفَعیعِ م ثُور

د للْحمى یه شَهرَانِ فَهو جیقِ مقْدار نصف جوزةٍ و إِذَا أَتَى علَیالرِّأْخُذَه علَى یمنَ الْبلْغَمِ بعد أَنْ 

نِ یالْع یۀٌ لهضْمِ الطَّعامِ و کُلِّ داء فیأْخُذُ منْه عنْد منَامه مقْدار نصف جوزةٍ و هو غَایالنَّافضِ 

کُونُ یجانِ کُلِّ داء ید منَ الْمرَّةِ الصفْرَاء و الْبلْغَمِ الْمحتَرِقِ و هیأَشْهرٍ فَهو جه ثَلَاثَۀُ یفَإِذَا أَتَى علَ

 فْرَاءنَ الصلَى الرِّیمع لَیأْخُذُهیقِ فَإِذَا أَتَى عج ورٍ فَهۀُ أَشْهعبأَر ۀِ یهنَ الظُّلْمم یدیکُونُ ف یالْع نِ و

شَى ی يالنَّفَسِ الَّذلَ إِذَا مبِاللَّیأْخُذُ الرَّج لَیأْخُذُهإِذَا أَتَى ع و رٍ یلِ إِذَا نَامۀُ أَشْهسخَم ؤْخَذُ یه

 نُ خَلٍّ وهد جٍ أَونَفْسنُ بهید نِ وهبِالد افۀٍ تُدسدع فصن اءوذَا الدنْ هیؤْخَذُ م طُ بِهعس

احلَصطْبِقِ فَإِذَا أَتَى عاعِ الْمدالص رٍ یبتَّۀُ أَشْهس ۀٍ یهسدع رقَد نْهیؤْخَذُ م باحص طُ بِهعس

یالشَّقجِ فنَفْسیقَۀِ بِالْب بِ الَّذانيالْج لَى الرِّیفع کذَل لَّۀُ والْع لَیهإِذَا أَتَى ع ارِ ولِ النَّهنْ أَویقِ مه 

ها بِدهنِ ورد مثْلَ الْعدسۀِ منْ أَولِ یقَطَّرُ فیالْأُذُنِ  یکُونُ فی يحِ الَّذینْفَع منَ الرِّیسبعۀُ أَشْهرٍ 

خَاف منْه الْآکلَۀُ ی يالْمرَّةِ الصفْرَاء و الداء الَّذ  نْفَع منَیۀُ أَشْهرٍ یه ثَمانیالنَّهارِ إِذَا نَام و إِذَا أَتَى علَ
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قِ مع طُلُوعِ الشَّمسِ و إِذَا یدهنٍ شئْت و تَصنَع الدواء و ذَلک علَى الرِّ يشْرَب بِماء و تَدهنُ بِأَی

الْمنَامِ و الْوجلِ و  یانِ فیهذَنْفَع بِإِذْنِ اللَّه منَ السدرِ و کَثْرَةِ النَّومِ و الْیه تسعۀُ أَشْهرٍ یأَتَى علَ

ؤْخَذُ منْه یقِ بِالْبلْبلَۀِ و الْحمى الْباطنَۀِ و اخْتلَاط الْعقْلِ یؤْخَذُ بِدهنِ بِزْرِ الْفُجلِ علَى الرِّیالْفَزَعِ 

ب ۀِ بِخَلٍّ وسدثْلُ الْعیاضِ العیملَى  ضِین [الْبع هإِذَا  يقِ بِأَیالرِّ] تَشْرَب و کنَامم نْدع ئْتش هجو

أَخَذَ صاحبها بِالْفَزِعِ و الْوسواسِ  ینْفَع منَ الْمرَّةِ السوداء الَّتیه أَحد عشَرَ شَهراً فَإِنَّه یأَتَى علَ

 و درنِ الْوهۀِ بِدصمالْح رلَى الرِّیقَدع هۀِ یشْرَبصمرِ الْحبِغَیقِ بِقَد هنَامم نْدع هإِذَا یشْرَب نٍ وهرِ د

أْخُذُ منْه قَدر یقِ بِماء الْمرْزنْجوشِ یث و الْعتینْفَع منَ الْفَالجِ الْحدیه اثْنَا عشَرَ شَهراً یأَتَى علَ

 ۀٍ وصملَیحنُ رِجهبِالزَّید الْیه و ت و کثْلَ ذَلنَ الْقَابِلَۀِ مم و هنَامم نْدلْحِ عیمتَمیح  نَ الْخَلِّ وم

 و کمالس قْلِ والْب نِ وا یاللَّبم کبِذَل میطْع 2[ شَاء]  

ن ینکه بتوان از ایا خاکستر تا اید در جو ین دارو را چهل روز دفن کنید ایفرمایاول م

ندارد و  ين است که اگر قبل از چهل روز از دفن خارج شود اثریظاهر ا. دارو استفاده کرد

  .بهتر است) شتر بگذردیاز زمان دفن آن ب یعن(ی تر بشود هرچه کهنه

ن یک نخود است بنابرای ي ه اندازهیشاف يکند که مقدار مصرف دارو یم انیب یقانون کل

 یک نخود است ولیح نکرده باشد مقدار مصرف یت به مقدار مصرف تصریکه روا ییجا

ت یکه تا بحال در روا یامراض يبرا یشود ول یاد میم خواند در موارد مختلف کم و زیخواه

  .ک نخود استیذکر شده است به مقدار 

  ک ماههیه یشاف

که همراه با  يدندان درد يگر از دفن دارو بگذرد برایک ماه دیاگر بعد از چهل روز 

کل  يز برایو ن. شود ینم يشامل هر دندان درد. د استین رگ است مفضربان و زد

و امثال  یحالیبی، الیخیبی، کند ذهنی، که مترتب است بر غلبه بلغم مانند فراموش ییهایماریب

  .مقدار مصرف آن نصف گردو صبح ناشتا است. د استینها مفیا

  ه دوماههیشاف
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تب و لرز  يک هم برایمرکب ( د استیتب و لرز مف ياگر دو ماه از دفن دارو بگذرد برا

 ين دارو برایه دو ماهه بهتریشاف. موقع خواب اندازه نصف گردو مصرف کند) خوب است

که در چشم به وجود  یبهجت يکه در چشم است برا يماریهر ب يهضم غذا است و برا

ه دارند یشود قوز قرن یا پاره میه چشمشان نازك یکه شبک يافراد يبرا. (د استید مفیآ یم

  )ستیوند نیبه پ يازید است و نیمف

  ه سه ماههیشاف

 یعنیبلغم سوخته  يد است و برایغلبه صفرا مف يه بگذرد برایاگر سه ماه از دفن شاف

موقع ناشتا خورده . د استیکه مترتب بر صفرا هستند مف ییها يماریب یبلغم سبز رنگ و تمام

  .ک نخود استی یعنیه یاست همان اندازه پان نکرده یمع يو چون مقدار. شود

  ه چهارماههیشاف

نفس موقع  یتنگ يچشم خوب است و برا يتار يه بگذرد برایاگر چهار ماه از دفن شاف

ن نشده یچون مقدار مصرف مع. د استیمف) کرونر قلب است یگرفتگ ي ن نشانهیا( راه رفتن

ز یران یقبل يماهها يهایماریکه بگذرد بهرماه ( ک نخود در شب استفاده کندیاست به اندازه 

ن است که ید هرچه کهنه تر شود بهتر است بهتر بودن به ایفرمایکند چون میدرمان م

  .)کرده استیدرمان کند عالوه برآنچه قبال درمان م يشتریب يهایماریب

  ه پنج ماههیشاف

ا با روغن یشه ه بگذرد اندازه نصف عدس از دارو با روغن بنفیاگر پنج ماه از دفن شاف

  .د استیشود مف یکه خوب نم یرنیگیگرن دارد میکه م یکس يبرا. گل مصرف بشود

 ییدم جایشود ندیخل باشد روغن سرکه م ي ت نسخهیاگر در روا. جل معرب گل است

. پروستات روغن جل آمده بود يماریراجع به ب. ف داردیند احتمال تصحیروغن سرکه بگو

بعد از . مراد از گل هم گل سرخ است. کنجد است یعنید جل مخفف جلجالن یگویم ینیکل

پنج ماهه به اندازه  ي هیشاف يهربار مصرف دارو يبرا. خورده شود، حل شدن در روغن
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. ده شودیچک ینیا سه قطره روغن بنفشه حل شود و همه آن در بینصف عدس در دو 

گرن یکنجد هم مراد باشد چون درمان شاخص سر درد و م یعنیاحتمال دارد روغن جلجالن 

  .ده شودید چکیبا ینیوسته در هر دو بیبه شکل پ. است

  ه شش ماههیشاف

 یعنیقه دارد یکه شق یکس يک عدس برایه بگذرد به اندازه یاگر شش ماه از دفن شاف

نه هر دو کند بچکاند یکه درد م یسمت ینیدر سوراخ ب. کندیا چپ درد میراست ، نصف سر

  .د باشدیموقع ناشتا در اول روز با. سوراخ

  ه هفت ماههیشاف

) صدا و وزوز گوش یعن(ی که درگوش است يباد ياگر هفت ماه از دفن بگذرد برا

ک عدس در یبا روغن گل سرخ اندازه . باد است يدر گوش آنها صدا یبعض. خوب است

  .اول روز و در موقع خواب استفاده شود

  ه هشت ماههیشاف

با آب . د استیخُره مف يماریب يغلبه صفرا خوب است و برا ياگر هشت ماه بگذرد برا

 یکه مشکل دارد همان پا را روغن مال يهم شود هر پا و عضو یخورده شود و روغن مال

  .موقع ناشتا هنگام طلوع آفتاب باشد. دیمحل خره قرار بده يکند دارو را هم رو

د یدارند اول با یابتیکه زخم د یکسان. لبه صفرا استد استفاده شودکه خره معلول غیشا

د با آب خورده شود و هم یبا یعنیآن قرار بدهند  يه را رویشاف يکنند بعد دارو یروغن مال

  .گذاشته شود یابتیا زخم دیمحل خوره  يد دارو رویشود وهم با یروغن مال

د و یر شدیغ يصفرا ه سه ماهه هم درمان صفرا ذکر شد اما چونیدرست است که در شاف

د یشد يه هشت ماهه درمان صفرایدارد شاف یم و غلبه صفرا هم مراتبید داریشد يصفرا

شود ممکن است با یشخص با صفرا بر هم حل نم يموارد صفرا یدر برخ یحت. کند یم

  شود یه هشت ماهه درمان میز درمان نشود اما با شافیه سه ماهه نیشاف يدارو
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  ه نه ماههیشاف

داند چه  یکه نم يو خمار یجیگ یعنی ییان گویهذ يه بگذرد برایماه از دفن شاف اگر نه

د یدن در خواب مفیدرخواب و ترس و پر ییان گویو هذ یاد خوابید و زیگویکند و چه میم

د حداقل یروغن با. ک عدس با روغن تخم ترب موقع صبح ناشتا خورده شودیاندازه . است

ه در یشاف. ز همراه روغن خورده شودیو هنگام خواب ن. باشد يک قاشق غذاخوریاندازه 

  .کند ینم یا نه فرقیروغن حل شود 

  ه ده ماههیشاف

که  یکسان: کند یان میصفرا را ب يها د است نشانهیسودا و صفرا مف ياگر ده ماه بگذرد برا

دارند  یث قلبیو حد یث نفس و دائم الفکر است کالم قلبیشوند حد یدچار وسوسه صدر م

  .تمرکز ندارند یعنیندارد  یهستند و عقل چندان یو گرگرفتگ یو دچار تب باطن

سرکه . تخم مرغ مصرف شود يدیسرکه و سف یعنیک عدس با سس ی ي ه به اندازهیشاف

موقع ناشتا شب هم . باشند يک قاشق غذاخوریهرکدام حداقل  يو تخم مرغ به اندازه مساو

سس فقط در صبح ناشتا . ا بدون آن مصرف کندیه با سس در شب به هرنحو چ. موقع خواب

  الزم است

  ازده ماههیه یشاف

که  یکس) کند یان میها را ب ينشانه سوداو( سودا خوب است يازده ماه بگذرد برایاگر 

ک نخود با روغن گل یبه اندازه . دن دارد و دچار وسواس استیترس دارد و از خواب پر

  .ک نخود بدون روغن بخوردیسرخ موقع صبح ناشتا و شب موقع خواب اندازه 

  ه دوازده ماههیشاف

د است فلج شامل ام اس و یفلج کهنه و تازه مف يه بگذرد برایاگر دوازده ماه از دفن شاف

ک ی شود با آب مرزنجوش اندازه یال اس و فلج کودکان هم م يا و یسفرونیو د یوپاتیم

ن کار بکند از سرکه و ینخود پاها را روغن و نمک بمالد و موقع خواب امروز و فردا هم هم
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تواند مصرف  یز کند و بعد از دوره درمان هرچه بخواهد میپره یجات و ماهیات سبزیلبن

  .کند

  .126ي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]

  .125ي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [2]
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  95/02/19 هیشاف يادامه بحث دارو 129

ه یبه شاف. ا همان مرکب هفت استیبن عمران ع  یموس ي هیشاف يصحبت راجع به دارو

  .میدیزده ماهه رسیس

عبث ء و  یرِ شَیلَۀِ و الضَّحک منْ غَینْفَع منَ الدبیه ثَلَاثَۀَ عشَرَ شَهراً فَإِنَّه یو إِذَا أَتَى علَ

حلِ بِلیالرَّج هیت ۀِ وصمالْح رقَد نْهیؤْخَذُ م ذَابِ والس اءبِم افلِ اللَّیدنْ أَوم إِذَا أَتَى یشْرَب لِ و

دقُّ ثُم یذَنْجانِ فَؤْخَذُ بذْر الْبایسماً  ینْفَع منَ السمومِ کُلِّها و إِنْ کَانَ سقیه أَربعۀَ عشَرَ شَهراً یعلَ

نِ أَو ثَلَاثَ مرَّات یشْرَب منْ هذَا الدواء قَدر الْحمصۀِ مرَّةً أَو مرَّتَیصفَّى و یغْلَى علَى النَّارِ ثُم ی

ه خَمسۀَ یالسحرِ و إِذَا أَتَى علَ شْرَبه عنْدیتَجاوز أَربع مرَّات و لْیأَو أَربع مرَّات بِماء فَاترٍ و لَا 

 راً فَإِنَّهشَرَ شَهاحِ یعوالْأَر ةِ ورِدالْإِب ۀِ وامالْح رِ وحنَ السم ینْفَع قَۀٍ ونْدب فصن رقَد نْهؤْخَذُ م

راً و یطْعم طَعاماً کَثیلَۀٍ و منَ الْغَد حتَّى یلَ یشْرَب فیشْرَبه إِذَا أَخَذَ مضْجعه و لَا یغْلَى بِتَمرٍ و ی

ومه أَو منْ یث منْ یداف بِماء الْمطَرِ مطَرِ حدیؤْخَذُ نصف عدسۀٍ فَیه ستَّۀَ عشَرَ شَهراً یإِذَا أَتَى علَ

امٍ فَإِنْ یۀً و عنْد منَامه أَربعۀَ أَیث غُدوةً و عشیدقِ و الْحیکْحلُ صاحب الْعمى الْعتیلَته أَو برْد فَیلَ

انإِلَّا فَثَم رِئَ ویۀَ أَیب اهلَا أَر تَّى یامٍ وانَ حلُغُ الثَّملَیبإِذَا أَتَى ع لَّ وج زَّ وع رَأَ بِإِذْنِ اللَّهۀَ یبعبس ه

ؤْخَذُ یلَّه عزَّ و جلَّ منَ الْجذَامِ بِدهنِ الْأَکَارِعِ أَکَارِعِ الْبقَرِ لَا أَکَارِعِ الْغَنَمِ نْفَع بِإِذْنِ الیعشَرَ شَهراً 

دلَک یؤْخَذُ منْه قَدر حبۀٍ فَتَدهنُ بِه جسدك یقِ و ینْفَع عنْد الْمنَامِ و علَى الرِّیمنْه قَدر بنْدقَۀٍ 

تُونِ أَو بِدهنِ الْورد و یت الزَّیت زیسعطُ بِه بِدهنِ الزَّیلٌ فَیء قَل یؤْخَذُ منْه شَیداً و یشَددلْکاً 

ف کیذَل ارِ فرِ النَّهلَ یآخإِذَا أَتَى ع امِ ومیالْحانثَم راً یهشَرَ شَهیۀَ عنَ الْبالَى متَع بِإِذْنِ اللَّه قِ نْفَعه

إِلَّا أَنْ ی يالَّذ رَصلُ الْبفَیشَاک هعضویشْرِطَ م ى ومید ۀٍ وصمح ارقْدم اءونَ الدیؤْخَذُ م عقَى مس

د مع ذَلک یسعطُ منْه بِمقْدارٍ جیسقَى بعد الْفَجرِ و یدهنِ الْبنْدقِ أَو دهنِ لَوزٍ مرٍّ أَو دهنِ صنَوبرٍ 

 نِ وهلَا یالد لْحِ قَالَ والْم عم هدسج بِه لُکیدغوِیأَنْ تُغَ ینْبالْأَد هذا یرَ ههضْعو ا وهدنْ حۀَ ع

یالَّت  لَم و بِه فخُول إِنْ خَالَف أَنَّها لکْرُهذ مبِشَیتَقَد عإِذَا  ینْتَف و نْهم لَءراً یأَتَى عشَرَ شَهۀَ ععست ه

سقَى یؤْخَذُ منَ الْحنْظَلَۀِ قَدر حبۀٍ فَیخْرِج ماءه و یعصرُه و یؤْخَذُ حب الرُّمانِ الرُّمانِ الْحلْوِ فَی
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النِّس وِ وهنَ السیمتى الْعمالْح تَرِقِ وحلْغَمِ الْمالْب قَۀِ یانِ ودالْح لَى الرِّیوإِذَا یثَۀِ ع و ارح اءقِ بِم

جعلُ معه یخْرَج ماؤُه فَینْقَع بِماء الْکُنْدرِ ثُم ینْفَع بِإِذْنِ اللَّه منَ الصممِ یه عشْرُونَ شَهراً یأَتَى علَ

ۀِ اللَّطسدثْلَ الْعیمف هبیفَۀِ فَتَص  ۀِ وسدثْلِ الْعبِم اءالْم کبِذَل نَ الْغَدطَ معإِلَّا أُس و عمفَإِنْ س هأُذُن

ؤْخَذُ حب الْعنَبِ یافُوخه منْ فَضْلِ السعوط و الْمبرْسم إِذَا ثَقُلَ بِه و طَالَ لسانُه یصب علَى 

 ضِ ثُمامیالْحرْسبقَى الْمس فَإِنَّه اءوذَا الدبِه یم و بِه عینْتَف و دوتَقَ کَانَ أَجا عکُلَّم و نْهع خَفَّف

  [1[ ؤْخَذُ منْه الْأَقَلی

  زده ماههیه سیشاف

  .د استیله مفیدب يه بگذرد برایزده ماه از دفن شافیاگر س

  لهیدب يمعنا

که داخل  یباشد از ورم يگریز دیرد چس باشد و احتمال دایله آپاندیاحتمال دارد دب

ا یماند  یزنده م یده بشود کشنده است و صاحب آن کمتر زمانیکه اگر ترک یورم. شکم است

که با محاسن خود  یدن بدون سبب و کسیخند يوبرا. باشد یست آب انگلید مراد کیشا

نخود در آب سداب ک یبه اندازه . است یو روان یروح يهایماریب يشتر برایب. کند یم يباز

  .حل کند و در اول شب بنوشد

  ه چهارده ماههیشاف

در . د استیتمام سموم و انواع زهرها مف يه بگذرد برایاگر چهارده ماه از دفن شاف

د یمقدار صدق است شا( زهر داده باشند تخم بادمجان یاگر به شخص. قت پاد زهر استیحق

آتش بجوشاند سپس صاف  يسپس رواب کند یرا آس) باشد یکاف يک قاشق غذاخوری

ک ی ي ده شود به اندازهیا چهار مرتبه با آب ولرم نوشیا سه و یا دو یک مرتبه یشود و در 

  .ز بنوشدیو موقع سحر ن. شتر نشودیچهار مرتبه ب. نخود

  ه پانزده ماههیشاف
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لط خ يوبرا. د استیسحر و باطل کردن سحر مف يه بگذرد برایاگر پانزده ماه از دفن شاف

ا یسخت  يها يماریب يبدن و برا يدست و پا و سرد يمفصل و سرد ينارس و سرد

نصف فندق  ي به اندازه. د استیکه ازطرف ارواح و از طرف جن باشد مف ییها يماریب

د آب هم یآمده شا یقلیچون کلمه ( کنند و بجوشانند یبا خرما قاط یعنیبجوشانند با خرما 

و موقع خواب و .) د حرام شودیست چون شایاز خطر ن یخالالبته آب . د اضافه شودیبا

  .صبح بعد از غذا بنوشد

  ه شانزده ماههیشاف

باران  یعن) یسه چهار قطره( اگر شانزده ماه بگذرد اندازه نصف عدس در آب باران تازه

ا تازه دارد یکهنه  يکه کور یا برف حل کند و کسیا در آب تگرگ یشب آن روز یا دیامروز 

نا شدند و یجه گرفتند پنج نفر آوردند و هر پنج نفر بیاز آلمان نت يا ک عده. (یبکشدسرمه 

اول صبح و اول شب و موقع خواب به مدت : سه مرتبه در روز) زنگ زدند تشکر کردند

کنم به هشت  یاگر خوب نشد هشت روز سرمه بکشد فکر نم. چهار شبانه روز مصرف کند

  .شود یبرطرف م يکورقبل از هشت روز  یعنیروز بکشد 

. دیاید صبرکنند تا باران بیست بایاگر باران ن. کنند یهشت شب درست م يک بار برای

ست و چهار یهشت روز ب يبرا یعن. یک نصف عدس الزم استیدن یهربار سرمه کش يبرا

د مراد هشت روز پشت سرهم نباشد و هرموقع باران آمد سرمه بکشد تا یشا. شود یعدس م

  .ن روزها آب باران تازه مصرف کندیاز ا نیهر روز ا

  ه هفده ماههیشاف

ک فندق باروغن ی ي به اندازه. د استیجذام مف يه بگذرد برایاگر هفده ماه از دفن شاف

محل جذام محکم  يک دانه گندم را رویو اندازه . پاچه گاو موقع خواب و ناشتا مصرف کند

تون و روغن گل یاز دارو را با روغن زک مقدار اندك یبمالد و در آخر روز و در حمام 

  .زندیبر ینیسرخ در ب
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دارد و  یکیجذام چون عامل ژنت. مشخص شده است ینیختن روغن دربیر يزمان و جا

مرتب انجام دهند . کندیجاد میدر سر ا یلیک تعدی ینیختن در بیژن آن در سر قرار دارد ر

  .تا خوب شود

  ه هجده ماههیشاف

است خوب است تفاوت آن  یسیه پیبهق که شب يه بگذرد برایشافاگر هجده ماه از دفن 

آب  یغ بزنیاما اگر در موضع برص ت( دیآ یبهق خون در م يرو یغ بزنین است که اگر تیدر ا

 ا روغن درخت سنوبریا روغن بادام تلخ یک نخود با روغن فندق یبه اندازه ) دیآ ید میسف

ک دانه گندم با یو اندازه ی. نوش یاز طلوع فجر مبعد ) ه قلب داردیشب ییکه برگها یدرخت(

  .زیبر ینیهمان روغن مصرف شده در ب

مراد محل . (به هراه نمک بدن را چرب کنها  از روغن یکین دارو و یو با ا) کار سوم(

ن به یدن نفرمودند بنابرایمال يدارو را برا ي د هم مراد کل بدن باشد و اندازهیشا، بهق است

  .)تاز اسیمقدار ن

چون اگر  یکه مطرح شد تخلف کن يا که مطرح شد و گونه ییها ست از اندازهیو سزاوار ن

  .کند یمخالفت شود دارو هم مخالفت م

  ه نوزده ماههیشاف

به ( نیریانار ش ي ک دانه انار با آب دانهیبه اندازه ، ه بگذردیاگر نوزده ماه از دفن شاف

ک دانه گندم ی ي هندوانه ابوجهل به اندازه و باي) ک قاشق غذاخوریمقدار صدق حد اقل 

که فراموش کار است و بلغم سوخته و تب کهنه و  یدر موقع صبح ناشتا با آب گرم به کس

  .تازه دارد بده

  ست ماههیه بیشاف

ک عدس متوسط در یبه اندازه . د استیمف يکر يه بگذرد برایست ماه از دفن شافیاگر ب

سانده شود یخ ییکندر به تنها( سانده شدهیب تا صبح خک شیکه در آن کندر به مدت  یآب
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که ناشنوا  یحل کن و در گوش کس) ه را به آن اضافه کنندیبعد صاف شود و بعد دارو شاف

مانده آن یز و از باقیهم بر ینینکار را بکن و در بیبرنگشت فردا هم ا ییاگر شنوا. زیهست بر

ن شود و زبان یکه سنگید است زمانیبرسام هم مف يماریب يبرا. ز بمالیمالج سر ن يرو

ه را با آب یشاف يدارو) شودیرد زبان آن خارج میکه برسام بگ یکس( مار بلند شودیشخص ب

  .کند یاو کم م يماریب ینید است و از سنگیاو مف يبرا. که برسام دارد بده یغوره به کس

  ست ماهیشتر از بیه بیشاف

ک یشود یک فندق باشد میشتر بماند بهتر است و کمتر استفاده شود مثال اگر یوهرچه ب

  .نخود

  .127ي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [1]
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  95/02/21 ت مویتقو يدارو –ها  معتدل کننده –ه یمزاج پا –طبائع چهارگانه  130

م تمام ین بحث است چون اعتقاد داریمهمتر یع چهارگانه در طب اسالمیبحث طبا

ها و  است که تسلط به آن یب کامل کسیگردد و طب ین طبائع چهارگانه برمیها به هم يماریب

  .ها داشته باشد ها و درمان آن آثارآن

طبائع  یزائ يماریم جنبه بیدرباره طبائع در جلد اول هم بحث شد اما آنچه قبال خواند

  .شود یها صحبت م طبائع و درمان آن يها نشانه ي نجا دربارهیاست اما درا

طبائع چهارگانه او و چهار خلط بدن او در حالت  یت آمده است که انسان تا وقتیدر روا

دهد که مسئله طبائع چهارگانه چقدر  ین نشان میا. باشد سالمت است يتعادل و تساو

  .ت داردیاهم

ه یه را ریکه قلب را قلب و ر ییزهایل دهنده بدن از همان چهارخلط است چیمواد تشک

باشد حالت اعتدال  ياگر طبائع مساو. ن طبائع چهارگانه استیهم، و مغز را مغزکرده است

 یعیا کمتر بشود بدن از حالت طبیشتر یب یکیاست اما اگر  ین حالت سالمتیاست و باالتر

 يمارینوع ب، خلط یا کمی يادیو بمقدار شدت ز. است يمارین سبب بیشود و ا یخارج م

  .شود یمشخص م

  هیپا مزاج

مزاج غالب  يه به معنایمزاج پا. میاختالف دار یه با طب سنتیمزاج پا يان معنایدر ب

در  ینوعا مردم در غلبه خون هستند از پانزده تا چهل سالگ یمثال تا پانزده سالگ. است

است چون صفرا تند  يرومندین يها ها سال ن سالین جهت ایسلطه صفرا خواهند بود به هم

  .ن حالت قدرت وتوان استیها در باالتر ن سالیدر از است بدن یو ت

. اکثر مردم درغلبه سودا هستند یتا شصت سالگ یا پنجاه سالگی یاما ازچهل سالگ

ستند اهل سفارش کردن هستند چون سودا سبب یاهل شتاب ن. و وقار دارند ینیحالت سنگ

  .شود یو وقار و تدبر و موعظه م ینیحکمت و سنگ
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  .ه استین مزاج پایا. بعد انسان در سلطه بلغم استبه  یاز شصت سالگ

ه ید مزاج پایگو یکند و م یکند شخص نگاه م یفرق م یه در طب سنتیمزاج پا ياما معنا

سن  ياست و مقتضا یست بلکه مزاج مزاج فعلینطور نیا. او سودا است اما االن صفرا دارد

  .است

اگر آن ، سن او است ياست که مقتضا یآن مزاج ي غلبه، ماریاحتمال اول ما دربرابر ب

  .ستیآن چ یم که غلبه فعلیکن یم ینباشد بررس

  .مطرح باشد یکنم در طب سنت یاست و فکرنم ییمسئله تعادل مطلب روا

 يزین چیع را بشناسند و اید طباین حرف بایا يک چهارم باشد و براید یبا یهر طبع

  .ا نهیک چهارم هست ید هرکدام یبگوتواند  یص آن عاجز است و نمیاست که بشر در تشخ

گر در سلطه او نخواهد بود یا بلغم باشد دیصفراست هرچند در سن دم  یمزاج فعل یوقت

که در طب  ییبه معنا( هیر پایه و غینصورت مزاج پایاو و در ا یشود مزاج فعل یو همان م

  .ندارد) است یسنت

ن است که یعرض ما ا. اند ینین چنیت مردم این است که اغلبیا يات به معنایه در روایپا

. دیگو یص میکند بلکه روحساب تشخ یه را مطرح نمیحساب سن مزاج پا يرو یطب سنت

ست من ین نیچن یم بنابر سن است اما در طب سنتییگو یه میمزاج پا يکه ما برا یماتیتقس

صحبت  یشدند ما از طب سنت یو اسالم یسنتی، د در طب سنتیاطباء جد. ام قانون را خوانده

  .میکن یم

مانند آنچه که . د دارندیه با ما اختالف شدیدر مسئله مزاج پا یاطباء در طب سنت

از طبائع  یکیها اعضاء بدن را به  آن. م بدن به تفاوت مزاج اعضاء دارندیتقس ي درباره

دست صفرا است ، پا بلغم است، ند سر سودا استیگو یکنند مثال م یم يبند میچهارگانه تقس

دو نفر متفق القول در  ین جهت در طب سنتیم به همیندار يزین چیک چنیکه ما یدرحال

ص مزاج ندارند یدر تشخ یمشخص يها چون مالك. دیکن یدا نمیک شخص پیص مزاج یتشخ
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ماند  یانسان م. شود یج میص مزاج دارند که انسان گیدر تشخ يا دهیچیپ يزهایک چیبلکه 

ات است اگر طب یکه مهم است روا یآن. ا صفرا استیکه باالخره طبع شخص مثال سوداست 

  .شودیات میباشد راجح روا یست اما اگر تفاوتین ید مشکلیگویهم آنها را م یسنت

  طبع ي سلطه يمعنا

غلبه  يا به معنایآ؟ ستیآن چ يا سودا است معنایم شخص در سلطه دم ییگو یکه میزمان

که تا  یشخص یعنیدم است  ي انسان در سلطه. آن غلبه نباشد يممکن است معنا؟ است

ن است که چون بدن درحال ید مراد ایشود شا ید میاد تولیپانزده سال است دم در بدن او ز

. شود یل به بافت بدن میع تبدیچون خون سر. ازمند خلط دم استیشتر نیرشد و نمو است ب

از بدن به ین نیاز ا. کند ین میرشد تام ياز بدن را براید بلکه نکن ین خلط دم غلبه نمیبنابرا

  .ر به سلطه شده استیدم تعب

  .دیایغلبه ب يم که سلطه به معنایدیدیما ن. غلبه است ير از معنایات غیر سلطه در روایتعب

ا یکه در آن دوره شاخصه بدن است متوقف بر دم  يزیچ یعنیبدن در سلطه دم است 

ازمند دم است ین نیرشد و نمو بدن است و ا یمسئله شاخص تا پانزده سالگ. مثال صفراست

  .رساند یمها  را به سلول ییچون دم است که مواد غذا

 يزیرو و توان و قدرت و تحرك انسان است و چیشاخصه آن ن یاز پانزده تا چهل سالگ

اد یش و تحرك زد بشود اما بخاطر تالیاد تولیامکان دارد صفرا ز. از است صفرا استیکه ن

  .ع سوخت و سوز بشودیسر یلیخ

اهل تفکر و تدبر  یچهل تا شصت سالگ يها چون شخص درسال. ن استیسوداهم چن

ازمند سودا است چون سودا باعث کارکرد مغز و ین نیکند و ا یشود و مغز او خوب کار م یم

. شود یاد میهم زشود اما سوخت و سوز  ید میاد تولین سودا زیبنابرا. تفکر و تدبر است

  .ه محل بحث استیمزاج پا ين معنایبنابرا

  اعتدال مزاج يمعنا
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 یممکن است خلط. است ییست اعتدال در سطح و مقدار اندازه نهاید نیاعتدال در تول

د یکم تول ین برود و امکان هم دارد خلطید شود اما زود سوخت و سوز شود و از بیاد تولیز

  .از بدن استید و مقدار نیمقدار تول يسلطه به معنا. باشد ن حال غلبه باآنیشود اما درع

د صفرا یاز به تولیکار و تالش بدن ن يد سودا دارد برایاز به تولیکارکرد مغز ن يبدن برا

جه بخاطر سوخت و سوز از حد و اندازه ید دم دارد اما در نتیاز به تولیرشد ن يدارد برا

  .تعادل خارج نخواهد شد

ن است یا يسلطه خلط به معنا. غلبه با دم باشد بلکه سلطه با دم استد یدر سن دم نبا

  :دیفرما یم یث قدسیدر حد. از به آن خلط داردیت شاخص بدن نیکه فعال

کُلَّ واحدةٍ   جعلتُها ملّاکُه و قوامه و کانت یهذه األنواع األربع الت  به  ما جسد اعتدلتیفأ

هنّ یفإن زاد منهنّ واحدة عل، انهیص کملت صحته و اعتدال بند و ال تنقیربعاً ال تز  منْهنَ

و إذا کانت ناقصۀ تقلّ ، تها بقدر ما زادتیفقرتهنّ و مالت بهنّ دخل على البدن السقم من ناح

که چهار خلط در آن  یهر بدن یعنی] 1[. عنهنّ حتّى تضعف عن طاقتهنّ و تعجز عن مقارنتهنّ

که آنها را مالك بدن و قوام بدن قرار دادم و بدن برآنها استوار  یباشد چهار طبع یمتعادل م

آن بدن در کمال صحت ، شتر و نه کمتر استیک چهارم است نه بینها یاست و هرکدام از ا

ه یاز ناح، اخالط یشتر شود و بچربد برباقیک چهارم بیشتر از یاز آنها ب یکیاما اگر . است

شدت و  يادیشود و شدت و ضعف آن ز ین داخل مبر بد يماریب، آن خلط غالب و زائد

ن یه باشد دراینکه مغلوب بقیه باشد تا ایکند واگر کمتر از بق یرا مشخص م يماریضعف ب

 يماریز بدن مبتال به بیصورت ن نیکند که درا يگر برابرید يها تواند با خلط یحال نم

  .شود یم

و  یازمند به خنکیه نیقلب و ر تواد زنده بماند چون اعضا مثل یانسان بدون بلغم نم

و . جه صفرا مرگ استیاست که صفرا را مهار کند چون نت يزیازمند چیاست و بدن ن يسرد
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با وجود بلغم حال اگر  یشوند حت ینفس م یدچار تنگها  يصفراو. کند یبلغم صفرا را مهار م

  .شود یگر چه میبلغم اصال وجود نداشته باشد د

. ن سلطه دم نداردیکه رشد نکرده است ا يا مثال بچه. کنند یمکار ن ییچکدام به تنهایه

ن است که یت این رواید در حالت تعادل از چهار خلط باشد چناچه مفاد این بدن بایبنابرا

ا کمتر شد بدن یشتر یب یکید برابر باشند و اگر یها با نیل شده و ایز تشکیبدن از چهار چ

  .هم تابع شدت و ضعف غلبه است يماریشود و نوع ب یمار میب

  ها معتدل کننده

جاد اعتدال یم که در بدن ایدار ییزهایم خواند اما چیالبته درمان طبائع چهارگانه را خواه

  :عسل است یک. یکنند یم

  .هاست يماری] و آن شفاء همه ب2و هو شفَاء منْ کُلِّ داء[

ن ع یو تربت امام حس، آب فرات، آب زمزم، آب باران، اهدانهین هرکدام از سیهمچن

  .متعادل کننده هستند

ق که بلغم و مره را یاخالط هستند مثل سو یبرخ ي زها هم متعادل کنندهیاز چ یبعض

  .نهایو امثال ا یا مثل کاسن. یکند یمتعادل م

  :دیفرما یامام صادق ع م. ح شده استیها تصر متعادل کننده یات به برخیاما در روا

چهار  یعنی] 3و الْبسرُ الْمطْبوخُ و الْبنَفْسج و الْهِنْدباء[ یالطَّبائع الرُّمانُ السوران  عدلْنَیأَربعۀٌ 

روغن بنفشه  یعن(ی خشک پخته شده و بنفشه يخرما یانار سوران: ز متعادل کننده هستندیچ

ها درست کرد که درمان  نیا از یبیترک يشود دارو یمی. و کاسن) شودیو شامل گل آن هم م

  .شود یها م يماریب يا شهیر

ن و یریش یبغداد است انار سوران يها هیاز ناح یکیشهر سورا درشمال بغداد قرار دارد 

ک انار ید اگر درعراق باشم هرروز یفرما یخوشرنگ است هسته هم ندارد امام صادق ع م

  .نجور مناطق استین و ایخانق، شتر در منطقه خالصیخورم ب یم یسوران
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نارس است  يمعتقدند که مراد خرماها  یالبته بعض يزاهد يخشک همانند خرما يخرما

  .سبز است يا خرمای

  :ها بادنجان است ن متعادل کنندهیگر از اید یکی

عامانُ جاذَنْجالْب  نْفمِ ملطَّبِ یالطَّعل حالص اءیالدف فنْصۀِ ملشَّ یعل حالص هالویأَح الشَّاب خِ و

لٌ فتَدعیم ف ارح هترُودب و هترَاریح ف ارِدب ةِ ورَارکَانِ الْحة[ یمرُودکَانِ الْبکل  یعنی] 4م

د و صالح است یع چهارگانه مفیطبا يکند برا یها را برطرف م يماریها در بادنجان نهفته ب طعم

متعادل است و  يو سرد یر و جوان خوب است در گرمیپ يبرا. ه حالت انصاف داردشیو هم

  .میباش يازمند سردیکه ن یاست و سرد است موقع یاز به گرمیکه نیگرم است درجائ

  میدار یتیدر روا

انُ جاذَنْجلَا یالْب و اءدورَّةِ السلْمل فْرَاء[یدرُّ بِالصسودا خوب است  يبادمجان برا یعنی] 5ض

  .رساند یب نمیبه صفرا هم آس

د خوب باشد که یکند شا یز درمان میمترتب برآن را ن يها يماریع درمان بشود بیاگر طب

تک  يات براین جهت در روایم به همیدرمان عوارض هم داشته باش يا شهیدرکنار درمان ر

  .ها درمان ذکر شده است يماریتک ب

  ت کننده مویتقو يدارو

غلبه  یکیدو علت دارد  يمارین بیا. شوند یمو مبتال م یزش و کمیبه مشکل رها  یلیخ

گر آن یافتد و علت د یها اتفاق م شتر درجوانیشود که ب یزش مو میصفرا است که سبب ر

زد یر شده است بریکه پ یشخص ياگر موها. ها وجود دارد شتر در کهن سالیبلغم است که ب

د صفرا در مرحله اول یشوند با یم یدچار تاسها  یلیخ. بلغم استا کند رشد کند مبتال به ی

  .د استفاده شودیصفرا بر و سرد کننده با يدرمان بشود دارو

  ک واحد) یاه رنگ و درشت استینوعا س ییها تخم مورد دانه( دانه مورد

  ک واحدیبرگ مورد 
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  ک واحدیآمله 

  ک واحدی یمرمک

  ک واحد) یسنگ سرمه( اثمد

ن برود و در یزند و بپزند تا آب آن از بیتون بریآن روغن ز يشود بعد رو با آب پخته

م ساعت صبر کند بعد یک ربع تا نیبماند در حمام به سر بمالد  ین مواد باقیانتها روغن و ا

  دوبار انجام شود تا مجدد باعث رشد موها بشود يا د حداقل هفتهیبشو

  .65صی، خ حرعاملیش، هیالجواهر السن [1]

  .282ص 59جی، مجلس، بحاراالنوار [2]

  .249ص 1ج، خ صدوقیش، خصال [3]

  .373ص 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، کاف [4]

  .139صي، شابوریات نیابن سابور ز، طب االئمه [5]
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  95/02/22 عالئم غلبه صفرا –عالئم غلبه دم  131

  .از اخالط چهارگانه و راه درمان آن است یکی ي صحبت راجع به عالئم غلبه

  عالئم غلبه دم

  :رد خلط دم استیگ یکه محل بحث قرار م ین طبعیاول

  يماریصورت هنگام ب یسرخ

که  يافراد. مار باشدیکه شخص بیاست البته زمان یاز عالئم غلبه دم سرخ یکی

  :شود صفرا دارند یرنگ م یصورتشان زرد و گچ

فَإِنْ قَالُوا أَصفَرُ قَالَ هو منَ الْمرَّةِ   وجهِه  یانْظُرُوا فکَانَ إِذَا اعتَلَّ إِنْسانٌ منْ أَهلِ الدارِ قَالَ 

مار شود نگاه به صورتش یاز اهلت ب یکه انسان یهنگام یعنی] 1[ سقَىیأْمرُ بِماء فَیالصفْرَاء فَ

  .دیاز صفرا است پس به او آب نوشان يمارید اگر زرد بود بیکن

صورت  ین سرخیاصال خون ندارند بنابرا یدارند ول یهستند که صورت سرخ يافراد

  .عالمت است يماریست اما درحالت بین يماریب یدرحالت سالمت

  خارش بدن

صورت بخصوص اگر درکنار آن خارش  ین سرخیبنابرا. عالمت دوم خارش بدن است

. دیایمارهم ممکن است بوجود بیربیالبته خارش در شخص غ. باشد عالمت غلبه دم است

صورت  یسرخ یعنیکنند فقط عالمت اول  یرا مشخص م يماریگر نوع بید يها نوعا عالمت

  .نشانه غلبه دم باشد يماریتواند درصورت ب یم

  جوش زدن بدن

 يا درجایجوش در صورت . شود یکه در بدن ظاهر م یعالمت سوم جوش است جوش

  .گر بدن بخصوص در محل حجامت نشانه غلبه دم استید

  مداوم یخواب آلودگ
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باشد که هروقت دلشان بخواهد  ياست بخصوص اگر جور یعالمت چهارم خواب آلودگ

ها اول  يتواند بخوابد اما صفراو یدر هر لحظه م يشخص دمو. بخوابند نشانه غلبه دم است

ها  یبلغم. خوابند یدارند آخر شب و بخصوص صبح میروقت بیتوانند بخوابند تا د یشب نم

که مردم صحبت یجائ یعنی] 2[ سهرُ عند النَّومیو ،  عند القَومِ  نامیخوابند  یگاه نمیگاه و ب

  .تواند بخوابد یخوابند او تم یکه همه م یهنگام، خوابد و در شبیکنند او میم

  .ک نشانه استیغلبه طبع  يپس خواب برا

  بدن ینیسنگ

بدن  يرو یا کوهیکه گویبدن بطور ینیسنگی، احساس کسلی، دگیاز هم کش، چرت زدن

و  یبخاطر کم خون یبخاطر غلبه دم گاه یجه گاهیسرگی، (جگیسرگ، ادیازه زیخم، او است

  .همه از عالئم غلبه دم است.) هم بخاطر مشکالت گوش است یگاه

  بدن يتوهم راه رفتن حشره رو

بدن راه  يرو يا ا حشرهیگو. بدن است يرو يا گر احساس کردن حشرهیعالمت د

  .ستین يزیچ رود اما یم

ن عالئم محقق یاز ا یبعض یگاه. را بداندها  ن نشانهید ایدرمان است با يکه متصد یکس

  .دم است ي شود باز هم نشانه یم

د شخص یشا، چ نکندیشود شما را گ یمار گفته میکه توسط شخص ب يادیعالئم ز

  .دم است يعالئم برا یاست ول یکم خون ي د که نشانهیبگو ییزهایچ

 ياد هنگام صبح برایاست مثال خواب ز یاز عالئم باشد کاف یکیها هم اگر  يدرصفراو

نطور یهم. ستیشدن ن یا زود عصابی یبه گرگرفتگ يازیگر نید، است یص صفرا کافیتشخ

  .ق فراوان هم عالمت صفرا استیتعر. گرن داشته باشد صفرا داردیاگر شخص م

  .دا کندیاست تا شخص مهارت پاز یکار و تجربه ن یلیص طبائع خینه تشخیدر زم

  غلبه دو خلط باهم
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دا ینکه دوخلط صفرا و دم غلبه پیدا کند مانند ایتواند غلبه پیات دو خلط باهم میبنابر روا

ا مثال صفرا و . یتازه بخورد ین است که حجامت کند و بالفاصله ماهیکه درمان آن ا. کنند یم

  .ا دم و سودا باهم غلبه داشته باشندیبلغم 

گر را یاست چون در بدن او صفرا و بلغم همد ییو نه سرما یید نه گرمایگو یم یخصش

سرد  یکه گاه یا اشخاصیرد یگ یصفرا دارد اما گر نم يها شخص نشانه یگاه. اند دفع کرده

صفرا و سودا دارد درمان آن استفاده از  ي که غلبه یکس. شوند دو غلبه دارند یگرم م یو گاه

  .ن استیمل

  دم ي غلبهسنِ 

د غلبه یر پانزده سال باشد بایمار اگر زیب. غلبه طبع در سن هم لحاظ شود ي د مسئلهیبا

  .دم است ي در غلبه یدم را درمرحله اول لحاظ کرد چون انسان تا پانزده سالگ

  فصلِ غلبه دم

شتر یدر فصل بهار ب يماریب. فصل بهار فصل دم است. د در نظر گرفته شودیفصل هم با

  .القاعده لحاظ شود ید علیاست که با یها اصول نیا. لبه دم استاز غ

  غلبه دم یاخالق يها نشانه

ت یشخص. مار استیلحاظ شود اخالق ب يماریص بید در تشخیکه با ين موردیچهارم

ل یها داشته باشد و م د به زنیل شدیآن غلبه دم است اگر م يدوست است معنا مار اگر زنیب

ل به انجام حرام یاگر م. داشته باشد در غلبه دم اتفاق افتاده است یبه لذت و خوشگذران

ب یطب. است يگریز دیم منشا آن چیل داشته باشینکه دلیمگر ا. داشته باشد نشانه دم است

 یص داد اما کسیشود تشخ یک عالمت هم میبا  یرد حتین عالئم را در نظر بگید همه ایبا

ن عالئم غلبه یا. ن عالئم را در نظر داشته باشدیهمه اد یدهد با ینیقیص یخواهد تشخ یکه م

  .دم است

  یعالئم کم خون
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البته . صورت است يدست و پا و زرد يسرد، جهیسرگ یعالئم غلبه کم خون

  :ت آمده استیدر روا. وجود نداشته باشد يماریکه بیدرصورت

بعد  یفَأَکَلْتُه ثُم رآن  اللَّحم  قَالَ کُلِفَ یأَراك مصفَرّاً فَقُلْت وعک أَصابن یاراك ما ل یمال

بِه  یرَه منْذُ أَمرْتَنیجمعۀٍ و أَنَا علَى حالٍ مصفَرٌّ فَقَالَ أَ لَم آمرْك بِأَکْلِ اللَّحمِ قُلْت ما أَکَلْت غَ

بعد جمعۀٍ فَإِذَا الدم  یفَدعان یفَأَکَلْت ثُم أَرسلَ إِلَ خاً قَالَ لَا کُلْه کَباباًیف أَکَلْتَه قُلْت طَبِیقَالَ کَ

ف ادع هِ یقَدجم یوعرض ؟ نمیبیحضرت فرمود چه شده که تو را زرد م یعنی] 3[ فَقَالَ نَع

با همان رنگ زرد  ید گوشت بخور بعد از مدتیفرما یکند ناخوش هستم حضرت م یم

کند در  یعرض م؟ د مگر سفارش به خوردن گوشت نکردمیفرما یشود حضرت م یمشاهده م

عرض کرد ي؟ د گوشت را چگونه خوردیفرما یر از گوشت نخوردم حضرت مین مدت غیا

بخور و همانگونه خوردم بعد از  ید گوشت کبابیفرما یگوشت پخته شده خوردم حضرت م

  .خون در صورتم برگشت یمدت

وجود  یاست چون خون یت و پا عالمت کم خونصورت و دس يسرد، چهین سرگیبنابرا

  .ندارد که بدن را گرم کند

  عالئم غلبه صفرا

تواند یم یگرگرفتگ. مار شود و صورتش زرد بشود نشانه غلبه صفرا استیاگر انسان ب

کند دارد آتش یچه بسا احساس م. مار نشده باشدینشانه غلبه صفرا باشد اگرچه شخص ب

گر ید ي نشانه. دارد بدنش خنک است اما داخلش داغ است یکه تب درون یکس. ردیگیم

اد بودن آب یاد و زیق زین تعریعرق کردن دست و پا همچن. رطوبت دربدن است ي غلبه

  .غلبه صفرا است ي زد همه نشانهیریکه در موقع خواب آب دهانش م يا دهان بگونه

اگر . محل سکونت رطوبت در صفرا است یعنی] 4الْمرَّةِ الصفْرَاء[ یالرُّطُوبۀِ ف  و مسکَنَ

. است يا شهیاست و صفرا بر و سردکننده درمان ر یفل درمان عارضیبدن مرطوب باشد طر
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خورد و  یاد آب میشود و ز ینکه گرم و خشک است انسان مرتب تشنه میصفرا به جهت ا

  .ادرار استگر صفرا تکرر ید يها از نشانه یک. یرود یجه رطوبت بدن باال میدر نت

  غلبه صفرا یاخالق يها نشانه

ع یشود سر یغلبه صفرا بداخالق م يشخص دارا. ت استیو عصبان يگر تندینشانه د

  :شود یمان میع پشیو سر یعصبان

ةُ ضَرْبدا   الْحهباحأَنَّ صنُونِ لنَ الْجیم فَإِنْ لَم ممینْدکتَحسم نُونُهفَج ممشکالت 5[ نْد [

دارند از غلبه  يرعادیحرکات غ یکه در اول جوان ییها جوان. آورد یو جنون بوجود م يغزم

د وسواس دارم اما یگو یم یکس. ث نفس استیحد یعنیگر بلبله ینشانه د. صفرا است

. اد داردیث نفس زیحد، کند یر به وسواس میخود تعب ي سودا ندارد او از وسوسه يها نشانه

  .رندیدرگها با خود  يصفراو

اد اشتباه یعقل درست ندارند فکر درست ندارد ز یعن. یگر اختالف العقل استید ي نشانه

د یاخالق هم با) غلبه سودا است يبرا يال پردازیخ. (کند یهم درست فکر م یکنند گاه یم

طنت و تَجبر و تکبر و تَمرُّد و یو سفح و ش، غضب، تیت او اگر عصبانیدر نظر گرفت شخص

  .ان داشته باشد در او غلبه صفرا اتفاق افتاده استیعص

  .شوند و عجله و شتاب دارند به جهت غلبه صفرا است یکه لج باز م ییها بچه

زند یر یسر و ابروها م يزد موهایر یاد شود موها به طور کامل میش از حد زیاگر صفرا ب

دلشوره و ، استرس. باشد یش از حد و ناراحتیت بیبخصوص اگر همراه با استرس و عصبان

  .ث نفس از صفرا هستندیحد

  سنِ غلبه صفرا

ن پانزده تا چهل ید در نظر گرفت اگر شخص در سنیص صفرا سن را هم بایدر تشخ

ن است که از غلبه صفرا یمار شود اصل ایب) در افراد متفاوت استی (ا تا پنجاه سالگی یسالگ
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حمل بِاالعمِ یالشئُ ی: قاعده اصول. (تن طبع صفرا اسین سنیدر ا یچرا که طبع غالب. باشد

  )االَغلب

  فصلِ غلبه صفرا

د در نظر گرفته شود فصل تابستان فصل غلبه صفرا است یص صفرا فصل هم بایدر تشخ

ن فصل یدر ا يماریچون تابستان گرم و خشک است و صفرا هم گرم و خشک است پس ب

  .القاعده از صفرا است یعل

  عالئم کم شدن صفرا

م کم شود یکه ذکر کرد یدرکل عالئم. بدن است یکم شدن گرم یکیعالئم کم شدن صفرا 

و  يشتر به سمت سردیل انسان بینصورت میدرا. صورت برطرف شود ينکه زردیمانند ا

مو از . شود یبرعکس م ينکه تندیا ایشود  یعالئم سودا خواهد بود و مثال بدنش پرمو م

  .سودا است از رسوب است

بعد از  یبعد از خواب و تنبل ین کسلیاد در هنگام صبح همچنیز يدن و خوایرخوابید

  .خواب همه از صفرا است

  .73صی، طبرس، مکارم االخالق [1]

  .53ص، امام رضا ع، طب االمام الرضا ع [2]

  .468ص 2جی، برق، المحاسن [3]

  .110ص 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [4]

  .352ص 1جی، ترجمه محمد دشت، ع یامام عل، نهج البالغه [5]
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  95/02/26 بادشکن يدارو –بخث سالمت در خواب  – یادامه بحث تخل 132

  یادامه بحث تخل 1,132

ت یروز مانده است و آن روایاز بحث د یتیک روایصحبت راجع به خواب است البته 

از انسان به یعه منصوب به امام صادق ع درباره علت نیاست در مصباح الشر یجالب

  :و مدفوع کردن ییدستشو

الْمستَرَاح مستَرَاحاً لاسترَاحۀِ الْأَنْفُسِ منْ أَثْقَالِ النَّجاسات و  یإِنَّما سم  قَالَ الصادقُ ع

الْقَذَرِ ف و فْرَاغِ الْکَثَافَاتتنُ یاسؤْمالْم ا وطَامِ یهنْ حم صا أَنَّ الْخَالهنْدتَبِرُ عنْعیالد کیا کَذَلرُ یص

ستَنْکف عنْ جمعها و یفَرِّغُ نَفْسه و قَلْبه منْ شُغُلها و یح بِالْعدولِ عنْها و بِتَرْکها و یستَرِیعاقبتُه فَ

ن یمستراح به ا: رمودف) ع( ] حضرت صادق1أَخْذها استنْکَافَه عنِ النَّجاسۀِ و الْغَائط و الْقَذَرِ[

و براى فارغ شدن از ، نى نجاساتیده شد بخاطر استراحت نفوس از حمل سنگیکلمه نام

ا و یذ دنیرد که متاع لذید از موضوع مستراح عبرت بگیشخص مؤمن با. کثافات در آن محل

. رسد و عاقبت امر آنها به کجا مى، ن صورت در آمده استیهاى خوشمزه چگونه به ایخوردن

کند و از حفظ و حمل آنها  ز مىیشخص مؤمن چنان که از نجاست و کثافت پره پس

ا خود دارى یو جلب متاع دن  ا منصرف شده و از جمعینتهاى دنیچون از ز، دینما استنکاف مى

  دا خواهد کردیو آرامش خاطر و فراغت قلب پ، ا راحت شدهیاز هموم و غموم دن، کند

انسان ؛ کثافات ینیشود از سنگ یم گفتند چون نفس راحت یم مستراح ییم به دستشویقد

کند و راحت  یم ا را تركین دنیشود بنابرا یل مین شکل تبدیا به ایخوب دن يفهمد غذا یم

  .شود یم
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  مبحث خواب 2,132

ت کند یدر خواب است اگر انسان ظرائف و شرائط آن را رعا یدرباره سالمت يبحث بعد

ت نکند باعث یامبر ص ذکر کرده است را رعایکه پ یشود اما اگر شروط یم یسبب سالمت

  .شود یگر میو مشکالت د یو ناراحت يماریب

ع ینکه خواب ضاین ایدر ع( است که الزم است يزیچ یعنیخواب امرٌ البد منه است 

کند  ین خواب بدن استراحت میچون درح) ت و کوشش استیل کردن فعالیکردن عمر و تعط

  .از استیبدن ن ين برایکند که ا یم خود را برطرف یخستگ ابد ویو نشاط خود را باز م

  ادینکوهش خواب ز 1,2,132

شده  یدن نهیاد خوابیست و به انحاء مختلف از زیدن خوب نیاد خوابیت است که زیروا

  :درباره آخرت آمده است. ا ضرر داردیدن يآخرت و هم برا يدن هم برایاد خوابیاست ز

] 2امۀِ[یوم الْقیراً یفَق  صاحبه  دعیاکُم و کَثْرَةَ النَّومِ فَإِنَّ کَثْرَةَ النَّومِ یإِ  قَالَ رسولُ اللَّه ص

  .کند یر میامت فقیرا که صاحبش را در قید زیزیاد بپرهیدن زیازخواب

  :مان نقل شده استیه از مادر حضرت سلین توصیمانند هم

لِ یبِاللَّ  و کَثْرَةَ النَّومِ  اكیإِ یا بنَیمانَ ع یمانَ بنِ داود لسلَیلَقَالَت أُم س  قَالَ رسولُ اللَّه ص

مان به او گفت یمادر حضرت سل یعنی] 3[. امۀِیوم الْقیراً یلِ تَدع الرَّجلَ فَقیفَإِنَّ کَثْرَةَ النَّومِ بِاللَّ

  .کند یر رها میامت فقیق ز چرا که مرد را در روزیدن بپرهیاد خوابیپسرم از ز

 ینید یآمده است سبب خسارت و ب یتیدر روا. کند یم ات علت آن را ذکریاز روا یبعض

  :دیفرما یم میدار یتیروا. ت استیو به جهنم رفتن است و سبب معص

و تَعالَى بِست خصالٍ  تَبارك  اللَّه  یأَولُ ما عص  عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص یعنْ أَبِ

] 4[. ا و حب الرِّئَاسۀِ و حب الطَّعامِ و حب النِّساء و حب النَّومِ و حب الرَّاحۀِیحب الدنْ

ا و یدوست داشتن دن: ز استیى که با آنها به خدا نافرمانى شد شش چیزهاین چینخست
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غذا و دوست داشتن زنها و دوست داشتن خواب و است و دوست داشتن یدوست داشتن ر

  . دوست داشتن راحتى

و دوست . کند تا به آن محبوب برسد یم هرکدام از موارد ششگانه انسان را وادار به گناه

از  یتیروا. ا هم ضرر داردیدن يدن برایاد خوابیز. کند یداشتن خواب انسان را از نماز منع م

  :امام صادق ع آمده است

ضاً کَثْرَةُ النَّومِ مذْهبۀٌ یو کَثْرَةَ الْفَرَاغِ و قَالَ أَ  کَثْرَةَ النَّومِ  بغضی  إِنَّ اللَّه: لصادقِ ع قَالَعنِ ا

لدنْیلالد راستى خدا دشمن دارد پرخوابى و کم ) ع( از امام صادق: ] مکارم االخالق5["اینِ و

دن و بطالت وقت یاد خوابیخداوند از ز. استین و دنیده ددن بر باد یپرخواب: و فرمود، کارى

  .دیآ یم بدش

 انسان را خراب ياین و هم دنیدن هم دیاد خوابید زیفرما یبازهم م يگریت دیدر روا

ها را از یاد همه انین خواب زیبنابرا، ت و اموالیامن یا عبارتست از نعمت سالمتیدن. کند یم

  :برد ین میب

نْ أَمرِ یعنؤْمقَالیالْم مِ  نَ ع أَنَّهالنَّو انِیکَثْرَةُ الْأَکْلِ ودفْس  النَّفْس   ضَرَّة[یوانِ الْمبلیعنی] 6ج 

  .کند یکند و ضرر را جذب م یم اد بدن را فاسدیخوردن و خواب ز

  :اد استیزها کمش زید بعض چیفرما یم یتیروا

ۀٌ الْقَلعبیأَرا کَثنْهرٌ یلُ مالْقَل یالنَّارا کَثنْهیلُ مالْقَل مالنَّو یرٌ وکَث نْهیلُ مالْقَل رَضالْم یرٌ و نْهلُ م

یکَثةُ الْقَلاودالْع یرٌ وا کَثنْهآتش : اد استیز است که کم آن زیچهار چ: ] امام فرمود7[". رٌیلُ م

و دشمنى ، اد استیمارى که کم آن زیباد است و یاد است و خواب که کم آن زیکه کم آن ز

  .اد استیکه کم آن ز

ر از چشم که شاکر یشوند و شکر گذارند غ یم د همه اعضا با خواب راحتیفرما یم

ت یست رواین شکرگذار خواب نیشتر است بنابرایآن ب یشتر بخوابد ناراحتیست و هرچه بین

  :دیفرما یم
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لنْ عیع یع ف دیح ائَۀِ قَالَثمعبأَیلَا : الْأَرنْ رم و هِهجلَى ولُ عالرَّج لَى ینَامماً عنَائ وهتُم

فَلَا تُعطُوها سؤْلَها فَتَشْغَلَکُم عنْ   نِیالْع  شُکْراً منَ  الْبدنِ أَقَلُ یس فیوجهِه فَأَنْبِهوه إِلَى أَنْ قَالَ لَ

نْتَبِه یأَ  يدرِیمنِ فَإِنَّه لَا یمنَى تَحت خَده الْأَیده الْیضَع یفَلْ) إِذَا نَام أَحدکُم(  و جلَ ذکْرِ اللَّه عزَّ

د و بآن یدارش کنیده بید برو خوابیدیمرد برو نخوابد و هر کس را د. ]8منْ رقْدته أَم لَا[

ست که کمتر از چشم شکر خدا کند چشم ینکه فرمود در بدن عضوى نید تا ایحالش نگذار

اد خداى عز و جل باز ندارد چون ید تا شما را از ید و بهر جا خواهد باز نکنیخود را نگهدار

داند یرا نمیر گونه راست خود بنهد زیکى از شما خواست که بخوابد دست راست خود را بزی

  . ا نهیشود  دار مىیاز خواب خود ب

شتر یدو احتمال وجود دارد هرچه خواب ب "نیالجسد اقل شکرا من الع یس فیل"در 

ن نقش را در عبادت ین است که چشم کمتریشود و احتمال دوم ا یت میشتر اذیباشد چشم ب

  .عبادت يدار ماندن برایکند در ب یم يدن در عبادت که همکاریکش یخواب یر از بیدارد غ

  دنیاد خوابیعلت ز 2,2,132

از علل آن  يگریاست و د) دوست داشتن خواب( دن حب النومیخواباد یاز علل ز یکی

  :دیفرما یعه میاز امام صادق ع در کتاب مصباح الشر یتیروا. اد استیدن زینوش

بعِ و هما تَولَّد منْ کَثْرَةِ الشِّیتَولَّد منْ کَثْرَةِ الشُّرْبِ و کَثْرَةُ الشُّرْبِ ی  کَثْرَةُ النَّومِ  قَالَ الصادقُ ع

دن از آب یاد خوابی] ز9[" انِ الْقَلْب عنِ التَّفَکُّرِ و الْخُشُوعیقْسیثَقِّلَانِ النَّفْس عنِ الطَّاعۀِ و ی

و هر دو موجب ، ردیگ ز از پر خورى سر مىیاد خوردن نیو آب ز، اد ناشى شودیخوردن ز

و بر قساوت و سخت ، و عبادات ام بر طاعاتین شدن انسان در مقابل قیشوند بر سنگ مى

  . دا کردنیشدن قلب از براى تفکر و خشوع پ

  .دن و کم خوردن استیاد کم نوشیخواب ز يها از درمان یکیپس 



1039 

 

  انحاء مشکالت خواب 3,2,132

شوند چون صفرا گرم و خشک است  یم داریر بیخوابند و صبح د یر میشب دها  يصفراو

  .اد استیز ن موجب خوابیشود و ا یاد آب خوردن میسبب ز

ازه و یخم( دم کثرت النعاس يها از نشانه یکیشوند  یم یاد خوابیدچار ز يافراد دمو

شود و درمان آن  یاد شدن خون و غلبه دم میدن سبب زیاد خوردن و نوشیاست ز) چرت

  :اند نگونهیا یافراد بلغم. فصد و حجامت است

 يداریکشند و موقع ب یم یخواب یموقع خواب ب] 10[ سهرُ عند النَّومیو ،  عند القَومِ  نامی

  .دچار خواب هستند

اد یز. ستند بلکه دچار خواب نابهنگام هستندین یاد خوابینها دچار زیچکدام از ایه

دوست داشتن خواب  يگریاد و دیدن زیخوردن و آشام یک: یدارد یدن دو علت اساسیخواب

  :روس استیکرب و ویطان میعلت سوم ش. است

کُحلًا و لَعوقاً و سعوطاً فَکُحلُه النُّعاس و لَعوقُه الْکَذب و   سیلإِبل  إِنَ  رسولُ اللَّه صقَالَ 

زند و ینى ریداروئى که در ب( هیو انف، دنىیسیس سرمه و داروى لی] ابل11[. سعوطُه الْکبرُ

اش خود  هیو انف، ش دروغیاروو د، اش خواب آلودگى اما سورمه، دارد) عطسه آور است

  .خواهى و خودنمائى است

ز با خواب انسان را یطان نیباعث جذب است ش ییباین زیکند و ا یبا میسرمه انسان را ز

  .شود یکند و مانع از نماز و انجام عبادات م یجذب خود م

د و یخانه را عوض کن ید حتید اتاق را عوض کنیشو یدار نمیعبادت ب يبرا یاگر در اتاق

  .طان است که در خانه ساکن هستندین به جهت جن و شیا

  :کند یم انسان را مست یخواب آلودگ
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] مستى 12[ و سکْرُ الْمالِ و سکْرُ النَّومِ و سکْرُ الْملْک  السکْرُ أَربع سکْرَات سکْرُ الشَّرَابِ

انسان را  یمست.  شاهىچهار نوع است مستى مى و مستى مال و مستى خواب و مستى پاد

  .دارد یو تفکر باز م يازحالت عاد

  :ه السالمیاز امام باقر عل یتیروا

لِ بطَّالٌ یفَۀٌ بِاللَّیک قَالَ جِیإِلَ  أَبغَض  عبادك يا قَالَ موسى ع  قَالَ أَبو جعفَرٍ ص

خداوند ؟ نفرت دارىشتر یک از بندگانت بیپروردگارا از کدام : ]موسى ع گفت13بِالنَّهار[

  .کاریآن کس که شب هنگام چون مردار است و روز ب: فرمود

دن بدون شب یخواب. دن استیاد خوابیخواب تمام شب ز؟ ستیاد چیحدو مرز خواب ز

  :يزنده دار

رِ یضَحک منْ غَ رِ سهرٍ ویالْمقْت منَ اللَّه عزَّ و جلَّ نَوم منْ غَ  هِنَیثَلَاثَۀٌ ف  قَالَ الصادقُ ع

خداوند است خواب بدون شب  یز است که مورد دشمنی] سه چ14[ عجبٍ و أَکْلٌ علَى الشِّبع

 يدار ماندن قدریپس خواب بدون بي. ریس يخنده بدون علت و خوردن از روي، زنده دار

  .غضب خداوند است یاز شب مورد دشمن

  شب بعد از نصف يداریب؟ ستیمطلوب چي) داریب( سهر

  بادشکن يدارو 3,132

ک قسمت از بدن یدرد متحرك هرساعت در  يع چهارگانه باد است به معنایاز طبا یکی

ک و دو آمده یدر جلد . ندارد یخاص يچرخد جا یم اعضا یمانند کتف کمر بازو پاها و باق

  د با او مدارا کردی] پادشاه بدن است که با15[ دارىیست و هو ملک یقت باد چیاست حق

  واحد 2ل یزنجف

  2سون یان

  4 یره کرمانیز

  1 یمر مک
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  1خه مقشره یسل

  2ابهل 

  2ک ید ارگانیتخم ترب سف

  2شاهدانه 

  2خلنجان 

  2حب البلسان 

  1د یشو

  1 یکاکوت

  1ز یتخم گشن

  1نعنا 

  3ریپودر س

  يک قاشق مربا خوریاب و الک شود هر شب یآس

  126ص، منسوب به امام صادق ع، عهیمصباح الشر [1]

  218ص، دیخ مفیش، االختصاص [2]

  556ص 3ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [3]

  330ص 1خ صدوق جیش، الخصال [4]

  .287ص ي، نور، مکارم األخالق [5]

  119ص 5جي، نور، مستدرك الوسائل [6]

  238ص 1ج، خ صدوقیش، الخصال [7]

  .636، خ صدوقیش، الخصال [8]

  45ص، صادق عمنسوب به امام ، عهیمصباح الشر [9]

  53ص، امام رضا ع، طب االمام الرضا [10]
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  139ص، خ صدقیش، االخبار یمعان [11]

  636ص 1ج، خ صدوقیش، الخصال [12]

  163صي، راوند، اءیقصص االنب [13]

  503ص 1ج، خ صدوقیش، هیحضر الفقیمن ال [14]

  85ص 1ج، خ صدوقیش، ون اخبار رضا عیع [15]
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  189جلسه  یکتاب طب اسالم 133

 یشتر متعلق به بهداشت و سالمتین جلد بیاست و ا ین جلد چهارم کتاب طب اسالمیا

در  یسالمت، در خواب یسالمت، و نظامت یزگیدر پاک یدارد سالمت یمباحث گوناکون. است

و  یاست و مباحث علم یتخصص ين کتاب قدریمقدمه ا. گریدر امور د یه و سالمتیتخل

شود و وارد مباحث آسان و مورد ابتال یمباحث تمام من یزود ا یلیخ یدارد ول ینیسنگ

  .م شدیخواه

  :مقدمه

 یچ اطالعیه یک قومیکه  ین است که هنگانیخ افتاده است و آن ایدر تار یک اتفاقی

خواهند یج و مدرن نداشته باشند و حاال میرا یو سفارشات پزشک ینسبت به علم پزشک

اد یرا  یپزشک يها هین توصیتا مردم ا. از داردین یمدت طوالن یلیدا کنند قهرا خیپ یآگاه

را به گوش مردم  یکنند تا مسائل پزشکیغ میوسته تبلیون و ماهواره و پزشکها پیتلوز. ردیبگ

ن مسائل را باور کنند و ین است که مردم ایا یعموم یمرحله بعد از اطالع رسان. برسانند

شان را بر وفق یکنند و زندگ یو عمل کرده ینها را وارد زندگین است که ایا ییمرحله نها

ن یا. از به تالش مضاعف داردین. بردیزمان م یلین مراحل خیا. نظم دهند یپزشکها  هیتوص

  .مدرن است یدر مورد پزشک

 يک روز. یدارد يشتریاز به ظرافت بین. ده تر استیچیباز پ ین مسئله در طب اسالمیا

فرمودند و کم کم به عنوان مستحبات و مکروهات و آداب ان یمردم ب ين امور را برایامبر ایپ

ت را به ین مسئولیهم السالم ایائمه عل، امبریبه مردم آموختند و انتقال دادند و بعد از پ یاسالم

را  ین مسائل را آموختند و باور کردم و کم کم عادت قبلیعهده گرفتند و مردم کم کم ا

سالها . چطور باشد یزگیپاک، د استیمف ییه چه غذاشان کردند کیفراموش کردند و وارد زندگ

  .ردیشکل گ یاسالم يها هیمردم بر وفق توص ید تا زندگیطول کش يمتماد
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ن یفته ایشکل گرفت و مردم ش یسال قبل که انقالب صنعت 150ن روند وجود داشت تا یا

 يمردم امروز. امبر را فراموش کردن و کنار گذاشتندیپ يها هیشدند و توص یانقالب صنعت

امبر و ائمه را رها یمستمر پ ي غهایو تبلها  هیکنند و توصیت میرا رعا یپزشک يها هیفقط توص

 يها بود را نه تنها فراموش کردند بلکه نسبت به آموزه یکه منشأش وح ییها هیتوص. کردند

سرمه بکشد مردم از او نفرت دارند اما آنچه انقالب  یامروز اگر کس. نفرت دارند یانیوح

  .داندیرا درست م. . . آورده است مثل رنگ مو و یصنعت

 یفته انقالب صنعتین است که مردم فریب بزرگ و خسارت بزرگ همیک آسین یبنابرا

اسالم را وارد  يها هیگر توصیم تا مردم کم کم باردیغ کنیم تبلیشده اند و االن اگر بخواه

  .بردیزمان م یلیشان کنند خیندگز

  یعلت رغبت مردم به انقالب صنعت

  :نیدرك اشتباه مردم از د. 1

لذا اگر . باشد یده باشد و خاکید ژولیدارد با یکه قرب اله یکنند انسانیفکر م یبرخ

که یدر حال. ن استید یند بیگویمرتب م، ده باشدیش را بلند کند و روغن کشیموها یانسان

  .ن استیهمن یت دیواقع

ش مرتب تر است همو ین مدام موهایند ببیگویم؟ امبر کدام استیپرسد پید میآ یم یکس

ک درهم خرج کردن : یامبر فرمودید پیرنگ کن یید موها را طالیفرمایامبر میپ. امبر استیپ

  [1[. ک درهم خرج کردن در راه خدا استیدر راه رنگ کردن مو بهتر از 

مان مرتبط کرده اند که یرا به ا یزگیمان پاکیالنظافه من اال. است یزگین پاکین ما دید

  .ن استیاصال جزء د

  علما و خطبا یکوتاه. 2

ند اما از یگویز میخطبا در منبر از همه چ. اورندیات در بیتوانند از رواینها را نمیمردم که ا

ن مردم جهان یاز مسلمانان در ب يک تصور. ین استینها جزء دیکه ایند در حالیگوینها نمیا
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از  یکردند که وقتیامبر چنان از عطر استفاده میکه پیف هستند در حالین کثیهست که مسلم

  .ماندیامبر در آن کوچه میعطر پ يشدند تا سه روز بویرد م يا کوچه

حجامت را . ن برد و رد کردیخوب ما را هم از ب يزهایبا ورودش چ ین انقالب صنعتیا

 یآسمان یامبر و وحیمردم سنت پ یبواسطه انقالب صنعت. ا کرددن را رهیسرمه کش. کرد ینف

کردند اما یم یم عمر طوالنیقد يرمردهایپ. فلذا عمرها االن کوتاه شده است. را رها کردن

  .ستندینطور نیجوانان امروز چرا ا

 یاز طرف. ن کتاب کم استیامثال ا. به مردم ارائه ندادند یما راه و روش درست يعلما

  .ات استفاده کنندیتوانند از روایستند و همه نمیبلد ن یهمه مردم عرب

  ق روش نادرست برخورد علما با طبیمصاد

  طهارت در طب و فقه

شود با آن یا بدن بول باشد نمیلباس  ين است که مثال اگر رویش ایمعنا: طهارت در فقه

  ن استیطهارت ا يکل معنا. شود طواف کردینم. نماز خواند

  .و نظافت یزگیپاک: در لغت طهارت

ات را با هم ین مسائل و روایاما علما آمدند ا. کندیات ما به هر دو مسئله اشاره میروا

گر را انداختند دور و یک طرف را گرفتند و طرف دیخلط کرده و متعارض فرض کردند و 

از  یکید و آن یگوین را طهارت میا. ندارد یات با هم تنافین روایکه ایدر حال. طرح کردند

  .دیگوینظافت م

فه از یدو طا. م که البأسیدار یاتیروا) . بشور( م که إغسلیدار يادیات زیمثال در روا

مشهور است  یکیاط است آن یند آن خالف احتیگویند میآ یم کنندیات با هم تعارض میروا

ات یروا نیکه ایدر حال. اندازند یم ک قسمتش را دوریرند و یگیک قسمتش را م. . . یو

ن است یمشکل ا. نها از نظر سند مشکل نداردیرا عمده ایست که قابل طرح باشد زینگونه نیا

اغسل کجا .  »ن نماز خواندینمشود با ا« نکهیمعنا کردند به ا. نها إغسل را بد معنا کردندیکه ا
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 یاصال تناف. زه شودیف است بشور تا پاکین است که کثیش ایإغسل معنا؟ ن استیش ایمعنا

  .ندارند

کرده و گفتند  يرا حکم به نابود ین وضع دور انداختند برخیات را به همیاز روا یلیخ

دور انداخته  یده به راحتیبه دست ما رس ین سختیکه به ا یاتیروا. ن موافق عامه استیا

  .شودیم

  .مینکه طرح شود از آنها استفاده کنیم قبل از ایکرد ین کتاب سعیما در ا

و نظام بهداشت اسالم است مگر  یزگیات ما درباره پاکیشتر روایب: اتیدر روا یاصل اول

د مربوط به نظام یآ یم که يا ید که در مورد نماز است و اال هر امر و نهیاینه بینکه قریا

 یباشد که در مورد احکام شرع يا نهیا قریح باشد ینکه تصریبهداشت اسالم است مگر ا

  .استفاده شده استتمام بر خالف آنچه . است

د باهاش نماز ین است که نبایش ایات آمد از کجا معلوم معنایخود کلمه نجس اگر در روا

ف و هم به فعل یکث ین است هم به شیش همیکلمه رجس هم معنا. فیکث یعنینجس ؟ خواند

  [2طَانِ فَاجتَنبوه[یعملِ الشَّسرُ و الْأَنْصاب و الْأَزالَم رِجس منْ یث إِنَّما الْخَمرُ و الْمیخب

بلکه . ستینطور نیکه ایدر حال. شود باهاش نماز خواندینکه نمیکنند به ایر مینجس تفس

چ کس یه. فیکث یعنی] آهن رجس است و نجس است نجس 3د نجس[یالحد. فیکث یعنی

  .شود نماز خواندینگفته با آهن نم

  اتیروا يانحصار يمشکل معنا

. . . شود باهاش نماز خواند وینم یعنی »رجس« م که مثالینگونه حساب کنیانها را یاگر ا

کنند که از یتعارض م يجور. کندیدا تعارض میات شدینکه روایافتد و آن ا یم ياتفاق بد

عقال . عقالست يات معتبر است از باب بناین رواین فقها ایحاال که ب. شودیاعتبار ساقط م

ض شد یضد و نق یخب خبر وقت. ات معتبر استین روایا کنند پسیات عمل میچون به روا

قه قبل یآمد گفت من ده دق یفوت کرد و کس یآمد گفت فالن یاگر کس. کنندیگر عمل نمید
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 یآمد گفت من تلفن یع جنازه اش بودم و چهارمییآمد گفت من در تش يگریدم و دید

شود دچار  یل بر آن معانات ما اگر حمیروا؟ د اعتماد کردیباهاش صحبت کردم به کدام با

شود باهاش ید میگویت میده روا يد بشورید بایگویت میده تا روا. خواهند شد ین وضعیچن

  .شودیخته میات دور رینصف روا ینیبیکنند مینها را وارد معرکه استنباط میا. نماز خواند

  :نجاسات و کثافات

  امور نجس: ل اولیتفص

مورد تنفر طبع بشرند و ضرر دارند مانند مدفوع ن حال هم یامور نجس اند و در ع یبرخ

 یوقت. ن نجس استیف است و هم مورد تنفر خود انسان و هم خدا فرموده ایانسان که هم کث

طبع  یضرر دار هست ول یعنیامور نجس هست  یبرخ. ضرر دارد یعنیخدا فرموده نجس 

. شارع آنرا نجس دانسته یخورند ولیانسانها م یانسان از آن تنفر ندارند مثل خوك که برخ

د یخواهد بفرمایشارع م یول. نه؟ که مردم از او تنفر دارند ییبه معنای؟ چ یعنینها نجس یا

ن خوك با گوشت یا. است یکین با آن مدفوع که مردم ازش تنفر دارند از نظر ضرر یا

  .دیآ یم ن حالت تنفر بعدا به وجودیشارع ا یبا نه. است یکیده یگند

ف یداند اما شارع آنها را کثیف میهم برعکس است که مردم آنها را کث يک مواردی

ف یمثل گاو و گوسفند را کث یواناتیح يمثال مردم شهر. است یبین موارد تأدیالبته ا. داندینم

. ستینطور نیش ایب شده براینجور تأدیداند اما مردم روستا که عمرش با آنها گذرانده و ایم

  داندیف مینها را کثیداند بلکه مردم اینمنها را شارع که نجس یا

  فیامور کث: ل دومیتفص

زها را چون یچ يکسریداند و یف میم چون شارع آن را کثیدانیف میرا کث يزیچ یما برخ

قذر . ک مستقذریم و یک قذر دار. یکرده است یمردم از آنها تنفر دارند شارع از آنها نه

موارد هست که مردم  يکسریدانند اما یف میکث ف است و مردم و شارع آنرایواقعا کث یعنی
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که شارع آنرا یکنند در حالین گاو که مردم آنرا قذر حساب میدانند مثل سرگیف میآنها را کث

  .داندیداند و پاك مینجس نم

مثال در قرب . ات رایروا یشود جمع کرد برخیشود که چطور میان معلوم مین بیبا ا

دم یه السالم پرسیح است که از امام صادق علیهم صحم که سندش یدار یتیاالسناد روا

  پشکل مرطوب به لباسم اصابت کرده است

لنْ عنِ رِئَابٍ قَالَ یعب : : ثنِ الرَّوع اللَّه دبا عأَب أَلْتیسبِیصثَو قَالَ یب طْبر وه إِنْ«: و  

لَم  هتُقَذِّر  لِّ فیفَص4[ »ه]  

اگر اون را  یعن، ین مفهوم داردیای. باهاش نماز بخوان یتوانیم يشمارینم ن را قذریاگر ا

ن یست از خود این که نجس نیا. ن بحث استقذار استیا. باهاش نماز نخوان يشماریقذر م

نماز بخوان خب اگر نجس بود که  یدانیشود چون فرموده اگر نجس نمیت هم استفاده میروا

ست و آن بحث یگریک نکته دیپس . است که پاك استپس معلوم . شود نماز خواندینم

چون قذر . نماز نخوان يشماریزه میراهنت و خودت را پاکیاست که اگر تو خودت پ یزگیپاک

  .یدانیم

ه یسأَلْت أَبا عبد اللَّه علَ: : بنِ رِئَابٍ قَالَ یعنْ عل. گر هم هست مثل خمریدر ابواب د

  ه إِلَّا أَنْیصلِّ ف«: قَالَ؟ هیأَغْسلُه أَو أُصلِّى فی، ب ثَوبِیصیذ و الْمسکرِ یالْخَمرِ و النَّبِالسلَام عنِ 

هالْأَثَرِ  تُقَذِّر عضوم نْهلَ مه، فَتَغْسشُرْب رَّما حالَى إِنَّمتَع و كارتَب 5[ »إِنَّ اللَّه]  

و بهداشت  یزگیپاک يباشد همه در راستا یت و حرامات شرعکه واجبا ییآنها یحت

د علَّۀُ یفرمایمثال در مورد غسل جنابت امام رضا م. میاتش را هم داریل و روایاست و دل

  [6الْجنَابۀِ النَّظَافَۀ[  غُسلِ

ف ین تکلیا یعلت اصل. ستین یشرع یزگینظافه در مورد پاک. کلمه نظافه آورده است

  .است یزگینظافت و پاک

  [7[ رِ الْإِنْسانِ مما أَصاب منْ أَذَاهیالْجنَابۀِ النَّظَافَۀ لتَطْهِ  علَّۀُ غُسلِ
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شود هم بد بو و هم ضرر دارد و انسان یاز انسان خارج م يا نکه موقع جنابت مادهیا يبرا

ماده در دهانش ن یشود چون ایمار مین حالت غذا بخورد و اال غذا بخورد بیتواند در اینم

  .شود در بدنیک ماده ضرر دارد ترشح م. یشودیمبتال م یسیبه پ. هست

عنِ . است که اسالم واجبش کرده است ین هم بخاطر سالمتیا. نطور استیوضو هم هم

الْعبد طَاهراً إِذَا قَام   کُونَی  إِنَّما أُمرَ بِالْوضُوء و بدئَ بِه لأَنْ: الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ عنِ الرِّضَا ع قَالَ

ینَ یبإِ يد هاتنَاجم نْدارِ عبیالْجطم یاهف یعاً لَهنَق رَها أَمۀ[یماسالنَّج نَاسِ ونَ الْأَد8اً م]  

زه باشد از ادناث و ین است که پاکیش ایگریاست و علت د یک علتش اطاعت و بندگی

  .تواند نماز بخواندیاگر نجاسات باشد که نم. ستیادناث نجاسات ن. کثافتهاست

دند به احکام ینها را کشینکه فقها آمدند و تمام ایاست و ا یزگیپاک یقیپس مطلوب حق

 یحت. نها در اصل بهداشت استیا. ستینها گرفتند درست نیرا از ا یزگیو روح پاک یشرع

  .واجبات

سأَلْت أَبا : عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ. ح السند استیم از محمد بن مسلمکه صحیدار یتیروا

و أَبوالها و لُحومها فَقَالَ لَا تَوضَّأْ منْه إِنْ أَصابک منْه   و الْبقَرِ و الْغَنَمِ  عبد اللَّه ع عنْ أَلْبانِ الْإِبِلِ

  [9[.  تَتَنَظَّفء أَو ثَوباً لَک فَلَا تَغْسلْه إِلَّا أَنْ  یشَ

حضرت فرمود . نها سؤال کردمیر گوسفند و ادرار و گوشت ایر شتر و شرگاو و شیاز ش

دستت را نشور  یعنیاست  يلغو يوضو، البته منظور از وضو. ردیوضو نگ ينها زدیدست به ا

 ينکه قصد دارید آن را نشور اال ایا لباست رسیراهنت یبه پ يک مقداریو اگر . نها پاکندیا

 يگر از فضاین دیا. است یو بهداشت اسالم یزگیپاک يدر راستا یبله بشور ولی. زه باشیپاک

  .خارج است یاحکام شرع

ک موردش کم ین هم نجاسات به دو قسم است که یاست بخاطر هم یزگین بخاطر پاکیا

د به هر شکل و هر نحو ید شست و پاك کرد مانند ادرار و مدفوع که بایاد ندارد و بایو ز
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کند که اگر کم باشد اشکال ندارد مانند خون یادش فرق میکم و ز يکسریاما . د پاك کردیبا

  .ک درهم باشد اشکال نداردیکه به اندازه 

از امام راجع : بن جعفر یبرادر موس یعنیبن جعفر  یم از علیدار یتیدر قرب االسناد روا

رت فرمود اگر تر باشد حض؟ دم که فضوالتش را چکار کنمیبوده پرس يا به آقول دابه

  .بشورش اما اگر خشک شده باشد اشکال ندارد

فرمود  يامبر در مواردیم که پیدیاگر هم د. ن نجس باشد تر و خشک نداردیخب اگر ا

ن است که بشور چون نفرت ین جمعش به ایا؟ مینها را چطور جمع کنیا البأس ایالوجه 

خواهند یت مین نفرت است که اهل بیبرطرف کردن ا ياما البأس برای. دانیف میو کث يدار

  .يچون نفرت دار. بشورش ینماز بخوان یخواهیست اما شما که مین نجس نیند ایبفرما

  .482ص، 6جی، نیخ کلیشی، االصول من الکاف [1]

  .90مائده /  [2]

  .3/530عه/یوسائل الش [3]

  .163قرب االسناد/ [4]

  .163قرب االسناد/ [5]

  .2/178عه/یالشوسائل  [6]

  .76/ 1ه/ یحضره الفقیمن ال [7]

  .1/367عه/یوسائل الش [8]

  .3/407عه/یوسائل الش [9]
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  190جلسه  ات نجاسات و کثافاتیروا یبررس 134

  :خالصه جلسه قبل

. بیه و طبین فقیوجود دارد ب یعرض شد در باب طهارت و اطعمه و اشربه تعارض. 1

ب یبکشد اما طب یمطرح شده است به سمت احکام شرعن مسائل را که یخواهد ایه میفق

که در  یاتین روایقتا این شد که حقیجه اینت. نها را به سمت نظام سالمت بکشدیخواهد ایم

شتر ناظر به یکه در باب اطعه و اشربه وارد شده ب یاتیز روایباب نجاسات و طهارات و ن

ن یا یفقها تمام. باشد یاحکام شرعشتر ناظر به ینکه بیانسان وارد شده است نه ا یسالمت

رفتند و یپذ يا نگاه کرده اند و وارد در عمل استنباط کردند و عده ید فقهیات را با دیروا

 يات معارض براینها رواینبوده اند و ا یختنینها دور ریکه ایختند در حالیدور ر يا عده

 یبا احکام شرع یارتباط نداشته اند و یبه احکام شرع ينها کاریا. نبوده اند یاحکام شرع

  .نداشتند

نکه یو بهداشت است مگر ا یات ناظر به سالمتیروا یم که تمامیجاد کردیا یما اصل. 2

ات یم روایکنیل نباشد ما حمل میت در مورد احکام است و اگر دلین رواید که ایایب يا نهیقر

  .یرا به مقوله بهداشت و سالمت

که  ینیدانند مثل آب دهان و آب بیف میامور در نظر مردم مستقذر هست و کث یبرخ. 3

ن موارد دو کالم یشارع در ا. داندیکنند هرچند شارع آنها را نجس نمیف حساب مینها را کثیا

نجا تعارض به نظر یخب ا. د إغسل و بشوریفرماینکه میا يگرینکه البأس و دیا یکیدارد 

چه . کنندیم یگر را نفینها باهم تعارض دارند و همدیاست که ا نیرسد که فقها نظرشان ایم

  .البأس به يبشور و چه جور يجور

که قذر  ییآنها. داندیف میرا کث يزیک مستقذر که انسان چیم و یک قذر داریعرض شد 

موارد مثل  یاما برخ. راهن ضرر داردیا پید شست چرا که ماندن آن در لباس یاست با
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در  يحق ندار یعن. ینها را هم بشوریا یدانیف مینها را کثیفرموده اند اگر ان گاو را هم یسرگ

  .یدانیف میکه خودت را کث یباش یمقابل خدا با حالت

  :تتمه جلسه قبل

شارع ؟ ستیمنظورش چ »البأس« دیفرماین گاو میمثل سرگ ينکه شارع در مواردیا

بعد از . دید را نداشته باشیکه دار يد و حالت تنفرینها را نجس نشمارید ایخواهد بفرمایم

ا یالبأس مشمول آن ادله خواهد شد که نماز خواندن با لباس ، ن رفتین حالت از بینکه ایا

  .ن دار البأس بهیبدن سرگ

 یزنید میدست به کل.  »إغسل« دیفرمایم که در حاالت مختلف میدار یات فراوانیروا

، د إغسلیفرمایات مینکه در روایا. مواردر یافتد إغسل و سا یم لباست يرو يزیچ، إغسل

نکه إغسل یکنند و آن ایبرداشت م يگریز دیاما فقها از إغسل چ. ز و بشوریآب بر یعنی

  .ن مانع از صحت نماز استیا یعن. ینجس است یعنی

ن إغسل و نجس بودن یب یربط. ن حمل وجود نداردیا يا بر یم که داعیما عرض کرد

و اال . نه داردیاز به قریاست و ن ين معنا مجازیرا ایز. دیاینه بیقرل و ینکه دلیست مگر این

  بشور یعنیشود یحمل م یقیحق ينه نباشد به همان معنایاگر قر

  :اتیحکم خمر در روا

ت یروا 15جمعا ؟ د چکار کردیشود بایخته میراهن ریا پیبدن  يکه رو يراجع به خمر

. د با آن نماز بخوانیفرمایم که میت داریروا 7د إغسل و یفرمایت میروا 8وارد شده است که 

ت یروا 7ت إغسل با آن یروا 8ات با هم تعارض دارند چرا که ین روایفقها قرموده اند ا

گر را طرح کرده و یک طرف را گرفته و طرف دیاز فقها  یجه برخیگر تعارض دارد در نتید

که خودشان  یه حکمیتوج يبرا. ات معتبر استین روایشتر ایکه بیخته اند در حالیدور ر

 یاتین روایاند ا ات را نابود کرده اند و گفتهین روایکرده اند و ا یهین توجیصادر کرده اند چن

که اصال یدر حال. ه صادر شده استیا بدن نماز خوان تقیشود با آن لباس یکه گفته اند م
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نجس گرفته اند و  يشده است که إغسل را به معنا یندارند و اشکال از آنجا ناش یتعارض

إغسل . ح السند استیات صحین روایکه ایزند در حالیات را دور بریروا یمجبور شده اند کل

اسالم نظام . ندارد یبه احکام شرع یاست و ربط یزگیهمه اش داخل در نظام بهداشت و پاک

  .دارد یزگیسالمت و پاک

ن یو ای. ر حکم شرعد با آن نماز بخوان چرا که پاك است از نظیفرمایات میآن روا

  .به نماز ندارد ياش است و کار ید بشور ناظر به آلودگیفرمایات که میروا

  :دیفرمایاست که وارد شده است که م یتیلش روایم و دلیل دارین مدعا هم دلیا يبرا

لنْ عنِ رِئَابٍ قَالَ یعلَ: : بع اللَّه دبا عأَب أَلْتنِ یسع لَامالس النَّبِه رِ ورِ یالْخَمکسالْم و ذ

إِنَّ ، فَتَغْسلَ منْه موضع الْأَثَرِ  تُقَذِّره  ه إِلَّا أَنْیصلِّ ف«: قَالَ؟ هیأَغْسلُه أَو أُصلِّى فی، ب ثَوبِیصی

  [1[.  »اللَّه تَبارك و تَعالَى إِنَّما حرَّم شُرْبها

 اشاره به نماز بخوان و »صل«. نماز بخوان دارد و هم نماز نخوان دارد ت همین روایدر ا

خدا خمر را . نماز نخوان يف بشماریکه آن را کث یدر صورت. اشاره به نماز نخوان »اال«

  .جزء نجاسات نشمرده است بلکه فقط خوردنش را حرام دانسته است

ی. م باب بهداشت و سالمتهم باب نجاسات و ه. ت به هر دو باب اشاره داردین روایا

و .  »هیالبأس بالصاله ف« دیفرمایاست که م یاتین مطابق آن روایخب ا »هیصل ف« دیفرمایم

ف به یست با لباس کثیف هست با آن نماز نخوان چون مناسب نید اگر کثیفرمایم یاز طرف

که اثرش مانده است  یبرو آن را بشور اما همه اش را نشور بلکه فقط آن قمستی. ستینماز با

  .را بشور

ه فرموده اند یخوردند لذا تقیخمر م یعباس ياز خلفا یگفته اند از آنجا که برخ: اشکال

  .هیالبأس بالصاله ف

، کردندین حساب میکردند بلکه خودشان را اصل دیتظاهر نم یعباس ياوال خلفا: جواب

  .خواندندید مینماز جمعه و نماز ع
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ات نجاسات را حمل بر ید روایلذا ما با. ند خمر نجس استیگویعامه م يا کل فقهایثان

  .را یات پاکیم نه روایه کنیتق

کردند و یخوردند و تظاهر هم میخمر م یعباس ينطور بوده که خلفایثالثا اگر واقعا ا

د خمر خوردن اشکال ندارد ید بگویات بایپس روا، دانستندیعامه هم خمر را حرام نم يعلما

دنبال آن بودند خمر خوردن است  یعباس يکه خلفا يزیآن چ.  »هیصل ف« دینکه بگوینه ا

  .نه نماز خواندن

ساره که به امام صادق  ین بن ابیبنام حس یت است که از شخصین رواین نکته اید ایمو

که یم در حالیشویوارد خانه هاشان م. میرفت و آمد دار يهود و نصارایعرض کردم ما با 

راهنم خمر یپ يشود و رویدهد از کنار من رد مینها میکه خمر به ا یکس. نوشند یم خورند ویم

که به وجود  يا نکه خودت بخاطر لکهیاشکال ندارد مگر ا: حضرت فرمود. شودیخته میر

  .يبشور یخواهیآمده است م

 يبخاطر حالت نفرت فرد »بشور« ندیگویکه م یاتین است که رواید ایت مؤین روایا

انسان حالت  ین همه نهیشده است و با وجود ا يادیز یات نهیدر رواچرا که از خمر . است

  .ستیو اال نجس ن »بشور« لباسش باشد لذا فرموده اند ينکه خمر روینفرت دارد از ا

  انقالب واجبات

  يو واجبات ارشاد يواجبات مولو: شودیم میواجبات به دو قسم تقس

د ید مدفوع نخوریفرا ینم شارع. کندیکه عقل خودش حکم م یواجباتي: واجبات ارشاد

شارع آمد ارشاد به همان  ياز سو یاگر هم حکم. فهمدیرا م يزین چیرا خود عقل چنیز

  .حکم عقل است

ندارد  ین حکمیرا عقل چنیست زیکه ارشاد به حکم عقل ن یواجباتي: واجبات مولو

د کامل یبان موارد را انسان یا. کند مثل حرمت خوردن گوشت خوكیبلکه شارع دخالت م

  .فرموده یرا شارع امر و نهیرد زیبپذ
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 یاز طرف. فرمود گوشت خرگوش نخور يحکم مولو يمثال در مورد: مورد انقالب واجب

عقل ( شودیکه گوشت خرگوش بخورد مبتال به سرطان م یشرفت علم ثابت کرد که کسیپ

خود عقل  یوقترا یشود زیم يل به ارشادیتبد ين موارد امر مولویدر ا) . صاحب حکم شد

گر گوشت ید دید چه نگویرا خود انسان چه شارع بگویشارع معنا ندارد ز یگر نهید دیفهم

 يشود ارشادین علت مینسبت به ا یعنیاست  یت نسبین ارشادیمنتها ا. خوردیخرگوش نم

. ده باشدین علتش رسیهم داشته باشد اما عقل بشر فقط به ا يگرید يها ممکن است علت

  .شرفت کند تا تمام علل و اسباب احکام را بفهمدیر آنقد پنکه بشیتا ا

  :ن استیم درست تر واجبات و محرمات ایپس تقس

  يمولو

  يارشاد

  .است يارشاد یو بخش يمولو یکه بخشي: ارشاد- يمولو

خواهند بود و  يارشاد ید که تمام اوامر و نواهیخواهد رس يبزرگان قائلند روز یبرخ

  .مدیخود عقل بشر خواهد فه

  یزگیطهارت و پاک: فصل اول

. مان قرار داده استیکه جزء ا ییتا جا. د داردیتأک یزگیپاک ياست و رو ین پاکیاسالم د

دخل یفتنظّفوا فإنّه ال   فینظ  إنّ اإلسالم: امبر فرمودید پین که مفرمایا ا. یمانیالنظافه من االل

  فیالجنّۀ إلّا نظ

  .کندینم یزگیپاکت یکه رعا ید از کسیآ یم خداوند بدش

  کثافات و نجاسات. الف

 «شود باهاش نماز خواندینم«ی عنی یاما در اصطالح فقه »قذر«ی عنینجس در اصل لغت 

.  
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 ییمثال روستا. کندیفرق م. . . ملت و، انیاد، زها به حسب افرادیچ یعرض شد برخ

گوشت خرگوش را ا مثل . یداندیف میکث يکه همان را شهریدانند در حالیف نمیرا کث يزیچ

  .رهیداند و غیآن را نجس نم يگرین دیداند اما دینجس م یا مذهبین ید

ز یم فالن چیتوانینم یبه راحت؟ ف استیکث يزیچ ید چیوجود دارد که بگو یا نظامیآ

ات ید از روایلذاست که با. ستیف نیند کثیشوند که بگویدا میف است چرا که صدها نفر پیکث

  .داندیداند وکدام را نمیداند و کدام را قذر میف میشارع کدام را کثم یم تا بفهمیریمدد بگ

  ییکثافات در منابع روا

  بول. 1

  .د کرده استیدر مورد برحذر بودن از آن تأک یلیاست که شارع خ یقیاز کثافات حق

کَانَ إِذَا أَراد الْبولَ   الْبولِ  نِاً عیکَانَ رسولُ اللَّه ص أَشَد النَّاسِ تَوقِّ: عبد اللَّه ع قَالَ یعنْ أَبِ

ۀَ أَنْ یرُ کَرَاهیه التُّرَاب الْکَثیکُونُ فیعمد إِلَى مکَانٍ مرْتَفعٍ منَ الْأَرضِ أَو إِلَى مکَانٍ منَ الْأَمکنَۀِ ی

  .[2ه الْبولُ[ینْضح علَی

ن یدترید حضرت شدیفرمایم. استست بلکه مقوله کثافات ین ینجا بحث حکم شرعیا

که قصد  یهنگام) ا لباسشان اصابت نکندیتا به بدنشان ( از بول بودند يافراد بود از نظر دور

رفتند تا ادار یداشت م يادیکه خاك ز یا مکانیدر صحرا  يداشتند به مکان بلند یتخل

  .برنگردد به لباسشان بخورد

نداشتند به لباسشان بخورد و اال اگر صرفا ست بلکه اصال دوست ینجا بحث نماز نیدر ا

بخاطر ؟ نقدر برحذر بودندیچرا ا. دندیکشیبحث نماز بود که وقت نماز همان قسمت را آب م

. فتر از مدفوع بوده استیشان کثیادرار برا ین افراد بودند و حتیزه تریامبر ما پاکینکه پیا

شود اما ادرار یسنگ هم پاك م کیا مدفوع باید دو مرتبه شست یدر مورد ادرار با یحت

  .کنندیاز ادرار احتراز نم یلیست که مردم خین در حالیا. ستینطور نیا
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و لَا تَتَهاونَنَّ بِه و لَا بِصلَاتک فَإِنَّ رسولَ اللَّه ص   بِالْبولِ  لَا تَستَحقرَنَ: جعفَرٍ ع قَالَ یعنْ أَبِ

منْ شَرِب  یس منِّیالْحوض لَا و اللَّه لَ یرِد علَیمنِ استَخَف بِصلَاته لَا  ینِّس میقَالَ عنْد موته لَ

  [3[. الْحوض لَا و اللَّه یرِد علَیمسکراً لَا 

د به لباستان اصابت یاجازه نده. دید آسان نشماریحضرت فرمود بول را کوچک نشمار

ن یا. د به بدنتان اصابت کندید اصال از اول اجازه ندهیفرمایم. ستیاصال بحث نماز ن. کند

  .ضرر دارد

وند زده اند و یآنرا به آخرت هم پ، ن مسئلهینکه مردم را برحذر کنند از ایا يامبر برایپ

  منَ  سقَونَیؤْذُونَ أَهلَ النَّارِ علَى ما بِهِم منَ الْأَذَى یأَربعۀٌ   قَالَ رسولُ اللَّه ص: فرموده اند

ممِیالْح  حالْج ی  مِیوونَ بِالْوورِ ینَادالثُّب یلِ و ۀِ قَدعبالْأَر ؤُلَاءالُ ها بضٍ معبل مضُهعلُ النَّارِ بقُولُ أَه

جرُّ أَمعاءه و رجلٌ ی ه تَابوت منْ جمرٍ و رجلٌیآذَونَا علَى ما بِنَا منَ الْأَذَى فَرَجلٌ معلَّقٌ علَ

قَالُ لصاحبِ التَّابوت ما بالُ الْأَبعد قَد آذَانَا علَى ما یأْکُلُ لَحمه فَیحاً و دماً و رجلٌ یلُ فُوه قَیسی

قَالُ یجِد لَها أَداء و لَا وفَاء ثُم یعنُقه أَموالُ النَّاسِ لَم  یقُولُ إِنَّ الْأَبعد مات و فیبِنَا منَ الْأَذَى فَ

لَّذنَ الْأَذَى فَی يلا بِنَا ملَى مآذَانَا ع قَد دعالُ الْأَبا بم هاءعرُّ أَمکَانَ لَا یج دعیقُولُ إِنَّ الْأَبالنَ یأَ یب

 ثُم هدسنْ جلُ موالْب ابیأَصلَّذی يقَالُ لیسا بِنَا یقَ لُ فُوهلَى مآذَانَا ع قَد دعالُ الْأَبا بماً مد حاً و

قَالُ یبِها ثُم  یحاکیسندها فَیثَۀٍ فَینْظُرُ إِلَى کُلِّ کَلمۀٍ خَبِی یحاکیقُولُ إِنَّ الْأَبعد کَانَ یمنَ الْأَذَى فَ

لَّذی يلقَد دعالُ الْأَبا بم همنَ الْأَذَى فَ أْکُلُ لَحا بِنَا ملَى مکَانَ یآذَانَا ع دعیقُولُ إِنَّ الْأَب ومأْکُلُ لُح

یالنَّاسِ بِالْغ ۀِ ویبشیم ۀِیبِالنَّم4[. م]  

  [5[. الْبول »2«  یالْقَبرِ ف  عذَابِ  جلَ  إِنَ: عبد اللَّه ع قَالَ یعنْ أَبِ

ن آثار یشود ایماند معلوم مینکه در قبر هم عذابش میا يف است و برایکث یلین خیپس ا

ا ادرار یندارد ادرار خود شخص باشد  ین ادرار فرقیا. ماندیدارد و در قبر هم م یکیژنت

  .يگرید

  :مراتب ادرار
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چون نجاستش از دو جهت است . بول انسان کافر است یفین مرتبه از نظر شدت کثیاول

  .نکه چون از بدن کافر استیا گرینکه چون ادرار است و دیا یکی

  .رکافر استیادرار غ یفیمرتبه دوم از نظر شدت کث

  .مرتبه سوم ادرار خود فرد است

  .وان نجس مثل سگ و خوك استیمرتبه چهارم بول ح

  .گوشتش حرام است یعن. یر مأکول الحم استیوان غیمرتبه پنجم بول ح

  .خوردیکه غذا نم يمرتبه ششم بول دختر

  خوردیکه غذا نم يپسرمرتبه هفتم 

  بول پسر پاکتر از بول دختر است

م که االغ و اسب و قاطر که گوشتش مکروه است بولش هم یمرتبه هشتم بول مکروه دار

  .ف هم هستیکث. مکروه است

  مرتبه نهم بول گوسفند و شتر است که در مرتبه نازله از کثافات است

  .د شسته شودیکه آنهم بافقط خفاش بول دارد . اما پرندگان ادرار ندارند

  .163قرب االسناد/ ص  [1]

  .1/338عه/یوسائل الش [2]

  .4/25همان/ [3]

  .308/ 12همان/  [4]

  .340/ 1همان/  [5]
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  191ات نجاسات و کثافات جلسه یروا یبررس 135

  :خالصه جلسه قبل

ف یاست که نزد خدا کث ییزهایبحث درباره چ. بحث درباره قذارات است نه نجاسات

ن یکه قذرتر. ان شدیدارد که ب یم بول مراتبیگفت. د لباس و بدنش پاك باشدیو انسان با است

دتر از او بول یالبته شد. ن آن بول انسان کافر بودیدتریادرار خود انسان است که شد، بول

  .از سگ و خوك و کافر بدتر و نجس تر است. ناصب است که النه شر الثالثه

شود باهاش نماز خواند یست و مید نجس نیفرمایات ما میرواوان مأکول اللحم یدرباره ح

  .د شسته شودیست و باید که پاك نیفرمایآن م یاما درباره حکم بهداشت

ادرار گاو و شتر نجس  یعنی يست آنرا بشورینکه الزم نیا یکینجا دو حکم است یا

نکه دوست داشته یمگر ا. . . ند االیفرمایم یاما از طرف. مسئله است ین حکم شرعیا. ستین

و نظام بهداشت  یزگیست بلکه صرفا مسئله پاکین یگر حکم شرعین دیای. زه باشیپاک یباش

  .اسالم است

ؤْکَلُ لَحمه فَلَا یرِ و الشَّاةِ و کُلُّ ما یالْبع  نْضَح بولُ: یامام صادق فرمودند يگریت دیدر روا

]هلوبِب أْس1ب].  

ختن و فشار یآب ر یعنیشستن . خواهد ینم شستن، زیفقط آب روش بر یعنینضح یفقط 

بلکه بخاطر کثافت و . ستین ین عمل پاك کردن و طهارت شرعیا. دادن آنهم چند مرتبه

  .قذارت است که فرمودند نضح

که بارکش  یواناتیح. که گوشتش کراهت دارد یوانین مرتبه که در موردبول حیهفتم

  .ر و اسباالغ و قاط یعنیهستند 

و الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسلْ ما أَصابک   لِیالْخَ  سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ أَبوالِ: قَالَ یعنِ الْحلَبِ

]نْه2م]  
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ن موارد حضرت یست اما در ایکاف يزیدرباره ابوال حالل گوشت فرمودند آب بر

ن یرا حالل گوشتند فلذا ایست زیبولشان نجس ننها یدانند ایکه همه میدر حال. فرمودند بشور

  .است یإغسله ناظر به نظام بهداشت و سالمت

 يازینها حالل گوشت هستند پس چه نین است که ایشود که مگر نه ایسائل سؤال م يبرا

خوردن خلقشان  يند بله حالل گوشتند اما خداوند برایفرمایحضرت م؟ است به شستن

  .دن خلق شده اندیشبار ک ينکرده است بلکه برا

چون ضرر  یعنیکراهت داشتند . بخاطر کثافت و قذارتش است؟ کند به شستنیچرا امر م

  .ضرر یعنیده بنده یدارد و اصال مکروه به عق

  ت استین رواین مطلب اید ایمؤ

 س لُحومها حلَالًایأَ لَ: لَیفَق، رِ فَکَرِههایلِ و الْبِغَالِ و الْحمیه السلَام عنْ أَبوالِ الْخَیسئلَ علَ

  [3للْأَکْلِ[  اللَّه  مما جعلَه  سیلَ  بلَى و لَکنْ: قَالَ؟  »4«

امبر ید پسر در بغل پیفرمایات میرخوار پسر باشد که در رواین مرتبه که ادرار شیششم

ده یبلکه در حال پوش) صبها لهیدعوا بماء فیو کان ( شستندیراهنشان را نمیکند و پیادرار م

  .دادند تا آنرا بشورندیم یا به کسیختند یریآب روش م

  .ستیشود که شدت کراهتش باال نیختند معلوم میرینکه فقط آب میاز ا

: قَالَ یعنِ الْحلَبِ: ده شدهیشود پرسیخته میلباس ر ياز امام صادق درباه ادرار بچه که رو

فَاغْسلْه بِالْماء   قَد أَکَلَ  کَانَ  ه الْماء فَإِنْیقَالَ تَصب علَ یعنْ بولِ الصبِسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع 

  [4شَرَع سواء[) ذَلک یف( ۀُیغَسلًا و الْغُلَام و الْجارِ

اگر غدا  ید ولیختن آب نکن بلکه بابد کامل بشوریخورد اکتفا به ریاگر غدا م یعنی

  .شودیختن آب هم بسنده میه رخورد بینم

  .رخوار پسر استیرخوار دختر که از نظر کثافات باالتر از شین مرتبه ادرار شیپنجم
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کُوننِ السنْ أَبِ یعفَرٍ ععنْ جع أَنَیع 5«  ه« لنُ: اً ع قَالَیعارِ  لَبا یالْجلُهوب یۀِ و نْهلُ مغْس

و لَا بولُه   غْسلُ منْه الثَّوبیخْرُج منْ مثَانَۀِ أُمها و لَبنُ الْغُلَامِ لَا یالثَّوب قَبلَ أَنْ تَطْعم لأَنَّ لَبنَها 

  [5نِ[ینِ و الْمنْکبیخْرُج منَ الْعضُدیطْعم لأَنَّ لَبنَ الْغُلَامِ یقَبلَ أَنْ 

د آن یز بول دختر بچه اگر به لباس اصابت کرد بایکه بچه اش دختر است و ن ير مادریش

د صرفا از ید بشوریفرماینجا میر انسان پاك است و اگر اینجا واضح است که شیا. را شست

  .باب نظافت و بهداشت است

ر یچرا که ش. شستن کامل یعن. ید شستیر بچه را باینکه غذا بخورد بول و شیقبل از ا

 یخته شود لزومیلباس ر ير پسر و ادرارش اگر رویشود اما شیدختر از مثانه مادر خارج م

  شودیر پسر از استخوان بازو و استخوان شانه خارج میرا شیبه شستن ندارد ز

شود و خونهم از مغز ید میر از خون تولیمعروف است ش يکه در قانون امروز يزیچ

ل ینه مادر و تبدیرود به سیرگها و از رگها م يرود تویم شود وید میاستخوان بازو و شانه تول

نگونه است اما در یکند که در فرززند پسر ایاشاره م يت به رازین روایر اما ایشود به شیم

زمش چگونه است ینکه مکانیچرا که از مثانه مادر است اما ا. ستینگونه نیفرزند دختر ا

  .دارد يق جدیاز به تحقین نیم و اینمدان

وان حرام گوشت است مانند گربه وروباه و خرگوش و موش و ین ادرار ادرار حیچهارم

  .که خون جهنده دارد یانواع درندگان

  [6ؤْکَلُ لَحمه[یما لَا   أَبوالِ  منْ  ثَوبک  اغْسلْ: ندیفرما یم امام صادق

شود از ادرار یعلوم مو م. ان نفرمودندیب یلیند بشور و تعلیفرماینجا امام دربست میدر ا

ذکر کرده اند  یلیچرا که در مورد ادرار دختر بچه تعل. ث کثافتیدختر بچه باالتر است از ح

  .نفرمودند يزینجا چیاما در ا

ن ذاتا یمرتبه سوم ادرار خوك و سگ است که هم گوشتش حرام است و عالوه بر ا

  .شودینجس است لذا دوتا قذارت با هم جمع م
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  .خوردیمدفوع را م. زهاستین چیفتریرا که خوراکش کثیچرا نجس است ز ندیفرمایمثال م

و اشاره . گران استین رتبه ادرار خود شخص است که در مرتبه نازل تر از ادرار دیدوم

نکه در مرتبه نازل از یاما ا. برحذر بودند که ادرار بهشان اصابت نکند یلیامبر خیشد که پ

ادرار خودش را ، ناچار شود به خوردن ادرار یگر کست است که ایگران است راویادرار د

ن معلوم ی] از ا7[ رهیال بول غ  نفسه  شرب للضرورة بولی یگران قال الجعفیبخورد نه ادرار د

  .فتر استیگران کثیشود که ادرار دیم

چلغوز دارند که ادرار . ع دارندینکه پرندگان ادرار ندارند بلکه وجیاما راجع به پرندگان ا

فقط خفاش است که ادرار است چرا که جزء موسوخات است که . فوع مخلوط استو مد

کند و هم ماده هاشان یخفاش هم ادرار م. ن شکل درآمده استیانسان بوده است و به ا

  .ندیبیض میح

لِ الْخَشَاشونْ بع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتیسی  فیصبِ  بیثَو کبلْ ثَوقَالَ اغْس هفَلَا أَجِد هفَأَطْلُب 

  )2/412وسائل/(

. دا نکردمیده مشود که بول خفاش اصابت کرده به لباسم اما هر چه گشتم پیاز امام پرس

  .يد بشوریحضرت فرمودند با

  مدفوع. 2

 وان ازیطبع انسان و ح. د از مدفوع شستین را باین قذر مدفوع است که لباس و زمیدوم

ن است که یا کثافتش است و آن هم بخاطر ایبد  ين تنفر به خاطر بویا. مدفوعش تنفر دارد

ل ین تبدیقه بعد همیکند و چند دقیات مصرف میخورد با انواع عطریزه میپاک يانسان غذا

چه . کندیکربهاست که آنرا بدبو مین بخاطر میار بدبو است و ایکه بس يزیشود به چیم

کرب است یشود دو سومش میآنچه خارج م. داخل روده يکربهایو چه م یخارج يکربهایم

  .تعفن مدفوع است ين موجب بویشود و اید میتولها  که داخل روده
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. کندیسد و از علت بدبو بودن مدفوع سؤال مینویم يا به امام جواد نامه یم حسنیعبدالعظ

جعفَرٍ محمد بنِ  یکَتَبت إِلَى أَبِ  قَالَ یه الْحسنمِ بنِ عبد اللَّیعنْ عبد الْعظ: ندیفرمایحضرت م

لیع دسکَانَ ج ع و ملَّ خَلَقَ آدج زَّ وع قَالَ إِنَّ اللَّه هنَتْن و طلَّۀِ الْغَائنْ عع أَلُهى ع أَسوسنِ مب ه

دخُلُ منْ یس یبِه الْملَائکَۀُ فَتَقُولُ لأَمرٍ ما خُلقْت و کَانَ إِبلسنَۀً ملْقًى تَمرُّ   نَیأَربع  یباً و بقیطَ

یف و یها فم ارص کذَلفَل رِهبنْ دم ناً خَبِ یخْرُجنْتم مآد فو8[ بیرَ طَیثاً غَیج]  

فتند حتما گیشدند میبوده و مالئکه از کنارش که رد م یسال باق 40که کالبد حضرت آدم 

شود یکرد که از دهان حضرت آدم وارد مین کار را میس هم ایابل. در خلقت تو هست يراز

  .ف شده استیشدلذا درون حضرت آدم کثیو از مقعد خارج م

 یشگین ورود و خروج همیکند و ایت اشاره مین روایکربها را این و میاطین ورود شیاول

ن باشد یاگر علتش ا. آورد یم ن وضع دریکروب خودش مدفوع را به این میا. شده است

و   الْبولِ  لُیقَل. است یشه همراه با آلودگین برحذر بود چون همیاز ا یلید خیشود بایمعلوم م

کَث ۀِ ونَابالْج و طه[یالْغَائلنْ غَسم دلَا ب اءوا س9رُه]  

ه یب فیصیقِ یأَنَّه سئلَ عنِ الدق  لَّه ععبد ال یت شده است عنْ أَبِیدر مورد فضله موش روا

که در  ي]درباره آدر10ؤْخَذُ أَعلَاه [یء فَلَا بأْس  یشَ  منْه  یجوز أَکْلُه قَالَ إِذَا بقیخُرْء الْفَأْرِ هلْ 

 يکه باال يند اگر آردیفرمایحضرت م؟ ز استیا خوردنش جایده شده آیآن فضله موش د

  .ن تر راییشود خورد نه پایفضله قرار گرفته است را م

  ر استفاده کنندیش بردارند و از زیاز باال یعنیؤْخَذُ أَعلَاه یفَلَا بأْس : سؤال

باالتر از  یعنیباالتر . د بشود خورد چون فضله به آن اصابت نکردهیباالتره با، نه: استاد

ر شده به ین ادرار سرازیهم بوده و ا يراردند حتما کنارش ادیفضله د یچون وقت. فضله

  .خود موش که پاك است اما فضله و ادراش پاك است. اما باالتر اصابت نکرده. نییپا

  مراتب مدفوع

  وان حرام گوشتیمرفوع ح
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  وان حالل گوشتیمدفوع ح

وان حرام ید شست اگرچه پاك است اما مدفوع حید را بایوان حالل گوشت بایمدفوع ح

  .راهن را شستید بدن و پینجس است و هم باگوشت که هم 

: ه قَالَیبنِ جعفَرٍ عنْ أَخ یعنْ عل. پرسدیبن جعفر از امام کاظم م یم از علیت داریروا

غْسلْه و إِنْ یء فَلْ یمرْبِط الدابۀِ علَى بولها أَو روثها قَالَ إِنْ علقَ بِه شَ یوضَع فیسأَلْتُه عنِ الثَّوبِ 

که در  ی]از لباس11کُونُ معه فَلَا تَغْسلْه منْ صفْرَةٍ [ی یء منَ الرَّوث أَوِ الصفْرَةِ الَّت یأَصابه شَ

بهش  يزید اگر چیفرمایآغل چهارپا ادار و مدفوع بهش اصابت کرده است که حضرت م

  .ندارد بشورد یرد لزومید آنرا بشورد اما اگر فقط رنگ بهش بگیبچسبد با

مدفوع  یلیپس خ. نظافت است ين شستن براین پاك است و ایشود این معلوم میا

  .نشده است يریسختگ یلیوان حالل گوشت خیح

ه یکتَابِه عنْ أَخ یبنُ جعفَرٍ ف یپرسد علیبن جعفر از امام کاظم م یعل يگریت دیدر روا

صنَع یف یمرْبِط الدابۀِ علَى بولها و روثها کَ یقَع فیسأَلْتُه عنِ الثَّوبِ : موسى بنِ جعفَرٍ ع قَالَ

  [12غْسلْه و إِنْ کَانَ جافّاً فَلَا بأْس[یء فَلْ یقَالَ إِنْ علقَ بِه شَ

  ن است که کثافتش سبک استیت دال بر این روایا

چرا که در مورد ادرارش حضرت فرمودند ؟ بکتر استا کثافتش از ادرار هم سیآ: سؤال

  .غسلهی

ا عرض یثان. بشور یزگیبخاطر پاک یعنیغسله را با إال ان تتنظف داشت ینکه یاوال ا: استاد

  ادرار است بعد مدفوع ین شیفتریشد کث

ن تر راه یسرگ يکند که رویاست که به امام صادق عرض م یت حلبیگر روایت دیروا

  [13ضُرُّك مثْلُه [یه فَقَالَ لَا یالرَّطْب أَطَأُ علَ  نُیالسرْق. رومیم

  .سبک است یفین کثیشود ایمعلوم م
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لنْ عنِ رِئَابٍ قَالَ یعب : ثنِ الرَّوع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتیسیصبِ  بیثَو  طْبر وه قَالَ إِنْ   و

لِّ ففَص هتَقْذَر یلَم14[ه]  

. بحث استقذاری. با آن نماز بخوان یتوانیم یدانیند اگر آن را قذر نمیفرمایحضرت م

گر یک حکم دید نماز بخوان و یفرمایک حکم در منطوق که میداند ینجاهم امام دو حکم میا

  .با آن نماز نخوان یدانیف مید اگر آنرا کثیفرمایست و مین یکه حکم شرع

ن امر یکه نجس هست و امر بر شستن آنها وارد شده است ا ییآنها: میدار یک قانون کلی

  الْمستَرَاح  یت است که از امام صادق است که ُسمین روایلش ایدل. است یفیبخاطر کث

فْرَاغِ الْکَثتاس و اتاسنْ أَثْقَالِ النَّجۀِ الْأَنْفُسِ مرَاحتاستَرَاحاً لسیمالْقَذَرِ ف و ا [یفَاتچون 15ه[

 یاول حکم شرع. ن نجاسات و بخاطر خارج کردن کثافاتیا ینیشود از سنگیانسان راحت م

  .د و بعد حکم نظافت آنها را اشاره کرده اندیفرمایاش را م

  :ت در مورد پشکلیدو روا

أَبوالِ الدواب و أَرواثها  یعبد اللَّه ع ما تَقُولُ ف یقُلْت لأَبِ: م قالیمر یعن أب: ت اولیروا

کابلْ إِنْ أَصا فَاغْسالَهوا أَبا فَهِ  قَالَ أَماثُهوا َرأَم یو ]کنْ ذَل16أَکْثَرُ م]  

نکه یا یک: یدو احتما دارد؟ ش از ابوال است به چه معناستینکه فرموده پشکلش بیا

  .ستین ین احتمال درستیاما ا. پشکلش نجس تر است

. ن احتمال درست استیشتر مورد ابتالست و ایادست و بینکه پشکل زیاحتمال دوم ا

ماند و ین میزم يرود و کمتر مورد ابتالست اما پشکل روین فرو میچرا که ادرار داخل زم

  .اد مورد ابتالستیز

  رِ و الْبِغَالِیالْحم  عنْ أَبوالِ  اللَّه عسأَلْت أَبا عبد : نَ قَالَیعنْ عبد الْأَعلَى بنِ أَع: ت دومیروا

]کنْ ذَلأَکْثَرُ م وا قَالَ هاثُهوفَأَر قَالَ قُلْت کبلْ ثَو17قَالَ اغْس]  

اگر اکثر باشد  یول. شود نجس ترین صورت می] آمده که در ا18[ »اکبر« ک نسخهیدر 

  د نستیلذا شد. شستشه ین را همیشود اینهاست و نمیبش از ا یعنی
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  یمن. 3

 یعنْ أَبِ. د کرده و سخت گرفته اندین ائمه ما تشدیدانند بخاطر همیرا نجس نم یعامه من

ن یدها نه بخاطر ایتشد ی] برخ19[ الْبولِ  أَشَد منَ  و شَدده و جعلَه یذَکَرَ الْمن: عبد اللَّه ع قَالَ

. توجه به آن ندارند یلین است که مردم خیاست بلکه بخاطر اشتر یاست که واقعا نجاستش ب

د یت تشدیکه درباره فقاع آمده است که چون مردم کوچک شمرده اند اهل ب یاتیمانند روا

ت در یت بود اهل بیعه در اقلیت بودند و شیهم چون عامه در اکثر یدر مورد من. کرده اند

  .ده شودبه آن دا يشتریت بید کردند تا اهمیمورد تشد

  [20[ یمنَ الْبولِ أَوِ الْغَائط أَوِ الْمن  الثَّوب  غْسلُیامبر به عمار فرمودند إِنَّما یپ

  .یاز غائط و مدفوع و من. شودیز شسته میراهن فقط از سه چیپ

غْسلُ یالثَّوب   بیصی  یالْمن  یقَالَ ف  ع یعنْ عل: ت شده که فرمودندین هم روایرالمؤمیاز ام

 فَإِنْ لَم کَانَهیم ملع و کَانَهم رِفیعیق رَّاتثَلَاثَ م کُلَّه لَهغَس بالثَّو ابیناً أَصف رَّةٍ  یفْرُكکُلِّ م

 یو لُ ور[یغْسص21ع]  

 یمشت و مال دهند و فشار تا حتما جدا شود چون من یحساب. سه مرتبه بشورند

  .بدچسیم

کتَابِه عنْ  یبنُ جعفَرٍ ف یت است که علین روایلش ایدر مورد کثافت و قذارتش هم دل

فَرٍ ع قَالَیأَخعنِ جى بوسم لِ: هنِ الرَّجع أَلْتُهکُونُی  س  لَه  بالثَّو   ۀُ فَلَمنَابالْج هابأَص یقَد لْهغْس

  [22کْرَه[یه قَالَ یصلُح النَّوم فیهلْ 

ن یپس ا. ستیمکروه ن یست و حتیده که حرام نیبهش چسب یکه من یدن با لباسیخواب

  .رودیرون میب ینکه فقط وقتیزه باشد نه اید پاکیمژمن در همه حال با. بحث کثافت است

لنْ عع نْهیع نْ أَخفَرٍ ععنِ جقَالَیب ه :أَلْتُهنِ  سرَاشِ  عی  الْفیصهکَ  ب لَامتاحیال قَالَ یف بِه نَعص

ه و أَنْت رطْب الْجسد فَاغْسلْ ما یبس فَإِنْ نمت علَییه حتَّى یاغْسلْه و إِنْ لَم تَفْعلْ فَلَا تَنَام علَ

ب لْتعفَإِنْ ج كدسنْ جم ابیأَصب و ینَکأْسباً فَلَا بثَو 23[نَه]  
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. د پاك باشدیست بلکه فقط مکان سجده بایفرش نجس که حرام ن ينماز خواندن رو

  .نظام بهداشت است يد بشور فقط برایفرماینکه میپس ا

  .3/409عه/یوسائل الش [1]

  همان [2]

  .8/87احکم االئمه/ یه االمه الیهدا [3]

  .2/298عه/یوسائل الش [4]

  همان [5]

  .2/405وسائل/ [6]

  .59/81االنوار/بحار  [7]

  .1/275ع/یعلل الشرا [8]

  .202فقه الرضا/ [9]

  .2/406عه/یوسائل الش [10]

  .2/411عه/یوسائل الش [11]

  همان [12]

  .2/28/یکاف [13]

  .2/410وسائل/ [14]

  .77/165بحار االنوار/ [15]

  .2/409وسائل/ [16]

  .2/409عه/یوسائل الش [17]

  .202ص؛ 3 ج؛ شرح اإلستبصار یإستقصاء االعتبار ف [18]

  .2/424عه/یوسائل الش [19]

  .2/562مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ [20]
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  .2/555مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ [21]

  .2/404عه/یوسائل الش [22]

  .2/443عه/یوسائل الش [23]
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  95/06/24) از طبائع چهارگانه یکی( حیر 137

ست که مراد از باد یاد معلوم نیز ید است ولیباد مف ياه براین گید که مثال ایآ یمکررا م

در بدن  یدر جائ یچرخد و هر مدت یاست که در بدن م يا بادیا باد معده است و یآ؟ ستیچ

  ؟کند یدا میبه شکل درد و التهاب در بدن ظهور پ

  .چرخد یاست که در بدن م يکه االن مورد بحث است راجع به باد يباد

  [1] دارىی  ح فَإِنَّه ملکیأَما الرِّ

  د با آن مدارا کردیاست که با یو اما باد پس پادشاه

د یاست که شا ین سوالیا؟ کند و پادشاه استد انسان با آن مدارا یاست که با يزیباد چه چ

 است که امروزه به آن يزین است که مراد چین احتمال ایاول. داده نشده است یجواب کاف

. دا کندید از جنس هوا و باد باشد تا مسئله حرکت تحقق پیچون باد با. ندیگو یم »التهاب«

  .دیایتواند به وجود ب یبدن م يالتهاب در هر جا

تواند بروز  یاز بدن م ین است که حرکت دارد و در هر مکانین باد و التهاب ایوجه شبه ب

 يسرخ شدن جا. نکه آن مکان را باد کرده اندیا ایکند گو یالتهاب ورم م يو چون جا. کند

  .سرد زمستان است يز مانند سرخ شدن صورت در برابر بادهایملتهب ن

پس . ه به باد کرده استیآن را شب، التهاب متولد از ین حرکت التهاب و ورم و سرخیبنابرا

  .است يالتهاب امروز، ن معنا به بادیک ترید نزدیشا

اما عرض . انسان ضرر دارد بلکه دشمن انسان است يد باد برایفرما یم که میدار یتیروا

ها  ستند بلکه بدن بر آنیاز طبائع چهارگانه است و طبائع دشمن انسان ن یک، یم بادیکرد
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پس چگونه باد که جزء طبائع . ستیقائم است و بدون طبائع زنده ماندن ممکن ن استوار و

  ؟است دشمن انسان است

  :ت آمده استیدر روا

عائالطَّب  عبأَر  س دبا قَتَلَ الْعمبر و دبع وه و مالرِّیالد و هید اباً أَتَاكب لَه تددإِذَا س ودع وه و ح

 کلم وه و لْغَمالْب نْ آخَرَ ویمه رَّةُ والْم ى وارلَ یدنْ عبِم فَتجر فَتجإِذَا ر ضا فَقَالَ یالْأَره

  [2] فصف هذَا الْوصینُوس أَنْ یحسنُ جالیفَو اللَّه ما  یأَعد علَ

خدمت به انسان مسخر شده است و چه بسا  يدم که در راستا، ع چهار گونه استیطبا یعنی

که از آن وارد شده  يکه در یدشمن است هنگامد خود را بکشد و باد که ین برده سیهم

  شود یوارد م يگریاز در د ياست را ببند

  .کند یم ییرا جا به جا ییژن و مواد غذایکند و اکس یم یدم بار کش

. ن همان صفت عفونت و التهاب استیا. دارد یگوناگون يها شود که باد تنوع و راه یمعلوم م

دا یها التهاب پ هیا ریا معده و یا روده و یا گوش و یو  ینیا بیا چشم و یممکن است لوزه 

  .گر ملتهب شودیممکن است مکان د يریهر کدام را بگ يجلو. کند

نا یس یو طب بوعل ید در طب سنتین وصف شایا. ان التهاب استیدر ب یفیر ظرین تعبیا

عنوان التهاب ن مسئله را دارد و آن را به ید ایطب جد یول. ان نشده باشدیالتهاب ب يبرا

ات استفاده کرده اند که واقعا معلوم یا از روایا ابتکار خود بشر است ین آیا. کند یمطرح م

  .ستین
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ن امر یا. ر ممکن استیت و زنده بودن غیاست و بدون باد فعال يبودن باد در بدن ضرور

. ستغلبه کردن باد ا، د مراد از دشمن بودنیشا؟ چگونه با دشمن بودن باد سازگار است

. قاتل انسان شود، له فشار آوردن و پاره شدن رگیتواند به وس یمانند دم که چه بسا م

  .تواند کشنده هم باشد یخدمت انسان است م يکه در راستا ین دمین ایبنابرا

  .ها در جلد اول مطرح شده است ن بحثیک مقدار از ای

ت از باد به عنوان ین روایدر ا یکرده اند ول یات باد را به عنوان پادشاه معرفیشتر روایب

  .اد شده استیدشمن 

است که  یدشمن یعنی »خصم جدل« دیفرما یر درباره بلغم آمده است و مین تعبیه همیشب

  :است يریاهل کشمکش و مجادله و درگ

  [3]منْ جانبٍ انْفَتَح منْ آخَر  سددتَه  و أَما الْبلْغَم فَإِنَّه خَصم جدلٌ إِنْ

از راه  يببند یمجادله گر است که اگر راه او را از جانب يا و اما بلغم همانا منازعه کننده یعنی

  .گردد یگر باز مید

ات انسان یح ينکه بودن آن براین ایو مشکل ساز باشد در ع يماریتواند ب یمن باد یبنابرا

  .است يضرور

را  يزین چیشوند که چن یبدن را خوانده اند متوجه م يولوژیزیبدن و ف یکه پزشک يافراد

  .و راه درمان باد است يریشگیما مهم است پ يکه برا يزیچ. میف کنیم به التهاب تعریتوان یم

رسد  یگرفته اند که به نظر م یا باد را مرادف با درد میگفته اند گو یباد را به درد مها  یمیقد

  .ن است که درد به همراه التهاب است و درد متحرك استیشتر از ایب يزیچ
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شود که التهاب هم باد  یاست که درد متحرك باد است و از قرائن و شواهد استفاده م ینیقی

  .شود یده مینام

  ریاد با سدرمان غلبه ب

. ر استیشه بدن او دچار التهاب است درمان آن سیمبتال به درد متحرك است و هم یاگر کس

 یر آنتیدانند که س یامروزه همه م. ر درمان التهاب استیشود که س یات استفاده میاز روا

  :برد ین میکروب را از بیاست و م يک قویوتیب

  [4] امیکُلِّ سبعۀِ أَ یف  أْکُلِ الثُّومیفَلْح یبه رِیصیلَا   أَراد أَنْ  منْ

  .ر بخوردیکبار در هفته سیخواهد مبتال به باد نشود  یکه م یکس یعنی

  .ر کندیاز بدن را درگ ییتواند هر جا یح میشود که ر یاستفاده م

ر یکبار سی يا هفته یاگر کس. د مصرف بشودیکبار بای يا ر درمان و دارو است و هفتهیس

  .مصرف نکند در معرض ابتال به درد متحرك است

ت درمان هم ین روایست که از اید نیبع. است يریشگیپ يشتر در راستایت بین روایالبته ا

  .استفاده بشود

ن ید از ایخورد که شا ید و میجو یر میک عدد سیشد  یم يهر وقت مبتال به درد یکس

ر بمالند و اگر التهاب یآن س يتوان رو یباشد م يالتهاب اگر ظاهر. ت استفاده کرده باشدیروا

 ییایمیش يو داروها یسم يها کیوتیب یاستفاه از آنت يبه جا. ر مصرف شودیباشد س یدرون

  .ر مصرف شودیس
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  .ها است التهاب يبرا یخوب ير هم غذا است و هم دارویس

  ؟چه اندازه است، و درمان يریجلوگ ير برایمقدار مصرف س

. د مقدار مصرف آن معتد به باشدیبا، ستیچون صحبت از اکل است و صحبت از دارو ن

. ر باشدیسه عدد س، د حداقل مصرفیشا. صادق نباشد »اکل« ریک عدد سید با خوردن یشا

  .التهاب مبتال نشود يماریر خورده بشود تا به بین در هفته سه عدد سیبنابرا

م که یگر داریات دیالبته روا. میخواه یخبر واحد است و ما تعدد نقل م، تین روایا

د ییت تاین رواید ایشا. است یعموم يها ر از درمانیر درمان است و سیند سیفرما یم

 ين داروهایب مهمتریر در ترکین است که سیر ایسل دارو بودن یدل. گر باشدیات دیروا

 ير داروین سیبنابرا. وجود دارد) ، ص( حضرت محمد يه و دارویشاف يمانند دارو یاسالم

ها باشد  يماریتواند درمان کل ب یر میشود که س یات استفاده میاست و از روا یعمده و مهم

  .خواهد بود یق اولیها به طر درمان التهاب و عفونت، رین سیبنابرا

  .کند ید مییه را تاین خبر واحد در رساله ذهبین قرائن و شواهد این ایبنابرا

  درمان غلبه باد عسل

  [5] حِ و الْحمىیشفَاء لطَرْد الرِّ  الْعسلُ

  دفع کردن باد و تب يعسل درمان است برا یعنی

، ن است که مراد از بادیبر ا يگرینه دین مسئله قریا. کند یرون میعسل باد و تب را از بدن ب

  .شود یرا التهاب و عفونت نوعا سبب تب میو التهاب است زعفونت 
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 ین باد و تب ارتباطیشود که ب ید روشن میگر آمده است شایکدین یح و تب قریچون ر

  .وجود دارد

 ين عمل برایمشابه ا. رون کردن عامل تب از بدن استیب يرون کردن تب از بدن به معنایب

رون رود و ید عامل آن از بدن بیدارد که با يبا باکتر یارتباطن باد یبنابرا. افتد یح اتفاق میر

  .سرکوب شود

م هم درد متحرك و هم یتوان یم. درد متحرك است، حین است که مراد از ریگر ایاحتمال د

و چون . ها است يماریم که عسل درمان کل بیدر اول کتاب خواند. میالتهاب را قبول کن

م عسل درمان هر دو احتمال یم قبول کنیتوان ین میبنابراها است  يماریعسل درمان کل ب

  .است

  
  . 78ص، 2ج، صدوق خیش، ون اخبار الرضایع [1]

  . 382ص، 3ج، ابن شهرآشوب، طالب یمناقب آل اب [2]

  . 81ص، 1ج، خ صدوقیش، ون اخبار الرضایع [3]

  . 41ص، امام رضا ع، طب الرضا [4]

  . 367ص، 16جي، نور، مستدرك [5]

  95/06/27) درمان( حیادامه بحث ر 138

از طبائع چهارگانه در طب  یکیاست که  »حیر« صحبت راجع به طبائع چهارگانه و راجع به

از طبائع چهارگانه مطرح  یکیح به عنوان یرا ریدارد ز یح تازگیبحث از ر. است یاسالم

ح یف ریح وارد شده است و تعریکه راجع به ر یاتیح و روایقت ریراجع به حق. ستین

  .صحبت شد
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ح یبدن است و درد متحرك در بدن را ر يها ح مراد التهابات و عفونتیشتر از ریعرض شد ب

  .ندیگو یم

ح ین درباره ریبنابرا. کند ینکرده و نم یاز طبائع چهارگانه معرف یکیبه عنوان  یح را کسیر

ست و مدارا کردن با آن به چه یست و درمان آن چیح چیصحبت نشده است و معلوم نشده ر

  .شکل است

  ؟شود یح چگونه درمان میر. ح استیر يها صحبت راجع به درمان

  ریس

 يبرا ییم دارویاگر بخواه. ر استیو التهابات بدن سح و باد و درد متحرك ین درمان ریبهتر

  .ر استین دارو سیب این ترکیشترین و بیاول، میدرد متحرك و التهابات بدن درست کن

 ير تازه است که براید در درجه اول سیشا یکنند ول یر را به طور مطلق ذکر میات سیروا

ر یس یعنیر یاز پودر س د بتوانیشا يدر دارو ساز یول. درمان درد متحرك خوب است

  .خشک استفاده کرد

  عسل

درمان کل ، عسل در درجه اول. ح استیر يبرا ین عرض شد عسل هم درمان خوبیهمچن

  .ها است يماریب

  )ع( شربت امام رضا
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ها  استفاده از نوشابه ياست که خوب است بعد از خوردن غذا به جا يخوب و موثر يدارو

ک شربت هم یاست و ) ع( امام صادق يکه دو شربت برام یما سه شربت دار. استفاده شود

  .است که در جلد چهار مفصل خواهد آمد) ع( امام رضا يبرا

  :ت آمده استیدر روا

فَۀُ الشَّرَابِ الَّذلُی يصح  هشُرْب  الُهمعتاس امِ  والطَّع دعأَنْ  -ب وه فَتُهص نَ الزَّبِیقَالَ ع وبِ یؤْخَذَ م

تْرَك یه أَربعۀَ أَصابِع و یادةً علَیغَمرَةٍ و زِ یماء صاف ف ینْقَع فیغْسلَ و یمنَقَّى عشَرَةُ أَرطَالٍ فَالْ

ثَلَاثَۀَ أَ یف کذَل هیإِنَائیامٍ ف ف و یالشِّتَاء یالص لَیف ماً ویو یلَۀً ثُملَ فعیج رٍ نَظدیق کُنِ یلْفَۀٍ و

ۀِ الْمشْرِقِ ماء برَّاقاً ینْبوعه منْ نَاحی يه و إِلَّا فَمنَ الْماء الْعذْبِ الَّذیالْماء ماء السماء إِنْ قُدر علَ

یأَبخَف ا یضمالْقَابِلُ ل وه یفاً وةِ ورُودالْب خُونَۀِ ونَ السۀٍ مرْعلَى سع تَرِضُهفَّۀِ  علَى خلَالَۀٌ عد لْکت

 و اءتَّى یالْمخُ حالزَّبِیطْب ینْشَف و یب ثُم ینْضَج رُ وصیع و اؤُهفَّى میص ثُم رَّدیبرِ ثَاندإِلَى الْق اً یرَد

 یو و ودبِع هارقْدیانًا لَینَۀٍ غَلَیغْلَى بِنَارٍ لَیؤْخَذُ مقیناً ریتَّى قاً حبذْه   و یثُلُثَاه ثُم قَى ثُلُثُهؤْخَذُ یب

نَ کَانَ منَ الْقدرِ یؤْخَذُ مقْداره و مقْدار الْماء إِلَى أَیه و یلْقَى علَیمنْ عسلِ النَّحلِ الْمصفَّى رِطْلٌ فَ

 تَّى یویغْلَى ح لِ وسالْع رقَد بیذْهدإِلَى ح ودع و یهفرْقَۀٌ صیقَۀٌ فَیؤْخَذُ خلُ فعبِیجنْجا زلٌ یه

فصنَ الْقَرَنْفُلِ نم مٍ وهرنَ دزو  صارنَ الدم مٍ وهریدنْ  ینم و مهرفَرَانِ دنَ الزَّعم مٍ وهرد فصن

سحقَ یثْلُه و منَ الْمصطَکَى نصف درهمٍ بعد أَنْ بِ نصف درهمٍ و منَ الْهِنْدباء میالطِّ  سنْبلِ

میالْج ةٍ ودلَى حع داحکُلَّ و یع ینْخَلَ ولَ فعیج  رْقَۀِ وبِخَیالْخ یشَداً جشَد یطتُلْقَى ف یداً و و ه

رْقَۀُ فالْخ رَسیتُم ى یالشَّرَابِ بِحثُ تَنْزِلُ قُوقَاقیالْعیرِ الَّت لَا یف ا ورِیزَالُ یهبِالتَّح داهلَى یعع ک

ؤَخَّرَ مدةَ ثَلَاثَۀِ أَشْهرٍ حتَّى یبرَّد و یرْفَع الْقدر و یذْهب عنْه مقْدار الْعسلِ و ینَۀٍ بِرِفْقٍ حتَّى ینَارٍ لَ

نِ منَ یتَیۀٌ إِلَى أُوقیشْرَب منْه أُوقیستَعملُ و مقْدار ما ینَئذ یو حتَداخَلَ مزَاجه بعضُه بِبعضٍ ی

لَاثَۀِ الْماء الْقَرَاحِ فَإِذَا أَکَلْت مقْدار ما وصفْت لَک منَ الطَّعامِ فَاشْرَب منْ هذَا الشَّرَابِ مقْدار ثَ

لَتَک منَ الْأَوجاعِ یومک و لَیفَعلْت ذَلک فَقَد أَمنْت بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى  أَقْداحٍ بعد طَعامک فَإِذَا
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رِ ذَلک منْ أَوجاعِ الْعصبِ و الدماغِ و الْمعدةِ و بعضِ یاحِ و غَیالْبارِدةِ الْمزْمنَۀِ کَالنِّقْرِسِ و الرِّ

شْرَب منْه یلطِّحالِ و الْمعاء و الْأَحشَاء فَإِنْ حدثَت بعد ذَلک شَهوةُ الْماء فَلْأَوجاعِ الْکَبِد و ا

  [1] شْرَب قَبلَهیمقْدار النِّصف مما کَانَ 

بعد از خوردن غذا حالل و جائز است ، دن آنیکه نوش یروش درست کردن شربت یعنی

، ست گرم استیهر رطل چهارصد و ب( ز هسته جدا به اندازه ده رطلیمو: نگونه استیا

د با آب شسته شود و در آب صاف یبا) ست گرم استیلو گرم و دوین ده رطل چهار کیبنابرا

و در همان ظرف به ، ردیگ یز را میمو يکه به اندازه چهار انگشت رو یآب، شود ساندهیخ

ک شبانه روز در تابستان کنار گذاشته شود سپس در یمدت سه شبانه روز در زمستان و 

د آب یشود با یسانده مید و با آن خیزیر یآن م يکه رو ید و آبیز قرار دهیک قابلمه تمی

که از طرف مشرق به سمت مغرب  يا اگر نبود آب چشمه باران باشد اگر امکان داشت و

و سبک است و گرم ) کدر نباشد( دیت را دارد براق و سفین خصوصیجوشد باشد که ا یم

زها یو مو. سبک بودن آن است ي ن نشانهیشود که ا یشدن و سرد شدن آن به سرعت انجام م

زها فشار داده یسپس موشوند تا آب آن تمام شود و خشک شود و پخته شود  یپخته م

ز گرفته شود و صاف شود و رها شود تا سرد شود سپس به قابلمه بر یشود و آب مو یم

ن یکم تر( دیم بایک چوب مشخص شود و با آتش مالیز با یشود و اندازه آب مو یگردانده م

م و یده شود به صورت مالیجوش) د شده استیآن تاک يرا رویکه امکان دارد ز یآتش

ن یشود بنابرا یز ظاهر میر یلیخ يها که حباب یبه صورت یعن(ی ز باشدیر یلیخدن یجوش

ر و ینکه دو سوم آن تبخیتا ا) خواهد یک صبح تا شب مین کار مانند یا يبرا يادیمدت ز

ست گرم اضافه یبماند سپس عسل صاف شده به اندازه چهار صد و ب یک سوم آب باقی

نکه بعد از اضافه شدن یشود تا ا یکه موقع اضافه کردن عسل بوده اندازه گرفته م یبشود و آب

نازك که در  یلیخ ي ک پارچهیباز گردد و  یعسل جوشانده شود و دوباره به اندازه آب قبل

ک گرم و شش دهم یخک یست و پنج صدم گرم و از میل به اندازه سه گرم و بیزنجف( آن
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ست و پنج صدم گرم و یشش دهم گرم و از زعفران سه گرم و بک گرم و ین یگرم و از دارچ

ک گرم و شش دهم گرم و از ی یک گرم و شش دهم گرم و از کاسنیب یاز سنبل الط

وجود ) اب شده اند و الک شده اندیآس ییک گرم و شش دهم گرم که همه به تنهای یمصطک

ده یار داده شود و مالز و عسل قریدارد و درب آن خوب بسته شده است در محلول آب مو

د آرام یم بایآتش مال يوارد شربت شود و مرتب رو يا پارچه ي سهیداخل ک ي هیبشود تا ادو

شود  یشود و سه ماه کنار گذاشته م یآتش برداشته م يت قابلمه از رویهم زده شود و در نها

ن یدار مصرف اشود و مق ینکه خوب مواد با هم مخلوط بشود و بعد از سه ماه استفاده میتا ا

که به  یشود پس هنگام یا صد و چهل گرم که با آب مصرف میشربت به اندازه هفتاد 

 ن شربت بنوشیاز ا) وانیل( به مقدار سه قدح يغذا خورد) ک سوم معده(ی که گفتم يا اندازه

که در آن روز و ) د حل کردیوان بایا صد و چهل گرم از شربت را در سه لین هفتاد یبنابرا(

  يشو یمن میها ا سرد و کهنه مانند نقرس و باد يآن شب از دردهادر 

  تینکات روا

  .بدون هسته باشد يزهاید وزن مویست گرم بایلو و دویچهار ک

  .ز باشدیزند تا چهار انگشت باال تر از موید بریآب را با

سرد ا آن آب زود گرم و زود یم که آینید ببیم بایم آب خوب و سبک را بشناسیخواه یاگر م

  .ن و بدرد نخور استیسنگ ینگونه نباشد نوعا آبیاگر ا؟ ا نهیشود  یم

زها پخته نشده اند ید مویز اضافه کرده ایکه به مو یشود اگر با اندازه آب یت استفاده میاز روا

  .ها پخته شوند و آب به خودشان جذب کنند زید به آن آب اضافه شود تا مویبا

  .ت شودید رعایده است حتما بات آمیکه در روا ییها يزه کاریر
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شود و در  ید خوردن آن حرام میایز جوش بین که آب مویهم، د اشاره کنمیبا يا نکته

ن مرحله یکه در ا. شود ین برود حالل میدو سوم آب از ب یوقت. نجاست آن اختالف است

  .شود یعسل به شربت اضافه م

  .ندیگو یشتر میب یو برخند هفتاد گرم هست یگو یم یبعض، خالف است »هیاوق« در

او  يو در خراسان دستور دادند تا برا. است یسنگ، ن قدریند بهتریفرما یم) ع( امام رضا

  .درست کنند یقابلمه سنگ

کهنه که شامل کمر درد و پا درد است و درمان  يقت درمان دردهاین شربت در حقین ایبنابرا

  .سرد مانند نقرس است يدردها

سم یرمات ين شربت برایا. با مزاج سرد است يشود که نقرس درد یم ت استفادهین روایاز ا

  .درمان است که امروزدرمان ندارد یمفصل

د درد سرد است و یآ یکه از آن به وجود م يعرض شد باد سرد و خشک است و درد

  .درمان آن است) ع( شربت امام رضا

م یر نید تعبیاست شا ییدارووان یم کوچک تر است واندازه لیکه ما دار یوانیاز ل »قدح»

  .وان بهتر باشدیل

ند یفرما یات میرا بعض روایست زید نیبع؟ که هسته ندارد استفاده بشود يزیشود از مو یا میآ

  .ن است که هسته نداشته باشدیشود مهم ا یات استفاده میا از روایگو. که هسته ندارد يزیمو

  بسمله و حوقله
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است که بعد از نماز صبح و مغرب قبل از حرکت کردن هفت مربته  یبه نظر من واجب طب

 ين ذکر در راستایا »میالعظ یم ال حول و ال قوه اال باهللا العلیبسم اهللا الرحمن الرح«: دیبگو

در جلد . ن بردن هم و غم استیها از ب از آن یکیدارد که  يادیو بهداشت فوائد ز یسالمت

  .ها هم و غم است يماریباز اسباب  یکیم که یاول خواند

  :ت آمده استیدر روا

نْ قَالَ فیم  رَّاتم عبغْرِبِ سلَاةِ الْمرِ صبد رِ ولَاةِ الْفَجرِ صبد  منِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهلَ یبِسومِ* لَا ح

لالْع ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو یو ظیالْعج زَّ وع اللَّه فَعمِ دعبس نْها الرِّیلَّ عنُهوأَه لَاءاعِ الْبنْ أَنْوعاً مینَ نَوح  

إِنْ کَانَ شَق نُونُ والْج و رَصالْب یوحیاً م ف بکُت و نَ الشَّقَاءاء یمدع[2]الس  

مِ* لَا یبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّح: دیکه در بعد از نماز صبح و مغرب هفت مرتبه بگو یکس یعنی

ن یکند که ساده تر یمِ خداوند از او هفتاد نوع بال را دور میالْعظ یا بِاللَّه الْعلحولَ و لَا قُوةَ إِلَّ

کند و جزء  یدا میاء باشد از شقاوت نجات پیو جنون است و اگر از اشق یسیها باد و پ آن

  .شود یسعدا نوشته م

که درمان هم ست ید نیآمده است اما بع »دفع« است چون لفظ يریشگیپ يت به معناین روایا

  .باشد

  :ت را نقل کرده استین روایهم یکفعم

نَ نَوعاً یالْفَجرِ و الْمغْرِبِ سبعاً دفَع اللَّه تَعالَى عنْه سبع  صلَاةٍ منَ  دبرِ کُلِ  یف  منْ بسملَ و حولَقَ

  [3] ایوانِ السعداء و إِنْ کَانَ شَقید یکْتَب فیالْجنُونُ و ح و الْبرَص و یمنْ أَنْواعِ الْبلَاء أَهونُها الرِّ
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خداوند از او  دیکه بعد از هر نماز صبح و مغرب هفت مرتبه بسمل و حوقل بگو یکس یعنی

اء یو جنون است و اگر از اشق یسیها باد و پ ن آنیکند که ساده تر یهفتاد نوع بال را دفع م

  .شود یسعداء نوشته م ي باشد در زمره

ن یرا کمتریسخت است ز يها يماریاز ب یلین ذکر درمان خیقت این در حقیبنابرا

  .و جنون است یسیکند باد و پ یکه دفع م ییها يماریب

  
  . 40ص، 17جي، نور، مستدرك [1]

  . 531ص، 2ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  . 99ص، 5جي، نور، مستدرك [3]

که مخصوص به  يباد( انیام الصب حیر –البارده  حیر –) درمان( حیادامه بحث ر 139

  95/06/28) کودکان است

  در جلسه گذشته مطرح شدکه  »هیاوق« مقدار

 نیبنابرا. گرم است 35 »هیاوق« کردم هر قیکه بنده تحق يمقدمه عرض کنم آن طور در

قدح به ظرف کوچک و . در سه قدح آب حل کرد دیرا با) ع( گرم از شربت امام رضا 35

  .شود یم وانیل میباشد که همان ن یکاف »کوب« کیدر حد  دیشا. شود یبزرگ اطالق م

 میسه ن یعنی وانیل میو ن کیدر ) ع( پر از شربت امام رضا يقاشق غذاخور کی نیبنابرا

ها من جمله باد  يماریاز ب یلیاست و درمان خ دیخوب و مف یحل بشود که شربت، وانیل

  .است یالتهاب و عفونت و درد متحرك و سرما خوردگ یعنی

  عوذه

کتاب ، کتاب طب االئمه. کند یم ییراهنما »حیر« قتیدارد که ما را به حق یها مطالب عوذه

 دییکتاب را تا نیا یاست و با اصالحات دهیرس) ع( ياست و به منظر امام عسکر يمعتبر
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است ) ع( از اصحاب امام صادق یکیکه  یمحارب حیکتاب از ذُر نیعوذه در ا نیا. فرموده اند

  .معتبر است یکه شخص

  :آمده است تیروا در

تعمع  س اللَّه دبا عنْیأَبلًا مجذُ روع  لنَ الرِّیأَوم هلَیائع تزَمیحِ قَالَ ع زِیکبِالْع عجۀِ یا وم

یالَّت لا عبِه زَمنُ أَبِ یعولِ یبسولُ [رسبٍ ع رطَال ادلَى جِنِّ وص ع وا  ي] اللَّهرَةِ فَأَطَاعبالصو 

ما أَطَعت و أَجبت و خَرَجت عنْ فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ الساعۀَ الساعۀَ بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى بِأَمرِ أَجابوا لَ

ه بِجمالِ اللَّه بِوجه اللَّ اء اللَّه بِعظَمۀِ اللَّهیاللَّه عزَّ و جلَّ بِقُدرةِ اللَّه بِسلْطَانِ اللَّه بِجلَالِ اللَّه بِکبرِ

  [1[ خْرُجیلْبثُ أَنْ یبِبهاء اللَّه بِنُورِ اللَّه فَإِنَّه لَا 

 »حیر« از يذیاز دوستداران خود تعو یکی يکه برا دمیاز امام صادق شن یعنی

که  یبه قسم يماریدرد و ب يا خواهم یو اصرار دارم و م دهم یفرمود قسم م خواندند یم

  .ها اطاعت کردند صبره را قسم داد و آن يواد انیجن ریحضرت ام

) ع( ریحضرت ام امبریبرسانند و پ بیآس) ص( امبریبا آتش و سنگ آمدند تا به پ انیجن

 نیبن داوود با ا مانیها که حضرت سل قسم نیبا هم ریرا به جنگ آنان فرستاد و حضرت ام

  .رفت انیبه جنگ با جن، ها را خاضع کرد ها جن قسم

  .حضرت داوود است يها برا مهیعز نیآمده است که ا تیروا در

وجود دارد که ائمه با منشا  يادله متعدد کهیاست درحال دهیما به باور نرس انیم هنوز

  .خارج شود يماریکه ب کردند یو امر م کردند یصحبت م يماریو با ب يماریب

است که داخل بدن شده است و خطاب را  يزیچ يماریکه عامل ب دیآ یدست م به

خواسته شده  يماریها از ب در دعا رایز شود یو خارج م دهد یو عکس العمل نشان م فهمد یم

خواسته و  نیو بر اثر ا فهمد یو م کند یدرك م يماریب ایگو. است که از بدن خارج شود

  .شود یطلب از بدن خارج م
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مکررا  رایمسائل حق است ز نیا. ئل را درك کندمسا نیکند تا ا شرفتیآنقدر پ دیبا علم

  .السند است حیآن صح اتیروا یما آمده است و برخ اتیدر روا

 یکه جن »صبره« است به نام يا دره. ها خواندند جن يبرا يا مهیعز کی) ع( ریام حضرت

  .معروف بود »الصبره يجن واد« در آن جا بود که به

ها عاقل هستند و  جن. است انیاز سنخ جن يماریو منشا ب يماریب نیا شود یم معلوم

و  فیتکال. و حساب و عقاب دارند و مانند انسان خطاب دارند و مکلف هستند فهمند یم

خود جن . بشوند يماریسبب ب توانند یم انیجن نیا. بشر و جن است ي دو طائفه يقرآن برا

همان  طانیش مییگو یما م. شوند يماریعامل ب توانند یاست م جناز  يا که طائفه طانیش ای

  .است يماریو عامل ب روسیو و کروبیعامل م

 انیبه جن) ع( ریکه حضرت ام دهد یم يماریبه ب یقسم) ع( حضرت صادق تیروا نیا در

  .صبره داد يواد

 کی میو آثار آن را در عمل نشان بده میرا اثبات کن يماریمسئله فهم ب میبتوان اگر

ها  ییاروپا. بفهمند توانند یمسئله را نم نیبشر ا رایز میکن یم جادیرا در جهان ا یانقالب

 دایها شد ییاروپا يالدیم 15و  14 يها اتفاقا در صده. که اصال جن وجود ندارد ندیگو یم

گرا شده  يحاال که ماد یول دادند ینسبت م »دبل« را به جن یو هر اتفاق بودندبه جن معتقد 

  .اند منکر جن شده اند

 یول نمیب یاالن جن را م ندیگو یکه م آورند یرا م يکه افراد دمید یلمیگزارش و ف بنده

  .دیشده ا یاالتیکه شما خ ندیگو یبه او م

از جن و  یاسم یمنکر وجود جن شده اند بلکه اگر کس، ها در اثر انکار اروپا یلیخ

و او را خرافه باف و نادان  شوند یدشمن او م اوردیب رساند یکه م یبیو آس اوردیب طانیش

  .کنند یحساب م
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 به نام يا کورکورانه است که فراموش کرده اند که سوره ياز غرب به طور تیتبع متاسفانه

  :به انسان برساند در قرآن ذکر شده است تواند یکه جن م یبیآس. نازل شده است »جن«

﴿و نَ رِجالٌ کانَ أَنَّهوذُونَی الْإِنْسِ منَ بِرِجالٍ عالْجِنِّ م موهقا فَزاده2[﴾ر]  

دند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى یآنها بودند که کفر ورز یعنی

مانى نبودند ی] مردان و زنان با ا و اگر [در مکّه، [شما] که بازداشته شده بود به محلّش برسد

د و تاوانشان بر شما بماند یمالشان کنیپاندانسته ، دیآنکه آنان را بشناس که [ممکن بود] بى

اگر . ش درآوردی] تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت خو میداد [فرمان حمله به مکّه مى

  . میداشت قطعاً کافران را به عذاب دردناکى معذّب مى، شدند ز مىی] از هم متما [کافر و مؤمن

؟ و درباره جن صحبت کرده اند میدرباره بخور حضرت مر) ع( چرا امام باقر ندیگو یم

ها مسلمان هستند و من  است که اسم آن نیمشکل ما ا. خرافه باف اند) ع( ائمه ندیگو یم

  .ندارند مانیها ا آن خورم یقسم م

 نیاز ب یطب اسالم کنند یصف گرفته اند و تالش م یکه در مقابل طب اسالم يافراد

  .ما ندارند نیبه اعتقاد و د ياست و کار ها اروپا آن يو خدا نیندارند و د نیبرود د

  .کنند یم جادیو مشکل ا کنند یم يرویها پ ها هم از آن يخود یبعض متاسفانه

کرده  دییو تا دهیرا د نیوارد شده است و امام ا يمعتبر است و در کتاب معتبر تیروا نیا

بعد از زمان  ایدر زمان خود ائمه . کتاب هزار و صد سال قبل نوشته شده است نیاست و ا

  .ائمه نوشته شده است

  .بفهمد و عکس العمل نشان بدهد توانند یم يماریعامل ب میقبول کن دیبا پس

 کیدر  تیروا قیعوذه استفاده کرد چون تطب نیاز ا شود یها م يماریها و ب کل درد يبرا

  .کند ینم یرا نف گرید يدردها، مورد

  :آمده است گرید تیروا در
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است از  ینیکه استاد کل ییحیمحمد بن احمد بن  ای یمحمد بن احمد بزنط یعنی محمد

بن صالح از  لیاحمد بن محمد و از حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است از جم

  .که همه معتبر و ثقه هستند یبن محارب حیذر

  :را که در طب االئمه وارد شده است با اندك تفاوت یتیروا نیع

تعمع  س اللَّه دبا عیأَب و هلْدو ضعذُ بویعتزَملَ  قُولُ عیعیا رِی  کح   ا یوناً مکَائ عجا و

نَ ع رسولُ رسولِ اللَّه ص علَى یرُ الْمؤْمنیطَالبٍ أَم یبنُ أَبِ یعل -عزَم بِها یمۀِ الَّتیکُنْت بِالْعزِ

 یفُلَانٍ ابنِ ابنَت یبرَةِ فَأَجابوا و أَطَاعوا لَما أَجبت و أَطَعت و خَرَجت عنِ ابنالص يواد نِّجِ

  [3فُلَانَۀَ الساعۀَ الساعۀ[

 فرمود یو م کرد یکه بعض از فرزندان خود را عوذه م دمیشن) ع( از امام صادق یعنی

تزَملَ  عیعیا رِی  کح   زِا یوبِالْع ا کُنْتناً مکَائ عجیوۀِ الَّتا یمبِه زَمع - لنُ أَبِ یعیب بٍ أَمرُ یطَال

نؤْمص یالْم ولِ اللَّهسولُ رسلَىنَ ع رع اديجِنِّ و  تأَطَع و تبا أَجوا لَمأَطَاع وا وابرَةِ فَأَجبالص

ننِ ابع تخَرَج فُلَانٍ  یونَتنِ ابۀ یاباعۀَ الساعفُلَانَۀَ الس  

 کلمه یقبل تیدر روا. آمده است که محل بحث ما است »حیر« کلمه تیروا نیا در

  .آمده بود »وجع«

  .سه مرتبه خوانده بشود دیعوذه با نیآمده است که ا گرید تیروا در

که  ماند ینم یباق یوجود شک نیحد اعتبار دارند و با ا نیدر باالتر اتیروا نیا نیبنابرا

به  دیداشته باشد نبا مانیا) ع( نیباشد و به معصوم عهیش یاگر کس. مطلب حق است نیا

 نیقی دیبا. مینیب یمطلوب را نم جهیآن نت میاگر شک کن رایز. شک کند يماریشعور داشتن ب

  .کند یهمان موقع اثر م میعوذه را خواند نیکه اگر ا میکن

به وجود  یدر جهان دگرگون میتوان یم میریو اثر بگ میاعتقاد خود کار کن يرو میبتوان اگر

  .است دهیو ند شناسد یسنخ درمان را نم نیبشر ا. میآور یم

  )ع( پسر امام صادق لیاسماع عوذه
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  :آمده است تیروا در

وجع بطْنه و ظَهرِه فَقَالَ فَانْزِلْ ثُم ه یلُ بنُ الصادقِ ع فَشَکَا إِلَیسفَرٍ و معه إِسماع  یف  معه کُنَّا

  رٌ بِما تَفْعلُونَیخَبِ ء إِنَّه یأَتْقَنَ کُلَّ شَ ياللَّه الَّذ  أَلْقَاه علَى قَفَاه و قَالَ بِسمِ اللَّه و بِاللَّه و بِصنْعِ

  [4[ میع الْعلیالنَّهارِ و هو السم لِ ویاللَّ یسکَنَ لَه ما ف يح بِالَّذیا رِیاسکُنْ 

از  لیبود پس به اسماع لیو همراه او پسرش اسماع میهمسفر بود) ع( با امام صادق یعنی

و او روا به پشت خواباند و فرمود  ایب نییکرد فرمود پا تیشکم درد و کمر درد به امام شکا

 يح بِالَّذیا رِیاسکُنْ   بِما تَفْعلُونَ رٌیء إِنَّه خَبِ یأَتْقَنَ کُلَّ شَ ياللَّه الَّذ  بِسمِ اللَّه و بِاللَّه و بِصنْعِ

ا فم کَنَ لَهیاللَّ یسمالس وه النَّهارِ و یلِ ولالْع میع   

. آمده است »سکون« امر به تیروا نیدر ا یآمده بود ول »اخرج« یقبل يها عوذه در

 نیاول عرض کردم در ا تیکه در روا یهمه مطالب. درك دارد يماریکه ب شود یمعلوم م

  .صادق است زین تیروا

  .ساکن شود ایاز بدن خارج شود و  دیاست که با يزیو درد چ حیر

. کند یچون از کمر درد هم صحبت م ستیصحبت از باد معده و شکم درد ن نجایا در

  .است که جزء طبائع چهارگانه است که سبب ابتال به کمر درد شده است یحیهمان ر نیبنابرا

  )ستیکه قابل تحمل ن یسخت يبالها( الفادحه ایالبال عوذه

  :آمده است تیروا در

هذه تُلنِ ابموذَةٌ للَا یعالْب هذنْ هم لَاءثْلِا یبِبۀِ محغَ  الْفَاد لَۀِ ویالْأَک ا تَضَعأْسِ یرِهلَى رع كد

ولَا ح و اللَّه ا شَاءم و إِلَى اللَّه و نَ اللَّهم و بِاللَّه و مِ اللَّهتَقُولُ بِس ثُم لَاءبِ الْباحةَ صلَا قُو لَ و

رَاهإِب یإِلَّا بِاللَّهخَل لُ اللَّیمى کَلوسم و نَجِیه نُوح اللَّه یم ع یاللَّه ولُ اللَّهسر دمحم اللَّه وحى رس

حٍ و أَرواحٍ و أَوجاعٍ قُسم ینَ منْ کُلِّ بلَاء فَادحٍ و أَمرٍ فَاجِعٍ و کُلِّ رِیهِم أَجمعیصلَوات اللَّه علَ

مزَائع و نَ اللَّهنِ فُلَانَۀَ لَا  مفُلَانِ بل نْهغَیم لَۀُ والْأَک هیقْرَبأُع و یرُهالَّت اتالتَّام اللَّه اتمبِکَل یذُه 

هبع ر ما آدأَلَ بِهلَ  سع یفَتاب وه إِنَّه هابالتَّو یالرَّحأَ  م رْزا حالْیأَلَا إِنَّه و اعجا الْأَوتُه احوأَر
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ةِ اللَّهربِقُد نِ اللَّهوبِع بِإِذْنِ اللَّه بِهاحصل  الْعالَم بر اللَّه كرُ تَبارالْأَم الْخَلْقُ و نَیأَال لَه   تَقْرَأُ أُم ثُم

س و تَسأَلُه بِحقِّ محمد و آلِ محمد الشِّفَاء یات منْ سورةِ یو عشْرَ آ یۀَ الْکُرْسیالْکتَابِ و آ

 الَىیفَإِنَّهتَع بِإِذْنِ اللَّه اءنْ کُلِّ درَأُ م5[ ب]  

 شود یآن م ریغ ایمانند خوره  نیسنگ ياست که به بالها یکس يعوذه برا نیا یعنی

ه و بِاللَّه و منَ اللَّه و إِلَى اللَّه و ما شَاء قرار بده و بگو تَقُولُ بِسمِ اللَّ ماریسر ب يدستت را رو

رَاهإِب ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح و یاللَّهم یخَلى کَلوسم و نَجِیلُ اللَّه نُوح اللَّه یم ع یاللَّه وحى رس

اللَّه اتلَوص ولُ اللَّهسر دمحم لَ اللَّهیععمأَج کُلِّ رِیهِم رٍ فَاجِعٍ وأَم حٍ وفَاد لَاءنْ کُلِّ بینَ م حٍ و

ذُه یرُه و أُعیقْرَبه الْأَکلَۀُ و غَیو عزَائم منْه لفُلَانِ بنِ فُلَانَۀَ لَا  هأَرواحٍ و أَوجاعٍ قُسم منَ اللَّ

اتالتَّام اللَّه اتمبِکَل یالَّت هبع ر ما آدأَلَ بِهلَ  سع یفَتابالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه یهم   رْزا حأَلَا إِنَّه

ك اللَّه أَال لَه الْخَلْقُ و الْأَمرُ تَبار  الْأَوجاع و الْأَرواح لصاحبِه بِإِذْنِ اللَّه بِعونِ اللَّه بِقُدرةِ اللَّه اتُهیأَ

الْعالَم بآ  نَیر تَابِ والْک تَقْرَأُ أُم یثُمشْرَ آ یۀَ الْکُرْسع ةِ یوورنْ سم یاتقِّ  س وبِح أَلُهتَس

  .به اذن خداوند شود یخوب م يماریاز هر ب رایمحمد و آلِ محمد الشِّفَاء ز

 گریتا چند ساعت د رایقطع شود ز دیبا عیسر ،مثال شست پا افتد یکه در بدن م يا خوره

 یاز زانو و باالتر قطع شود و درمان دیبماند با گریاز مچ قطع شود و اگر چند ساعت د دیبا

  .است دیمف يماریب نیچن نیا يعوذه برا نیا. ندارد يموثر

  .آدم با اسم پنج تن به خداوند متوسل شده و استغاثه کرده است حضرت

  .ها آمده است يماریها و ب صحبت و خطاب با درد زین تیروا نیا در

عوذه  نیا. دیزود دنبال دارو و دکتر نرو یلیخ. عوذه را داشته باشد نیا دیبا يا خانه هر

عوذه  نیا. دیسر آن بخوان يبا دست گذاشتن رو يماریهر ب يو برا دیرا در خانه داشته باش

 دهیآن را د) ع( است که امام یتیروا رایز ستین یو شوخ خواهد یفقط باور م کند یمعجزه م

  .است ردهک دییو تا
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اگر . میها را قبول کن نیالاقل ما ا. گردد ینکند به باور و اعتقاد ما بر م ریعوذه تاث نیا اگر

  .شود یزود به همه جا منتقل م یلیخ میرا قبول کن نیجمع ا نیهم

همه مردم  نیو ب دیآ یبه وجود م يا ها خوب شود قلقله عوذه نیبا ا ماریده ب ایدو  اگر

  .شود یم ریفراگ

 رایز شود یمنتقل م ماریبه شخص ب عیسر بیالبته باور طب. است بیباور داشتن طب اصل

است که شما را قبول دارد و کار شما را قبول  نیا يبه شما مراجعه کند به معنا یوقت یشخص

  .دارند هیاساس تک نیبر هم ایاالن همه طب موجود در دن. دارد

. وجود ندارد ییقبال عرض کردم که دارو. شوند یچون اعتقاد به دکتر دارند خوب م مردم

 تواند یمگر م. و خوردن خاك حرام است شوند یهمه از خاك درست م ییایمیش يها قرص

  ؟خاك دارو باشد

از  ییایمیش ياگر مردم اعتقادشان را به دکترها: دیو پخش کن دیریحرف را از من بگ نیا

دارو در اذهان ما . باور ما است ياثر دارو برا. کند یها اثر نم آن يدارو کیدست بدهند 

ها و  آن یها و گوش آن یکچل، آن ها دیلباس سف. يدارو ساز ي نه در کارخانه شود یساخته م

  .میکن دایکه ما اعتقاد پ شوند یباعث م سندینو یکه با آن نسخه م ینانیاطم

فرمود تربت بخور و ) ع( جابر که امام انیدر جر. است یهم کاف بیطبباور به  نیبنابرا

 نیدادند و عرض کرد ا یامام به او آب. نداشته است يا دهیخوردم و فا یلیعرض کرد خ

همان  نیفرمود ا) ع( امام. و فورا خوب شد. بود که تا به حال خوردم یآب نیتر نیریش

  .ام دهیند يا دهیفا ناز آ یاست که گفت یتربت

  .باور ندارند ماریو نه ب بیاست که نه طب نیما ا مشکل

  .از باور دکتر است شود یکه در اغما رفته است و با دارو خوب م یکس
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است که اگر دعا در کنار دارو باشد اثر  نیو هفت ساله من ا یس ایو پنج  یس تجربه

 گریبه مسائل د ازیاندازه دارد و ن یاثر دارد ول ییدارو به تنها. دارو تا صد در صد است

  .دارد

  البارده حیر

 ایکمر  یمثال به عنوان سرماخوردگ. شود یخود باد سرد است و سرد هم ظاهر م هم

  .کند یاز بدن مانند کمر قولنج م یقسمت کیمثال . ندیگو یبارده م حیچشم که به آن ر

  .سرد و خشک است حیطبع خود ر میگفت البته

  :آمده است تیروا در

أَنْ  و ادنْ أَربِالرِّیم بلَ  حِیذْهةِ فَعارِدانِ اللَّیالْبهالْأَد قْنَۀِ وبِالْح لَیهع و دسلَى الْجینَۀِ ع ه

یبِالتَّکْمف ارالْح اءبِالْم زَنِ یدالْأَب   یو ارِدکُلَّ ب نَّبیتَج لَیابِسٍ و ارکُلَّ ح 6[ نیلْزَم]  

با آب گرم و  هیببرد بر او باد استفاده از تنق نیبارده را از ب حیو هر کس خواست ر یعنی

آب گرم با فشار  ي سهیو بر او باد قرار دادن ک) مانند( نرم يها با روغن یولزم و روغن مال

گرم و مرطوب استفاده  يکند و از غذاها زیسرد و خشک پره يمحل درد و از غذاها يرو

  .کند

  باد سرد درمان

از سرد و  زیپره، آب گرم سهیکی، روغن مال، هیتنق: است زیدرمان باد سرد پنج چ نیبنابرا

  خشک و استفاده از گرم و مرطوب

 که »بان« گرم به خصوص روغن يها و بنفشه و روغن تونینرم مانند روغن ز يها روغن

  .شود دهیدرمان شود مال دیخواه یکه م یمحل يرو. روغن گرم است یعنی »دهن ذکر«

از . فروشند یها م است که در داروخانه یآب ي سهیاست و همان ک یفارس »آبزن« کلمه

است که در آن آب  يا سهیچون همان ک. محل درد گذاشته شود يآب گرم پر شود و رو

  .را به کار برده است یکلمه فارس نیهم) ع( امام. زنند یم
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  .گذاشتن به همراه فشار است يبه معنا »دیتکم»

به خاطر کثرت  دیشا. و به آبزن معروف است کنند یو سرد و مورد را مخلوط م حنا

  .آب گرم است سهیکه آبزن همان ک میعرض کرد یاستعمال باشد ول

به  هیآن استفاده از تنق يها از درمان یکیخود باد سرد و خشک است و  نیبنابرا

 هیدر لگن هستند تنها درمان آن تنق دیکه مبتال به درد شد يافراد. خصوص با آب گرم است

نوعا . با آب گرم استفاده کنند هیدارند از تنق تیکه از درد لگن شکا يافراد. با آب گرم است

سرد مانند ماست و هندوانه است و درد آن هم  يغذاها ادیدرد در لگن بخاطر مصرف ز

  .است دیشد

  .استفاده کنند توانند یهم م ییوجود دارد و از شلنگ دستشو هیمخصوص تنق يها دستگاه

هم درد سرد  کیاتیس رایباشد ز دیهم مف کیاتیس يبا آب گرم برا هیکه تنق ستین دیبع

  .است

آب گرم  سهیهم استفاده از ک يگریها هم استفاده از روغن گرم و د از درمان گرید یکی

  .است

و در  رندیگ یدارد و از آن عطر هم م یروغن يها است که دانه یاهیگ کی »بان»

  .ام دهیند »بان« روغن يبرا یمعادل فارس. عربستان است

  انیام الصب حیر

  .کنند یو سرفه م شوند یها به آن مبتال م که بچه يا هیو التهابات ر یو نفس تنگ التهابات

به  انیباد ام صب نیبنابرا. کنند یصاحب استفاده م يبه معنا »اب« و »ام« از یعرب در

  .ها است ها صاحب آن هستند و مخصوص بچه است که بچه يباد يمعنا

  :آمده است تیروا در

  انِیالصب  أُمِ  حیاً ربما أَخَذَتْه رِیصبِ یعبد اللَّه الصادقِ ع فَقَالَ إِنَّ ل یرجلٌ إِلَى أَبِ شَکَا

 ۀِیلْعافا ابنَ رسولِ اللَّه ص أَنْ تَدعو اللَّه عزَّ و جلَّ لَه بِایت یأْخُذُه فَإِنْ رأَیس منْه لشدةِ ما یفَآ
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 کسم فَرَانٍ وبِزَع دمةَ الْحورس رَّاتم عبس لَه قَالَ اکْتُب ثُم لَّ لَهج زَّ وع ا اللَّهعقَالَ فَد ثُم

لَۀً واحدةً فَما یلَ هعافَى منْه قَالَ فَفَعلْنَا بِیکُنْ شَرَابه منْه شَهراً واحداً فَإِنَّه یء و لْاغْسلْه بِالْما

  [7ه و استَرَاح و استَرَحنَا[یعادت إِلَ

به  یمن است که گاه يبرا يا کرد و عرض کرد بچه تیشکا) ع( به امام صادق يمرد

 يبرا شوم یم وسیما يماریکه از او به جهت شدت ب يا به گونه شود یتال ممب انیام صب حیر

تا خوب شود امام دعا کرد و فرمود هفت مرتبه سوره حمد را با زعفران و  دیاو دعا کن

فقط  دیگو يراو شود یماه آن را مصرف کند و خوب م کیو آن را بشور و  سیمشک بنو

باز نگشت و هم او و هم ما راحت  گریآب دادم و خوب شد و د نیشب به کودکم از ا کی

  .میشد

االن  يها مشک. گران است یلیو اگر باشد خ دیآ ینم ریمشک گ میکه دار یمشکل

  .هستند یصنعت

  :آمده است گرید تیروا در

کَرِ یإِلَى أَبِ کَتَبسنِ الْعسيالْح الوم ضعیع بف بِ یهیص  یلَهیرِ یشْتَکبالص أُم انِ فَقَالَ یح

ف قٍ  یاکْتُبر  لِّقْهع لَ  ویعه  وفلَ فَعیفَفَع لالْع مِ اللَّهذَا بِسه کْتُوبالْم و یبِإِذْنِ اللَّه الْعمِیظ لمِ یالْح

  [8موت[ی یوت منْ شَرِّ کُلِّ حمیلَا  يالَّذ یأَعوذُ بِعزَّةِ الْح  زُولُیلَا  يمِ الَّذیمِ الْقَدیالْکَرِ

 انیام صب حیاو نوشتند و از ر يبرا يبعض از دوستداران حضرت امام عسکر یعنی

کار را کرد و  نیو همراه کودك قرار بده آن هم ا سیبنو يکردند امام فرمود در کاغذ تیشکا

 مِیمِ الْکَرِیمِ الْحلیالْعظ یقرار بود بِسمِ اللَّه الْعل نیبچه اش خوب شد و آن نوشته شده از ا

یالْقَدزُولُیلَا  يمِ الَّذ  زَّةِ الْحوذُ بِعیأَع یلَا  يالَّذنْ شَرِّ کُلِّ حم وتی یموتم  

استفاده  اتیاز روا؟ قرار دهد ماریو همراه ب سدیرا بنو يزیدرست است انسان چ ایآ

  .است فتادهیمسائل جا ن نیمردم ا نیهنوز ب. کرد يکار نیچن توان یمکه  شود یم

  :آمده است گرید تیروا در
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إِلَى أَبِ أَنَّه فَرٍ ع  یکَتَبعلرِّیجوذَةً لع أَلُهاحِیس  یالَّت بلصل رِضإِلَیتَع اتَیانِ فَکَتَببِه بِخَطِّه نِ یه

اللَّه أَکْبرُ أَشْهد أَنْ لَا إِلَه  برُم بِخَطِّه اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْیإِبرَاه یأَنَّه أَنْفَذَهما إِلَنِ و زعم صالح یالْعوذَتَ

إِلَّا اللَّه رُ ال إِلهأَکْب رُ اللَّهأَکْب اللَّه ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م دأَشْه إِلَّا اللَّه   بلَا ر ویل إِلَّا اللَّه   لَه

کُنْ اللَّهم ذَا یشَأْ لَم یما شَاء اللَّه کَانَ و ما لَم  اللَّهسبحانَ   ک لَهیالْملْک و لَه الْحمد ال شَرِ

ع ى ووسم بالْإِکْرَامِ ر لَالِ وىیالْجس  راهإِب یوالَّذ فَّى يمو  رَاهإِب یإِلَهاعمإِس و یم اقَ وحإِس لَ و

اتک و بِعظَمتک و بِما سأَلَک بِه یسبحانَک مع ما عددت منْ آ أَنْتعقُوب و الْأَسباط لَا إِلَه إِلَّا ی

 يء أَسأَلُک بِاسمک الَّذ یشَ ء و أَنْت بعد کُلِّ یونَ و بِأَنَّک رب النَّاسِ کُنْت قَبلَ کُلِّ شَیالنَّبِ

بِه الْموتَى  ییتُح یعلَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنک و بِکَلماتک التَّامات الَّت قَعتُمسک بِه السماوات أَنْ تَ

خْرُج منَ الْأَرضِ و ما یها و ما یإِلَ عرُجینْزِلُ منَ السماء و ما یرَ عبدك فُلَاناً منْ شَرِّ ما یأَنْ تُجِ

ضاً بِخَطِّه بِسمِ اللَّه و یه أَیو کَتَب إِلَ  نَینَ و الْحمد للَّه رب الْعالَمیعلَى الْمرْسل مها و سالیلج فی

أُع و اللَّه ا شَاءکَم و إِلَى اللَّه و زَّیبِاللَّهبِع ذُه لَکُوتم و ةِ اللَّهرقُد و اللَّه رُوتبج و ةِ اللَّهذَا  اللَّهه

دبع کتنِ أَماب و كدبنِ عنِ فُلَانٍ ابفُلَانِ بل فَاءش نَ اللَّهم تَابيالْک  و دمحلَى مع لَّى اللَّهص اللَّه

]ه9آل]  

او دو  يسوال کرد امام برا انیام صب حیر يکه برا يا عوذه نوشته شد و از) ع( امام باقر به

 رسولُ اللَّه اللَّه عوذه نوشت اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُ أَشْهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَشْهد أَنَّ محمداً

سبحانَ اللَّه   ک لَهیلَه الْملْک و لَه الْحمد ال شَرِ  إِلَّا اللَّه یو لَا رب ل  ال إِله إِلَّا اللَّه برُأَکْبرُ اللَّه أَکْ

 ا لَمم کَانَ و اللَّه ا شَاءیم یشَأْ لَمع ى ووسم بالْإِکْرَامِ ر لَالِ وذَا الْج مىیکُنْ اللَّهس   وراهیإِبم 

فَّى يالَّذو  رَاهإِب یإِلَهاعمإِس و یم اقَ وحإِس یلَ و عم انَکحبس إِلَّا أَنْت لَا إِلَه اطبالْأَس و قُوبع

لَ کُلِّ ونَ و بِأَنَّک رب النَّاسِ کُنْت قَبیاتک و بِعظَمتک و بِما سأَلَک بِه النَّبِیما عددت منْ آ

تُمسک بِه السماوات أَنْ تَقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا  يء أَسأَلُک بِاسمک الَّذ یء و أَنْت بعد کُلِّ شَ یشَ

الَّت اتالتَّام کاتمبِکَل و کیبِإِذْن تَى أَنْ تُجِ ییتُحوالْم فُلَاناً یبِه كدبنْرَ عا منَ ی شَرِّ منْزِلُ م

نَ و الْحمد یها و سالم علَى الْمرْسلیلج فیخْرُج منَ الْأَرضِ و ما یها و ما یعرُج إِلَیالسماء و ما 
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الْعالَم بر لَّهبِاللَّ) عوذه دوم( او نوشت يبا خط خود برا نیو همچن  نَیل و مِ اللَّهبِسإِلَى  ه و

أُع و اللَّه ا شَاءکَم و نَ یاللَّهم تَابذَا الْکه اللَّه لَکُوتم و ةِ اللَّهرقُد و اللَّه رُوتبج و زَّةِ اللَّهبِع ذُه

دبع کتنِ أَماب و كدبنِ عنِ فُلَانٍ ابفُلَانِ بل فَاءش لَّى  ياللَّهص اللَّاللَّهه هآل و دمحلَى مع  

در کتاب  یکیدر الدعوات و  یکی، میدرباره نوشتن و معلق کردن عوذه دار تیروا دو

در  تیروا ینشده است ول قیابن هارون توث دیاست و شا يا خدشه یکه در سند کاف یکاف

  .است یکاف

  .40صي، شابورین اتیابن سابور الز، طب االئمه [1]

  .6هیآ، سوره جن [2]

  .85ص، 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  .79صي، سابورین اتیابن سابور الز، طب االئمه [4]

  .124صي، سابورین اتیابن سابور الز، طب االئمه [5]

  .42ص، امام رضا ع، طب الرضا [6]

  .88صي، سابورین اتیابن سابور الز، طب االئمه [7]

  .152ص، 92جی، مجلس، بحاراالنوار [8]

  .572ص، 2ج، هیط اسالمی، نیکلی، ] الکاف9[

 الشابکه حیر –الشوکه  حیر –البحر  حیر –) درمان( انیام صب حیادامه بحث ر 140

95/06/29  

 م بهیدیرس. شود یباد سرد م یعنیح بارده یر به ریتعب یح است که گاهیصحبت راجع به ر

کودکان تازه متولد  يان برایح ام صبیمهم درباره ر یلیبحث خ. میکه خواند »انیح ام صبیر«

  .شده است

  ریجاوش
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د از یدارند با يماریو ب ییهمچون نازا یشه مشکالتیون که همیناسیاستفاده از واکس يبه جا

  .استفاده کرد یو اسالم یعیطب يها واکسن

ق ین طریست ما را از ایونیرا دشمن و صهیست زیاصال استفاده از واکسن به صالح ن

  .مردم نازا بشوند يک جوریخواهند ما را نابود کنند و  یم

. ها هستند ن واکسنیاز اسباب آن هم یکیون نازا در کشور وجود دارد که یلیست میاالن ب

  .دیاید حتما از خارج بید کند و بایران بتواند تولیست که این يزیواکسن چ

خواهند واکسن حالل درست  یم يمانند مالز یاسالم ياز کشورها یکیده ام که یتازه شن

  ؟هست که هم حرام است و هم نجس یست که واکسن چیمعلوم ن. کنند

ک صمغ . یندیگو یر میا گاوشیر یبه جاش یاست که در فارس »ریجاوش« معادل واکسن

  .کند یشتر در لرستان و آن مناطق رشد میاست که ب یاهیگ

اشاره به  يد برایر که شایجاوشعدس . است »عدسه« ت وارد شده استیکه در روا يریتعب

  .ک عدس باشدیر باشد که به اندازه یجاوش ي اندازه

  :ت آمده استیدر روا

 يد خود رازیو شا »خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا« فضال است که امام فرمود یات بنیاز روا

  .ق نشده باشدیتوث

لَکُم دلإِذَا و  لُودویشَ يا الْم  ونَ بِهنَعتَص رِءلَا أَد يقُلْت شاوۀَ جسدقَالَ خُذْ ع بِه نَعا نَصرَ یم

فْهفَد  قَطِّرْ ف ثُم اءیبِم ف هرِ الْأَ یأَنْفنْخنِ قَطْرَتَیالْمیمف یالْأَ ینِ وأَذِّنْ ف ةً وداحرِ قَطْرَةً ویس  هأُذُن
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به أُم یفْزَع أَبداً و لَا تُصیسرَى تَفْعلُ بِه ذَلک قَبلَ أَنْ تُقْطَع سرَّتُه فَإِنَّه لَا یالْ یمنَى و أَقم فیالْ

ب[1] انیالص  

دانم چه  یعرض کردم نم؟ دیکن یا آمد چه کار میبه دن يشما فرزند يکه برا یهنگام یعنی

راست  ینیر و در آب حل کن سپس در بیر بگیک عدس جاوشی ي م فرمود به اندازهیکن یم

ز و در گوش راست او اذان و در گوشت چپ یک قطره بریچپ کودك  ینیدو قطره و در ب

دن و یاز خواب پر یعن(ی را اصال به مبتال به فزعیز یاو را جدا کن نکه نافیاقامه بگو قبل از ا

کودکان و  يها يماریب یعن(ی انیشود و مبتال به ام صب ینمی) دن و مشکالت جن زدگیترس

  .شود ینم) کودکان يها ها و عفونت التهاب

م یده ید ما جواب میکن یاز ما بپرسد که شما بعد از تولد فرزند چه م) ع( اگر امام صادق

  .میزن یواکسن م

ن مراد ید است که ایبع یبه شکل عدس دارد ول يا وهیر مینگونه گفت که جاوشیشود ا یم

نه هم دارد یر باشد که قریک عدس از جاوشیشود که به اندازه  یت استفاده میباشد و از روا

  .شود یوه عدس باشد با آب حل نمیرا اگر میز

داد و  ین کارها را انجام نمیش که اصال ایها پ مدت. بدهد ن کارها را انجامیا ید کمتر کشیشا

توان  یکه م يو سند یت در کتاب کافین روایدهد با وجود ا یانجام م یحاال امروزه کمتر کس

  .نان باشدید قابل اطمیگفت شا

  .را فراموش کردند و عمل نکردند) ع( ان دستورات ائمهیعیمتاسفانه مسلمانان و ش

  .دند و از واکسن هم استفاده نکردندیجه دیفارش کردم و انجام دادند و نتس يبنده به افراد
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  هیشاف

ه ینه و ریان و التهاب کودکان و التهاب سیباد ام صب يبرا ین درمان و درمان قطعید بهتریشا

  :ه آمده استیشاف يت دارویدر روا. ه استیشاف يدارو، سه رفتنیو ر

نَومها و  یب الْمرْأَةَ فیصی يِ و الْفَزَعِ الَّذ انیانَ منْ أُم الصبیالصب  بیتُص  یالَّت  و للْأَرواحِ. . . . 

ل یهام[2] ح  

 يد است و برایان مفیسخت کودکان مانند ام صب يها يماریب يه برایشاف يدارو یعنی

  .د استیکند مف یدا میکه در خواب حالت ترس و فزع پ يباردار

  .شود یسخت استعمال م يها يماریب يبه معنا یارواح در عرب

 يت و داروها اس از دارو و درمان یلیواکسن و خ يبرا ین خوبیگزیر که جاین جاوشیبنابرا

  .د استیمف یلیان خیح ام صبیر يه برایشاف

گر ناف خود به یمان است و مرحله دیک مرحله بعد از زا. یجدا کردن ناف دو مرحله دارد

  .افتد یخود م

سخت  ین کار کمیاول است که ا ي مرحله يده شود است برایبر يکه به معنا »تقطع» کلمه

د بشود انجام یر که شایجاوش. ن کار انجام شودیکه دارد ا یرا بچه با خون و مشکالتیاست ز

  .سخت است یآمدن پدر و اذان و اقامه انجام دادن امروزه کم یداد ول

ا آب یدالشهدا باشد و یا تربت س. یگذارند یاست که در دهان بچه م يزین چیک اولیتحن

  :ت آمده استیدر روا. فرات باشد
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  [3] تیإِلَّا أَحبنَا أَهلَ الْب  بِماء الْفُرَاتحنَّک یأَحداً   ما إِخَالُ

  .شوند یت مید محب اهل بیزیز درون دهان فرزند برین چیاگر آب فرات به عنوان اول یعنی

ت یوانه اهل بیها در آن چند روز د یده اند که عراقین به عراق رفته اند دیکه اربع يافراد

  .زندیر یها م است که در دهان آن ین بخاطر آب فراتیهستند و ا

انجام  ين فرصت بعدیم که قضاء آن را در اولییگو یاگر در زمان خودش انجام ندادند ما م

  .بدهند

  )ا استیکه سبب آن در يباد( ح البحریر

  :ت آمده استیدر روا

ا یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه یالْبحرِ فَقَالَ قُلْ و أَنْت ساجِد   حیشَکَوت إِلَى موسى بنِ جعفَرٍ ع رِ

 یا ملک الْملُوك اشْفنیا مالک الْملْک یا إِلَه الْآلهۀِ ید السادات یا سیا رب الْأَربابِ یرحمانُ 

قَبضَتک فَانْصرَفْت  یعبدك و ابنُ عبدك أَتَقَلَّب ف یفَإِنِّ یبِشفَائک منْ هذَا الداء و اصرِفْه عنِّ

الَّذ اللَّه فَو هنْدنْ عبِ يم توعا دۀِ مامبِالْإِم مهأَکْرَمةً فداحرَّةً وإِلَّا م یه ودجيس  بِه سأُح فَلَم

  [4] بعد ذَلک

ت یا است شکایکه در بدن است و منشا آن در يدردا و یاز باد در) ع( به امام کاظم یعنی

د یا سیا رب الْأَربابِ یا رحمانُ یا اللَّه یا اللَّه یا اللَّه یکردم فرمود در حال سجده بگو 

 اتادۀِ یالسهالْآل یا إِلَه لْکالْم کالیا مناشْف لُوكالْم کلذَا ا یا منْ هم کفَائبِش رِفْهاص و اءلد

د از نزد امام برگشتم پس یگو یم يقَبضَتک راو یعبدك و ابنُ عبدك أَتَقَلَّب ف یفَإِنِّ یعنِّ
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گر احساس یک بار گفتم دین دعا را در سجده یها را امام قرار داد ا که آن ییقسم به خدا

  .ا را احساس نکردمیدرد در

  .ز شامل بشوندیرا ن یا زدگیشوند و در یمبتال به آن م یکه ساکنان کشت ید اثراتیشا

  ح الشوکهیر

کند و درد  ید و ورم میآ یگر به وجود مید يها ا در انگشتیکه در انگشت شصت  یالتهاب

در کار  يخار یخار ول یعنیشوکه . ه فرو رفتن خار در بدن داردیشب يدرد. دارد يدیشد

به  يامروز یدر اصطالح عرب. دیآ یاست که در انگشت به وجود م یست و عفونت و التهابین

  .ندیگو یم »داحس« ای »دحاس« آن

  هیشاف يدارو

  :ه آمده استیشاف يت دارویدر اول روا

مأَنَّه  لأَول اءوذَا الدوا هضَعیوالَّذ اءوالد وه و هِمی يائى الشَّافمیس لَافخ وه ۀِ ۀَ وعامالْج اءوالد

تجِ الْعلْفَالل یفَإِنَّهدالْح یقِ وتةِ الْعلَّقْول وه و یثدالْح یقَۀِ وبالد یثَۀِ و تَقَ وا عم ا ونْهثَ مدا حلَۀِ م

تالِ الْععیالسدالْح رِیقِ و الْکُزَازِ و و عِ یثجو کَۀِ ونُقِحِ الشَّوالْع] رِی] الْع ینِ وه لِ وبیحِ الس 

  [5] قِ و للْمعدةِ إِذَا ضَعفَتینِ منَ الْخَام الْعتینِ و لوجعِ الرِّجلَیالْع یح تُنْبِت الشَّعرَ فیالرِّ

ه یاست که به آن شاف یدوستداران خود قرار دادند و آن دوائ ين دارو را برایائمه ا یعنی

فلج کهنه و تازه است و  يه برایشاف يرا دارویجامعه است ز ير از دارویشود که غ یگفته م

د و یسرفه کهنه و جد يو برا یمیتازه و قد) سیاال آپانداحتم( لهیلقوه کهنه و تازه و دب يبرا
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التهاب  يچشم درد و گردن درد و برا يد است و برایورم شصت دست مف يکزاز و برا يبرا

  .پا درد خوب است يد است و برایشود مف یدن مو در چشم میچشم که سبب رو

 يدارو يگریاست و د ا جامعهیجامع  يدارو یکیشناخته شده داشته اند  يان دو دارویعیش

  .ه استیشاف

 یجامع امام رضا است که معلوم است ول يجامعه همان داور يم مراد از دارویالبته اگر گفت

) ع( د که او زمان امام رضایبگو ید کسیثم تمار است و شایم يها از نواده یکیت از ین روایا

  .جامع را بشناسد يرا درك نکرده است تا دارو

با  يها ن از نوادهید ایشا یول. جامع باشد ير از دارویغ يگرید يدارود ین جهت شایبه هم

  .ز بوده استین) ع( باشد که زمان امام رضا يا فاصله

ه هر دو را درمان یشاف يدارو، ا در گذشتهی یکرده است به تازگ يکه سکته مغز یکس

  .کند یم

  .د استیمفها  آن يه برایشاف يست سال مبتال به لقوه هستند و دارویب یبعض

د یآ یبه وجود م یزخم. و عفونت است یشتر آلودگیح الشوکه بیرسد علت ر یالبته به نظر م

  .شود یو مبتال به عفونت م

از را از وسط یپ. کنند یاز آب پز درمان میده ام و آن را با پیاد دیدر عراق مخصوصا ز

  .گذارند یشکافته و انگشت را داخل آن م

ح درست کند و بلد باشد که ین دارو را صحیبتواند ا یاگر کس. استد یمف یلیه خیشاف يدارو

  .است یها کاف يماریب یدرمان تمام ين دارو استفاده کند برایچگونه از ا
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  .کند یرا هم درمان م يو کر يرا کوریک معجزه است زیک داروخانه و یه یشاف يدارو

ر یا ش. یده باشدییو تازه زا ر گاو چرایازمند شیرا نیسخت است ز یلیه خیشاف يساخت دارو

. از داردیاز گاو چرا ن ير و عسل و روغن زرد گاویو س. ک آن باشدیر نزدیا شیآغوز باشد 

د تمام یش دارند و بایزا یرا گاوها در زمان مشخصیخواهد ز یجا و زمان خودش را م

  .ت بشودیموارد رعا

  .ص داردزمان خاص و روش خاص و همراه خا يماریهر ب ين دارو برایا

کنند که  یه درست میشاف يدارو يموجود بازار يرهایو ش يبازار يها ع از کرهیسر یبعض

  .ندارد یتیچ فائده و خصوصیه

در . درست کنم ین دارو را اصولیک بار در مشهد توانستم ایاست بنده  یسخت یلیکار خ

پنج . مشهد یپزشکس دانشگاه یو به همراه رئ. میها ماند اطراف مشهد و مرز ترکمنستان شب

 یینایم و بیها داد ه را به آنیشاف ين دارویا شش نفر انسان کور از آلمان آوردند و ما ای

  .در آلمان شد يا ک قلقلهیها برگشت و  آن

ه با یممکن است شاف. ه کار کندیشاف ياالن وجود داشته باشد که با دارو یکنم کس یفکر نم

و با آب کندر و در موارد محدود  یینایب يبراا با آب باران یفلج  يآب مرزنجوش برا

  .ه بتواند کار کندیشاف ياست که در تمام موارد دارو یکمتر کس یاستفاده کند ول

  .د دفن شودیر خاك بایا زیر جو و یا زیر خاکستر و یا زیه یشاف يدارو

طرج و پماد مفاصل و یش يم سه دارویما مجبور ید است ولیپا درد مف يه برایشاف يدارو

  .است یه کافیشاف يک دارویکه یم در حالیک مفاصل بدهیمرکب 
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ه با یرا شاف يمشکالت مغز. ن درمان استیبهتر يمادرزاد يها يماریب يه برایشاف يدارو

  .کند یآب مرزنجوش درمان م

به  ژنیکه اکس يو افراد يمغز يها و فلج یپ یسم و سیمعلول مانند اوت يها بچه ياالن برا

که مرتفع  »داوون« سندرم. کند یها را حل م د است و مشکالت آنیه مفیده شافیمغزشان نرس

  .خواهد یشدن آن معجزه م

امبر و اهل یزد به عنوان اعتراض گفت مگر پی ید دانشگاه پزشکیاز اسات یکی يک روزی

زنده کند راحت  تواند مرده را یکه م يامبریا پیگو؟ تواند سندرم داوون را درمان کند یت میب

  .است که اصال امکان ندارد يزیچ یعن. یاز درمان سندرم داوون است

مار یخود من تا به حال صدها نفر درمان کرده ام و اگر ب، خواهد یامبر و ائمه نمیبه او گفتم پ

  .ه استین شافیدرمان آن هم. کنم یمن درمان م يدار

  .رسانند یب میها دارند به ما آس ياالن خود ید سر خم کنند ولیدر برابر کلمات ائمه با

  ر انگشتانیح الشوکه در غیر

گر بدن هم به وجود ید يامکان دارد در جا یشتر در سر انگشتان است ولیح الشوکه بیر

  .دیایمثال ممکن است که در چشم به وجود ب. ستید که قابل تحمل نیایب

  :آمده است یتیدر روا

وکُنْت أُحم إِذَا ، ح الشَّوکَۀِیکَانَت رِ§ ": قَالَت؟ ما أَذْهب بصرَك: فَقُلْت، فُوفَۀًکَانَت أُم غَسانَ مکْ

ی، أَخَذَتْنقَتْنلیفَع یف یعی، نف رٍ لَا أَنَامۀَ أَشْهعبأَر کَثْتیلَ یفَمی، لیعین نیتَؤُز قُنتُقْلی، ونَا أَنَا یفَب

 یفَاستَخْرَجت حدقَتي، دیفَضَرَبت بِ، حۀً وهرَاقَت الدماءیص ینیلَۀٍ إِذْ صاحت عیذَات لَقَاعدةٌ 
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نْ بیمفُونخْلَۀٍی، نِ جس ا کَبِدکَأَنَّه ،نشَهِدیو بیر کذَل نْدع ،فَقُلْت اءما إِلَى الستُهفَرَفَع : ماللَّه

   "[6]الْجنَّۀِ یأَستَودعکَها ف یاللَّهم إِنِّی، وکُنْت أَملَک بِه منِّ، هیلْقَک خَلَقْتَه وخَولْتَنکَانَت خَ

در انگشت  یگفت التهاب؟ ن بردیتو را از ب یینایب يزیبه خانم ام غسان گفته شد چه چ یعنی

ت کرد و تا چهار ماه از درد نتوانستم یکردم و به چشم من سرایداشتم که موقع ابتال تب م

  بخوابم

ت یاهم یلیه خیشاف ين دارویبنابرا. ن زن شده استیا يح الشوکه است که علت کورین ریا

  .دارد

در ، ش مو در چشم استیح سبل که سبب رویح گوش و ریر و ریح بواسیح قولنج و ریر

  .محل خود ذکر خواهد شد

  ح الشابکهیر

مراجعه  يافراد. ا قولنج استیه تشنج یشب يزیچ. کندیر میاست که کل بدن را درگ يدرد

 ها خشک مانند چوب شده است که همان ها درد دارد و بدن آن آن يکنند که سر تا پا یم

  .کند یشابکه مفاصل را کالمفصل م. است »شابکه«

  له و انجریح الشابکه با شنبلیدرمان ر

  :ت آمده استیدر روا

ابِسٍ تَغْمرُهما ینٍ یو کَف تتَأْخُذُ کَف حلْبۀٍ   الْمفَاصلِ یالشَّابِکَۀِ و الْحامِ و الْإِبرِدةِ ف  حِیمنَ الرِّ

ا فمخُهتَطْب و اءیبِالْم رٍ نَظدفِّیقتُص یفَۀٍ ثُم  هتَشْرَب ثُم رِّدتُب یثُم بتَغ ماً ویو نْهم تَّى تَشْرَبماً حو

  [7]يامک قَدر قَدحٍ روِیتَمام أَ
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ر یک کف انجیله و یمفاصل دو کف شنبل يح شابکه و خلط نارس و سردیر يبرا یعنی

ز یگ تمیک دیشود و در  ها با آب گرفته آن يخته شود تا رویها آب ر آن يخشک رو

نکه یشود تا ا یان مصرف میک روز در میشود و  یشود و سرد م یشود و صاف م یپخته م

  .ده شودیوان بزرگ نوشیک لیتمام روزها به اندازه 

در  يا به اندازه یعن. یوان مصرف شودیا هشت روز به اندازه دو لید در شش یم باییگو یما م

  .وان برسدیا هشت روز به اندازه دو لیروزها مصرف شود که در مجموع شش 

  .له استیشتر مراد برگ شنبلیرسد ب یشود و به نظر م یله استفاده میهم برگ و هم تخم شنبل

  .د حالت پختن محقق شودیبا

ل و احتما. هر روز باشد يت برایکه ذکر شده است در روا ين باشد که مقدارید مراد ایشا

ن یتجربه نشان داده است که ا یک بار پخته شود و در چند روز پخته شود ولیدارد که 

  .ک روز استی يمقدار برا

که  یوانیل یعن. یندیگو یم »يقدح رو« است که به آن يوان امروزیوان بزرگ اندازه دو لیل

  .کند یر آب میانسان را س

ز یسم تجویرمات ين دارو را برایما او . سم باشدیرمات »المفاصل یابرده ف« د مراد ازیشا

مصرف  ید به مدت طوالنیا بایکند  یست درصد درمان مین است که بیتجربه ا یم ولیکن یم

فل درمان یطر یدو قوط. م که صد در صد درمان شودیده یفل میبه همراه آن طر یشود ول

  .بوده اند یکند و مردم راض یم

  سعوط عنبر و زنبق
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  :ت آمده استیدر روا

است که  ین شخص همان جابر معروفیا. بوده است) ع( ان شاگرد امام صادقیجابربن ح

  .است یمیموسس علم جبر و ش

ح شَابِکَۀٌ یرِ یا ابنَ رسولِ اللَّه منَعتْنیعبد اللَّه ع قَالَ  یإِلَى أَبِ یالصوف  حسانَ  کَتَب جابِرُ بنُ

ب کَتإِلَى ینَ قَرْنَیشَب میقَد ل اللَّه عإِلَ یفَاد کَتَب و ا لَهعلَیفَدع الزَّیه رِ ونْبالْع وطعبِس قِ یکب

  [8] قِ تُعافَى منْها إِنْ شَاء اللَّه تَعالَى فَفَعلَ ذَلک فَکَأَنَّما نَشَطَ منْ عقَالیعلَى الرِّ

ح شابکه مانع از آمدن من شد از سر تا نوك ینوشت ر) ع( ان به امام صادقیجابر بن ح یعنی

او دعا کرد و نسخه نوشت بر تو باد با عنبر و  يمن دعا کن و امام برا يکند و برا یپا درد م

  يشو یز ان شاء اهللا خوب میبر ینیزنبق ناشتا در ب

  .ست و خشک شده استیقابل خم شدن ن یعنیشبکت 

ن نسخه را یحضرت ا یشد ول یحضرت خوب م يرا جابر با دعایما است ز ين نسخه برایا

  .مینوشت تا ما از آن استفاده کن

  .مقدار صدق باشدد به یه بایانف

، ها به ساحل ها بعد از مردن و آمدن استخوان ن نهنگیا. است یک نهنگیعنبر استخوان 

  .است ییایمیشود و هر چه هست االن ش یدا نمیخوش بو هستند که االن پ

  .شود یح شابکه درمان میبکشند ر ینین دارو را بتواند درست کند و به بیا یاگر کس
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 یاز دارد ولیل نین قبیاز ا ییزهایا و چیمهم است که به مشک و عنبر و طوط یلیخ يداروها

م یاوریها را به دست ب ن داروینده انشاء اهللا ایم در آیاگر بتوان. میاورده ایما هنوز به دست ن

  .نخواهد داشت یچ نقصیگر هید یطب اسالم

  
  . 23ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 124صي، شابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [2]

  . 388ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 118صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [4]

  . 124صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [5]

  . 981ص، 3جی، م الحربیابراه، ثیب الحدیغر [6]

  . 191ص، 8ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 70صي، سابوریات نین سابور الزیا، طب االئمه [8]

   



1106 

 

  95/07/03هاي حجامت)  یگزینرمان غلبه دم و جاد راه( دم غلبه – بروده –ابرده  141

  ابرده 1,141

گویند الف در ابتداي این کلمه  است. البته می» ابرده«راجع به یک بیماري به نام صحبت 

به معناي سردي است که شاید از غلبه بلغم باشد. مهم » برد«زیادي است و اصل آن همان 

  شود. این است که سردي و رطوبت بر بدن غالب می

که شامل سردي کل » میابرده عمو«تعبیراتی که در روایات وارد شده است گاهی به اسم 

  که هر دو در روایات ذکر شده است.» ابرده در مفاصل«بدن است و گاهی به اسم 

  درمان ابرده 1,1,141

  انجیر 1,1,1,141

  در روایت آمده است:

الرَّطْب و الْیابِس فَإِنَّه یزِید فی الْجِماعِ و یقْطَع الْبواسیرَ و ینْفَع منَ النِّقْرِسِ و   کُلُوا التِّینَ

  [1]الْإِبرِدة

کند و بواسیر را قطع  یعنی انجیر بخورید تازه و خشک زیرا عمل همبستري را زیاد می

  ابرده (سردي عمومی بدن) مفید است.کند و براي نقرس (سردي مفصل) و  می

خواهد که انجیر بخورند البد و حتما مفید است. البته  ها می اینکه پیامبر (ص) از مسلمان

شود که اگر مبتال به  خطاب پیامبر (ص) اختصاص به مردان ندارد و شامل زنان نیز می

  سردي جماع هستند از انجیر استفاده کنند.
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  کند. هاي بواسیر را درمان می یا دانهانجیر یا خونریزي بواسیر 

ها شنبلیله را با انجیر بپزند و  در جلسه گذشته عرض شد براي درمان التهاب و سردي مفصل

  آب آن را مصرف کنند. انجیر بدون شنبلیله هم این خاصیت را دارد.

  شافیه 2,1,1,141

  در روایت داروي شافیه آمده است:

شَرَ شَهۀَ عسخَم لَیهإِذَا أَتَى ع نْهاحِ یؤْخَذُ موالْأَر ةِ ورِدالْإِب ۀِ وامالْح رِ وحنَ السم ینْفَع راً فَإِنَّه

ح نَ الْغَدم ی لَیلَۀٍ وف لَا یشْرَب و هعضْجإِذَا أَخَذَ م هیشْرَب رٍ ویغْلَى بِتَم قَۀٍ ونْدب فصن رتَّى قَد

  [2]یطْعم طَعاماً کَثیرا

یعنی هنگامی که از دفن آن پانزده ماه بگذر پس براي سحر و خلط نارس و سردي و 

  هاي سخت و صعب العالج مفید است. بیماري

ها را برطرف  زند مفید است و آن هایی که سحر به انسان می دفع سحر و آثار و آسیب براي

  کند. می

کند و  خلط نارس است و خلط به طور کلی بدن را سرد می» حامه«گویند که  بعضی می

  شود. گیرد و باعث احساس سردي در انسان می جلوي حرکت خون را می

  هاي آن را در روایات خوانده ایم: ه نمونههاي سخت است ک به معناي بیماري» ارواح»

هذۀَ هاماحِ  إِنَّ عونَ  الْأَراةِ   مرَاعلُ بِملِ الرَّجبٍ فَلْیشْتَغلْغَمٍ غَالب تَرِقٍ أَوحمٍ مد ۀِ أَوبرَّةِ الْغَالالْم

  [3] فَیهلکَه ء منْ هذه الطَّبائعِ نَفْسه قَبلَ أَنْ تَغْلب علَیه شَی
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هاي سخت از صفراء و سوداء غالب یا از دم به غلیان آمده و یا از  ي این بیماري یعنی همه

ها بر او غلبه نکند  ر کس مشغول مراقبت از خود باشد تا یکی از آنبلغم غالب است پس ه

  و هالك شود.

  عوذه 3,1,1,141

  در روایت آمده است:

عٍ أُمجنْ کُلِّ والرِّیحِ م ةِ ورَدالْإِب و الْخَام الْقُولَنْجِ و جِ ولَى الْفَالیقْرَأُ ع قُلْ  الْقُرْآنِ  و و   اللَّه وه

الْم و داأَح هترقُد و ی لَا تُرَامالَّت هزَّتع یمِ وظالْع اللَّه هجوذُ بِوأَع کذَل دعب یکْتُب ذَتَینِ ثُموی علَّت

ا فی ء منْ شَرِّ هذَا الْوجعِ و منْ شَرِّ ما فیه و منْ شَرِّ ما أَجِد منْه یکْتُب هذَ لَا یمتَنع منْها شَی

  ][4 کَتف أَو لَوحٍ و یغْسلُه بِماء السماء و یشْرَبه علَى الرِّیقِ و عنْد منَامه یبرَأُ إِنْ شَاء اللَّه

یعنی بر کسی که فلج است و التهاب روده دارد و خلط نارس و سردي و هر دردي دارد 

شود و سپس روي کتف گوسفند یا روي یک تخته  فاتحه و توحید و معوذتین خوانده می

ء منْ  لَا یمتَنع منْها شَیشود أَعوذُ بِوجه اللَّه الْعظیمِ و عزَّته الَّتی لَا تُرَام و قُدرته الَّتی  نوشته می

شَرِّ هذَا الْوجعِ و منْ شَرِّ ما فیه و منْ شَرِّ ما أَجِد منْه و آن را بشوید با آب آسمان و ناشتا و 

  شود. هنگام خواب بنوشد انشاء اهللا خوب می

  ن و تربت باشد.ها یا با آب زعفران و یا با آب زعفران و مشک و یا آب زعفرا بیشتر نوشته

  بروده (سردي) 2,141

یکی  «ابرده«بیماري بروده یعنی سردي بر بدن انسان غالب شود و بدن سرد بشود. شاید با 

  کنیم. باشد ولی چون لفظ متفاوت است ما جداگانه بحث می
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ها معلول سردي است. مشهور است  برخی مردم و طب سنتی معتقد هستند که بیشتر بیماري

شود ولی براي درمان سردي باید  یک دانه انار خورده بشود خوب می که براي درمان گرمی

  به عطار مراجعه کرد.

هاي  شوند و بیماري شود که هم سردي و هم گرمی باعث بیماري می از روایات استفاده می

  هاي سرد نیست. گرم کمتر از بیماري

شاید سردي کل بدن » بروده«گویند ولی  بیشتر به سردي درون و مفاصل می» ابرده«در لغت 

  باشد.

  روایات جالبی داریم که باید سرمشق باشد و ارتباط با اخالق هم دارد.

  در روایت آمده است:

ةَ ووالْقَس هزْمۀُ کَانَ عوسالْیب بِه الَتةِ الْأَنَاةُ فَإِنْ مرُودنَ الْبم ةُ ودةِ الْحرَارنَ الْحم و  بِه الَتإِنْ م

الْبرُودةُ طُوبۀُ کَانَت لینُه مهانَۀً و إِنْ مالَت بِه الْحرَارةُ کَانَت حدتُه طَیشاً و سفَهاً و إِنْ مالَت بِه الرُّ

کَانَ ج طْرَتُهف تتَقَاماس و اءوکُنَّ س و أَخْلَاقُه لَتتَدلَداً فَإِنِ اعب یباً ور أَنَاتُه کَانَت رِهی أَمازِماً ف

  [5] لَیناً فی عزْمه حاداً فی لینه متَأَنِّیاً فی حدته لَا یغْلبه خُلُقٌ منْ أَخْلَاقه و لَا یمیلُ بِه

یعنی تندي و عصبانیت معلول گرمی است و حلیم و بردباري از سردي است پس اگر 

خشکی بر بدن غالب بشود عزم او با شدت و بی رحمی است و اگر رطوبت غالب شود 

نرمی خویی او در حد خواري و ذلت است و اگر گرمی غالب بشود و بدن به سختی گرم 

قلی و بی فکري و از روي سفه و سبکی و حساب نشده است و اگر بشود تندي او از بی ع

کند؟ و نرمی از روي  شود که او چه می سردي در بدن غالب باشد نرمی او باعث شک می

شود پس اگر اخالط انسان معتدل باشد و باهم برابر و مساوي باشند و جبلّی او  احمقی می
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اطعیت است و در تصمیم خود نرم خو است مستقیم باشد در کارهاي خود با جزم و یقین و ق

  دهد کند آرام بودن خود را از دست نمی و در عین اینکه تندي می

  شود. بدن انسان اگر گرم باشد و گرمی و صفراء بر بدن غلبه پیدا کند انسان عصبانی می

کنند  هاي دیگر این مسائل را خیلی درك نمی این مسئله خیلی مهم است و شاید در پزشکی

اندازد  دهند که شتر را هم می به همین جهت به افراد مراجعه کننده فورا داروي اعصابی میو 

درحالیکه چیزي نیست و معلول صفراء و گرمی مزاج است و نیاز به این همه داروي اعصاب 

آورند. علت عصبانیت و تندي  کند و تا آخر عمر بهبودي را نمی نیست که انسان را دیوانه می

  فهمند که چیست. را ائمه می

اي ندارند. این افراد  دهند و اصال عجله بینید که کارهاي خود را با کندي انجام می افرادي می

شود که انسان آرام باشد و کارهاي خود را به آرامی  سرد مزاج هستند و سردي باعث می

  کند. انجام دهد و تندي نمی

اگر خشکی بر بدن غالب بشود  تواند باشد. علت غلبه خشکی هم صفراء و هم سوداء می

شود. این چنین انسانی حالت وسط و نرمال ندارد. یا کاري انجام  می «قسی القلب«انسان 

  دهد. دهد و اگر کاري انجام بدهد با شدت و قسوه انجام می نمی

کند حالت وسط ندارد. ساکت و آرام هستند ولی یکدفعه  ها غلبه می افرادي که خشکی بر آن

دهد که  دهد و یک قساوت و کاري انجام می دهند که کسی انجام نمی می کاري انجام

  وحشتناك باشد.



1111 

 

دهند و براي هرکسی سر خم  افرادي هستند که بیش از حد نرمی و مالیمت نشان می

کنند. در مقابل عموم دیگران نه افراد خاص حالت نرمی بیش از اندازه دارند که این  می

  ی و طبیعی نیست بلکه معلول غلبه رطوبت است.طبیعی نیست. این حالت خُلُق

  ها و اخالق است. این مسائل پیوند بین مزاج

دهد  ل میهوکند؟ این شخص را میزند یا دیگري را  داند چه می یعنی کسی که نمی» طیش»

  دهد. خندد و کارهاي بی خردانه انجام می یا می

شود که شک و  د و معطل میده شخصی که سردي بر او غالب است انقدر کاري را طول می

خواهد کفش پا کند  خواهد بکند. مثال می کند که آیا چه کاري می ریب براي دیگران ایجاد می

خواهد بکند. یا  کنند که کاري می رود که همه شک می ولی نیم ساعت این ور و آن طرف می

  کنند. گاه میکند که دیگران به صورت حماقت به او ن مثال براي وضو دو ساعت وقت تلف می

  شود. گفته می» بلید«به معناي حماقت است که به شخص » بلدا»

ها تاثیر دارد که گذشته به آن اشاره کرده ایم که مثال تا پانزده سالگی  البته سن در غلبه مزاج

  غلبه خون است و بعد از آن نوجوان در غلبه صفراء است.

هاي گرم  سرد سخت تر از بیماريهاي  عرض کردم معروف بین مردم این است که بیماري

هاي سرد بیشتر است ولی اشاره کردم که در قانون طب اسالمی  شود و بیماري درمان می

شوند به همین جهت امام صادق (ع) به طبیب  ي سرد و گرم تقسیم می ها به دو دسته بیماري

  هندي فرمود:

اربِالْح ارِدالْب و ارِدبِالْب اراوِي الْح[6]أُد  
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  کنم. بیماري گرم را با سرد و بیماري سرد را با گرم درمان می

سردي باشد. ها  ها سرد باشد یا اینکه منشا بیشتر بیماري این جور نیست که همه بیماري

شود تفاوت چندانی با هم ندارند زیرا  شاید از این روایت اگر برابري استفاده نشود، معلوم می

  امام اول بیماري گرم را بیان فرمودند.

  روایتی داریم شاید موید باشد براي آنچه معروف میان مردم است:

  [7] مسک و أَنْت تَشْتَهِیداء الْبرُودةُ کُلْ و أَنْت تَشْتَهِی و أَ  کُلِ  أَصلُ

یعنی اصل هر بیماري سردي است بخور درحالیکه اشتهاء داري و دست نگه دار از خوردن 

  ري.درحالیکه اشتهاء به خوردن دا

آورده اند. برده به معناي » برده«کلمه » بروده«بعض علماء در نقل این روایت به جاي کلمه 

ها معده و کم کاري و سردي  ي بیماري ي همه سردي و کم کاري معده است. بنابراین ریشه

  معده است.

  احتمال زیادي وجود دارد که این نقل درست باشد زیرا پیامبر (ص) فرمود:

عأَنَّ الْمیتةَ باء  د[8]الد  

  ي بیماري است. یعنی همانا معده خانه

  ها است نه سردي بدن. بنابراین سردي معده ریشه و اصل کل بیماري

ها درست  ها است همان حرف شایع بین مردم و سنتی ي بیماري اگر گفتیم سردي ریشه همه

زیرا پیامبر (ص) درمان را » بروده«درست است نه » برده«شود. ولی به قرینه ذیل روایت  می
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فرماید اصل بیماري سردي معده است و چاره آن خوردن در هنگام  کند و می ذکر می

  طعام هنگام اشتهاء است.گرسنگی و دست کشیدن از 

خوردن هنگام اشتهاء به غذا و دست کشیدن از غذا قبل از سیري ارتباطی به سردي بدن 

خواهد مبتال به سردي و کم  ندارد بلکه ارتباط به سردي و کم کاري معده دارد. اگر انسان می

  کاري معده نشود باید این دستور را رعایت کند.

  درمان بروده (سردي) 1,2,141

  خربزه 1,1,2,141

  شود که خربزه گرم است. در روایت آمده است: خوانیم استفاده می روایتی که می از

لَیکُمبِالْبِطِّیخِ  ع   ثَانَۀَ ولُ الْمانٌ یغْسیحر نَانٌ وأَس و شَرَاب و امطَع والٍ هصشْرُ خع یهفَإِنَّ ف

 یزِید رِ والظَّه اءرُ میکْث طْنَ ولُ الْبشَرَةیغْسینَقِّی الْب ةَ ورُودالْب یقْطَع اعِ وی الْجِم[9]ف  

و آب است کند)  یعنی بر شما باد خربزه زیرا در آن ده فائده است خربزه غذا است (سیر می

کند و  شوید و آب کمر (نخاع) را زیاد می و شوینده است و عطر است و مثانه و شکم را می

  کند. کند و پوست را تمییز می کند و سردي را قطع می همبستري را زیاد می

شود که یکسري مشکالتی مانند  ها کم است یا خشک می افرادي که آب کمر و آب نخاع آن

  اید خربزه مصرف کنند.شود ب چسبدنگی نخاع می

  افرادي که پوست شاداب و پاکیزه داشته باشند خربزه بخورند.
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گویند  عرض کردیم معروف بین مردم این است که خربزه سرد است. معروف است که می

  آورد. یعنی سرد است و لرز می» خورد باید پاي لرزش بنشیند کسی که خربزه می»

آورد. بیماري فلج هم سرد  ناشتا نخورید زیرا فلج می فرماید خربزه را روایتی داریم که می

  است.

فرماید درمان سردي خربزه است. قانون هم این است که درمان سرد  چه باید کرد؟ روایت می

  باید گرم باشد. مگر اینکه در این قانون استثنائی داشته باشیم.

ان سردي است. آیا این روایت نفرموده است که خربزه سرد است بلکه فرموده خربزه درم

تواند درمان سردي باشد. مثال  یک چیز سرد درمان سردي باشد؟ خیلی چیزهاي سرد می

  آید. آورد و درمان اسهال نیز است زیرا به دنبال سنا یبوست می سنا که اسهال می

کنیم و وجدان انسان درك  امکان این مطلب وجود دارد که خربزه سرد است و ما نفی نمی

اند اگر  شود. افرادي که سرما خورده خورد سردش می ر وقتی انسان خربزه میکند که د می

  شوند. خربزه بخورند بدتر می

ها گرم باشد. مثال اگر بطیخ  امکان دارد که بعضی از انواع خربزه سرد باشد و بعض از آن

  ها گرم هستند. شامل طالبی و گرمک هم باشد، این

فرماید خربزه درمان سردي است یعنی گرم  روایت میاند، یک  در هر حال روایات دو دسته

  آورد یعنی سرد است. فرماید خربزه فلج می است و دیگري می

شود اما اینکه حاال واقعا  کند عمل همبستري زیاد می البته خربزه چون آب کمر را زیاد می

  کند؟ عمل همبستري را زیاد می
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  آب آسمان 2,1,2,141

  در روایت آمده است:

ید کُلَإِنَّ اللَّه اءذَا الْمه نْ یشْرَبمع کُلَ  فَع و اءأَذًى  د   ةَ ورُودالْب نْهع یقْطَع و . . .هدسی جف

  [10]حصرَ الْبولِ. . . 

ها در جسدش  ها و تمام اذیت یعنی همانا خداوند از کسی که آب آسمان بنوشد کل بیماري

  کند. کند و پروستات را برطرف می کند. . . . . و سردي را قطع می را دفع می

شود. ما اقسامی  شود و از آب باران خارج می آب باران اگر بجوشد آب مغلی (جوشیده) می

  مه و آب رودخانه و آب چاه و آب مغلی و آب فاتر مثال داریم.براي آب داریم آب چش

  بادمجان 3,1,2,141

  کند. در روایت آمده است: بادمجان هم سردي و هم گرمی را درمان می

لِّ الْحرَارةِ و بارِد فی وقْت الْبرُودةِ معتَدلٌ فی الْأَوقَات کُلِّها جید علَى کُ  وقْت  فَإِنَّه حار فی

  [11] حال

یعنی بادمجان گرم است در وقتی که گرمی نیاز باشد و سرد است در وقتی که به سردي نیاز 

  هر حال. ها خوب است در است معتدل است در تمام زمان

  غلبه دم 3,141

ها از جمله  بحث بعدي درباره غلبه خون و راه درمان آن است. یک سري بیماري

  هاي سخت و کشنده مانند سکته مغزي و قلبی معلول غلبه دم است. بیماري
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هاي معلول غلبه دم حجامت و فصد است. ولی امور دیگري ذکر  براي پیشگیري از بیماري

  مت و فصد هم باشد.شده است که شاید جایگزین حجا

  غلبه خون و هیجان خوندرمان حجامت و  هاي جایگزین 1,3,141

  کاهو 1,1,3,141

  کاهو صاف کننده خون است. در روایت آمده است:

لَیکُمم  بِالْخَسِ  عفِّی الدیص [12] فَإِنَّه  

  کند. بر شما باد کاهو زیرا خون را صاف می

ما در مقابل هیجان خون داریم. یکی از معانی هیجان خون آلوده و کدر شدن خون است. در 

کند. موید این مطلب در روایت دیگر  یجان خون و غلبه خون را درمان میحقیقت کاهو ه

  است:

لَیکم  بِالْخَسِ  عالد یقْطَع [13] فَإِنَّه  

  کند. باد کاهو زیرا خون را قطع مییعنی بر شما 

قطع کردن خون یا به معناي قطع خونریزي است یا اینکه مراد غلبه خون و زیادي و آلودگی 

یا » یطفی«، » یقطع«خون است. احتمال دارد که تصحیف وجود دارد. مثال به جاي کلمه 

  باشد.» یصفی»
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  برگ چغندر 2,1,3,141

  در روایت آمده است:

  [14] فِّی الدمو یص  یشُد الْعقْلَ

  کند. کند و خون را صاف می یعنی برگ چغندر عقل را تقویت می

به مغز نرسیده است یا افرادي که مشکل کم عقلی یا اوتیسم یا فلج مغزي دارند یا اکسیژن 

  آسیبی به مغز رسیده است، در چنین مواردي باید برگ چغندر به مقدار زیاد مصرف شود.

افرادي که اوتیسم دارند یا مبتال به فلج مغزي هستند قدرت درك ندارند و مشکل ذهنی 

  کند. دارند و برگ چغندر مشکالت ذهنی را برطرف می

گیرد و زوائد خون را  ند کاهو جلوي کدورت خون را میکند یعنی مان اینکه خون را صاف می

  کند زیرا کاهو مدر (ادرار آورد) نیز است. از راه ادرار خارج می

  در روایت دیگر آمده است:

لَیکُملْقِ  عبِالس  وه و اءنْ کُلِّ دم فَاءش یهف سِ وورْدی الْفرٍ فئِ نَهلَى شَاطع تینْب فَإِنَّه  یشُد

ظَامظُ الْعیغْل مِ وةَ الدرَارئُ حیطْف و بص[15]الْع   

ي  ید و در آن درمان همهرو یعنی بر شما باد برگ چغندر زیرا در کنار رودخانه بهشت می

ها را  کند و استخوان کند و گرمی خون را خاموش می ها است و عصب را تقویت می بیماري

  کند. درشت می

  ها هستند. ها هم درمان کل بیماري کند زیرا آن برگ چغندر با عسل و سیاهدانه برابري می
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  چغندر مصرف کنند.شوند حتما برگ  افرادي که ضعف اعصاب دارند و زیاد عصبانی می

  سویق عدس 3,1,3,141

  در روایت آمده است:

اجإِذَا ه  مالد  هشَمنْ حم دئُ   بِأَحیطْف مِ وانَ الدیجکِّنُ هیس سِ فَإِنَّهدوِیقِ الْعنْ سم اشْرَب قَالَ لَه

  [16]الْحرَارة

فرمود از  شد می یعنی امام سجاد (ع) هنگامی که یکی از خادمان مبتال به هیجان خون می

  کند. دهد و گرمی را خاموش می سویق عدس بنوش زیرا هیجان خون را تسکین می

بطی به غلبه خون ندارد ولی در روایت آخر ممکن است کسی بگوید صاف کنندگی خون ر

  تسکین هیجان خون آمده است و هیجان خون همان غلبه خون است.

  آلوي خشک 4,1,3,141

» اجاص«شاید مهم ترین درمان غلبه خون آلوي خشک باشد که در عربی به آلوي خشک 

  گویند. در روایت آمده است: می

رةَ و یسکِّنُ الصفْرَاء و إِنَّ الْیابِس منْه یسکِّنُ الدم و یسلُّ الْحرَا  یطْفئُ  و إِنَّ الْإِجاص الطَّرِي

  [17] الداء الدوِي

دهد و آلوي خشک  کند و صفراء را تسکین می زه گرمی را خاموش مییعنی همانا آلوي تا

  کند. دهد و بیماري سخت و خطرناك را از بدن خارج می غلبه خون را تسکین می

  کنیم آلوي سیاه تازه بخورند. ها سفارش می ما به صفراوي
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ه ها بشود. روایتی داریم ک بنابراین جایگزین حجامت آلو است که شاید شامل کل آلو

فرماید آلوي پوست کنده که امروزه آلو بخارا که پوست ندارد این خصوصیت را بیشتر از  می

  بقیه دارد.

  
  . 174، ص1مکارم االخالق، طبرسی، ج [1]

  . 127طب االئمه، ابن سابور الزیات نیشابوري، ص [2]

  . 110طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [3]

  . 383کارم االخالق، طبرسی، صم [4]

  . 111، ص1علل الشرائع، شیخ صدوق، ج [5]

  . 511، ص1الخصال، شیخ صدوق، ج [6]

  . 224، ص16مستدرك، نوري، ج [7]

  . 512، ص1الخصال، شیخ صدوق، ج [8]

  . 29طب النبی، مستغفري، ص [9]

  . 35، ص17مستدرك، نوري، ج [10]

  . 526، ص2المحاسن، برقی، ج [11]

  . 514، ص2المحاسن، برقی، ج [12]

  . 183مکارم االخالق، طبرسی، ص [13]

  . 520، ص2المحاسن، برقی، ج [14]

  . 181مکارم االخالق، طبرسی، ص [15]

  . 307، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [16]

  . 359، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [17]

  95/07/04 حجامت –هاي حجامت)  یگزینادامه بحث غلبه دم (جا 142
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غلبه خون و هیجان تواند جایگزین حجامت باشد و  صحبت راجع به اموري است که می

  خون را درمان کند و باعث تسکین هیجان در خون بشود.

است که به معناي صاف » تصفیه«تعبیراتی که در روایات وارد شده است گاهی تعبیر به 

ها ارتباط با غلیان و هیجان خون دارد. بعضی تعبیرات نیز  کنندگی خون است. عرض شد این

  به غلبه خون و هیجان خون دارد.است که ارتباط بیشتري » تسکین«با 

تواند جایگزین واقعی حجامت باشد. همچنین  چیزهایی مانند آلوخشک را خواندیم که می

  توانست جایگزین حجامت باشد. سویق عدس نیز می

  انار 1,1,1,142

  تواند غلبه و هیجان خون را درمان کند. ولی انار یک قید دارد: انار نیز می

  [1] جامۀِ رماناً حلْواً فَإِنَّه یسکِّنُ الدم و یصفِّی الدم فی الْجوفبعد الْح  الرُّمانَ  کُلِ

دهد و باعث صاف کنندگی  بخور زیرا خون را تسکین می بعد از حجامت کردن انار شیرین

  خود در درون بدن است.

آمده است. عرض شد هر دوي این » صاف کنندگی«و » تسکین«در این روایت هر دو تعبیر 

بیشتر  «تسکین«تعبیرات براي مهار کردن غلبه خون مناسب است هر چند داللت کلمه 

  است.

کند؟ آیا حجامت باعث تسکین خون است یا  ه مییک بحث طلبگی وجود دارد. حجامت چ

  شود؟ باعث هیجان خون می
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دهد پس خوردن انار براي چیست؟ در اینصورت تحصیل  اگر حجامت خون را تسکین می

تواند  حاصل است زیرا حجامت غلبه خون را بر طرف کرده است و خوردن انار دیگر نمی

  خون تسکین یافته را تسکین دهد.

توان گفت انار خوردن بعد از حجامت مفید است  هیجان خون بشود می اگر حجامت سبب

ولی ما از حجامت دنبال اثر هستیم و اگر هیجان خون اثر حجامت باشد چرا با خوردن انار 

  این اثر را بر طرف کنیم؟

یکی از احتماالت این است که خوردن انار با قید بعد از حجامت بودن تسکین دهنده خون 

ه حجامت به تنهایی و نه خوردن انار به تنهایی موجب تسکین نیست بلکه باید است. یعنی ن

با هم باشند تا خون را تسکین بدهند. در این صورت انار به تنهایی خصوصیت تسکین 

  دهنگی ندارد.

آید که غلبه خون نیست  احتمال دیگر این است که با حجامت هیجان موقت به وجود می

شود و انار براي درمان این حالت  اغ شدن موقتی بدن میبلکه عارضی است و موجب د

  موقتی است.

کرد  به همین جهت در روایات داریم زمانی که پیامبر (ص) یا حضرت امیر (ع) حجامت می

  شست. کرد و با آب سرد می خون در بدنش هیجان پیدا می

  در روایت آمده است:

اجه متَجبِ  إِنَّ النَّبِی ص کَانَ إِذَا احإِنَّ   ه مِ وةَ الدرَارح نْهکِّنَ عیسل ارِدالْب اءلَ بِالْمیغَ فَاغْتَستَب و

 عنْه أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع کَانَ إِذَا دخَلَ الْحمام هاجت بِه الْحرَارةُ صب علَیه الْماء الْبارِد فَتَسکُنُ

  [2]الْحرَارة
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کرد و با آب سرد  کرد خون هیجان پیدا می یعنی همانا پیامبر (ص) هنگامی که حجامت می

  شست تا گرمی خون تسکین یابد بدنش را می

فرماید که پیامبر  که حجامت درمان هیجان خون است ولی در این روایت میدانیم  ما می

شد. بنابراین این گرمی و هیجان عارضی است  (ص) بعد از حجامت مبتال به هیجان خون می

  کند. که شستوشوي با آب سرد آن را برطرف می

  شستن با آب سرد 2,1,1,142

  ین شستن با آب سرد است.هاي گرمی خون و هیجان موقتی خون هم بنابراین یکی از درمان

  عوذه 3,1,1,142

براي افرادي که مبتال به جوش صورت یا جوش بدن هستند این عوذه مفید است. در روایت 

  آمده است:

هذیلَ  إِنَّ هاممنْ  الدفَم هانی إِبف هباحص هي لَا یخْرِجتَرِقِ الَّذحمِ الْمذَا الدنْ ها مأَکْثَرُه الْقُرُوح و 

ء منْ ذَلک فَلْیقُلْ إِذَا آوى إِلَى فرَاشه أَعوذُ بِوجه اللَّه الْعظیمِ و کَلماته التَّامات  غَلَب علَیه شَی

ء منَ الْأَرواحِ  الَّتی لَا یجاوِزهنَّ برٌّ و لَا فَاجِرٌ منْ شَرِّ کُلِّ ذي شَرِّ فَإِنَّه إِذَا قَالَ ذَلک لَم یؤْذه شَی

آخَرُ: یکْتَب علَى کَاغَذ فَیبلَعه صاحب الدمامیلِ لَا آلَاء إِلَّا آلَاؤُك   و عوفی فیها بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى

  [3] یا اللَّه علْمک بِه محیطٌ علْمک بِه کهلسون

ها از خون سوخته است (خونی که زیادي در بدن  ها و زخم یعنی همانا بیشتر این جوش

کند در زمان خودش پس  مکث کرده است) که صاحب این خون آن را از بدنش خارج نمی

رود این را بخواند  کسی که در بدن جوش به وجود بیاید هنگامی که به رخت خواب می
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ظالْع اللَّه هجوذُ بِوي شَرِّ أَعنْ شَرِّ کُلِّ ذلَا فَاجِرٌ م رٌّ ونَّ بهاوِزی لَا یجالَّت اتالتَّام هاتمکَل یمِ و

  شود رساند و بیماري او بر طرف می زیرا اگر این را بگوید چیزي از ارواح به او آسیب نمی

روح است به  در روایات ما تکرار شده است. اگر به معناي لغوي باشد جمع» ارواح«کلمه 

  معناي چیزي است که جان دارد.

تواند به انسان آسیب برساند و اذیت کند. جانداران مانند میکروب و  بنابراین ارواح می

  ویروس که جان دارند و بنابر قولی مستقل هستند. جن و شیطان نیز جان و روح دارند.

اي سخت و صعب العالج ه هاي لغت ارواح را به بیماري هاي لغت و حتی در کتاب در کتاب

  معنا کرده اند. در روایت نیز آمده است:

هذۀَ هاماحِ  إِنَّ عونَ  الْأَراةِ   مرَاعلُ بِملِ الرَّجبٍ فَلْیشْتَغلْغَمٍ غَالب تَرِقٍ أَوحمٍ مد ۀِ أَوبرَّةِ الْغَالالْم

  [4] ذه الطَّبائعِ فَیهلکَهء منْ ه نَفْسه قَبلَ أَنْ تَغْلب علَیه شَی

هاي سخت از صفراء و سوداء غالب یا از دم به غلیان آمده و یا از  ي این بیماري یعنی همه

ها بر او غلبه نکند  بلغم غالب است پس هر کس مشغول مراقبت از خود باشد تا یکی از آن

  و هالك شود.

فرماید چیزي از ارواح  ولی در خصوص این روایت احتمال دوم قدري بعید است زیرا می

رساند. ظاهر اذیت کردن امر اختیاري است نبابراین روح چیزي  آسیب و اذیتی به او نمی

  تواند به اختیار خود به انسان آسیب برساند. است که می

  رسانند. هاي انسان است که با جوش و دمل به او آسیب نمی یا اینکه بگوییم مراد سلول



1124 

 

جن و شیاطین و میکروب و ویروس چه ارتباطی به جوش و دمل دارند؟ ما االن رابطه بین 

د. مگر اینکه بگوییم چون زخم مان کنیم. خالصه یک مقدار ابهام باقی می این دو را درك نمی

  کند میکروب و ویروس از راه زخم وارد بدن بشوند. در بدن ایجاد می

شود که  کند. غلبه خون باعث می ها جریان پیدا می موید دیگر این است که شیطان در رگ

شیطان و میکروب در بدن وارد شوند و آزادي حرکت و نقل و انتقال پیدا کنند و سبب به 

  ن جوش و دمل بشود.وجود آمد

  حجامت 2,142

گویند حجامت هفت هزار سال قبل از تولد مسیح بوده است  امروز در دنیا مطرح است و می

  زیرا آالت حجامت پیدا شده است که براي آن زمان است.

گوییم چیزي که نه هزار سال قدمت دارد و خیلی هم مفید و موثر است چرا طب جدید با  می

  کند؟ بشود و درمان با حجامت را مطرح نمی این درمان نتوانسته آشنا

شود  احتمال دارد که مطرح نکردن حجامت عمدي باشد زیرا کسی با حجامت بیمار نمی

  ها است. بنابراین باعث کسادي کار پزشکان و داروخانه

کنند.  ها دارو مصرف نمی ها متوجه شدند که ایرانی کنند زمان ناصرالدین شاه، اروپایی نقل می

شوند. به همین  کنند بیمار نمی کردند متوجه شدند که چون مردم ایران حجامت می بررسی

جهت پول زیادي به حجام ناصرالدین شاه دادند تا تیغ خود را زهرآلود کند و دو نفر از 

  درباریان از این طریق تلف شدند.
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انستند ناصرالدین شاه بعد از این قضیه جلوي حجامت را گرفت و مردم بیمار شدند و تو

  داروهاي خود را در ایران به فروش برسانند.

ما هم مشابه این اتفاق را در مشهد دیدیم. زمانی که حتی همان حجامت ناقص سنتی شایع 

ها به کسادي کار خود معترض شدند و سیصد دکتر اعتراض کردند و االن هم  شد دکتر

  موسسه حجامت را تعطیل کردند.

امت قبل از پیامبر (ص) مطرح بوده است تردید دارم. زیرا بنده در این مسئله که آیا حج

هاي قبل از پیامبر ما  کنم حجامت در کتاب حجامت از خصائص پیامبر ما است. فکر نمی

  مطرح شده باشد.

هاي االهی به پیامبر (ص) است تا جلوي  شود حجامت جزء هدیه از روایات ما استفاده می

  ها را بگیرد. بیماري

  روي حجامت تاکیدات فراوانی دارند. شاید روایات حجامت متواتر است.معصومین (ع) 

ي طبیب حقیقی است. طبیب حقیقی خداوند است و او  شود که حجامت نسخه استفاده می

عسل و حجامت را براي بشر نسخه فرموده است. این سفارش توسط جبرئیل بود و مرتب 

  کرد. به پیامبر (ص) حجامت را سفارش می

ها عبور  اي که پیامبر (ص) از کنار آن ص) زمانی که به معراج رفتند تمام مالئکهپیامبر (

  کردند. کرد سفارش به حجامت می می

  روایات عجیب با مضامین عجیبی در مورد حجامت وارد شده است.

  در روایت آمده است:
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  [5] بد منْهجِبرِیلُ ع بِالْحجمِ حتَّى ظَنَنْت أَنَّه لَا   و لَقَد أَوصانی

یعنی جبرئیل به من سفارش حجامت کرد تا جائی که گمان کردم حجامت امري است که 

  انجامش حتمی باید باشد.

  جوب طبی دارد.در کمترین حالت حجامت و

  در روایت دیگر آمده است:

و  - إِلَّا قَالُوا یا محمد احتَجِم -فَما مرَرت بِملَک منَ الْملَائکَۀِ - السماء السابِعۀِ  ثُم صعدنَا إِلَى

  [6]أْمرْ أُمتَک بِالْحجامۀ

اي  یعنی سپس به آسمان هفتم صعود کردیم پس از کنار ملکی عبور نکردم مگر اینکه گفت

  ر کن.محمد (ص) حجامت کن و امت خود را به حجامت ام

شود حجامت امر مهمی است که تمامی فرشتگان این سفارش را کرده اند. معلوم  معلوم می

  رسد. شود حجامت آثاري دارد که به آسمان هفتم می می

فرشتگان حجامت ندارند و تجربه آن را نیز ندارند با این حال به یک نحوي این مسئله را 

  درك کرده اند که بشر نیازمند حجامت هستند.

رشتگان نه نماز و نه به روزه و نه به چیزهاي مهم دیگر از این همه مسائل و معارف و ف

شودکه  اخالقیات اسالمی سفارش نکرده اند ولی به حجامت سفارش کرده اند. معلوم می

  حجامت خیلی اهمیت دارد.
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ها  اي در هم تنیده است که حتی اثر یک حرکت دست در آسمان گویند جهان به گونه می

ها در زمین انجام  شود. حجامت هم به همین شکل است. آثار حجامتی که انسان هر میظا

  شود. دهند در آسمان هفتم ظاهر می می

  حداقل مالئکه علم حجامت را داشته اند.

  ي خدایی است و دلیل آن این روایت است: خالصه حجامت نسخه

  [7]نَحسٍ مستَمر  مع الشَّاهد و یوم الْأَربِعاء یوم بِالْحجامۀِ و الْیمینِ  جبرَئیلُ  علَی  نَزَلَ

  دو شاهد)یعنی جبرئیل بر من نازل شد به خاطر حجامت و قسم با شاهد (به جاي 

  جبرئیل از طرف خداوند مامور است.

پیامبر (ص) حجامت را در جایگاه مناسب خود در بیمارستان اسالمی قرار دادند و تاکید 

  کند. کردند و حجامت را به عنوان بهترین درمان معرفی می

  در روایت آمده است:

یتُماوا تَدخَیرُ م  رِ  بِهحطُ الْبالْقُس ۀُ وامج[8] يالْح  

  کنید حجامت و قسط دریایی است. یعنی بهترین چیزي که خود را با آن درمان می

ت ولی پیامبر (ص) قسط را هم ذکر در این روایت قسط خیلی مهم است. حجامت مسلم اس

کند. در حالیکه قسط نه در طب سنتی و نه در طب اسالمی جایگاه اصلی خود را پیدا  می

  هاي صعب العالج باشد. نکرده است. قسط باید درمان شاخص و درمان بیماري
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  در روایت دیگر آمده است:

یتُماوا تَدخَیرُ م  یزُ  بِهالشُّون ۀُ وامجط الْحالْقُس [9]و  

  کنید حجامت و سیاهدانه و قسط است. یعنی بهترین چیزي که خود را با آن درمان می

روایات متواتر و معتبر دارند. چیزي که حجامت و سیاهدانه مسلم است که درمان هستند و 

در این دو روایت براي بنده مهم است، قسطی است که در ردیف حجامت و سیاهدانه قرار 

  گرفته است. بنابراین باید قسط اهمیت زیادي داشته باشد.

ي گیاه است. قسطی سفید رنگ و با مزه شیرین  سه نوع قسط داریم که هر سه نوع ریشه

اي است که معروف به  شیرین معروف است. قسط دیگر متمایل به قهوه است که به قسط

  قسط تلخ است. قسط دیگر، دریایی است که بنده هنوز ندیده ام.

گویند که قسط همان خولنجان است ولی به هر حال قسط جایگاه مهمی دارد و  برخی می

  کند؟ ایی را درمان میباید در این زمینه کار کرد و باید ببینیم فوائد آن چیست و چه چیزه

هایی  تواند دلیل باشد. تاریخ داستان تاریخ در اینکه حجامت قبل از اسالم بوده است، نمی

شد و تاکیدات فراوان داشته  خوانیم که جبرئیل مرتب نازل می است ولی روایاتی که االن می

و  است که پیامبر (ص) گمان کرده است که واجب است. اگر مسئله حجامت بوده است

  مشهود بوده است نیازي به این همه تاکیدات جبرئیل و سفارشات مالئکه در آسمان ندارد.

هاي آنها  موید دیگر این است که در هیچ طب دیگري حجامت وجود ندارد. االن در کتاب

درباره حجامت نیست. تا بیست سال پیش هیچ از حجامت صحبت نکرده اند. تازه شروع 

  ز مسلمانان یاد گرفته اند.کرده اند و این را هم ا
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مانند مسواك اراك که مختص به پیامبر (ص) است ولی چوب زیتون قبل از پیامبر (ص) نیز 

  بوده است.

به هر حال اصراري بر اختصاص حجامت براي پیامبر (ص) ندارم ولی اگر منصفانه نگاه 

  است معنا ندارد.شناخته  کنیم، این همه سفارش براي چیزي که بوده است و جهان آن را می

اگر چیزي بوده است و شناخته شده بوده است و اگر چیزي موثر بوده است نیازمند این همه 

  ي این است که نبوده است. تاکید نبود. این همه تاکید نشانه

دلیل هم بر بودن حجامت قبل از پیامبر (ص) نداریم. حاال یک سنگی دیده اند شبیه تیغ 

شود چون شاید مثال نوك  مت تفسیر کرده اند. این دلیل نمیحجامت و آن را به تیغ حجا

  پیکان یا چیز دیگري بوده است.

  بنابراین حجامت جزء مختصات پیامبر (ص) است.

در تایید اختصاص حجامت به طب اسالمی عرض کنم در کتاب بوعلی که طب یونانی است 

گویند  است. برخی هم میهیچ روایتی نیاورده است مگر یک روایت که مربوط به حجامت 

  در طب بوعلی فقط دو روایت است ولی من فقط همین یک روایت را دیده ام.

چه گفته است بلکه فقط گفته » جالینوس«یا » دیکوریس«در زمینه حجامت نگفته است که 

  است و قال سید شریعتنا که پیامبر (ص) دراین باره چنین گفته است.

و غیره نقل  «بقراط«و » جالینوس«و » دیسکوریس« بوعلی تمامی موارد پزشکی را از

کرده است و از پیامبر (ص) چیزي نقل نکرده است فقط در مورد حجامت است که از پیامبر 
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شود که حجامت در جاي دیگري نبوده است که اگر بود آن را  کند. معلوم می (ص) نقل می

  کرد. کرد و قول پیامبر (ص) استناد نمی ذکر می

خواهد زیرا اصاله العدم با ما  گیریم. البته نفی دلیل نمی ین مویدات را هم دلیل نمیالبته ما ا

  خواهند ثابت کنند باید دلیل بیاورند. است بلکه افرادي که می

گوییم حجامت تا زمان پیامبر (ص) نبوده است. از لحن روایات این معنا به دست  ما می

  .آید که حجامت از مختصات پیامبر (ص) است می

دهند و خیلی هم خطرناك است،  ممکن است که حجامت آمریکایی که یه بادکشی انجام می

شده است ولی این حجامتی که تیغ زدن و خون خارج کردن دارد احتمال بیشتر  انجام می

  دهم که از مختصات پیامبر اکرم (ص) است و افتخار طب اسالمی است. می

ر بیشترین سایت حجامت در آمریکا است و کنند و اگ اگر امروز همه دنیا حجامت می

  دهند از اسالم گرفته اند. بیشترین حجامت را در آمریکا انجام می

دهند. اگر در کره یا در  کسی براي من نقل کرد که در کشور کره خیلی حجامت انجام می

دهند افتخار اسالم است و حجامت مال اسالم و  ژاپن یا در هند و چین حجامت انجام می

  ها درك کرده اند که حجامت چقدر مفید است و اثر آن را دیده اند. امبر (ص) است. آنپی

اي در آمریکا براي من پست الکترونیک فرستاده است که ما مردم را با سوره  االن موسسه

کنیم. پرسیدم که آیا مسلمان هستید؟ گفت نه ما مسلمان نیستیم ولی سوره  یس درمان می

کنیم. حاال باید بگوییم سوره یس هم براي  و براي فرد بیمار پخش مییس را ضبط کرده ایم 

  قبل از اسالم است؟ این امکان ندارد.
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هایی مبنی بر بودن حجامت در هفت  بنابراین حجامت از مختصات اسالم است. اگر حرف

هزار سال قبل از میالد مسیح یا در زمان فراعنه وجود دارد براي این است که اختصاص 

به اسالم را لوث کنند و کسی نتواند بگوید که حجامت مختص اسالم است و بشر از  حجامت

  کند. اسالم یاد گرفته است زیرا حجامت به زودي جایگاه خود را در کل دنیا پیدا می

  هاي خود نسبت بدهند. ها است که همه چیز را به امت این ترفند دشمنان و صهونیست

  
  . 59طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [1]

  . 58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [2]

  . 108طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [3]

  . 110طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [4]

  . 75مکارم االخالق، طبرسی، ص [5]

  . 9، ص2تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، ج [6]

  . 125، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [7]

  . 103، ص1عوالی الئالی، ابن ابی جمهور، ج [8]

  . 33طب النبی، مستغفري، ص [9]

  95/07/05 تبیغ حجامت – حجامت اقسام –ادامه بحث حجامت  143

  اهمیت حجامت 1,143

ها ناشی از غلبه  ها است. یعنی یک سوم بیماري عرض شد حجامت درمان یک سوم بیماري

  ها معلول غلبه دم است. بیماريخون است. اگر یک سوم را قبول نکنیم، حداقل یک چهارم 
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فرماید بیماري، دم و بلغم و مره است. مره به معناي صفراء و سوداء است. اگر مره  روایت می

  شوند. ها می را به صفراء و سوداء معنا کردیم هر کدام منشاء یک چهارم بیماري

رم تواند جایگزین درمانِ یک چها شود. حجامت می بنابراین نقش حجامت معلوم می

  ها بشود. بیماري

پیامبر (ص) از حجامت به عنوان دارو یاد کرده است. روایتی را هم کلینی و هم شیخ صدوق 

  نقل کرده اند:

  [1]ء الدواء أَربعۀٌ الْحجامۀُ و السعوطُ و الْحقْنَۀُ و الْقَی

  یعنی دارو چهار چیز است حجامت و ریختن دارو در بینی و تنقیه و استفراغ

  آمده است.» نوره«، » قی«البته در کتاب کافی به جاي 

رموده مهم این است که از حجامت به عنوان دارو یاد شده است. بلکه پیامبر از این باالتر ف

است که اثر دارو یعنی شفاء حاصل است. چون مصرف کردن دارو گاهی بهبودي به همراه 

  ندارد:

  [2] أَو شَرْطَۀِ حجام  ثَلَاث آیۀٍ منْ کتَابِ اللَّه الْعزِیزِ أَو لَعقَۀٍ منْ عسلٍ  فی  شفَاء أُمتی

  اي از قرآن یا عسل و یا تیغ حجامت کننده است. درمان امت من در سه چیز است آیه

  خود قرآن تصریح دارد:

﴿نَ نُنَزِّلُ وما الْقُرْآنِ م وه فاءش ۀٌ ومحر لْمنینل[3]﴾ ؤْم  
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  . کنیم یعنی و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى

  شفاء به معناي اثر دارو و خوب شدن است.

مت من شفاء است؟ به این جهت است که چرا پیامبر (ص) فرمود حجامت براي خصوص ا

کنند. حجامت دارو است و با اضافه شدن اعتقاد به آن  مسلمانان اعتقاد به حجامت پیدا می

شود. این همه روایت متواتر در مورد حجامت وارد شده است، ایمان  درمان صد در صد می

  شوند. ادن آن درمان میکنند که حجامت درمان است و با ایمان پیدا کردن و انجام د پیدا می

کند و اختصاص به  البته پیامبر (ص) حقیقت درمان بودن حجامت را براي کل عالم بیان می

  امت ندارد.

  در جریان آن عمل جراحی که پیامبر نپذیرفت فرمود:

  [4] أَو شَرْبۀِ عسل  ء شفَاء فَفی شَرْطَۀِ الْحجامِ إِنْ یکُنْ فی شَی

  یعنی اگر در چیزي درمان باشد پس در تیغ زدن حجامت کننده یا نوشیدن عسل است.

درمان موثر حجامت در عمل جراحی درمان نیست یا اینکه جراحی عمل خوبی نیست بلکه 

یا عسل است. بقیه داروها به دلیل عوارض داشتن و داشتن مشکالتی که به مرور زمان معلوم 

  رسانند. شود، نه فقط شفاء نیستند بلکه ضرر و آسیب می می

ي این داروهاي شیمیایی بیماري مردم است. سرطان و دیابت و فشارخون  بینیم که نتیجه می

داروهاي شیمیایی درمان نیستند بلکه درمان چیزي است که خوب  زیاد شده است. بنابراین

  کند و عوارض نداشته باشد.
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اي نداشته است و بعض از روایات  پیامبر (ص) در بیان درمان بودن حجامت هیچ مبالغه

حجامت صحیح السند است که توسط راویان ثقه و راستگو نقل شده است که هیچگاه این 

  رند.افراد دروغ و تحریف ندا

  در روایت دیگر آمده است:

  [5]خَیرٌ فَفی بزْغَۀِ حجامٍ أَو لَذْعۀٍ بِنَار  بِه  ء مما یتَداوونَ إِنْ کَانَ فی شَی

  در چیزي خیري باشد پس در تیغ زدن حجامت کننده و یا داغ کردن داغ کننده است.اگر 

هاي دیگر مانند طب چینی و طب شیمیایی  جمله شرطیه مفهوم دارد. یعنی در داروهاي طب

  خیري نیست. بنابراین دنیا چه بخواهد و چه نخواهد، باید به این سنخ درمان برگردد.

شود که بیشترین سایت حجامت در آمریکا  دنیا حجامت انجام میبینیم امروزه تمام  اگر می

  است به جهت این است که درمان حق، حجامت است.

یک نفر نقل کرده است که حجامت در کره بسیار زیاد است. به همین جهت است که بشر 

  گردد. روزي به این سنخ درمان بر می

است. اولین کسی که حجامت کرد  اولین کسی که به این سفارش عمل کرد خود پیامبر (ص)

  و به مقدار زیاد حجامت کرد پیامبر (ص) است:

جِعا وولُ  مسر  ۀ  اللَّهامجإِلَى الْح هعاً قَطُّ إِلَّا کَانَ فَزَعج[6]ص و  

یعنی هیچ وقت پیامبر (ص) مبتال به هیچ درد و بیماري نشد مگر اینکه به حجامت پناه 

  برد. می
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پیامبر (ص) سفارش کننده به حجامت است و خود او اولین کسی است که به این سفارش 

، حداقل بیشتر کند ها را درمان می عمل کرده است. طبق این روایت اگر نگوییم تمام بیماري

  کند. ها را درمان می بیماري

بنابراین بشر اگر کاري کرده است که جلوي حجامت گرفته بشود و اعتقاد مردم را با 

ترفندهایی به حجامت از بین برده است، خسارت و ضرر جدي به مردم دنیا زده است و 

  ها بود. ها در مقابل بیماري ها و ضعیف شدن بنیه ي آن زیاد شدن بیماري نتیجه

ي ما این است که اعتقاد از بین رفته را حداقل به مسلمانان برگردانیم و در مورد  وظیفه

کرد. این مطلب یک  شد حجامت می حجامت تحقیق کنیم زیرا پیامبر (ص) هرگاه بیمار می

  کتاب و یک دانشگاه است.

امت خاص به خود ها را با حجامت درمان کنیم. هر بیماري حج ي بیماري باید بتوانیم همه

دارد. چگونه و چه زمان و در چه محل از بدن را حجامت کنیم؟ با این تحقیقات روشن 

  شود. ها درمان می شود که چگونه با حجامت تمام بیماري می

  اقسام حجامت 2,143

مستفاد از تمام روایات این است که حجامت اقسامی دارد و یک نواخت و یک قسمت 

قسم متفاوت از قسم دیگر است. یک روایت به این مطلب نیست. شروط و روش و زمان هر 

  کند: تصریح می

یحتجم قال نعم اذا خشى الدم فقلت انما یحرم من العقیق و انما هى   هل  المحرم  عن  سئلته

  [7] لیلتین قال ان الحجامۀ تختلف و قال ان اخذ الرجل الدوران فلیحتجم
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تواند حجامت کند؟ فرمود  از امام پرسیدم آیا کسی که احرام براي حج انجام داده است می

رسد  تواند حجامت کند عرض کردم از وادي عقیق (به نظر می اگر احساس خطر کرد می

دهد و  رسد (احرام انجام می کند و دو شبه به مکه می م اهل عراق است) احرام میمحل احرا

شود بنابراین صبر کند) فرمود همانا حجامت مختلف است اگر کسی مبتال به  محل می

  سرگیجه شده است صبر نکند.

  کشید تا به مکه برسند. رفتند دو روز طول می در زمانیکه با شتر و اسب به احرام می

توان صبر کرد ولی در یک نوع حجامت  ت انواعی دارد. یک حجامت است که میحجام

  نباید صبر کرد حتی شب تا صبح نباید صبر کرد و انتخاب زمان مناسب الزم نیست.

  بنده از این روایت به دست آوردم که حجامت انواعی دارد و با هم متفاوت هستند.

  حجامت سه قسم است.

  حجامت تَبیغ 1,2,143

تَبیغ همان حجامتی است که در روایت آخري مطرح شد. چون در بیشتر روایات حجامت 

  آمده است.» تبیغ«این قسمت کلمه 

در این قسم نباید درنگ کرد و انتخاب زمان مناسب در این حجامت نیست و این حجامت 

زمان و مکان و شرائط خاصی ندارد. حتی الزم نیست در این قسم وسائل حجامت باشد 

  ر روایت آمده است که در این صورت خون را ولو با نوك پیکان خارج کن.بلکه د
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  حجامت درمانی 2,2,143

قسم دیگر حجامت، حجامت درمانی است که در این قسم تضیق مطرح نیست. مثال کسی 

در رحم یا مشکل نازایی یا مشکل قطع قاعدگی » فیبروم«و » میوم«مشکل کلیه یا مشکل 

یا مشکل گري یا جرب یا مشکالت دیگر » یستاریازيپ«یا مشکل ضعف بینایی یا مشکل 

  دارد.

توان درنگ کرد بلکه باید صبر کند تا مثال وسط  در این نوع حجامت عجله الزم نیست و می

ماه شود و ماه کامل و بزرگ باشد تا خون بدن زیاد شود. شرط این نوع حجامت شکم سیر 

  حجامت است.است. بلکه تمام شروط حجامت مخصوص این نوع از 

در حجامت نوع اول هیچ شرطی وجود ندارد ولی حجامت درمانی شروطی دارد که باید 

  مراعات بشود.

  در روایت آمده است:

بِک اجفَإِذَا ه  متَجِم  الداح ی واراً فَاقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسنَه [8] لَیلًا کَانَ أَو  

  یعنی هنگامی که خون به هیجان آمد شب یا صبح آیت الکرسی بخوان و حجامت کن.

زمانی که خون به هیجان آمد درهر ساعت که باشد حجامت باید صورت پذیرد و مراعات 

  ر و الزم نیست.ها و ساعات خاص حجامت معتب روز
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  حجامت عادي یا پیشگیري 3,2,143

حجامت سوم، حجامت عادي یا حجامت پیشگیري است. انسانی که بیماري ندارد و حالت 

  مستحب است حداقل سالی یکبار حجامت کند.تبیغ هم ندارد، 

  در روایت آمده است:

معتَذْ  ن رَ وصلُو الْبةَ تَجادی الْعنۀُ یعامجالْح یداءالْعبِالد ب[9]ه  

  یعنی چه خوب عیدي است حجامت

عید این خصوصیت دارد که مانند عید قربان و فطر در سال یک بار است. این حجامتی که 

شود. این حجامت در حقیقت یک  ه عنوان عید ذکر شده است سالی یک بار انجام میاز آن ب

  شود. عیدي براي بدن است که بدن خشنود و سرحال می

  یا در روایت دیگر آمده است:

عبسل الثَّلَاثَاء میو متَجنِ احنَ ال  مشْرِینَ مع ى ودإِحل شْرَةَ أَوع عست شْرَةَ أَوع لَه رِ کَانَتشَّه

  [10]شفَاء منْ کُلِّ داء منْ أَدواء السنَۀِ کُلِّها

نوزدهم یا بیست و یکم ماه مصادف  اي که با روز هفدهم یا یعنی کسی که در روز سه شنبه

  هاي سال است. شود حجامت انجام دهد براي او درمان است از تمام بیماري

صحبت از سال گذشته نیست زیرا براي هیچ کسی وجود ندارد ولی براي سال آینده انسان 

 ها است. بنابراین این روایت از سال آینده به عنوان پیشگیري صحبت در معرض تمام بیماري

  کند. اگر کسی در روز سه شنبه با این شرائط حجامت کند براي یک سال بیمه است. می
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  گوییم. به این نوع حجامت، حجامت پیشگیري و حجامت عادي می

  ممکن است افرادي دقت بیشتري کنند و اقسام بیشتري به دست بیاورند.

  روایات حجامت تبیغ 3,143

» ثار«است. گاهی تعبیر به » تبیغ«تعبیر به در روایت الفاظ و کلمات مختلف است. گاهی 

  است.» هیجان«برانگیختگی است. گاهی تعبیر به  نییع

کُمدیغَ بِأَحإِذَا تَب  ملَا یقْتُلْه  الد تَجِم[11] فَلْیح  

  یعنی هنگامی که در یکی از شما خون سرکش شود پس حجامت کنید تا شما را نکشد.

  در روایت دیگر آمده است:

  [12] فَإِنَّ الدم ربما تَبیغَ بِصاحبِه فَیقْتُلُه  الدم  بِکُم  هاجاحتَجِموا إِذَا 

د حجامت کنید زیرا چه بسا خون سرکش شود و یعنی هرگاه خون شما هیجان پیدا کر

  صاحبش را بکشد.

  در روایت دیگر آمده است:

] و لْیقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسی و یستَخیرُ اللَّه ثَلَاثاً و  کَانَ]اي الْأَیامِ  بِأَحدکُم فَلْیحتَجِم فی  الدم  اذَا تَبیغَ

  [13] یصلِّی علَى محمد ص
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یعنی هنگامی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزي که باشد 

خیر بخواهد و  و و آیت الکرسی بخواند (اگر روز آن مناسب نباشد) و سه مرتبه از خداوند

  بر محمد صلوات فرستد.

 مستفاد از روایات راجع به حجامت تبیغ این است که مشکل خود خون است و بیماري خود

خون است. در حجامت درمانی مشکل بیماري است. در حجامت تبیغ بیماري خود خون 

  است. صحبت از ضرر رساندن خود خون است نه بیماري.

از خود خون است دیگري بر این مطلب است که حجامت تبیغ اینکه در حجامت تبیغ مشکل 

  با حجامت درمانی متفاوت است و دو سنخ جدا هستند.

  مهم این است که حجامت تبیغ شروط روز و زمان ندارد.

  در روایتی خواندیم که:

  [ اي الْأَیامِ [کَانَ بِأَحدکُم فَلْیحتَجِم فی  الدم  اذَا تَبیغَ

  هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزي که باشد. یعنی هنگامی

در روایت آمده است که بدترین روز حجامت جمعه است و در مرتبه بعدي چهارشنبه است 

  که بدترین روز حجامت هستند. ولی در روایت داریم:

تَجِمع یح یمرَاها إِبأَب أَیتر  میو  ۀِ فَقُلْتعمۀِ قَالَ أَقْرَأُ آیۀَ  الْجعمالْج میو تَجِمتَح اكدف لْتعج

تَجِماح ی واراً فَاقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسنَه لَیلًا کَانَ أَو مالد بِک اجی فَإِذَا ه[14]الْکُرْس  
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کند عرض کردم آیا روز جمعه  یعنی امام کاظم (ع) را دیدم که در روز جمعه حجامت می

یجان پیدا کرد روز یا شب کنی؟ فرمود آیت الکرسی بخوان هنگامی که خون ه حجامت می

  آیت الکرسی بخوان و حجامت کن.

  معروف بوده است که حجامت در روز جمعه خوب نیست.

  سنخ حجامت تبیغ و شرائط آن با دو حجامت دیگر متفاوت است.

  در روایت دیگر آمده است:

یغَها تَبمبکَانَ الرِّضَا ع ر  ماللَّیل  الد فوی جف متَج[15] فَاح  

  کرد. کرد، امام رضا (ع) در نصف شب حجامت می یعنی چه بسا در شب خون تبیغ می

  در روایت دیگر به طور مطلق آمده است:

اقْرَأْ آیۀَ الْکُرْستَجِماح ئْت  ی ومٍ ش[16] اي یو  

  یعنی آیت الکرسی بخوان و در هر روز که خواستی حجامت کن.

  ولی باید حمل بر مقیدات بشود.این روایت مقید به حالت تبیغ نیست 

  در روایت دیگر آمده است:

اي الْأَیامِ کَانَ و لْیقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسی و لْیستَغْفرِ اللَّه عزَّ و  فی أَحدکُم فَلْیحتَجِم فی  الدم  فَإِذَا تَبیغَ

  [17] جلَّ و لْیصلِّ علَى النَّبِی ص

  یعنی هنگامی که خون در یکی از شما سرکشی کرد پس حجامت کند در هر روز که بود
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نکرد در هر این روایت مفهوم دارد. جمله شرطیه مفهوم دارد. یعنی هنگامی که خون سرکشی 

  روز که خواستی حجامت نکن بلکه باید شروط وارده در روایات دیگر را رعایت کند.

  در روایت آمده است:عرض شد در حجامت تبیغ آالت حجامت هم الزم نیست. 

  [18] بِأَحدکُم فَلْیهرِقْه و لَو بِمشْقَص  الدم  فَإِذَا تَبیغَ

یعنی هنگامی که خون سرکشی کرد در یکی از شما خون را بریز اگر چه با سر نیزه جنگی 

  باشد.

د ولی اختصاص به جاي خاصی ندارد بلکه مهم ریختن خون است. شاید فصد هم تفسیر کر

  شود. شامل حجامت و فصد می

هاي ضعیف  البته حتی االمکان باید تیغ تمییز و استریل باشد خصوصا اهل این زمان که بدن

ها بدنی قوي در مقابل بیماري داشتند. حداقل اگر وسیله استریل کننده نباشد  دارند. قدیمی

  باید شسته شود. در روایت آمده است:

  [19]علِّقْهاو   محاجِمک  اغْسلْ

  یعنی وسائل حجامتت را بشور و آویزان کن.

مقدار یعنی ریختن خون به » اهراق«شود و  با سوزن مقدار خونی که معتد به باشد خارج نمی

  افتد. معتد به اتفاق نمی

  اهداء خون هم خوب است، باید به هر شکل خون خارج بشود.
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حجامت براي انسان روزه دارد نهی شده است ولی در صورت هیجان اشکالی ندارد. در 

  روایت آمده است:

  [20]و الْحمام و الْمرْأَةُ الْحسنَاء الْحجامۀُ-  أَحدکُم نَفْسه علَیهِنَّ و هو صائم  ثَلَاثَۀٌ لَا یعرِضَن

یعنی خود را در معرض سه چیز قرار ندهید در حالیکه روزه هستید حجامت و حمام و زن 

  زیبا.

  روایت دیگر آمده است:در 

کَانَ یکْرَه مِ  أَنَّهائلصر  أَنْ  لفَیفْط طَشخَافَۀَ أَنْ یعتَجِم م[21] یح  

حجامت کردن مکروه است از ترس اینکه تشنه شود و مجبور به یعنی براي انسان روزه دار 

  افطار شود.

  ولی در روایت دیگر آمده است:

فَلَا یغْدر بِنَفْسه و لَا یخْرِج   شَهرِ رمضَانَ  یحتَجِم الصائم فی غَیرِ شَهرِ رمضَانَ متَى شَاء فَأَما فی

یغَ بِهإِلَّا أَنْ تَب مۀُ  الدامجح و دالْأَح متُنَا یوامجح ضَانَ بِاللَّیلِ ومرِ ری شَهتُنَا فامجنُ فَحا نَحأَم و

  [22] موالینَا یوم الْإِثْنَین

یعنی شخص روزه دار در غیر ماه رمضان حجامت کند هر زمان که اراده کرد ولی در ماه 

  رمضان بر علیه خود انجام ندهد و خون را خارج نکند مگر خون سرکشی کند.

  ها دارد. بنابراین شروط حجامت متفاوت است به جهت تفاوتی که در سنخ با بقیه حجامت
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خون خود را خارج کند ولی اگر خون سرکشی کرد اشکالی ندارد. انسان محرم جائز نیست 

  در روایت آمده است:

و لَا یستَطیع الصلَاةَ و قَالَ إِذَا آذَاه الدم فَلَا بأْس   التَّلَف  یخَاف  عنِ الْمحرِمِ یحتَجِم قَالَ لَا إِلَّا أَنْ

قُ الشَّعللَا یح و تَجِمیح و [23]ربِه  

یعنی از امام صادق (ع) درباره حجامت محرم سوال شد فرمود نباید حجامت کند مگر اینکه 

ود هنگامی که خون او را اذیت کرد اشکال ندارد بترسد و نتواند بایستد نماز بخواند و فرم

  ها را کوتاه نکند. حجامت کند و مو

  در روایت دیگر آمده است:

مفَقَالَ نَع تَجِمرِمِ یححنِ الْمی  عم  إِذَا خَش[24] الد  

تواند حجامت کند  یعنی امام صادق (ع) در باره حجامت کردن محرم سوال شد فرمود می

  زمانیکه از خون بترسد.

هاي دیگر متفاوت است. احتمال دارد به جهت اینکه حرمت  بنابراین حجامت تبیغ با حجامت

  ي آن نیز برداشته شده باشد. ، کفارهخون ریختن در حال احرام برداشته شده است

  
  . 249، ص1الخصال، شیخ صدوق، ج [1]

  . 292عده الداعی، ابن فهد حلی، ص [2]

  . 82سوره اسراء، آیه [3]

  . 165مکارم االخالق، طبرسی، ص [4]
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  . 438، ص16مستدرك، نوري، ج [5]

  . 162الجعفریات، ابن اشعث، ص [6]

  . 85اي از محدثین، ص اصول السته عشر، عده [7]

  . 390، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [8]

  . 247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [9]

  . 385، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [10]

  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [11]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [12]

  . 77، ص13مستدرك، نوري، ج [13]

  . 390، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [14]

  . 73مکارم االخالق، طبرسی، ص [15]

  . 273، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [16]

  . 145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [17]

  . 145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [18]

  . 74مکارم االخالق، طبرسی، ص [19]

  . 62الجعفریات، ابن اشعث، ص [20]

  . 61الجعفریات، ابن اشعث، ص [21]

  . 73مکارم االخالق، طبرسی، ص [22]

  . 306، ص5تهذیب االحکام، شیخ طوسی، ج [23]

  . 348، ص2من الیحضر، شیخ صدوق، ج [24]

144 95/07/06) یغادامه بحث حجامت (حجامت تَب  
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از روایات این است که  صحبت راجع به حجامت و اقسام حجامت بود. عرض شد مستفاد

  حجامت انواعی دارد.

وارد شده است. یک نوع » تبیغ«یک نوع حجامت، حجامت تبیغ بود که روایاتی با لفظ 

  دیگر حجامت درمانی است.

در حجامت تبیغ صحبت از بیماري نیست بلکه مشکل خود خون است. ولی در حجامت 

ها است.  بودن حجامت براي بیماريدرمانی صحبت از بیماري و درد است و صحبت از دارو 

  در روایت آمده است:

اللَّه ص وجعاً قَطُّ إِلَّا کَانَ مفْزَعه إِلَى الْحجامۀِ و قَالَ أَبو طَیبۀَ حجمت رسولَ   رسولُ  ما اشْتَکَى

ص أَ شَرِبتَه؟ قُلْت نَعم قَالَ و ما  و أَعطَانی دینَاراً و شَرِبت دمه فَقَالَ رسولُ اللَّه  اللَّه ص

اقَۀِ و حملَک علَى ذَلک؟ قُلْت أَتَبرَّك بِه قَالَ أَخَذْت أَماناً منَ الْأَوجاعِ و الْأَسقَامِ و الْفَقْرِ و الْفَ

  [1]اللَّه ما تَمسک النَّار أَبدا

  برد کرد مگر به سوي حجامت پناه می یعنی پیامبر (ص) از هیچ دردي شکایت می

آید و  گاهی به معناي درد می» وجع«اینجا صحبت از درمان و درد و بیماري است. کلمه 

آید. اینجا صحبت از تبیغ و مشکل در خود خون نیست بلکه  گاهی به معناي بیماري می

  صحبت از خلل در بدن و بیماري است.

در حجامت تبیغ همیشه مشکل هیجان و تبیغ خون است ولی در حجامت درمانی صحبت از 

  درمان بیماري است.

  در روایت دیگر آمده است:
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  [2] ء شفَاء فَفی شَرْطَۀِ الْحجامِ أَو شَرْبۀِ عسل شَی  فی  یکُنْ  إِنْ

  نوشیدن عسل است. یعنی اگر در چیزي درمان باشد پس در تیغ حجامت و یا

  در این روایت هم صحبت از تبیغ و مشکل خود خون نیست.

  در روایت دیگر آمده است:

  [3]خَیرُ ما تَداویتُم بِه الْحجامۀُ و الشُّونیزُ و الْقُسط

  کنید حجامت و سیاهدانه و قسط است. یعنی بهترین چیزي که خود را با آن درمان می

  اینجا هم حجامت به عنوان درمان بیماري است.

  در روایت دیگر آمده است:

  [4]عۀٍ بِنَارأَو لَذْ  بزْغَۀِ حجامٍ  ء مما یتَداوونَ بِه خَیراً فَفی إِنْ کَانَ فی شَی

کنند باشد پس در تیغ حجامت کننده یا داغ  یعنی اگر خیري در آنچه خود را با آن درمان می

  کردن است.

  ط به حجامت درمانی است.این روایات مربو

  در روایت دیگر آمده است:

  [5] أَو شَرْطَۀِ حجام  آیۀٍ منْ کتَابِ اللَّه الْعزِیزِ أَو لَعقَۀٍ منْ عسلٍ  ثَلَاث  فی  شفَاء أُمتی
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اي از قرآن یا یک ملعقه (قاشق) عسل یا تیغ  یعنی درمان امت من در سه چیز است آیه

  حجامت کننده.

  [6]الدواء أَربعۀٌ السعوطُ و الْحجامۀُ و النُّورةُ و الْحقْنَۀ

شود و حجامت و نوره و  یعنی دارو در چهار چیز است دارویی که از طریق بینی استفاده می

  شود. دارویی که از مقعد استفاده می

ها را  است که بیماري آن هایی در این روایت صحبت از تبیغ نیست بلکه صحبت از بیماري

کند. بنابراین مشکل در خون نیست بلکه در این حجامت مشکالت بدن غیر از  درمان می

  کند. تبیغ را مرتفع می

  کلمه تبیغ 1,144

حجامت تبیغ، حجامتی است که مشکلِ خود خون، هیجان و سرکشی خون را حل کند و 

  متعدد آمده است.ارتباطی با درمان بیماري ندارد. کلمه تبیغ در روایات 

  آمده است.» ثوران«یا » غلبه«، » هیجان«گاهی به جاي تبیغ، کلمات 

در حجامت تبیغ هدف خارج کردن خون است. خون غلبه کرده است و خون به هر نحو باید 

شود که بیماري  خارج بشود تا جلوي هیجان خون گرفته شود. بلکه از روایات استفاده می

  فرماید: شود. روایت می غ و هیجان و بین مرگ چیزي فاصله نمیشود و بین تبی فاصله نمی

  [7] إِذَا تَبیغَ بِأَحدکُم الدم فَلْیحتَجِم لَا یقْتُلْه

  خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند تا او را نکشد. یعنی هنگامی که
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بیماري در بین نیست بلکه سنخ حجامت متفاوت است. مهم این است که بیماري زیادي و 

  هیجان خون است و باید خون را خارج کرد. در روایت آمده است:

 .مفَالد اءا الدثَلَاثَۀٌ فَأَم اءوالد ثَلَاثَۀٌ و اءۀُالدامجمِ الْحالد اءو[8]. . فَد   

ها خون. . . . و داروي خون و غلبه خون  یعنی بیماري و دارو سه چیز است اما بیماري

  ن و حجامت است.خارج کردن خو

تواند باشد. بنابراین سنخ این حجامت با حجامت درمانی  بنابراین خود خون هم بیماري می

  متفاوت است زیرا در حجامت درمانی باید یک بیماري وجود داشته باشد.

  فرماید: در روایت دیگر می

ما الدأَم و  ارِمع دبع فَإِنَّه  با قَتَلَ الْعمبر لَاهووم [9] د  

اي است که چیزي جلو دار او نیست و چه بسا عبد موالي خود را  یعنی و اما خون پس برده

  بکشد.

تن بین اقسام حجامت مهم است. تا به حال تفاوت و ها براي فرق گذاش بنابراین این دقت

  اقسام حجامت شنیده نشده بود. در روایت دیگر آمده است:

  [10] إِذَا تَبیغَ بِأَحدکُم الدم فَلْیحتَجِم لَا یقْتُلْه

  یعنی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند تا او را نکشد.

  در روایت دیگر آمده است:
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اجوا إِذَا هتَجِمفَیقْتُلُه  اح بِهاحیغَ بِصا تَبمبر مفَإِنَّ الد مالد [11] بِکُم  

کند زیرا چه بسا سرکشی کند و صاحب  یعنی حجامت کنید هنگامی که خون هیجان پیدا می

  خود را بکشد.

  کلمه تبیغ در روایات

  است:در روایات مکررا وارد شده » تبیغ«عرض شد کلمه 

کُمدیغَ بِأَحإِذَا تَب  ملَا یقْتُلْه  الد تَجِم[12] فَلْیح  

  س حجامت کنید تا شما را نکشد.یعنی هنگامی که در یکی از شما خون سرکش شود پ

  در روایت دیگر آمده است:

مالد رِ   إِذَا ثَاری آخفَلْیکُنْ ف کذَل کُمدأَح ادإِذَا أَر و فَیقْتُلَه یغْ بِهلَا یتَب تَجِمفَلْیح کُمدبِأَح

  [13]النَّهار

یعنی هنگامی که در یکی از شما خون به جنبش در آمد حجامت کند تا سرکشی نکند و او 

  را بکشد.

  نیز آمده است.» تبیغ«آمده است، کله » ثار«عالوه بر اینکه کلمه 

  نیز در روایات آمده است:» هاج«کلمه 

  [14] فَإِنَّ الدم ربما تَبیغَ بِصاحبِه فَیقْتُلُه  الدم  بِکُم  موا إِذَا هاجاحتَجِ
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هیجان پیدا کرد حجامت کنید زیرا چه بسا خون سرکش شود و یعنی هرگاه خون شما 

  صاحبش را بکشد.

گاهی » یتبیغ بک«کلمه تبیغ مکررا در روایات وارد شده است. گاهی خطاب مفرد است 

در بیشتر موارد کلمه » . یتبیغ باحدکم«یا خطاب بدلی است » یتبیغ بکم«خطاب جمع است 

  متعدي به حرف باء آمده است.» یتبیغ«

دو احتمال دارد. تبیغ براي خون است یا براي خود شخص؟ از روایات » تبیغ«در مورد کلمه 

  شود که تبیغ براي خون است. استفاده می

  معناي تبیغ چیست؟ 2,144

  تبیغ به معناي عدم تناسب مواد موجود در خون

قرمز احتمال دارد که تبیغ به معناي زیاد شدن و به هم ریختن تناسبات خون است. یا گلبول 

  یا گلبول سفید و یا هموگلوبین خون زیاد بشود.

گلبول سفید از چهار میلیون تا ده میلیون است، گلبول قرمز از چهار تا پنج میلیون است و 

  هموگلوبین از دوازده تا پانزده میلیون است و بقیه هم به همین شکل تناسب دارد.

  خورد. گاهی تناسب این مواد و ترکیبات خون به هم می

  تبیغ به معناي زوائد موجود در خون

هاي خون  ها و آلودگی احتمال دارد تبیغ به معناي زوائد و فضوالت خون و رسوبات و چربی

  و مواد بیگانه در خون زیاد شود.
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  تبیغ به معناي مکث بیش از حد خون در بدن

  احتمال دارد که مراد از تبیغ زیاد مکث کردن خون باشد زیرا خون عمر دارد.

بول قرمز بیست تا سی ساعت عمر دارد و بعد از آن باید تلف شود و از بین برود و گل

ها  جایگزین با گلبول تازه بشود. خون باید به طور مداوم جایگزین بوشد. گاهی مکث گلبول

  شود. شود که از آن تعبیر به خون سوخته می بیشتر می

  دن جایگزین شود.در این موارد انسان باید حجامت کند تا خون جدید در ب

  معناي چهارم تبیغ

احتمال دارد مراد تنگی عروق خونی بر اثر رسوبات است که حرکت خون به مشکل 

  خورد. می

  معناي پنجم تبیغ

احتمال دارد مراد از تبیغ زیادي خود خون است. یا حجم خون زیاد شود یا خون نسبت به 

  صفراء و سوداء بیشتر شود.

  است.ي این احتماالت مطرح  همه

غلبه به معناي بیشتر بودن و زیاد بودن حجم خون و بیشتر بودن خون نسبت به صفراء و 

  سوداء است.

  آید. آید و حتی به معناي مقهور بودن می کلمه تبیغ در کتب لغت به معناي غلبه می
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کنند و مقلوب  که تقدیم و تاخیر می» جبذ«و » جذبه«آید مانند  به معناي مقلوب بودن نیز می

گویند کلمه بیغ مقلوب بغی است. بغی یعنی تجاوز کرد و از حد و مرز تجاوز کرد. در  یم

  قرآن آمده است:

  [15]﴾ تَبغی  الَّتی فَقاتلُوا  الْأُخْرى علَى إِحداهما بغَت فَإِنْ ﴿

  یعنی و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید.

  بنابراین کلمه بیغ به معناي بغی است.

  معناي دیگر تبیغ

شدن است. دریا هیجان پیدا » توفانی«است. یکی از معناي هیجان » هیجان«سومین معنا 

شدن است. راجع به گیاهان آمده » خشک«معناي دیگر هیجان کرد یعنی توفانی شده است. 

  است:

﴿ ثُم یهیج ا فَتَراهفَرص[16]﴾م  

  . بینى روح مى زرد و بىاى که آن را  شود، بگونه یعنی بعد آن گیاه خشک مى

  معناي دیگر تبیغ

رسد که راهی براي  است. یعنی وقتی آب جوب به جائی می» تردد و تحیر«احتمال چهارم 

  گوید. می «تحیر«و » تبیغ«زند به این حالت  کند خود را به راست و چپ می خروج پیدا نمی

  هر کدام از این معانی از روایات هم داللتی دارد.
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  اي غالب بودن بر طبائع دیگر آمده است:در مورد معن

قْمنِ السدلَى الْبخَلَ عبِهِنَّ د الَتم نَّ ورَتْهلَیهِنَّ فَقَهةٌ عداحنَّ ونْهم ادنْ  فَإِنْ زا   مرِ ما بِقَدهیتنَاح

  [17] زادت

یعنی هنگامی که یکی از طبائع زیاد تر بر دیگران شود و غلبه کند بر دیگر طبائع بیماري از 

  شود. همان ناحیه به اندازه زیادي داخل در بدن می

  آمده است.» غلبه«در این روایت کلمه 

کند. بنابراین حجم  شود و بر طبائع دیگر غلبه می اهی زیاد میخون یا صفراء یا سوداء گ

شود. یا خون از  هاي خونی و یا نسبت به طبائع دیگر زیاد می خون یا نسبت به بدن و رگ

  شود. شود یا نسبت به طبائع دیگر بیشتر می ها زیاد تر می ظرفیت رگ

  شود. مهم این است که خون زیاد و کم می

  عدم تولید خون، گلبول قرمز و پالکت توسط مغز و استخوان است. سرطان خون به معناي

  روایت تصریح دارد که طبائع چهارگانه باید به صورت مساوي باشند:

کُلُّ و فَکَانَت هاموق و لَاکَها ملْتُهعی جالَّت عبالْأَر اعالْأَنْو هذه یهلَ فتَداع دسا جنْفَأَیمةٍ مدنَاحه  

  [18] ربعاً لَا تَزِید و لَا تَنْقُص، کَملَت، صحتُه و اعتَدلَ بنْیانُه

اي که صاحبان و قوام بدن هستند معتدل بود و هر   هیعنی در هر جسدي که طبائع چهارگان

یک به اندازه یک چهارم بدن بود نه بیشتر و نه کمتر، صحت آن جسد کامل و بنیانش معتدل 

  خواهد بود.
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  بنابراین هر یک از طبائع چهارگانه اندازه دارد.

تا حالت  پس اگر حجم خون زیاد شد یا بیشتر از طبائع دیگر شد باید خون را خارج کنند

زیادي بر طرف شود و حالت برابري با دیگر طبائع حاصل شود و ظرفیت خون به اندازه 

  ها شود. ظرفیت رگ

  کند. حجامت اگر اصولی باشد فقط زوائد خون را خارج می

خواهیم اثبات کنیم که زیاد شدن حجم خون به تنهایی مضر است هر چند بیشتر از  ما می

ت آمده است که حجم خون مضر است حتی اگر با دیگر طبائع طبائع دیگر نباشد. در روای

  برابري کند:

دماً صفْرَاء فَإِذَا احتَجمت هاجت الصفْرَاء و إِذَا   بِی  کَتَبت إِلَى أَبِی محمد ع أَشْکُو إِلَیه أَنَ

 کی ذَلا تَرَى ففَم مۀَ أَضَرَّ بِی الدامجالْح ۀِ أَخَّرْتامجلَى أَثَرِ الْحکُلْ ع و تَجِمع إِلَی اح فَکَتَب

ماء سمکاً طَرِیاً فَأَعدت علَیه الْمسأَلَۀَ فَکَتَب إِلَی احتَجِم و کُلْ علَى أَثَرِ الْحجامۀِ سمکاً طَرِیاً بِ

ارص یۀٍ وافی عف فَکُنْت کذَل لْتمتَعلْحٍ فَاسم ی وذَائغ ک[19] ذَل  

یعنی به امام عسکري (ع) نوشتم و از زیادي خون و صفرا شکایت کردم و هنگامی که 

ر حجامت را به تاخیر باندازم خون به من ضرر کند و اگ کنم صفراء هیجان می حجامت می

رساند چه کنم؟ پس براي من نوشت حجامت کن و بالفاصله ماهی تازه بخور پس دوباره  می

سوالم را پرسیدم و امام (ع) نوشت حجامت کن و بالفاصله ماهی تازه و نمک بخور راوي 

  خوراك من شد. گوید این کار را انجام دادم و در عافیت بودم و ماهی و نمک می

شود همانطور که حجامت درمان دم است، ماهی درمان صفراء است. انار  بنابراین معلوم می

  هم مفید است ولی شاید انار کافی نباشد چون دلیل خاص داریم که ماهی تازه مصرف بشود.
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در این روایت خون بیشتر از صفراء نیست بلکه هم خون و هم صفراء زیاد است. بنابراین 

  زیاد مضر است هرچند بیشتر از صفراء نباشد. خون

بنابراین غلبه خون مطلقا براي بدن ضرر دارد. چه اینکه خون فی نفسه زیاد باشد یا اینکه به 

  نسبت طبائع دیگر زیاد باشد.

البته این مطلب در کالم حمیري وارد شده است و او این مسئله را اینگونه فرض کرده است. 

  ت این مطلب امضاء شده است.ولی با سکوت امام صح

رساند هر چند نسبت به طبائع دیگر زیاد تر  بنابراین حجم خون اگر زیاد باشد آسیب می

  نباشد

  غلبه به معناي قهر

  کند. یعنی غلبه خون انسان را مقهور بیماري می

  شود. میها است که از روایات استفاده  به معنا بغی و تعدي و تجاوز و قهر و امثال این» بیغ»

فرماید احوال انسان مختلف است. از تولد تا پانزده سالگی در سلطه خون  در روایتی می

خون است و بعد از آن تا چهل یا پنجاه سالگی در غلبه صفراء است و بعد از آن تا شصت 

  سالگی در غلبه سوداء است و بعد از آن در غلبه بلغم است.

  دم است و خون بر انسان سلطه دارد. بنابراین انسان در ابتداي عمر در غلبه

سلطه داشتن به این معنا است که بر انسان مسلط است و انسان در اختیار دم است. نه اینکه 

  سالمتی انسان در این است ولی نیاز او خون است و اگر بیمار شود معلول غلبه دم است.
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ار حجامت کند. تواند بیست روز یک ب فرماید شخص بیست ساله می در روایت دیگر می

شود که  از این روایت استفاده میحداقل فاصله بین دو حجامت سن افراد به معیار روز است. 

شود و حجامت نیز باید کمتر  رود تولید خون در بدن او کمتر می هر چه سن انسان باالتر می

  باشد.

  شود. ي دم بر انسان به مرور زمان کم می سلطه

دم و حجامت وجود دارد. چون در ابتداي عمر انسان در غلبه دم  اي بین غلبه بنابراین مالزمه

توانید بیشتر حجامت کنید.  فرماید می ي دم در ابتداي عمر بیشتر است می است و غلبه

  تواند یکی از معانی تبیغ باشد. بنابراین غلبه می

  تبیغ به معناي هیجان و ثوران

و زرد شدن است. اگر به معناي  هیجان گاهی به معناي توفان و گاهی به معناي خشک

آورد. مانند توفان که باعث برخورد امواج به  ها فشار می توفان باشد یعنی خون به رگ

  دهد. شود. به همین جهت دستگاه فشار خون، فشار را باال نشان می ساحل می

شود و ضربان قلب شنیده  با فشار آمدن روي رگ توسط دستگاه، جریان خون قطع می

آید و مثال در درجه  با خالی کردن باد دستگاه فشار سنج، درجه فشار پایین می شود. نمی

  شود که در این صورت فشار هفده است. هفده ضربان شنیده می

شود. علت این تفاوت هیجان خونی  ضربان قلب انسان نرمال در درجه دوازده شنیده می

ر شنیده شدن ضربان قلب شود که باعث زودت ها وارد می است که در فشار باال به رگ

  شود. می
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اگر هیجان به معناي خشک و زرد شدن باشد، به معناي این است که خون از حالت طراوت 

  شود که در روایات هم به این معنا اشاره شده است: خود خارج می

مالد لِّدیو اقَ وخُّ السیم لَاءاق[20] الطَّرِي  أَکْلُ الْب  

  کند. یعنی خوردن باقاال مغز استخوان ساق پا را زیاد و تولید خون تازه می

  ون کهنه باشد.تواند به معناي خ بنابراین خون تازه و کهنه وجود دارد. تبیغ می

  تبیغ به معناي تردد و تحیر

  در روایت آمده است:

مالد رِ   إِذَا ثَاری آخفَلْیکُنْ ف کذَل کُمدأَح ادإِذَا أَر و فَیقْتُلَه یغْ بِهلَا یتَب تَجِمفَلْیح کُمدبِأَح

  [21]النَّهار

یعنی هنگامی که خون در یکی از شما هیجان پیدا کرد یا مضطرب شد حجامت کند تا اینکه 

  خون سرکشی نکند و بکشد.

ها  تبیغ به معناي این است که راه خون بسته شود و حجم خون زیاد باشد و ظرفیت رگ

  این مقدار خون را نداشته باشد.تحمل 

ها  تواند به راحتی در رگ بیشتر در این روایت به معناي تردد و تحیر است و خون نمی

ها وارد کند و موجب ترك  حرکت کند. مجبور است خون به دیواره رگ بزند و فشار به رگ

  خوردن رگ و باعث سکته مغزي بشود.
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است توسط خون است که سبب خونریزي و معناي تبیغ به معناي فشار به سمت چپ و ر

  شود. پارگی رگ می

هاي قلبی و کرونر قلب  این معنا است که خطرناك است و کشنده است. چه بسا خون در رگ

  راه خود را پیدا نکند و موجب لخته شدن خون شود و موجب سکته قلبی بشود.

شود  سر پاره نمی هاي اگر فشار خون انسان باال برود و حجامت صورت بگیرد دیگر رگ

  گیرد. ها را می حتی اگر یک قطره خون از بدن خارج بشود جلوي سکته

ممکن است که با حجامت راه خون باز بشود. گاهی لخته خون طوري است که با یک 

  شود. حجامت برطرف می

  
  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [1]

  . 165مکارم االخالق، طبرسی، ص [2]

  . 450، ص16مستدرك، نوري، ج [3]

  . 75، ص1عوالی الئالی، ابن ابی جمهور، ج [4]

  . 292عده الداعی، ابن ابی جمهور، ص [5]

  . 192، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [6]

  . 80، ص13مستدرك، نوري، ج [7]

  . 126، ص1من الیحضر، شیخ صدوق، ج [8]

  . 198االختصاص، شیخ مفید، ص [9]

  . 80، ص13مستدرك، نوري، ج [10]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [11]
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  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [12]

  . 75مکارم االخالق، طبرسی، ص [13]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [14]

  . 9سوره حجرات، آیه [15]

  . 21سوره زمر، آیه [16]

  . 110، ص1علل الشرائع، شیخ صدوق، ج [17]

  . 245، ص3الفصول مهمه، شیخ حرعاملی، ج [18]

  . 162ارم االخالق، طبرسی، صمک [19]

  . 506، ص2المحاسن، برقی، ج [20]

  . 75مکارم االخالق، طبرسی، ص [21]

 95/07/07 (تبیغ عالمات –ادامه بحث حجامت تبیغ (مواردي که باید حجامت کرد  145

حجامت و خصوص حجامت تبیغ بود. عرض شد آخرین معناي تبیغ،  صحبت راجع به اقسام

آورد.  کند و به دیواره رگ ها فشار می تحیر و تردد خون است. خون راهی در بدن پیدا نمی

این امر گاهی به خاطر تنگی رگ ها و گاهی به خاطر غلظت خون و گاهی به جهت زیاد 

 .شدن خون در رگ ها است

 .افتد ن در رگ ها به راحتی اتفاق نمیمهم این است که حرکت خو

آید که باعث ایجاد اخالل  مهمترین دلیل فشار خون، رسوبی است که در رگ ها به وجود می

 .شود در حرکت رگ ها می
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فرماید انسان نباید با شکم گرسنه حجامت کند بلکه انسان باید سیر باشد و با  روایتی می

شود و با فشار بیماري را از  باشد خون جمع می شکم پر حجامت کند. زیرا اگر انسان سیر

 .کند بدن خارج می

ماند زیرا  شود اما بیماري در بدن می اگر انسان هنگام حجامت گرسنه باشد، خون خارج می

شود و پر خونی رگ باعث خروج رسوبات درون  بعد از خوردن غذا رگ ها پر خون می

 :کند ي تعبیر میشود. در روایت از رسوبات خون با بیمار رگ می

عتَماج  ماء  الدالد أَخْرَج [1]و  

 .شود شود و با حجامت بیماري خارج می یعنی بعد از خوردن خون جمع می

انسان گرسنه باشد، مقدار و حجم خون در بدن کم است و قدرت باز کردن رگ ولی اگر 

شود و  کند که با فشار وارد لوله می بسته شده توسط رسوبات را ندارد. مانند سیفونی عمل می

 .کند گرفتگی هاي لوله را باز می

شود که حجامت باعث صاف کنندگی خون است. شرط آن خوردن  از روایات استفاده می

 :کر بعد از حجامت استش

ثُم قَالَ [إِنَّ السکَّرَ] بعد الْحجامۀِ یورِد الدم   سکَّرَات  أَنَّه احتَجم فَقَالَ یا جارِیۀُ هلُمی ثَلَاثَ

  [2]الصافی و یقْطَع الْحرَارة

یعنی امام صادق(ع) حجامت کرد و فرمود اي جاریه سه عدد شکر بیاور سپس فرمود شکر 

 .کند کند و گرمی بدن را قطع می بعد از حجامت خون صاف وارد می

 :در روایت دیگر آمده است
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  [3] رماناً حلْواً فَإِنَّه یسکِّنُ الدم و یصفِّی الدم فی الْجوف بعد الْحجامۀِ  الرُّمانَ  کُلِ

کند و خون را در درون صاف  زیرا خون را آرام می یعنی بعد از حجامت انار شیرین بخور

 .کند می

انار به تنهایی نیست بلکه انار و شکر بعد از حجامت است. بنابراین حجامت هم سهمی در 

 .صاف کنندگی خون دارد

شود. اگر قبل و بعد از  کنند ولی غلظت خون آن ها برطرف نمی خیلی ها حجامت می

شود و یا اگر بعد از حجامت شکر بخورند  ها بر طرف میحجامت انار مصرف کنند خون آن 

 .شود خون آن ها صاف می

شوند تا صاف کننده خون  شود و مجبور می خیلی ها با حجامت خون آن ها صاف نمی

 .مصرف کنند

این روایت مقید به شکر کرده است. مراد از شکر، شکري است که از نیشکر تولید شده است 

 .چغندر قند هستند زیرا شکر چغندر قند بیماري زا است نه شکرهاي سفیدي که از

با کشیدن آب از  .یعنی کشیدن آب چاه است» نزع البئر«حجامت در صاف کنندگی مانند 

شود. حجامت هم خونی که آلوده و پر از رسوب و  چاه و دور ریختن آن آب چاه صاف می

 .خون بر طرف شودشود تا کدري  کند و باعث می لخته است را از بدن خارج می

چوشد ولی در حجامت کردن خود بدن، مغز استخوان و  در چاه آب تازه از زمین می

 .کند استخوان اطراف دنده ها و کبد خون تمییز و صاف تولید می
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شود. خونی که  اگر کسی حجامت نکند و خون در بدن مکث کند تبدیل به خون سوخته می

 .تاریخ مصرف آن گذشته و فرسوده است

ون کهنه سبب بیماري است. اگر حجامت صورت بگیرد و خون تازه جایگزین شود خ

 .شود بیماري بر طرف می

شاید هم بیماري از خون مرتبط به تغیر خون باشد. خون بر اثر آلودگی و بر اثر ترکیباتی که 

شود. حجامت  دهد و از حالت عادي و رنگ عادي خارج می دارد تغییراتی در خون رخ می

 .رود غییر را از بین میاین ت

فرماید با نگاه کردن به خون، به اندازه تغییر خون، خون از بدن  به همین جهت روایت می

 .خارج شود

شود  اگر تغییري که در خون به وجود آمده است زیاد باشد باید خونی که از بدن خارج می

 .شود کم باشد زیاد باشد. اگر تغییر کم باشد خونی که خارج می

 :وایت آمده استدر ر

  [4] بقدر ما ترى من تغیره  الدم  من  و یخرج

 .شود یعنی از خون به اندازه اي که تغییر کرده است خارج می

 حجامت کردمواردي که باید  1,145

 .شود که در مواردي باید حجامت کرد از مجموع روایات استفاده می

 .اگر خون زیاد باشد و از ظرفیت رگ ها و بدن بیشتر باشد، باید حجامت صورت بگیرد
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 .اگر خون بر دیگر طبائع غلبه داشته باشد، باید خون خارج بشود

و پشت پلک انسان سرخ بشود و اگر خون بر انسان غلبه کند به گونه اي که بدن و صورت 

 .حالت بیماري و غیر عادي پیدا کند

اگر خون هیجان و اضطراب داشته باشد. به گونه اي باشد که حرکت خون تند باشد که 

 .شود شامل فشار خون هم می

 .اگر خون غلظت پیدا کند و طراوت الزم را نداشته باشد

 .اگر رگ ها تنگ باشد و رسوبات خون زیاد باشد

 .ر خون کدر شود و زوائد آن زیاد باشداگ

اگر خون از حالت خود تغییر پیدا کند و بعضی تناسبات آن به هم بریزد مانند اینکه کلسترول 

 .و یا قند خون و یا گلبول قرمز زیاد بشود

اگر خون به خصوص در مویرگ ها، مکث زیاد در بدن داشته باشد. مکث زیاد را از رنگ 

 .د که خون کهنه تیره استتوان تشخیص دا آن می

 .در واریس، مشکل در خود رگ است

شوند. خون باید از  در رگ یک دریچه هایی است که باعث جلوگیري از برگشت خون می

خون به سمت قلب بر گردد ولی چون دریچه ها کارآیی خود را از دست داده اند، خون 

 .تواند به سمت قلب بر گردد نمی

 .اریس و دیگري حجامت ساق پا استدرمان واریس یکی داروي و
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ما یک حجامت و یک فصد(رگ زدن) داریم. شاید اهداء خون یک نوع فصد باشد. ولی 

اصل فصد، همان زدن رگ است. رگ هاي مخصوصی که اسم مخصوصی هم دارند باید زده 

 .بشوند

شود. در حجامت اسالمی  در حجامت، به خصوص حجامت اسالمی، خون کثیف خارج می

 .شود کثیفی خون که یک ماده ژالتینیِ سیاه رنگ و بد منظر خارج میفقط 

شود و آشغال ها و فضوالت و زوائد و آلودگی  در اهداء خون، بهترین خون بدن خارج می

ماند. مانند لیوان آبی که در آن کثافات است و با خارج کردن آب،  هاي خون باقی می

 .ماند کثافات باقی می

 .درمانی وارد نشده استدر روایات ما زالو 

تعداد نبض باید با تجربه به دست بیاید. مثال نبض هر روز گرفته شود و حاالت عادي و غیر 

 .شود عادي را مالحظه کند. هیجان خون باعث فشار نبض و تندي نبض می

 .اگر بدون فعالیت فشار نبض زیاد باشد غیر طبیعی است

 .حجامت درمان کم خونی است

واهیم خواند که در حجامت هم ممنوعیت وجود دارد البته بیشتر مربوط به ان شاء اهللا خ

 .زمان حجامت است
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 عالئم تبیغ 2,145

 جوش 1,2,145

زند و به خصوص اگر در محل حجامت مثال در کمر باشد،  جوش هایی که در بدن می

ي تبیغ و هیجان خون است. هر جاي بدن مانند صورت اگر جوش یا کهیر بزند نشان  نشانه

 .استغلبه خون 

 :در روایت آمده است

  [5] ثَلَاثَ علَامات الْبثْرَةَ فی الْجسد و الْحکَّۀ و دبِیب الدواب  و هیجانه  للدمِ  إِنَ

یعنی براي خون و هیجان آن سه نشانه است جوش در بدن(جاي معینی ندارد) و خارش و 

 .احساس راه رفتن حشره روي بدن

 .نده تفاوت بین دم و هیجان دم استعطف هیجان بر دم نشان ده

نیاز نیست که کل بدن پر از جوش بشود، بلکه اگر یک قسمت از بدن جوش بزند، بخصوص 

 .جوش هایی که سوزناك و درد ناك هستند، نشان هیجان دم است

شود نیز مشمول جوش هاي مربوط به غلبه خون  جوشی که ما بین انگشتان ظاهر می

 .شود می

 :است در روایت آمده

تطَلَع قَد نَ  ویقَالَ:   ب ا وهلَیع هدی ضَعرَّةٌ، فَوح هابِعیرِ«أَصغرَ الصکَبم ئَ الْکَبِیرِ وطْفم ماللَّه: 

کتمنِّی بِرَحا عئْه[6] أَطْف» 
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یعنی بین انگشتان پیامبر جوش زد و دست خود را بر آن قرار داد و فرمود: اللَّهم مطْفئَ 

 .أَطْفئْها عنِّی بِرَحمتک :الْکَبِیرِ و مکَبرَ الصغیرِ

 .که جوش سوزناك استشود  فرماید جوش را خاموش کن، معلوم می اینکه می

بعید نیست جوش هاي غرور جوانی مشمول این جوش ها بشود زیرا در ابتداي سن نیز 

 .انسان در سلطه دم است

 .خال از سوداء است

 .براي جوش دعاء داریم

 خارش 2,2,145

 :در روایت آمده است

اتلَاممِ  عالد  عبأَر  الد و اسالنُّع ثْرَةُ والْب کَّۀُ وانالْحر[7] و  

 یعنی عالمات خون چهار چیز است خارش و جوش و خواب آلودگی و سرگیجه

ي غیر طبیعی مانند در این روایت اولین عالمت هیجان خون خارش طبیعی است. خارش ها

خارش نشات گرفته از اگزما و پسترویازي مراد نیست البته اگر چه درمان آن ها هم 

 .حجامت است
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 احساس راه رفتن حشره روي بدن 3,2,145

کند چیزي  فقط احساس راه رفتن چیزي روي بدن است و موقعی که محل را نگاه می

 .کند مشاهده نمی

 سرگیجه 4,2,145

سرگیجه به همراه تاري دید باشد به خاطر کمی خون سرگیجه عوامل متعددي دارد. اگر 

 .است

اگر صرفا سر گیج برود و احساس چرخش زمین و ساختمان ها و سقف داشته باشد و 

دهند به خصوص افرادي که فشار خون هم دارند، نشان  گاهی حالت تعادل را از دست می

 .غلبه خون است

 خواب آلودگی 5,2,145

کشند و از هم کشیدگی  دارند و خمیازه زیاد می افرادي که زیاد احساس خواب آلودگی

 .دارند، نشان از غلبه دم است

توانند بخوابند ولی  خواب آلودگی و زیاد خوابیدن علل مخلتفی دارد. افراد صفراوي شب نمی

 :خورند خوابند و زیاد آب می صبح می

  [8] الشُّرْبِ یتَولَّد منْ کَثْرَةِ الشِّبع یتَولَّد منْ کَثْرَةِ الشُّرْبِ و کَثْرَةُ  کَثْرَةُ النَّومِ

 .یعنی زیاد خوابیدن از زیاد نوشیدن است و زیاد نوشیدن از زیاد سیر شدن است
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 .خورند صفراوي گرم و خشک هستند و زیاد آب می افراد

گاهی علت زیاد خوابیدن زیاد خوردن است که باعث زیاد نوشیدن است و این باعث زیاد 

 .شود خوابیدن می

تواند بخوابد و میل  گاهی علت زیاد خوابیدن مربوط به خون است. اگر هر گاه خواست می

 .به خواب دارد، خون غلبه دارد

خوابند و یا زیاد خواب آلود هستند، یا زیاد غذا و آب خورده اند، باید  یاد میافرادي که ز

کم غذا بخورند و ناهار را حذف کنند. یا اینکه صفراء غلبه دارد و یا اینکه همیشه بدون 

اینکه زیاد خورده باشد میل به خواب دارد که به جهت غلبه دم است. حجامت باید کند که با 

 .شود خواب آلودگی کمتر می کم شدن مقدار خون،

توانند بخوابند ولی در مجلسی که همه مشغول صحبت هستند او  بلغمی ها شب نمی

 :خوابد می

نَاممِ  یالْقَو نْدم  عالنَّو نْدر عهسی [9] و  

 .کشد خوابد و هنگام خواب بیداري می یعنی هنگامی که مردم بیدار هستند او می

 .ممکن است تعبیر دقیق خواب آلودگی است که نوعا مالزم با خواب زیاد است

 .کنیم فصد براي زیر چهل سال تجویز می

 سرخی صورت 6,2,145

 .به دم استسرخی صورت به خصوص در زمان بیماري نشان غل
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 :در روایت آمده است

منْ أَهلِ الدارِ قَالَ انْظُرُوا فی وجهِه فَإِنْ قَالُوا أَصفَرُ قَالَ هو منَ الْمرَّةِ   إِنْسانٌ  و کَانَ إِذَا اعتَلَ

  [10]الْحجامۀالصفْرَاء فَیأْمرُ بِماء فَیسقَى و إِنْ قَالُوا أَحمرُ قَالَ دم فَیأْمرُ بِ

فرمود به صورت او نگاه  شد می یعنی امام صادق (ع) هر گاه کسی از اهل خانه مریض می

کرد تا به او آب بنوشانید و اگر صورت  ت و امر میفرمود از صفراء اس کنید اگر زرد بود می

 .کرد که او را حجامت کنید فرمود غلبه خون است و امر می او قرمز بود می

 .سرخی صورت به خصوص سرخی پشت پلک نشان از غلبه دم دارد

ي غلبه دم نیست بلکه اگر همراه با بیماري و ناراحتی باشد  سرخی صورت به تنهایی نشانه

ي تبیغ و غلبه دم است. امکان دارد شخصی با رفتن زیر نور آفتاب، صورتش  نشانهشود  می

 .قرمز شود

 تب 7,2,145

 .ي غلبه خون است تبی که از گرمی خون باشد نشانه

 :در روایت آمده است

تاجه اممخَلَ الْحینَ ع کَانَ إِذَا دنؤْمیرَ الْمإِنَّ أَم  بِه   هلَیع بةُ صرَارالْح نْهکُنُ عفَتَس ارِدالْب اءالْم

  [11]الْحرَارة

او هیجان پیدا شد گرمی در بدن  یعنی همانا حضرت علی (ع) هنگامی که داخل حمام می

 .ریخت تا حرارت ساکن شود کرد آب سرد روي بدن خود می می
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 .شود بنابراین یک گرمی هست که نشان از غلبه دم دارد که با آب سرد ریختن بر طرف می

 :در روایت دیگري آمده است

متَجاح لَامالس هلَیى عوسنِ مسا الْحأَب تأَیر  موی  اءبِعى،  الْأَرمالْح تَتْرُکْه فَلَم ،وممحم وه و

  [12] فَاحتَجم یوم الْجمعۀِ فَتَرَکَتْه الْحمى

کرد در حالیکه تب داشت، تب او  دیدم که روز چهارشنبه حجامت مییعنی امام کاظم (ع) را 

 .را رها نکرد پس روز جمعه حجامت کرد و تب او را ترك کرد

ي این است که خون غلبه کرده است و نیازمند  شود که انسان اگر تب کند، نشانه استفاده می

 .حجامت است زیرا زمانی که امام در زمان ابتالء به تب حجامت کرد

در روایت داریم که در حمام آب سرد روي بدن نریزید ولی مورد هیجان حرارت استثناء 

 .شده است

 :در روایت دیگر آمده است

متَجکَانَ إِذَا اح هآل و هلَیع لَّى اللَّهص إِنَّ النَّبِی اجه ،  بِه  مالد  ل ارِدالْب اءلَ بِالْمغَ فَاغْتَسیتَب کُنَ وتَس

  [13] عنْه حرَارةُ الدم

کرد پس  کرد و سرکشی می کرد خون هیجان پیدا می یعنی هنگامی که پیامبر(ص) حجامت می

 .کرد تا حرارت خون ساکن شود ت با آب سرد غسل میحضر

 :در روایت دیگر آمده است
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النُّقْرَةِ فَإِنَّها تُجفِّف لُعابه و تُهبِطُ الْحرَارةَ منْ   إِذَا بلَغَ الصبِی أَربعۀَ أَشْهرٍ فَاحجمه فی کُلِّ شَهرٍ فی

  [14] رأْسه و جسده

کنید زیرا آب  (یعنی هنگامی کودك به چهار ماهگی رسید او را حجامت نقره (پشت گردن

 .دکن کند و حرارت را از سر و بدن کودك خارح می دهان را خشک می

 
 .73مکارم االخالق، طبرسی، ص [1]

 .82، ص13مستدرك، نوري، ج [2]

 .59طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [3]

 .59طب الرضا، امام رضا ع، ص [4]

 .101، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [5]

 .435مجازات النبویه، سید رضی، ص [6]

 .250، ص1الخصال، شیخ صدوق، ج [7]

 .45مصباح الشریعه، امام صادق ع، ص [8]

 .53طب الرضا، امام رضا، ص [9]

 .73مکارم االخالق، طبرسی، ص [10]

 .58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [11]

 .302قرب االسناد، حمیري، ص [12]

 .372، ص1حلیه االبرار، سیدهاشم بحرانی، ج [13]

 .53، ص6ط اسالمیه، جالکافی، کلینی،  [14]
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  95/07/28درمانی حجامت – تبیغ حجامتادامه بحث  146

 حجامتتبیغ از هر جا باشد به معناي این است که از جاهایی که  حجامت. . . اگر گفتیم 

  گیرد. فقط از مویرگ خون می حجامتوارد شده است باید باشد زیرا 

  از پشت سر که عامل فراموشی است. حجامتها عوارض دارد مانند  حجامتبعض 

  تبیغ حجامتزمان  1,146

  تبیغ هیچ شرطی ندارد بلکه فرموده است: حجامتشود که  از روایات استفاده می

  [1] فَلْیهرِقْه و لَو بِمشْقَص

  خون را بریز هرچند با نوك پیکان باشد.

 حجامتفرماید وقتی که خون تبیغ کند، اگر شب است تا صبح صبر نکن بنابراین  روایت می

تبیغ کرد تا بعد از ظهر صبر کن فقط  حجامتتبیغ زمان ندارد. در عین حال داریم هرگاه 

شود که  تبیغ استفاده می حجامتپنج شنبه صبح است ولی از اطالق روایات در باب  حجامت

  در آخر روز انجام بشود. حجامتحتی در روز پنج شنبه هم اگر خون تبیغ کرد، 

  در روایت آمده است:

کُمدبِأَح إِذَا ضَار  مالد  تَجِمرِ لَا  فَلْیحنْ آخفَلْیکُنْ م کذَل کُمدأَح ادفَإِذَا أَر فَیقْتُلَه یغْ بِهیتَب

  [2]النَّهار
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کند تا این که خون  حجامته غلبه خون به یکی از شما ضرر زد پس یعنی هنگامی ک

در آخر روز  حجامتسرکشی کند و شخص را بکشد پس هنگامی که سرکشی خون دیدید 

  باشد.

  صحبت از تبیغ و آسیب زدن غلبه خون است و صحبت از بیماري نیست.

  مواضع) حجامتدرمانی ( حجامت 2,146

نقره یا ساق پا یا ران پا یا  حجامتصی دارد. که موضع خا حجامتیمواضع یعنی  حجامت

مچ پا یا زیر پا که هرکدام موضع خاصی است. هر کدام از مواضع درمان یک بیماري خاص 

  است.

درمانی باید تمام شرائط زمان و مکان و ساعات و مواضع و دعاهاي مخصوص  حجامتدر 

  رعایت بشود. حجامت

مچ پا متفاوت است و هر کدام درمان یک  حجامتساق پا یا با  حجامتسر با  حجامت

سر درمان  حجامتکند که  هایی را درمان می ساق پا بیماري حجامتها است.  سري بیماري

  ها، آثار به خصوصی دارند. حجامتکند و به همین ترتیب سایر  نمی

  حجامتراز درمان بودن  3,146

  کند؟ ها را درمان می چیست که انواع بیماري حجامتمکانیزم 

شود که تخلیه کردن موضع بیماري و یا کم کردن خون موضع  موع روایات استفاده میاز مج

، خونی که از کلیه حجامتشود. مثال کلیه اگر بیمار است و با  بیماري سبب بهبودي می

  شود. شود و به این سبب کلیه درمان می خارج می
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ه بیماري در خون شود ک کلیه عبارت است از گوشت و خون است. از روایات استفاده می

شود زیرا عامل  است. اگر بیماري از گوشت هم باشد با خروج خون، گوشت هم درمان می

کنیم و به این سبب  محل بیماري را از خون خالی می حجامتبیماري در خون است و با 

  شود. خون تازه به محل بیماري سرازیر می

 حجامتاست و خون آلوده با  آید خون تازه به محل بیماري می حجامتخونی که بعد از 

  خارج شده است.

  روایتی در مورد شخصی که مبتال به آپاندیس است:

أَ فَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نُداوِیه قَالَ بِما   بطْنَه  أَنَّ قَوماً منَ الْأَنْصارِ قَالُوا یا رسولَ اللَّه إِنَّ لَنَا جاراً اشْتَکَى

یهودي عنْدنَا یعالج منْ هذه الْعلَّۀِ قَالَ بِما ذَا قَالُوا یشُقُّ الْبطْنَ فَیستَخْرِج منْه ذَا تُداوونَه قَالُوا 

افْعلُوا ما شئْتُم فَدعوا الْیهودي   شَیئاً فَکَرِه ذَلک رسولُ اللَّه ص فَعاودوه مرَّتَینِ أَو ثَلَاثاً فَقَال

ه و نَزَع منْه رجرَجاً کَثیراً ثُم غَسلَ بطْنَه ثُم خَاطَه و داواه فَصح فَأُخْبِرَ النَّبِی ص فَقَالَ فَشَقَّ بطْنَ

 اءوإِنَّ خَیرَ الد و اءوا دخَلَقَ لَه اءوي خَلَقَ الْأَدۀُإِنَّ الَّذامجالْح دوۀُ السبالْح و ادصالْف ی ونیع اء

  [3]الشُّونیزَ

کند  ي ما از شکم درد شکایت می یعنی قومی از انصار به پیامبر (ص) عرض کردند همسایه

کنید؟ عرض کردند دکتر یهودي شکم  دهید؟ فرمود چگونه درمان می ي درمان می آیا اجازه

شوید رسول خدا (ص) کراهت داشت و سه  آورد و می کند و چیزي بیرون می را پاره می

خواهید انجام دهید. یهودي را  را تکرار کردند. فرمود هرچه میمرتبه دیگر این درخواست 

دعوت کردند و شکم را پاره کرد چرك و خون زیادي از شکم خارج شد سپس شست و 

شکم را دوخت و شخص خوب شد و به پیامبر (ص) خبر دادند فرمود خداوندي که 
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و فصد و سیاه  حجامتان ها دارو هم خلق کرد و بهترین درم ها را خلق کرد براي آن بیماري

  دانه است.

  و فصد و سیاهدانه را جایگزین عمل جراحی قرار داده است. حجامتپیامبر (ص) 

کنند، خون آلوده از بدن  کنند و آپاندیس را خارج می در عمل جراحی وقتی شکم را پاره می

صفرا و شود. ولی در عمل جراحی عالوه بر خارج شدن خون، آپاندیس یا کیسه  خارج می

  کنند. یا کلیه یا عضو دیگر را خارج می

خارج کردن عضو  حجامتشود که تفاوت عمل جراحی با  فقط خون خارج می حجامتدر 

  است.

شود، به جهت خارج کردن  رسیم که اگر با اعمال جراحی بهبودي خارج می به این نتیجه می

  ست.عضو نیست بلکه حقیقت درمان همان خارج شدن خون محل بیماري ا

و عمل جراحی انجام  حجامتخارج کردن خون محل بیماري درمان است. کاري که در 

  کند. شود و عضو را خارج می شود. ولی در عمل جراحی کار اضافی نیز انجام می می

  شود. ها می این خارج کردن عضو منجر به ابتال به انواع مشکالت و بیماري

د بهتر از عمل جراحی است. فصد و و فص حجامتبه همین جهت پیامبر (ص) فرمود 

  کنند بنابراین درمان خارج کردن خون است. هر دو خون را خارج می حجامت

کنند که خارج کردن عضو بیمار هنر است بلکه هنر درمان با خارج کردن  دکترها گمان می

  خون آلوده است.
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  درمان حضوري 4,146

  بیمار اول 1,4,146

  و چهار آسیب دیده است.هاي سه  نخاع قطع نشده است ولی در ناحیه مهره

شوند امروزه براي این امر درمان  افرادي به علل مختلف مانند تصادف به این مشکل مبتال می

  وجود ندارد ولی در طب اسالمی افراد زیادي درمان شده اند.

هاي فلج مانند قطره مرزنجوش جامع و داروي شافیه با  این حالت، فلجی است. تمام درمان

  ختن روغن بنفشه در بینی موثر است.آب مرزنجوش و ری

استفاده از داروهاي عمومی مانند داروي پیامبر (ص) و خوردن گوشت با شیر و خوردن 

  سویق شسته شده نیز موثر است.

  درمان دیگر استفاده از چهل روغن است که محل را با آن بمالند.

  البته درمان این مورد نیازمند زمان است.

  بیمار دوم 2,4,146

ي ضعف  ا و ضعف پاها و بلکه ضعف کل بدن است و عرق کردن زیاد نشانهمشکل سستی پ

  است که یا به خاطر ضعف عضالت قلب است یا مشکل کرونر قلبی است.

ي قلب است. براي ضعف پاها باید از سویق شسته شده  اولین درمان استفاده از تقویت کننده

استفاده از گوشت پخته شده با و سویق سنجد استفاده شود و براي درمان اصلی ضعف بدن 

  شیر است.
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ي صفراء است که باید داروي  به خوردن غذاهاي سرد میل دارد و عرق کردن هم هردو نشانه

  صفرا بر مصرف شود.

  بیمار سوم 3,4,146

درمان ترك پا ریختن روغن بنفشه در ناف است همچنین داروي جامع امام رضا با آب 

  بوست نیز سوداء بر مصرف بشود.عسل درمان هر زخمی است. به جهت داشتن ی

  بیمار چهارم 4,4,146

  شخص براي نازایی به جهت ضعف اسپرم در شوهر آمده است.

گاهی تعداد اسپرم کم است و گاهی تعداد اسپرم کم نیست بلکه حرکت و جهش اسپرم کم 

  است.

  یک عدد است،» تین فیل«ي موارد استفاده از پودر  براي درمان نازایی در همه

کند و کاسنی درمان ناباروري  شنیده نشده است) که تعداد اسپرم را زیاد میکَور (درست 

  است و مرکب چهار که تقویت کننده جنسی است.

  شود. استفاده از دعا براي درمان ناباروري توصیه می

کنند و  دستور اول غذایی که عبارت است از سی گرم ژل رویال با نیم کیلو عسل مخلوط می

  صبح ناشتا به همراه هفت دانه سیاهدانه مصرف کند. یک قاشق مربا خوري

دستور دیگر غذایی هر شب یک لیوان شیر با عسل مصرف شود که درمان کم تحرك اسپرم 

  است.
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عالوه بر این استفاده از پیاز سفیدي که در روغن زیتون سرخ شده باشد به همراه تخم مرغ 

  محلی که درمان ضعف جنسی است.

  
  . 145، ص2ان، جدعائم االسالم، قاضی نعم [1]

  . 85، ص13مستدرك، نوري، ج [2]

 . 143، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [3]
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 درمان آموزش – نقره حجامت – سر حجامت –ادامه بحث حجامت درمانی  موضوع 147

  یعمل صورت به

  حجامت درمانی 1,147

صحبت راجع به حجامت درمانی است. عرض شد حجامت انواعی دارد و نوع دوم حجامت، 

دهد که باعث درمان  ها است. عرض شد در حجامت چه اتفاقی رخ می درمان بیماري

  شود. می

شود. خالی شدن محل  حجامت کردن، عضوي که بیمار است از خون آلوده خالی میبر اثر 

  بیماري از خون درمان آن عضو است.

شود یک نوع ریاضت  شود و خونی که از محل تخلیه می گویا حجامت و مکشی که انجام می

  شود. و شروع مجددي براي عضو است زیرا خون تازه وارد آن عضو بیمار می

ها مکث شده است و تبدیل به خون سوخته شده است با  ها در مویرگ خونی که مدت

  شود. شود و با خون تازه جایگزین می حجامت خارج می

شود و با همین  در عمل جراحی نیز همین اتفاق میفتد زیرا با شکافتن بدن خون خارج می

و عضو دهد  شود ولی کارهاي اضافی که جراح انجام می خارج شدن عضو سالمتی محقق می

  رساند. کند به بدن آسیب می را خارج می

شود که درمان اصلی خارج کردن محل از خون است درحالیکه  از روایات استفاده می

  آورند. جراحان عالوه بر خارج کردن خون عضو را در می
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دهد که از حالت طبیعی خارج  هایی می خالی کردن محل از خون، نظمی به فعالیت سلول

  شده اند.

ي بدن یا کم کردن فشار خون از مغز و از  هاي مترشحه رد دیگر تخلیه کردن غدهدر مو

  ها باعث تنظیم کار مغز و چشم است. چشم

  حجامت سر 1,1,147

بهترین حجامت، حجامت سر است. در روایت داریم که هر حجامت درمان چند بیماري 

  ها است. ي بیماري است ولی حجامت سر درمان همه

ها است، تنظیم کارکرد مغز است زیرا تمامی  درمان کل بیماريراز اینکه حجامت سر، 

کارهاي بدن با فرمان مغز است. وقتی کار مغز نرمال و طبیعی شود، کل بدن نیز به حالت 

  گردد. نرمال و طبیعی برمی

بنابراین تاحدودي مشخص شد که در حجامت چه اتفاقی میفتد. زمانیکه خود موضع یا 

  شود. شود باعث بهبودي در کارکرد عضو بیمار می ده پاك میاطراف موضع از خون آلو

ها  فرماید حجامت سر درمان کل بیماري حجامت سر بهترین حجامت است و در روایات می

  است و پیامبر (ص) براي این حجامت اسماء مختلفی فرموده است.

ت که همه در اسمائی همچون مغیثه، متقدمه، منقذه، نافعه براي حجامت سر ذکر شده اس

  روایات آمده است.

  در روایت آمده است:



1182 

 

متَجالنَّبِی  اح   یثَۀَ وغالْأُخْرَى الْم ۀَ وعةً النَّافداحى ومثَلَاثاً س ی قَفَاهف و فَیهینَ کَتب و هأْسی رص ف

  [1]الثَّالثَۀَ الْمنْقذَة

یعنی پیامر (ص) در سر و ما بین کتف و در پشت سر سه ماه حجامت کرد (هر کدام در یک 

ماه) حجامت سر را حجامت مفید نامید و حجامت حجامت بین دو کتف را حجامت مغیثه 

  مت پشت سر را منقذه (نجات دهنده) نامید.(دادرس) نامید و حجا

  «ثالث حجامات«ظاهر روایت این است که سه حجامت در یک روز نیست. زیرا نفرمود 

  کرد. روش پیامبر (ص) این است که براي هر چیزي، حتی اساس منزل را اسم گذاري می

حجامت یعنی زیر کاسه سر و » قَمح دونه«حجامت قفا پشت سر و قسمت وسط سر و زیر 

  نقره پایین تر و چسبیده به گردن است.

  ي سر و محل خواب است. نقره باال تر از گردن است و حجامت قفا چسبیده به کاسه

  در روایت آمده است:

  [2]کَانَ رسولُ اللَّه ص یحتَجِم علَى رأْسه و یسمیها مغیثَۀً أَو منْقذَة

  نهاد. داد و نام آن را مغیثه یا منقذه می یعنی پیامبر (ص) حجامت سر انجام می

  این روایت با روایت قبلی تفاوت دارد.

  راین سه نام نافعه و مغیثه و منقذه براي حجامت سر آمده است.بناب

  روایت اخیر بین مغیثه و منقذه تردید دارد.
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  شود که حجامت قفا در بیماري کمک حال انسان است. از نام حجامت معلوم می

کلینی معروف به دقت در نقل است. از تمام صاحبان حدیث دقیق تر است. چون کلینی در 

  قت زیادي دارد، کتاب کافی کتاب اول شیعه است.نقل روایات د

  در روایت کلینی آمده است:

  [3]الْمغیثَۀ  الْحجامۀُ فی الرَّأْسِ هی

  سر همان حجامت مغیثه است. یعنی حجامت

است. ابن فضال از » ابن فضال«این روایت از نظر سند مرسل است. مرسل شخصی به نام 

  کند و یک واسطه در این بین افتاده است. امام صادق (ع) نقل می

  ائمه (ع) درباره ابن فضال فرموده اند:

  [4]خُذُوا بِما رووا و ذَروا ما رأَوا

  گویند رها کنید. کنند بگیرید و آنچه از خود می یعنی آنچه روایت می

  فرماید: روایت دیگر می

هبِید أَشَار إِلَى  و  هأْسر   لَیکُمع لَۀِ والْأَک رَصِ والْب ذَامِ والْج نُونِ ونَ الْجم ا تَنْفَعیثَۀِ فَإِنَّهغبِالْم

  [5] وجعِ الْأَضْرَاس

با دست خود به سر اشاره کرد و فرمود بر شما باد مغیثه زیرا براي جنون و یعنی پیامبر (ص) 

  جذام و پیسی و خوره و دندان درد است.
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  هاي ژنتیکی است. عرض کردم جذام نماد بیماري

افرادي که پیسی دارند، درمان خوبی براي پیسی نیست ولی حجامت سر براي پیسی مفید 

  است.

  در روایت دیگر آمده است:

واحدةٌ منْها فی الرَّأْسِ یسمیها الْمتَقَدمۀَ و واحدةٌ بینَ الْکَتفَینِ   بِثَلَاث  رسولُ اللَّه ص یحتَجِم کَانَ

  [6]یسمیها النَّافعۀَ و واحدةٌ بینَ الْورِکَینِ یسمیها الْمعینَۀ

داد یکی در سر که متقدمه نامید و بین دو کتف که  یعنی پیامبر (ص) سه حجامت انجام می

  نامید.گویند) که معینه  می» ساکرال»ها (که امروزه به آن  نافعه نامید و انتهاي ستون مهره

روایات درباره اسم حجامت سر مختلف است ولی به استناد بیشتر روایات و روایت کلینی که 

  معروف به دقت نقل است، نام حجامت سر مغیثه است.

  فوائد حجامت سر 1,1,1,147

ها به غیر از بیماري سام را  هاي عمومی است و تمامی بیماري حجامت سر جزء درمان

  کند. درمان می

  در روایت آمده است:

  [7] شفَاء منْ کُلِّ داء إِلَّا السام  الرَّأْسِ  الْحجامۀُ فی

  غیر از سام است. ها به یعنی حجامت در سر درمان براي تمام بیماري
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هاي عمومی محسوب  سام به معناي بیماري مرگ است. بنابراین حجامت سر جزء درمان

  شود. می

توانید حجامت سر تجویز کنید زیرا  اگر فردي به شما مراجعه کرد و درمان آن را ندانید می

  ها است. درمان تمام بیماري

  در روایت آمده است:

  [8]الْمغیثَۀُ تَنْفَع منْ کُلِّ داء إِلَّا السام  الْحجامۀُ فی الرَّأْسِ هی

  فید است.ها به غیر از مرگ م یعنی حجامت سر همان مغیثه است و براي تمام بیماري

  در روایت دیگر آمده است:

  [9]شفَاء منْ کُلِّ داء  الرَّأْسِ  الْحجامۀُ فی

  ها است. بیماريیعنی حجامت در سر درمان تمام 

  در این روایت مرگ استثناء نشده است.

در سه روایت با سه طریق و سه سند که دو روایت از آن معتبر است و داللت دارد حجامت 

  ها است. سر درمان کل بیماري

بنابراین طب اسالمی در برابر هیچ بیماري عاجز نیست. اگر درمان بیماري شناخته شده 

شود. باید حجامت سر تا جائیکه بهبودي حاصل شود تکرار  نیست حجامت سر تجویز می

  شود. می
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هاي معین مانند پیسی و خوره و جذام نام برده شده  روایتی را هم خواندیم که در آن بیماري

ها منافات ندارد زیرا هر دو اثباتی هستند و اثبات شئ نفی ماعدا  بود که با درمان کل بیماري

  کند. نمی

کردند. ولی فرمان مغز براي درمان جراحت نیاز  ء بیماري حساب نمیقبال جراحت را جز

  است.

  در روایت دیگري آمده است:

و وجعِ الضِّرْسِ و   شفَاء منْ سبعٍ منَ الْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَصِ و النُّعاسِ  الرَّأْسِ  الْحجامۀُ فی

  [10] ظُلْمۀِ الْعینِ و الصداع

یعنی حجامت در سر درمان براي هفت بیماري جنون و جذام و پیسی و خواب آلودگی و 

  دندان درد و تاري چشم و میگرن است.

  ن ندارد ولی درمان آن حجامت سر است.میگرن در طب امروزي درما

  شود. کند که مجموعا هشت بیماري می در روایت دیگر بیماري خوره را اضافه می

ها که در روایات دیگر  ها در روایات منافاتی با درمان تمام بیماري ذکر این تعداد از بیماري

  باشند. سر می ها توسط حجامت آمده است ندارد زیرا همه اثبات درمان کنندگی بیماري

  محل حجامت سر 2,1,1,147

شود. مالج سر مکانی  فرماید از ما بین دو ابرو یک چارك که مالج سر می در روایت می

  شود. است که در قمه زنی شکافته می
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یک وجب از وجب خود شخص از ابتداي بینی محل حجامت سر است که دقیقا یک چارك 

  شود. می

  در روایت آمده است:

ولَ اللَّهسأَنَّ ر متَجاح هآل و لَیهع لَّى اللَّهه  صأْسطَ رس[11] و  

  یعنی پیامبر (ص) وسط سر را حجامت کرد.

  وسط سر همان باالي سر است.

گرم اصال وجود ندارد و بادکش فقط سرد است. در روایت آمده است که اگر شخص بادکش 

  ي آب، گرم کنید اما مکش گرم نداریم. بلغمی باشد یا هوا سرد باشد، محل را با کیسه

  در روایت معتبر دیگر آمده است:

فَکَانَ رسولُ اللَّه ص   ینَ الْحاجِبینِالْأَنْف و فتْرٍ ب  طَرَف  شبرٍ منْ  الْحجامۀُ علَى الرَّأْسِ علَى

  [12]یسمیها بِالْمنْقذَة

  چارك است. یعنی حجامت در باالي سر یک وجب از نوك بینی به اندازه یک

  شود. تقریبا محل هر دو یکی می

  فرماید: یک روایت داریم می

امإِلَّا الس اءنْ کُلِّ دم یثَۀُ تَنْفَعغی الْمی الرَّأْسِ هۀُ فامجنَ  الْحرَ مشَب ینِ  واجِبلَغَ   الْحیثُ بإِلَى ح

  [13]إِبهامه ثُم قَالَ هاهنَا
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ها مگر مرگ مفید است و مکان  یعنی حجامت در سر همان مغیثه است که براي همه بیماري

  اینجا. آن از دو ابرو یک وجب است تا جائیکه انگشت شست برسد و اشاره فرمود

  شود. احتمال دارد که از طرف ابرو یک وجب به پشت سر باشد که همان حجامت قفا می

  شود. احتمال هم دارد که از باالي ابرو یک وجب باشد که تقریبا انتهاي سر می

رسد که این روایت درست باشد زیرا طبق این روایت تمام سر را شامل  بعید به نظر می

  صحیح همان روایت قبلی درست باشد.رسد،  شود و به نظر می می

  کند. دلیل آن این است که فرمود پیامبر (ص) روي سر حجامت می

  توان رو و پشت سر را حجامت کرد. اگر روایت دوم را قبول کنیم، می

  حجامت نقره 2,1,147

حجامت نقره براي کودکان است و براي کودکان مفید است. کودك اگر چهار ماهه بشود و 

  حجامت کنید، حجامت نقره باید بشود.خواستید او را 

اگر آب دهان کودك زیاد است و سرش داغ است، هر ماه باید حجامت نقره صورت بگیرد 

  تا اینکه گرمی سر و آب دهان فروکش کند.

اگر در صورتیکه آب دهان کودك زیاد باشد و سر کودك داغ باشد، حجامت نشود، امکان 

  کوري و فلج کودك وجود دارد.

اي ال اس و انواع فلج، حجامت  اسباب و علل ابتالء مردم به ام اس، سکته مغزي، یکی از

  ي پست سر است. نکردن کودك، در ناحیه
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اگر حجامت نقره براي کودك انجام شود، انسان مبتال به فلج کودکان و کوري و در 

  شود. بزرگسالی مبتال به ام اس و مانند آن نمی

  در روایت آمده است:

  [14] النُّقْرَةِ تَنْفَع لثقْلِ الرَّأْسحجامۀُ 

  یعنی حجامت نقره براي سنگینی سر مفید است.

  در روایت دیگر آمده است:

  [15]. . . و الْحجامۀُ فی النُّقْرَة النِّسیان  تسعۀُ أَشْیاء تُورِثُ

  شود. . . و حجامت نقره. یعنی نه چیز سبب فراموشی می

  د.باش ظاهرا فراموشی موقتی می

و  (ALSاي ال اس ( و سکته مغزي و فلج کودکان و (MSکل انواع فلج مانند ام اس (

کنند، معلول  که بدن انسان را فلج می (Duchenneو دوشن ( (Myopathyمیوپاتی (

  جن است و شاید ویروس از سربازان جن و یا سلول جن باشند.

رست کرده است درحالیکه همه ي انواع فلج یک تعریف دارد و علم تقسیمات فلج را د همه

  منجر به فلج شدن بدن انسان هستند.

گوییم، درمان انواع  درمان فلج است، ما می» مرزنجوش جامع«فرماید قطره  وقتی روایت می

  ایم. فلج است و در عمل هم اثر آن را مشاهده کرده
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  ها است. حجامت سر بهتر است زیرا درمان کل بیماري

آورد، در موارد اضطراري مفید است و در  نقره فراموشی می با توجه به اینکه حجامت

  کودکان هم استثناء شده است.

شود زیرا سه روایت به این مطلب  گویا مسلم است که حجامت نقره سبب فراموشی می

  داللت دارند.

حجامت نقره براي یک بار هم سبب فراموشی است و تکرار آن به طریق اولی سبب 

  شود. فراموشی می

یات داللت دارند بر اینکه حجامت نقره منافع زیادي هم دارد و در گذشته معمول بوده روا

  است.

  در روایت آمده است:

ء هذَا اذْهب فَاحلقْ  اي شَی النُّقْرَةِ فَرَآنی أَبو الْحسنِ ع فَقَالَ  فَحلَقَ منْ موضعِ  الْحجام  حجمنی

تبقَالَ فَذَه کأْسی رأْسر لَقْتح [16]و  

یعنی حجام، محل حجامت نقره را تراشید و من را در موضع نقره حجامت کرد پس امام 

فرمود این چه کاري است؟ (تراشیدن محل نقره به تنهایی) برو و تمام کاظم (ع) من را دید و 

  سر خود را بتراش راوي گفت رفتم و سر خود را تراشیدم.

  دادند. شود حجامت نقره در زمان ائمه (ع) بوده است و اصحاب ائمه (ع) انجام می معلوم می

  ده خواهد آمد.حجامت سبب زیادي خون است ولی یک سري احتیاطاتی دارد که در آین
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ها به  حلق به معناي تقصیر و کوتاه کردن است و به معناي تراشیدن با تیغ نیست زیرا عرب

گویند زیرا بیشترین کار آرایشگر کوتاه کردن است و کمتر با تیغ  می» حالق«آرایشگر 

  تراشد. می

  محل نقره 1,2,1,147

گودي سر در پشت  کلمه نقره به معناي چاله است. چاله به معناي گودال و محل گود است.

است که موقع خواب روي زمین » قمح دونه«سر و باالي گردن قرار دارد و باالتر از آن 

  گیرد و بلندتر است. قرار می

  در مجمع البحرین آمده است:

  [17]نقرة الرأس التی تقرب من أصل الرقبۀ

  ي سر جائی است که نزدیک گردن است. یعنی نقره

  نقره براي سر است و جزء گردن نیست بلکه نزدیک گردن است.

گیرد و  عرض شد حجامت نقره براي کودکان مفید است و جلوي بیمار شدن کودك را می

  کند. و ترشح آب دهان را کم می آورد گرمی سر کودك را پایین می

  در روایت آمده است:

 أَربعۀَ أَشْهرٍ فَاحجمه فی کُلِّ شَهرٍ فی النُّقْرَةِ فَإِنَّها تُجفِّف لُعابه و تُهبِطُ الْحرَارةَ منْ  الصبِی  إِذَا بلَغَ

  [18] رأْسه و جسده



1192 

 

یعنی هرگاه کودك چهار ماهه شود هر ماه یک بار او را حجامت کن زیرا آب دهان کودك 

  آورد. کند و گرمی سر و بدن کودك را پایین می را خشک می

  ماهه حجامت نقره بشود بنابراین حتما مفید است. ي چهار امام امر فرمود که بچه

بنابراین این روایت، اگر آب دهان و حرارت بدن کودك فروکش کند، حجامت نقره نیاز 

  باشد. نمی

کند.  از خارج شدن آب دهان بچه ناراحت نباشید زیرا رطوبت مغز در کودك را کم می

ت دارد. باید کاري کرد تا خارج شدن آب دهان از کودك نشان این است که مغز رطوب

  رطوبت مغز خارج بشود.

در مستطرفات کتاب سرائر، اصول شانزده گانه داریم که یکی از آن اصول، اصل زید زراد 

  است که کتابی قدیمی است.

  در روایت زید زراد آمده است:

فَإِنَّها تُخَفِّف لُعابه و   حجمۀً فی نُقْرَتهأَربعۀُ أَشْهرٍ فَاحجِموه فی کُلِّ شَهرٍ   الصبِی  إِذَا أَتَى علَى

  [19] تُهبِطُ الْحرَّ منْ رأْسه و منْ جسده

ه شود در هر ماه حجامت نقره براي او انجام دهید زیرا آب یعنی هرگاه کودك چهار ماه

  کاهد. کند و حرارت را از سر و بدن او می دهان کودك را کم می

  شود. شود که حجامت نقره باعث کم شدن رطوبت مغز می از تعلیل استفاده می
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گی خواهد بفرماید که کودك قبل از چهارماه شود و می قبل از چهار ماه حجامت نقره نمی

  شود. حجامت نمی

  در روایت دیگر آمده است:

وهتَجِمرٍ فَاحۀَ أَشْهعببِی أَرلَغَ الصی  إِذَا برِّ   کُلِ  فبِطُ بِالْحیه و هابلُع یخَفِّف ی النُّقْرَةِ فَإِنَّهرَّةً فرٍ مشَه

  [20] منْ رأْسه و جسده

یعنی هنگامی که کودك چهار ماهه شد او را در هر ماه یک بار حجامت نقره کنید زیرا آب 

  کاهد. میکند و حرارت را از سر و بدن کودك  دهان کودك را کم می

شود که با دو روایت قبلی متفاوت است،  اگر در الفاظ این روایت دقت شود معلوم می

  بنابراین ما سه روایت با سه طریق داریم.

شود و از  شود اطالق دارد و شامل کودك هم می فرماید سبب فراموشی می روایاتی که می

  کنید زیرا فوائدي دارد. فرماید کودك بعد از چهار ماهگی حجامت نقره طرفی روایت می

شود. ولی چون کودك  احتمال دارد که بگوییم حجامت نقره سبب فراموشی در کودك هم می

  شود و فراموشی موقتی است تا یک ماه، اشکالی ندارد. متوجه نمی

شود بلکه سبب  احتمال دیگر این است که بگوییم حجامت نقره در کودك سبب فراموشی نمی

زیرا رطوبت سبب فراموشی است و با برطرف شدن رطوبت مغز زیادي حافظه است 

  شود. فراموشی کاسته می
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  درمان حضوري 2,147

  بیمار اول 1,2,147

اند داخل قلب و کنار  ام اکوي قلب انجام داده اند و گفته سه دکتر براي دختر هفت ساله

  ي قلب گوشت اضافه در آورده است و نیازمند جراحی است. دریچه

ست و براي درمان این حالت و کال براي درمان گوشت اضافه قلب گوشت اضافه آورده ا

  فرماید: مفید است. پیامبر (ص) می» قسط«

یتُماوا تَدط  خَیرُ مالْقُس . . .21][بِه  

  کنید. . . قسط است. یعنی بهترین چیزي که خود را با آن درمان می

برد و نمک هم این خاصیت را  کند و از بین می خورد و آب می قسط گوشت اضافه را می

  دارد.

ي یک گیاه دریایی است. که قسط تلخ و قسط شیرین  بهترین قسط، قسطی است که ریشه

  هم وجود دارد.

نمک حل کنند و با عسل مخلوط کند تا آسیب به معده نزند. این قسط را آسیاب کنند و با 

  برد. معجون به هرجا برسد، گوشت اضافی را از بین می

رساند و مثال براي این فرزند هفت ساله یک قاشق  قسط باید کم باشد زیرا آسیب می

بیشتر  ي قسط باید چایخوري کافی است. در فرد بزرگ تر مانند خانم سی ساله مثال اندازه

  شود.
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باید این دارو به مقداري خورده بشود تا قسط در خون به میزان باالیی برسد و مشکل را 

  حل کند. حداقل یک هفته مصرف کنند و نتیجه را مشاهده کند.

  قسط باید روز و در حالت ناشتا مصرف بشود.

آب باران  توان از داروي جامع نیز استفاده کرد. داروي جامع را با قسط محلول در می

  مصرف کند.

  بعید نیست که داروي قرص خون و داروي پیامبر (ص) هم براي گوشت اضافه مفید باشد.

  کند. کند بلکه ورم را آب می داروي ثفا گوشت را آب نمی

  آید. شود که در بینی و روده و رحم به وجود می گفته می» پولیپ«به گوشت اضافی، 

کنیم که به صورت  اروي اذخر با قسط و نمک تجویز میبراي افرادي که پولیپ رحم دارند، د

  تزریقی است.

  براي پولیپ بینی باید دارو را سعوط کنند.

  بیمار دوم 2,2,147

  کند. دختري بیست و دو ساله مبتال به بیماري تشنج است. دارو هم مصرف می

  کنیم. درمان تشنج یکی داروي تشنج است و داروي صرع هم تجویز می

دهیم. سبب تشنج و صرع به  هم می» سداب سرکه«ي  است، قطرهچون علت تشنج، جن 

  ي جن است. طور کلی آسیبی که از انعقاد نطفه به وسیله
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  بخور حضرت مریم هم باید انجام شود و باید حرز هم همراه داشته باشد.

  کند. انشاءاهللا بعد از بخور دوم، بیماري شروع به کم شدن می

  بیماري سوم 3,2,147

ي  در ران پا دارد و عالوه بر این بیماري هپاتیت بی دارد و به مرحلهجانباز جنگ و ترکش 

سیروس کبدي و پیوند کبد رسیده است که شاید همین روزها مبتال به آب آوردن شکم 

  (سیروس کبدي) بشود.

  هپاتیت بی سخت تر از هپاتیت سی است و یک مقدار درمان مشکل شده است.

کب یک به همراه سه عدد داروي صاف کننده خون براي درمان سیروس کبدي، پنج عدد مر

  و داروي کاسنی و سه عدد سناي مکی و پنج عدد داروي پیامبر (ص) باید مصرف کند.

  داروي جامع با آب عسل هم مفید است.

تواند از بستن آهن ربا بهره ببرد که به مرور زمان ترکش را به سمت  براي انواع ترکش می

  کند. بیرون هدایت می

  
  . 247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [1]

، ط 7، ح13ب، أبواب ما یکتسب به، 114، ص17وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج [2]

  آة البیت. 

  . 160، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [3]

  . 593، ص1الفصول المهمه، شیخ حرعاملی، ج [4]
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  . 76مکارم االخالق، طبرسی، ص [5]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [6]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [7]

  . 160، ص8کلینی، ط اسالمیه، ج الکافی، [8]

  . 145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [9]

  . 76رسی، صمکارم االخالق، طب [10]

  . 111قرب االسناد، حمیري، ص [11]

  . 247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [12]

  . 160، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [13]

  . 55طب الرضا، امام رضا ع، ص [14]

  . 361، ص4من الیحضر، شیخ صدوق، ج [15]

  . 484، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [16]

  . 359، ص4مجمع البحرین، طریحی، ج [17]

  . 53، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [18]

  . 186، ص15مستدرك، نوري، ج [19]

  . 76مکارم االخالق، طبرسی، ص [20]

 33طب النبی، مستغفري، ص [21]
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 کاهل حجامت – ذقن حجامت – اخدعین حجامت –ها (حجامت قفا  ادامه بحث حجامت 148

  95/08/02 نشاگردا حضور در طبابت –) ساقین حجامت –

  کنیم. صحبت می» قَفا«به انواع حجامت است. امروز درباره حجامت صحبت راجع 

  حجامت قفا 1,148

دادند. بیشتر روایات، حجامت  هاي متعددي انجام می دیشب خواندیم که پیامبر (ص) حجامت

مابین دو کتف است و حجامت سوم، » کاهل«نامند. حجامت  می» مغیثه«سر را حجامت 

در » اخدعین«است. حجامت » نافعه«اسم حجامت قفا،  است. بنابر بعضی از روایات،» قَفا«

  دو طرف گردن است.

  شود که حجامت سر بهترین حجامت است. از مجموع روایات استفاده می

  یعنی ته گردن است.» اصل العنق«قفا در لغت به معناي 

فاصله حجامت نقره با حجامت قفا، چهار انگشت است که همان اندازه گردن است. باالي 

  حجامت نقره است و پایین گردن حجامت قفا است. گردن

ها یعنی همان حجامت  این احتمال وجود دارد که مراد از قفا، حجامت در انتهاي ستون مهره

گویند قفا به معناي اصل گردن  باشد. ولی این احتمال بعید است زیرا اهل لغت می» ساکرال«

گشت است و این با حجامت انتهاي است و فاصله بین حجامت قفا و حجامت نقره، چهار ان

  گردن مطابقت دارد.

  که به معناي زدن پس گردن است.» ضربه علی قفاه«شود  گفته می



1199 

 

  در روایت آمده است:

ۀَ و و فی قَفَاه ثَلَاثاً سمى واحدةً النَّافعۀَ و الْأُخْرَى الْمغیثَ  کَتفَیه  احتَجم النَّبِی ص فی رأْسه و بینَ

  [1]الثَّالثَۀَ الْمنْقذَة

یعنی پیامبر (ص) در سر و بین دو کتف خود و در قفا حجامت کرد حجامت سر، به نام نافعه 

  کتفین، به نام فریادرس و حجامت قفا به نام نجات دهنده است.و حجامت بین 

  بنابراین روایت، به مقتضاي ترتیب ذکري، حجامت قفا به نام منقذه است.

ذکر شده است و این احتمال را که » ورکین«، حجامت » قفا«در طب االئمه، به جاي کلمه 

  کند. یباشد را تقویت م» ساکرال«حجامت قفا همان حجامت ورکین یا 

  ولی اهل لغت تفاوق دارند که قفا به معناي انتهاي گردن است.

یعنی کوتاه کردن موهاي پشت گردن براي شخص محرم سوال » حلق قفا«در روایتی درباره 

موهاي پشت سر اراده شده است که مراد از قفا همان مکان نقره » حلق قفا«شده است. یا از 

  شود. یا مشابه نقره می

  ده است:در روایت آم

إِلَى الْحجامۀِ فَلَا بأْس بِه و إِلَّا   یحتَاج  أَحدکُم  کَانَ  سأَلْنَاه فَقَالَ فی حلْقِ الْقَفَا للْمحرِمِ و إِنْ

لَق  فَیلْزَمى إِذَا حوسالْم لَیهرَى عا ج[2] م  

از امام در مورد تراشیدن پشت سر پرسیدیم فرمود اگر یکی از شما نیازمند حجامت است، 

  تراشیدن پشت سر اشکال ندارد.
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ها نیست زیرا انتهاي گردن نیازي به کوتاه کردن مو  ستون مهرهانتهاي » قفا«بنابراین مراد از 

  ندارد بلکه مراد از قفا، پشت سر یا پشت گردن (نقره) مراد است.

لْتعج قُلْت  اكدف   تملا عاقُ أَ محی یا إِسیداً فَقَالَ لاً شَدی غَمنی قَفَاي فَیغُمرُ فا کَثُرَ الشَّعمبر

  [3] حلْقَ الْقَفَا یذْهب بِالْغَمأَنَّ 

شود و  یعنی به امام صادق (ع) عرض کردم فدایت شوم چه بسا موهاي پشت سرم زیاد می

  کند؟ وم فرمود آیا ندانستی تراشیدن قفا هم و غم را بر طرف میش من مغموم می

شود ولی بنابر کالم لغویین و مستفاد  بعید نیست مراد موهایی باشد که روي گردن سرازیر می

از قرائن و شواهد و مستفاد از روایات مراد از قفا همان پشت سر است و نقره مراد نیست 

عید است که پیامبر (ص) کاري کند که سبب فراموشی شود و ب زیرا نقره سبب فراموشی می

 بشود مگر اینکه بگوییم پیامبر (ص) استثناء است.

  حجامت اخدعین 2,148

  امروزه این حجامت معمول نیست و شنیده نشده است.

  اخدعین به معناي دو طرف گردن است.

داد تا  شود که پیامبر (ص) به طور مرتب این حجامت را انجام می از روایت استفاده می

یعنی حجامت ما بین دو کتف انجام » کاهل«زمانیکه وحی نازل شد و دستور داد تا حجامت 

  بدهد.
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هاي  اگر مراد از اخدعین، دو طرف گردن باشد، این حجامت خطراتی دارد زیرا بیشتر رگ

شود و اگر دست حجام از کنترل خارج بشود، رگ سر قطع  خونی از این ناحیه رد می

  شود. می

خواهد حجامت گردن انجام بدهد باید خیلی احتیاط بکند و تیغ باید خیلی  سی میاگر ک

  سطحی باشد.

شود پیامبر (ص)  حجامت گردن حجامتی نیست که زیاد انجام شود ولی از روایت استفاده می

  داد. حجامت گردن را زیاد انجام می

طرف گردن قرار دارد و  بنده این مقداري که دقت کردم، دیدم مراد دو مثلثی است که در دو

کند. مثلثی که ما بین شانه و گردن است و چسبیده به  گردن را مانند دو ستون، تقویت می

  شوند. گردن است. این دو ناحیه از کمر محسوب نمی

  فرماید: روایت می

  [4] ان الحجامۀ انما تأخذ دمها من صغار العروق

  هاي ریز است. یعنی خون حجامت از رگ

  هاي بزرگ قرار دارد و خطر وجود دارد. در حالیکه دو طرف گردن رگ

  در روایت آمده است:

 ینِ فَأَتَاهعی الْأَخْدف تَجِمۀِ کَانَ النَّبِی ص یحامجالَى بِحتَع و كارتَب نِ اللَّهیلُ ع عرَئبج

  [5] الْکَاهل
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کرد و جبرئیل از جانب خداوند به  یعنی پیامبر (ص) همیشه در اطراف گردن حجامت می

  حجامت بین دو کتف نازل شد.

خصوصیت طب اسالمی این است که االهی است زیرا جبرئیل از جانب خداوند امر 

  فرمود. می

شود که مفید بوده  داده است معلوم می همین که پیامبر (ص) حجامت اطراف گردن انجام می

اد از اخدعین، دو طرف گردن باشد از جهت است ولی حجامت کاهل بهتر است زیرا اگر مر

  کمتر بودن خطر و معلوم بودن جاي حجامت در انظار است.

  شود که زشتی نباید دیده بشود. از مجموع روایات استفاده می

  پیامبر (ص) داغ کردن را به جهت زشتی آن نهی کرد.

  فرماید: روایت دیگر می

ینِ تُخَفِّفعۀُ الْأَخْدامجنِ  حعِ الْأَضْرَاس  الرَّأْسِ  عجوۀٌ لعی نَافه ینَینِ والْع و هجالْو [6] و  

و براي دندان درد مفید  کند یعنی حجامت اخدعین سر و صورت و دو چشم را سبک می

  است.

در عین حالیکه حجامت کاهل جایگزین حجامت اخدعین شده است، خود حجامت اخدعین 

  مفید است.

  براي افرادي که مبتال به سرخی چشم بر اثر فشار خون هستند، حجامت اخدعین مفید است.
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ولی بعد از جایگزینی براي مداومت است یعنی قبال حجامت عام قبال دو طرف گردن بود 

  سفارش جبرئیل، حجامت عام، حجامت کاهل شده است.

گویند سر من سنگین است، براي این افراد حجامت اخدعین مفید  کنند و می خیلی مراجعه می

  است.

  در رساله ذهبیه، آمده است:

ا نَابمبر نْ  وع دک  الْفَصرِ ذَلائ[7] س  

  یعنی چه بسا فصد (رگ زدن) جایگزین حجامت نقره و اخدعین باشد.

  حجامت ذقن (زیر چانه) 3,148

هاي دهان و دندان است. بهترین درمان آفت  حجامت ذقن فوائد زیادي دارد و براي بیماري

  ي لثه و دهان است. و آبسه دهان و لثه

  هاي حنجره و تیروئید هم بشود. بعید نیست که بیماري

  در روایت آمده است:

   مو قَد یحتَجم تَحت الذَّقَنِ لعلَاجِ الْقُلَاعِ فی الْفَمِ و فَساد اللِّثَۀِ و غَیرِ ذَلک منْ أَوجاعِ الْفَ

ي دهان و زبان و لثه و براي خرابی لثه و غیر این  آبسهیعنی گاهی زیر چانه براي جوش یا 

  شود. هاي دهان حجامت می ها از دردها و بیماري بیماري
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هاي دهان مفید است و شاید دهان شامل حلق نشود ولی  حجامت زیر چانه براي کل بیماري

ابت هاي حلق و تیروئید هم باشد. این مسئله با تجربه ث ما امیدواریم که شامل بیماري

  شود. می

  شود ولی حجامت زیر چانه درمان آفت است. درمان آفت دهان به راحتی انجام نمی

بعید نیست که حجامت زیر چانه براي لکنت زبان و سوزش زبان و کلفتی و سنگینی زبان 

  شود. هم مفید باشد زیرا دهان شامل زبان هم می

فرماید زیر چانه  د، روایات میشود زیر زبان باید فصد بشو این که در طب سنتی گفته می

  باید حجامت بشود.

  گیرد. حجامت بدون بادکش صورت نمی

  حجامت کاهل (بین دو کتف) 4,148

  عرض شد حجامت کاهل، حجامت عمومی است.

  در روایت آمده است:

تَع و كارتَب نِ اللَّهیلُ ع عرَئبج ینِ فَأَتَاهعی الْأَخْدف تَجِمۀِ کَانَ النَّبِی ص یحامجالَى بِح

  [8] الْکَاهل

داد و جبرئیل از جانب خداوند به حجامت بین دو  یعنی پیامبر (ص) حجامت گردن انجام می

  ل شد.کتف ناز
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معناي این روایت این است که پیامبر (ص) پشت سر هم و مداوم حجامت اخدعین را انجام 

  داد. می

شود گویا حجامت کاهل از جهت عام بودن جایگزین حجامت  از این روایت استفاده می

اخدعین است نه این که در اصل حجامت جایگزین باشد. بنابراین حجامت اخدعین نسخ 

  نشده است.

تواند جایگزین حجامت اخدعین باشد بنابراین فصد  له ذهبیه خواندیم که فصد میدر رسا

تواند جایگزین حجامت کاهل باشد و حجامت کاهل نیز جایگزین حجامت اخدعین  می

  باشد.

  کنند ولی باالي چهل سال باید حجامت کنند. زیر چهل سال فصد می

نشده است، مراد از آن حجامت شود حجامت تبیغ که موضعی براي آن مشخص  معلوم می

  کاهل (بین دو کتف) است.

شاید از این روایت استفاده بشود که روایاتی که مطلق هستند از جهت مکان حجامت، 

  کند. انصراف به حجامت کاهل پیدا می

  در روایت آمده است:

سمى واحدةً النَّافعۀَ و الْأُخْرَى الْمغیثَۀَ و  کَتفَیه و فی قَفَاه ثَلَاثاً  و بینَ  رأْسه  احتَجم النَّبِی ص فی

  [9]الثَّالثَۀَ الْمنْقذَةَ

قفا حجامت کرد یکی را نافعه و یکی را مغیثه  یعنی پیامبر (ص) در سر و بین دو کتف و در

  و دیگري را منقذه نامید.
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  شود. بنابراین حجامت کاهل، مغیثه یعنی فریاد رس نامیده می

  ولی در روایت ابن سابور آمده است:

متَقَدا الْمیهمی الرَّأْسِ یسا فنْهةٌ مداحو بِثَلَاث تَجِمص یح ولُ اللَّهسفَینِ کَانَ رینَ الْکَتةٌ بداحو ۀَ و

  [10]یسمیها النَّافعۀَ و واحدةٌ بینَ الْورِکَینِ یسمیها الْمعینَۀ

داد یکی حجامت در سر که متقدمه نامید و دیگري  یعنی پیامبر (ص) سه حجامت انجام می

  بین دو کتف که نافعه نامید و دیگري هم حجامت ساکرال که کمک دهنده نامید.

  در این روایت حجامت کاهل، نافعه یعنی نفع رساننده نامیده شده است.

است که حجامت مهمی است و همان  در اسم حجامت بین دوکتف اختالف است و مهم این

  حجامت عام است.

  در روایت دیگر آمده است:

فَینِ تَنْفَعینَ الْکَتب ی تُوضَعنَ  الَّتة  الْخَفَقَانِ  مرَارالْح و لَاءتامال عي یکُونُ م[11]الَّذ  

هاي خونی است  یعنی حجامت بین دو کتف براي تپش قلبی که به سبب پر شدن معده یا رگ

  مفید است.

  حجامت ساقین 5,148

هاي العالج است و براي  حجامت ساقین بسیار مفید است و درمان بسیاري از بیماري

  کند. هاي مزمن رحم و کلیه را درمان می بیماريآقایان و بانوان مفید است زیرا 
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  در روایت آمده است:

  لطَّمثَو الَّتی تُوضَع علَى الساقَینِ قَد ینْقُص منَ الامتلَاء فی الْکُلَى و الْمثَانَۀِ و الْأَرحامِ و یدر ا

ها الْعشْوةُ الشَّدیدةُ إِلَّا أَنَّها نَافعۀٌ لذَوِي الْبثُورِ و غَیرَ أَنَّها منْهکَۀٌ للْجسد و قَد تَعرِض منْ

  [12] الدمامیل

هاي مزمن در  ها و بیماري دهد و براي درد ییعنی حجامت ساقین گاهی پر خونی را کاهش م

کند ولی  شود یا قاعدگی را زیاد می ها مفید است و سبب قاعده شدن می کلیه و مثانه و رحم

شود ولی براي برطرف کردن جوش  آورد و گاهی منجر به غش کردن شدید می ضعف می

  بدن مفید است.

ها در مقابل پر بودن  بیشتر پر خونی رگ» ءامتال«شود مراد از کلمه  از این روایت استفاده می

  باشد. معده می

افرادي که دیالیزي هستند عالوه بر داروي مسخن و مرکب چهار، حجامت ساق پا واقعا 

  موثر است.

  همین االن یکی گفت حجامت ساق پا انجام دادیم و کلیه به کار افتاده است.

  نه را درمان کند.حجامت ساق پا شاید سرطان مثانه و کیست کلیه و مثا

کیست رحم، فیوم و میوم و چسبندگی رحم و زخامت جداره رحم و شاید حتی کیست 

تواند بر  هاي تخم دان به وسیله حجامت ساق پا، می خارج رحم و سرطان رحم و بیماري

  شود. طرف بشود. کلمه رحم در روایات شامل تخم دان هم می
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بعد از مالیدن حنا به سر و استفاده از قاعده آور و هایی که مبتال به قطع قاعدگی هستند  خانم

  باه زنان و محرك تخم دان، حجامت ساق پا انجام دهند.

ي یک لکه است و حجامت ساق پا خون  گویند که قاعدگی ما به اندازه هایی می خانم

  کند. قاعدگی را زیاد می

یعنی شیر در پستان » الثديدر «شود  شود گفته می وقتی شیر به پستان حیوانات سرازیر می

سرازیر شد. بنابراین حجامت ساق پا سبب سرازیر شدن خون در رحم و خارج بدن 

  شود. می

کنیم و  ي خون تجویز می براي افرادي که جوش در بدن دارند، حجامت کاهل و صاف کننده

  اگر خوب نشد، حجامت ساق پا باید انجام بدهد.

صاف کننده مشکل جوش را بر طرف کنیم زیرا حجامت کنیم با حجامت کاهل و  ما سعی می

  ساق پا عوارض دارد.

  شود. هر دو ساق پا در یک جلسه حجامت می

  دانند که حجامت ساق پا فوائد زیادي دارد. افرادي که مشغول درمان هستند می

حجامت ساق پا براي دستگاه تناسلی مرد مانند پروستات و مشکالت بیضه مانند ورم و 

  ل مفید است.واریکوس

  براي صدفی حجامت مچ پا مفید است.
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حجامت ساق پا در خیلی از موارد، جایگزین عمل جراحی است زیرا درمان مشکالت رحم 

  آورند. خیلی سخت است و امروزه رحم را در می

هایی که قاعدگی زیادي دارند ممکن است ضعف شدید پیدا  افراد صفراوي هستند و خانم

  کنند.

  قینمکان حجامت سا 1,5,148

دهند و این خیلی مناسب نیست زیرا  در طب سنتی حجامت ساقین را در پشت پا انجام می

  خورد. شوند و زخم خیلی دیر جوش می در هنگام راه رفتن عضالت باز و بسته می

اي تا به رباط آسیبی نرسد و تیغ باید به  بهترین جاي حجامت ساقین، زیر زانو با یک فاصله

  خم زود تر بهبود یابد.شکل عمودي بخورد تا ز

  طبابت حضوري 6,148

  بیمار اول 1,6,148

ي مغز، زیر مخچه قرار دارد، توموري  در محل عصب شنوایی گوش راست که در ساقه

ظاهرا خوش خیم تشکلیل شده است و شنوایی بسیار کم شده است و اخیرا گوش چپ هم 

ت دست چپ خوابم دو انگش درد دارد و بعضا سر درد هم دارم. موقعی که به سمت چپ می

  شود. بی حس می

هاي گوش آورده است و  ي مغز اصال بدخیم نیست ولی فشار روي عصب هاي ساقه تومور

  شود و درد و صداي سوت هم دارد. منجر به ناشنوایی می
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تومورهاي مغز چه بدخیم و چه خوش خیم، و چه در ساقه مغز باشد و چه در غذه هیپوفیز، 

  دهد. واب درمانی خیلی سریع میاستفاده از قطره مرزنجوش جامع ج

افرادي که تومور مغز دارند ممکن است سر یک ساعت بینایی را از دست بدهد یا تشنج 

  دهد. بگیرد، و قطره مرزنجوش جامع سریع جواب درمانی می

کنیم با دو یا سه داروي جامع است و یک جامع کافی نیست که  اي که ما درست می قطره

شود آب در مغز و خلط در مغز تخلیه بشود به طوري  د که باعث میباید در بینی ریخته بشو

  شود که حداقل غده کمی جمع بشود. که شاید نیم کیلو خلط از مغز خارج بشود و باعث می

  این قطره باید چند روزي مصرف بشود.

  ها است به مقدار سه عدد. داروي ثفا نیز داروي کل ورم

  داروي سلعه به مقدار سه عدد.

  عدد داروي پیامبر (ص) .هفت 

  دستور و دعاي ورم

  داروي جامع با آب مرزنجوش به مقدار پنج عدد

  داروي قرص خون براي تقویت به مقدار پنج عدد.
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  بیمار دوم 2,6,148

دختر دو ساله در کلیه سمت چپ، نزدیک مجاري ادرار یک سانت سنگ دارد و مثانه 

دهد و همیشه ادرار عفونی است  می عصبی است و رفلکس ادرار دارد و ادرار را به باال پس

  کند و به مدت یک ماه مرکب سه مصرف کرده است. هاي قوي مصرف می و آنتی بیوتیک

  سنگ داخل خود کلیه است.

  داروي جامع امام رضا (ع) با آب ترب و آب سداب، دو عدد.

  بیمار سوم 3,6,148

است ولی  مادري یازده هفته باردار است و جنین زنده و متحرك و ضربان قلبی منظم

ها و  هاي جمجمه قابل مشاهده نبوده است و ارتفاع گردن کوتاه است و عرض مهره استخوان

هاي صورت با اندازه کوچک تر تشکیل  ستون فقرات بیش از حد انتظار است و استخوان

  هاي بینی مشخص نگردیده است و دکتر گفته است که باید سقط شود. شده است و استخوان

کرده است. ولی عاجال داروي  ه خانم باید سویق گندم و جو مصرف میقانون این است ک

استخوان ساز سه عدد و سویق گندم و جو حتما استفاده کند و شاید هم سویق سنجد نیاز 

  شود. داشته باشد و قرص خون دو عدد مصرف کند که خیلی زود بر طرف می

  تواند انجام بدهد. میاگر بر طرف شد که خیلی خوب ولی اگر بر طرف نشد هر کاري 

  
  . 247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [1]
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، ط 6ح، 60، أبواب تروك االحرام، ب514، ص12وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج [2]

  آل البیت. 

  . 485، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [3]

  . 318، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [4]

  . 58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [5]

  . 318، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [6]

  . 56طب الرضا، امام رضا ع، ص [7]

  . 58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

  . 247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [9]

  . 57طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [10]

  . 56طب الرضا، امام رضا ع، ص [11]

  . 56طب الرضا، امام رضا ع، ص [12]

   



1213 

 

 درمان –کف پا)  حجامت – قدمین حجامت – ورکین حجامتها ( حجامتادامه بحث  149

 95/08/03حجامت با خاصهاي  بیماري

  ورکین حجامت 1,149

  ورکین، ساکرال است. حجامتاصطالح امروزي براي 

، روایات مختلف حجامتداد. در یکی از سه  انجام می حجامتخواندیم که پیامبر (ص) سه 

  گوید. قفا می حجامتورکین، و دیگري  حجامتفرماید  است. یک روایت می

  ورکین یکی باشد. حجامتقفا و  حجامتاحتمال دادیم که 

ورکین تفاوت داشته باشد نیز مشکلی ندارد زیرا هر دو مثبتات  حجامتقفا با  حجامتاگر 

ورکین را ثابت  حجامتکند و دیگري  قفا را ثابت می حجامتروایت  هستند. یعنی یک

  کند. می

ورکین به نام مغیثه به  حجامتها اسم قرار داده است.  حجامتپیامبر (ص) براي هر یک از 

  معناي کمک کننده است.

  ورکین در روایات ذکر نشده است. حجامتخصوصیت 

 حجامتبراي اعضاي باالي محل  متحجااین است که  حجامتقانون طب اسالمی درباره 

هاي برابر اصال تاثیر نداشته  هاي پائین تر از محل یا براي محل مفید است و شاید براي محل

  باشد.

  که مستقیما روي عضو انجام بشود نداریم. شاید این مسئله در طب سنتی باشد. حجامتی



1214 

 

  است که پائین تر از آن محل قرار دارد. حجامتیدرمان اعضاء با 

کمر براي  حجامتها و رحم و دستگاه تناسلی مفید است.  ساق پا براي کلیه حجامتمثال 

  مچ پا براي کبد مفید است. حجامتسر و چشم مفید است و خواهیم خواند که 

سر، براي  حجامتسر استثناء است که براي کل بدن مفید است ولی نوعا غیر از  حجامت

  اعضاي باالتر مفید است.

  ها و معده مفید باشد. ورکین براي کمر درد و شش حجامتبنابراین شاید 

ورکین  حجامتساق پا و کلیه و رحم محاسبه شود، در  حجامتي بین محل  اگر فاصله

  ها و معده و قلب و ریه مفید است. شاید بگوییم که براي شش

  در روایت آمده است:

، [9]: واحدة فی الرأس، یسمیها المنقذة ثالثا یحتجمکان رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله 

  [1]وواحدة فی الکتفین یسمیها النافعۀ، وواحدة بین الورکین یسمیها المغیثۀ

نامید و یکی در  داد یکی در سر که نجات دهنده می انجام می حجامتیعنی پیامبر (ص) سه 

  نامید. نامید و یکی مابین دو لگن که به کمک کننده می بین دو کتف که نفع رساننده می

 آمده» قفا«کلمه » ورکین«کند ولی به جاي کلمه  عین همین روایت را شیخ صدوق نقل می

آید یعنی بگوییم قفا همان ورکین است و  است. احتماالتی که قبال مطرح کردیم، اینجا می

  ورکین خواهیم داشت. حجامتاحتمال دارد که قفا غیر از ورکین باشد که یک روایت براي 
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 حجامتورکین را ذکر نکرده است و فقط پیامبر (ص) فرمود  حجامتي  روایات فائده

بعید نیست که براي کمر مفید باشد و براي ایستادن و نشستن ورکین کمک کننده است و 

  کمک کند.

ورکین کمک کننده است، کمر را تقویت  حجامتشاید از روایات استفاده بشود که چون اسم 

  کند. کند زیرا اگر چیزي بخواهد کمک انسان بکند، کمر او را تقویت می می

  قدمین حجامت 2,149

ورکین، روایات متعددي دارد و سفارش شده است و  حجامتمچ پا، بر خالف  حجامت

  فوائد مهمی براي آن ذکر شده است.

  فائده حجامت قدمین 1,2,149

 حجامتکبد،  حجامتشود که  قدمین براي کبد مفید است. از روایات استفاده می حجامت

  مچ پا است.

  مچ پا براي خارش و گري مفید است. گري از بخار کبد است. حجامتفرماید  روایات می

ي اول  شود زیرا در مرحله مچ پا، بخار کبد خارج می حجامتعمال مشاهده شده است که با 

شود. بنابراین براي خارشی که منشا آن کبد  شود و پس از آن خون خارج می کف خارج می

  است مفید است.

  شود. د زیرا این بیماري بین خارش و گري محسوب میشاید پسوریازیس را نیز درمان کن
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گري به معناي ریختن موهاي قسمتی از بدن به همراه تیرگی و خارش است. گري در 

  اشتراك دارد.» پسوریازیس«خارش و ریزش پوست با 

  شود خارش، یک بیماري سخت است. معلوم می

روایات بیشتر اطالق استفاده  فرماید مراد از خارش، گري است. ولی از در روایت دیگري می

  شود و مهم این است که انسان مبتال به خارش باشد. می

  در روایت آمده است:

شَکَا إِلَیه لٌ  أَنَّهجکَّۀَ فَقَالَ   رالْحتَجِماح  رْقُوبِ وینَ الْعا بیمیعاً فملَینِ جی الرِّجف رَّاتثَلَاثَ م

فی أَحد عقبیک أَو منَ  احتَجِمفَفَعلَ الرَّجلُ ذَلک فَذَهب عنْه و شَکَا إِلَیه آخَرُ فَقَالَ   الْکَعبِ

رَأُ إِنْ شَاءتَب رَّاتیعاً ثَلَاثَ مملَینِ ج[2] اللَّه الرِّج  

یعنی مردي به امام صادق (ع) از خارش شکایت کرد فرمود سه مرتبه در هر دو پا با هم 

بین تاندون پا و کعب و آن مرد انجام داد و مشکل خارش از او بر طرف  کن در ما حجامت

شد و شخص دیگري از همین بیماري شکایت کرد و فرمود در یکی از دو عقب (پاشنه پا) 

  کن. حجامتیا در هر دو پا باهم سه مرتبه 

رتبه شود که مراد از خارش، خارش شدید است زیرا نیاز به سه م از این روایت استفاده می

  شود. می حجامتاز هر دو پا دارد که جمعا شش  حجامت

شود. درباره حد سارق در روایات  عقب به معناي قسمتی است که پاشنه محسوب می

شود و پاشنه را رها  شود و یک مقداري از ساق پا قطع می فرماید پاي سارق قطع می می

  کنند تا بتواند روي آن راه برود. می
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  کند. حجامتي یک پا و یا در هر دو پا  یا در پاشنه فرماید این روایت می

را انجام داد ولی در روایت اول  حجامتتوان در هر جاي پا  این روایت اطالق دارد و می

  فرمود که بین تاندون و کعب باشد.

  در روایت دیگر آمده است:

کَّۀَ فَقَالَ لَهع الْح اللَّه دبلًا شَکَا إِلَى أَبِی عجرْقَ  أَنَّ رالْع تدفَقَالَ فَص مفَقَالَ نَع اءوالد تشَرِب

ثَلَاثَ مرَّات فی الرِّجلَینِ جمیعاً فیما بینَ الْعرْقُوبِ و الْکَعبِ  احتَجِمفَقَالَ نَعم فَلَم أَنْتَفع بِه فَقَالَ 

  [3] فَفَعلَ فَذَهب عنْه

یعنی مردي به امام صادق (ع) از خارش شکایت کرد امام فرمود آیا دارو خوردي؟ عرض 

اشت فرمود سه مرتبه در هر دو اي ند کرد بله فرمود فصد کرده اي؟ عرض کرد بله ولی فائده

  کن. حجامتپا مابین تاندون و کعب 

بهتر از فصد است  حجامتشود که حداقل براي خارش، سه بار  از این روایت استفاده می

  اي نداشته است. زیرا براي آن شخص، فصد فائده

ا نَابمبد  از روایتی که فرمود رباالتر از فصد است و  حجامتشود که  استفاده می [4]الْفَص

خون آلوده خارج  جامتحکنند و طبیعی است زیرا در  تاکید می حجامتبیشتر روایات روي 

  شود. شود ولی در فصد خون سالم خارج می می

بیشتر روایات طبی براي امام رضا (ع) است و ایشان در خراسان بوده است و کتاب طب 

االئمه به منظر امام هادي (ع) یا امام عسکري (ع) رسیده است و ایشان در سامرا بوده است 

  ي حجاز ندارد. و اختصاصی به منطقه و بیشتر روایات در سامراء و خراسان است
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ي حجاز  ي حجاز باشد باید بگوییم نماز هم براي منطقه اگر بگوییم روایات طبی براي منطقه

  ي حجاز است. است! بنابراین اشتباه است که بگوییم روایات طبی مربوط به منطقه

اگزما و  مچ پا براي گري هم مفید است که شامل حجامتدر روایت دیگر آمده است که 

  شود: پسوریازیس هم می

فَقَالَ إِنَّ الْجرَب منْ بخَارِ الْکَبِد   و شَکَا بعضُهم إِلَى أَبِی الْحسنِ ع کَثْرَةَ ما یصیبه منَ الْجرَبِ

  الْحلْوِ علَى ماء الکَشْک فَاذْهب و افْتَصد منْ قَدمک الْیمنَى و الْزَم أَخْذَ درهمینِ منْ دهنِ اللَّوزِ

  [5] و اتَّقِ الْحیتَانَ و الْخَلَّ فَفَعلَ ذَلک فَبرَأَ بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى

یعنی بعض اصحاب به امام کاظم (ع) از گري شکایت کردند فرمود گري از بخار کبد است 

  پس برو و از پاي راست فصد کن

هاي همراه خارش است مانند گري و پسوریازیس و اگزما نیازمند  بنابراین درمان بیماري

  است. حجامتفصد و 

آید. قبول نداریم که علت گرمی  کبد به وجود میعلت بخار کبد، خللی است که در کارکرد 

  کبد باشد.

  معناي کعب 2,2,149

بین فقهاي ما و بین علماء عامه در معناي کعب اختالف دارند. بیشتر علماء اعتقاد دارند که 

برآمدگی روي پا کعب است. احتمال دیگر این است که کعب به معناي مفصل است. مفصلی 

دارد. در آنجا استخوان کوچکی قرار دارد و سر آن استخوان با که بین ساق پا و مچ پا قرار 

  دست قابل لمس است و حالت خمیدگی دارد.
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  کرده اند. کودکان با استخوان کعبی که در مفصل حیوانات مثل گوسفند است بازي می

  عالمه حلی احتمال دوم را قبول کرده است و فرموده مسح پا باید تا مفصل پا باشد.

ند کعب مانند کعب نی است و دو استخوان برجسته دو طرف پا است. و پا را تا گوی عامه می

  شویند. همان دو استخوان برجسته اطراف پا می

بیشتر علماء شیعه قائل هستند که کعب برجستگی روي پا است و چون شبیه سینه دخترها 

  یند.گو گویند. به دختران دم بلوغ کاعب می در ابتداي بلوغ هست به آن کعب می

  معناي عرقوب 3,2,149

شود. اگر  شود که در پشت پا است و سبب استوار شدن پا می بیشتر به تاندونی اطالق می

گویند  رود. به همین جهت در مورد شتر می تاندون قطع بشود توانایی راه رفتن از بین می

  یعنی تاندوم پاي شتر را قطع کردم و شتر زمینگیر شده است.» عرقبت الناقه«

تواند سمت راست یا  رت فاصله زیاد است و مابین وسط قدم تا تاندوم است و میدر این صو

  سمت چپ قدم باشد.

آید. در این  بعض علماء قائل هستند که عرقوب تاندوم جلوي ساق پا است و تا مچ پا می

  ما بین ساق و وسط پا است. حجامتصورت 

  فرماید: داریم که می حجامتما قانونی در 

  [6] إِنَّما یؤْخَذُ دمها منْ صغَارِ الْعرُوق مۀَالْحجاأَنَّ 

  د.باش ها می هاي کوچک و مویرگ از رگ حجامتیعنی خون 
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هاي  بنابراین باید جائی را پیدا کنیم که رگ بزرگ نداشته باشد. سمت چپ پاي راست رگ

ي گوشتی و مویرگی وجود دارد هرچند روایت  بزرگ وجود دارد ولی در سمت راست منطقه

  از جهت سمت راست و چپ مطلق است.

جوري باشد که نزدیک به وسط پا باشد و به احتمال دوم که مابین ساق پا  حجامتتوان  می

  و کعب است، عمل شده باشد.

در  حجامتقدمین باشد و ما تجربه کرده ایم که با  حجامتشاید این مکان بهترین جا براي 

  شود. این نقطه کف خارج می

ده عدد مرکب یک مصرف کنیم که دواز ما به افرادي که مثال پسوریازیس دارند سفارش می

  قدمین هم انجام بدهند تا بخار کبد از این طریق خارج بشود. حجامتکنند ولی باید 

  فصد در جائی است که رگ بزرگ وجود داشته باشد.

  زیر پا حجامت 3,149

  کف پا آمده است: حجامتدر مورد 

  [7] منْ وجعٍ أَصابه  رِجله  فی باطنِ احتَجمأَنَّ النَّبِی ص 

  کرد به جهت دردي که به او رسیده بود. حجامتیعنی پیامبر (ص) در کف پا 

کف پا براي درد مفید است. امکان دارد بگوییم براي درد پا مفید است زیرا  حجامتبنابراین 

  شاید ضمیر به رجل برگردد.

  کف پا براي خار پاشنه و زانو درد و درد ساق پا مفید باشد. حجامتشاید 
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  کف پا بیشتر در گودي کف پا است. حجامتموضع 

توقیفی نیست زیرا در  حجامتمواضع شود. البته  درمان می حجامتها با  یک سري بیماري

شود با تجربه ثابت شود که  کنید. بنابراین می حجامتروایات به طور مطلق آمده است که 

  مواضع مختلف چه آثاري دارند. حجامت

این است که رگ بزرگ وجود نداشته باشد و همچنین نباید جائی  حجامتشرط موضع 

  باشد که دیده بشود.

کنند و این اشتباه است زیرا  می حجامتنی براي درمان سینوزیت بینم که در پیشا برخی را می

  در جائی باشد که چهره را زشت کند. حجامتدر روایات آمده است که نباید 

بین دو کتف انجام شد شاید به جهت معلوم  حجامتدو طرف گردن به  حجامتعدولی که از 

  گردن بود. حجامتبودن 

 هاي خاص با حجامت درمان بیماري 4,149

  ان تبدرم 1,4,149

  در روایت آمده است:

 لَامالس لَیهى عوسنِ مسا الْحأَب أَیترمتَجاح وممحم وه و اءبِعالْأَر مى،  یومالْح تَتْرُکْه فَلَم ،

متَجى فَاحمالْح ۀِ فَتَرَکَتْهعمالْج م[8] یو  

کرد در حالیکه تب داشت و تب  حجامتیعنی امام کاظم (ع) را دیدم که در روز چهارشنبه 

 کرد و تب او برطرف شد. حجامته نیز او را رها نکرد و روز جمع
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  ضعف عقل 2,4,149

  در روایت آمده است:

  [9] و تَشُد الْعقْل  الْبدنَ  تُصح الْحجامۀُ

  کند. کند و عقل و قدرت درك را زیاد می بدن را سالم می حجامتیعنی 

  درمان فراموشی 3,4,149

  در روایت آمده است:

  [10]و تَزِید الْحافظَ حفْظا  تَزِید الْعقْلَ الْحجامۀُ

  کند. کند و حافظه را شدیدا زیاد می عقل را زیاد می حجامتیعنی 

  درمان تاري دید 4,4,149

  در روایت آمده است:

معن   یدۀُالْعامجاء الْحبِالد بتَذْه رَ وصلُو الْبةَ تَجادی الْعن[11]یع  

کند و  است و بینایی را تقویت می حجامتدت یعنی بهترین عا حجامتیعنی بهترین عید 

  کند. بیماري را بر طرف می

  درمان دندان درد 5,4,149

  در روایت آمده است:
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قُلْت ا لَکفَقَالَ م هی أَتَأَولِ ع فَرَآننِ الْأَوسأَبِی الْح نْدع ی  کُنْترْسفَقَالَ لَوِ   ضتمتَجاح  

تمتَجفَاح لَمکَنَ فَأَعبِشَیفَس ى النَّاساوا تَدی مفَقَالَ ل لٍ تُهسۀِ عزْعم مٍ أَمۀِ دصنْ مخَیرٍ م ء  

  [12] قَالَ قُلْت جعلْت فداك ما الْمزْعۀُ عسلٍ [عسلًا] قَالَ لَعقَۀُ عسل

کشم فرمود چه مشکلی داري؟  کنم و درد می یعنی نزد امام کاظم (ع) بودم مرا دید که ناله می

کردم و درد دندان ساکن شد و به امام (ع)  حجامتکن و  حجامتعرض کردم دندانم فرمود 

  کنند. دادم و فرمود مردم با چیزي بهتر از کشیدن خون و لقمه عسل درمان نمی خبر

توان گفت  ي عقل و مشکالت دیگر است و می درمان تب و تقویت کننده حجامتبنابراین 

سر براي  حجامتفرمایند که  این خصوصیات را دارند ولی بعض روایات می حجامتیهر 

  کمر براي چشم و زیر چانه براي دندان بهتر است. حجامتحافظه و عقل بهتر باشند و 

  
  . 371، ص1حلیه االبرار، سید هاشم بحرانی، ج [1]

  . 77مکارم االخالق، طبرسی، ص [2]

  . 77مکارم االخالق، طبرسی، ص [3]

  . 56رضا، امام رضا ع، صطب ال [4]

  . 77مکارم االخالق، طبرسی، ص [5]

  . 55ضا ع، صطب الرضا، امام ر [6]

  . 77ص ،13مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج [7]

  . 302حمیري، ص قرب االسناد، [8]

  . 100صتحف العقول، ابن شعبه حرانی،  [9]

  . 76مکارم االخالق، طبرسی، ص [10]

   .247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [11]



1224 

 

  . 194، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [12]

 طبابت –و روزهاي هفته  حجامت –عادي یا پیشگیري)  حجامت( حجامتادامه بحث  150

  95/08/04شاگردان حضور در

درمانی  حجامتتبیغ و  حجامتسه نوع است.  حجامتعرض شد که  حجامتدر اول بحث 

  است. حجامتعادي یا پیشگیري سه نوع  حجامتیا مواضع و 

  عادي یا پیشگیري متحجا 1,150

ها است. در روایات قرائنی وجود دارد که این  پیشگیري براي جلوگیري از بیماري حجامت

  درمانی نیست. حجامتپیشگیري از بیماري است و  حجامت، حجامت

  فرماید: در روایت می

الثَّلَاثَاء لسبع عشْرَةَ أَو تسع عشْرَةَ أَو لإِحدى و عشْرِینَ منَ الشَّهرِ کَانَت لَه   یوم  احتَجممنِ 

 عِ الرَّأْسِ وجنْ وم فَاءش کى ذَلوا سمل کَانَت ا ونَۀِ کُلِّهالس اءونْ أَدم اءنْ کُلِّ دم فَاءش

  [1]لْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَصِالْأَضْرَاسِ و ا

 حجامتماه باشد، اي که هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکم از  یعنی کسی که روز سه شنبه

در روزهاي دیگر براي سردرد و  حجامتهاي سال است ولی  کند، درمان از تمام بیماري

  دندان درد و دیوانگی و جذام و برص درمان است.

هاي سال آینده مراد است بنابراین  شود که بیماري از قرائن موجود در این روایت استفاده می

  ي پیشگیري مطرح است. مسئله
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روز سه شنبه خیلی مناسب نیست ولی اگر مصادف با هفدهم یا نوزدهم و یا در  حجامت

  بیست و یکم ماه باشد، استثناء شده است.

  فصد مشکلی ندارد غیر از دو ماهی که در آن دو ماه از فصد نهی شده است.

  فرماید: در روایت دیگر می

الْأُخْرَى فَسأَلْت سیدي ما الْواهنَۀُ  الْحجامۀِالْواهنَۀَ إِلَى   منْ دمه أَمنَ محجمۀٍ  منْ نَظَرَ إِلَى أَولِ

  [2]فَقَالَ وجع الْعنُقِ

 حجامت، نگاه کند، تا حجامتشود در  یعنی کسی که عمدا به خون اولی که از او گرفته می

  شود پرسیدم واهنه چیست؟ فرمود گردن درد است. ایمن می» واهنه«بعدي از 

نگاه کردن به خون شوند و عالج این بیماري  امروزه مردم به گردن درد خیلی مبتال می

  در ابتداي آن است. تحجام

  ظاهر روایت پیشگیري از گردن درد است ولی بعید نیست که درمان گردن درد هم باشد.

کند و باعث  هاي محل را تخلیه می عام، اگر اصولی باشد، لخته حجامتبه خصوص  حجامت

هاي گردن را ترمیم  شود تا خون رسانی به گردن به شکل طبیعی تامین بشود و آسیب می

  .کند می

احتمال درمان مشکالت مانند دیسک گردن هم وجود دارد ولی گفتیم ظاهر روایت در مورد 

  پیشگیري است.
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احتمال اول این است که نگاه کردن نقش در پیشگیري داشته باشد که در این صورت سوال 

  شود که نگاه کردن چه خصوصیتی دارد؟ می

» کثیر الرماد«کردن باشد مانند  حجامتاحتمال دوم این است که نگاه کردن، کنایه از 

(خاکسترش زیاد است) کنایه از سخاوت شخص است. زیرا خاکستر در سخاوت نقشی 

  شود کسی سخاوت داشته باشد ولی از چوب استفاده نکند. ندارد. می

  هم نگاه بشود. حجامتگوییم احتیاطا به خون  بیشتر احتمال دوم مورد تایید است ولی می

شود و باید بررسی بشود که نگاه کردن چه آثاري در درمان  هم نفی نمیالبته احتمال اول 

گفتند که روي آب بخوانید و بخورید،  دارد و مکانیزم درمانی آن چیست؟ یک روزي می

  بعدها شخصی از ژاپن اثبات کرد صحبت کردن با آب روي ملکول آب تاثیر گذار است.

  فرماید: در روایت دیگر می

  [3] الْأُخْرَى الْحجامۀِدمه أَمنَ منَ الرَّمد إِلَى  محجمۀِ  نَظَرَ إِلَى أَولِفَ احتَجممنِ 

در ابتداء آن نگاه کند از التهاب چشم تا  حجامتکند بعد به خون  حجامتیعنی کسی که 

  دي در امان است.بع حجامت

کند. نگاه مربوط به چشم  آمده است احتمال اول را تایید می» فاء«در این روایت چون کلمه 

است و معقول است که نگاه کردن از التهاب چشم جلوگیري کند و در روایات مشابهات 

هاي دور که موجب تقویت چشم  زیادي است مانند نگاه کردن به سبزه و آب روان و راه

  .شود می
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ها که با نگاه  آورد. مانند صفراوي نگاه کردن به خون فعل و انفعاالتی در بدن به وجود می

ي تاثیر نگاه در  گیرند. و باید منتظر باشیم که بشر به مسئله کردن به خون حالت غش می

  درمان دست پیدا کند.

به  امحجتوان خون توسط  عام شخص برگردد و نگاه کند و می حجامتالزم نیست که در 

  شخص نشان داده بشود.

  در روایت دیگر آمده است:

لَیکُمع هأْسإِلَى ر هبِید أَشَار و   لَۀِ والْأَک رَصِ والْب ذَامِ والْج نُونِ ونَ الْجم ا تَنْفَعیثَۀِ فَإِنَّهغبِالْم

  [4] وجعِ الْأَضْرَاس

سر زیرا براي  حجامتیعنی پیامبر (ص) با دست به سر خود اشاره کرد و فرمود بر شما باد 

  جنون و جذام و برص و خوره و دندان درد مفید است.

  کرد. حجامتکنند بلکه براي پیشگیري از جنون باید  حجامتها  یوانهمراد این نیست که د

» قانقاریا»کند که امروزه با نام  جذام روند کندي دارد ولی آکله به سرعت پیشرفت می

  شود و اگر ظرف مدت یک ساعت قطع نشود باید کل پا قطع بشود. معروف است. پا سیاه می

  توان از هم جدا کرد ولی ما هر دو را یک قسم قرار دادیم. عادي و پیشگیري را می حجامت

افتد  عادي در روایات به نام عید تعبیر شده است. عید در سال یک بار اتفاق می حجامتاز 

  کند و زمان مشخصی هم باید داشته باشد. و در هر سال عود می
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ار و حکم عید را دارد و عید واقعی نیست اطالق عید به جمعه از باب حکومت است یعنی آث

شود  در حالیکه خادم عالم نیست بلکه حکم عالم بر آن بار می» خادم العالم عالم«مانند 

  یعنی به احترام عالم به خادم او نیز باید احترام گذاشته شود.

  در روایت آمده است:

 یدع یدالْع معۀِنامجلُ الْحةَ تَجادی الْعناءیعبِالد بتَذْه رَ وص[5]و الْب  

دهد و  ی، عید به معناي عادت است، چشم را جال محجامتیعنی چه خوب عیدي است 

  کند. بیماري را بر طرف می

  کند. حجامتعادت این باشد که سالی یک بار 

  پیشگیري قرار داد. حجامتعادي را یک قسم جداي از  حجامتتوان  می

به معناي این است که هر سال براي ما عید باشد. حتی عید نوروز یا عید » تکون لنا عیدا»

  افتد. یکبار اتفاق میکریسمیس با اینکه سنت بشري است، سالی 

ها سالی یکبار  رساند که مانند باقی عید ي پیامبر (ص) از کلمه عید این معنا را می استفاده

که برسد انسان باید احساس نیاز بکند  حجامتباید انجام بشود و عادت انسان باشد. زمان 

  اعتیاد پیدا کرده است. حجامتزیرا به 

ها بگوییم که قمه  دهد و هر چه به آن ها دست می د به آنزنند حالت اعتیا افرادي که قمه می

است،  حجامتنزن چون کار خیلی خوب نیست اثر گذار نیست زیرا به این کار که نوعی 

  اعتیاد پیدا کرده است.
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  به شخصی گفتم قمه نزن، گفت به من بگو نماز نخون ولی نگو قمه نزن!

  در روزهاي هفته حجامت 2,150

زمان و ساعت و روز دارد و باید رعایت  حجامتشود که  از مجموع روایات استفاده می

  مضر و حتی کشنده باشد. حجامتبشود و در صورت رعایت نکردن ممکن است 

  کردن در روز چهارشنبه و جمعه نهی شده است. حجامتروایاتی از 

شود تا  د خون قطع نمیبشو حجامتفرماید در روز سه شنبه ساعتی است که اگر  روایتی می

  اینکه شخص بمیرد.

فرماید روز شنبه  روایات تضارب و تناقض شدیدي در این مسئله دارند. مثال روایتی می

کنید. حتی روزهاي چهارشنبه و  حجامتفرماید روز شنبه  نکنید و روایت دیگر می حجامت

  جمعه نیز شامل این تضارب هستند.

  فهی زیادي دارد تا تناقضات حل بشود.این مسئله نیاز به کار اصولی و ق

درمانی است. در  حجامتتبیغ است و یک  حجامتها مختلف است. یک  حجامتانواع 

  تبیغ آمده است که نگاه به روز و ساعت نکنید. حجامت

  درمانی است. حجامتمواضع و  حجامتکه در آن زمان آمده است،  حجامتی

  روز شنبه حجامت 1,2,150

  متفاوت است.روایات در مورد روز شنبه 
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  در روایت آمده است:

 نْکُمنْ کَانَ متَجِماًمحم تَجِمفَلْیح  مت  یوب[6] الس  

  کند. حجامتکند در روز شنبه  حجامتخواهد  سی که مییعنی ک

  تبیغ روز و ساعت ندارد. حجامتتبیغ مراد نیست زیرا  حجامت

  در روایت دیگر آمده است:

لرَّأْسِ فی ا الْحجامۀُالْأَربِعاء أَو یوم السبت فَأَصابه وضَح فَلَا یلم إِلَّا نَفْسه و   یوم  احتَجم  منِ

ء فَإِذَا تَبیغَ الدم  و الْحقْنَۀِ و النُّورةِ و الْقَی الْحجامۀِشفَاء منْ کُلِّ داء و الداء [الدواء] فی أَربعۀٍ 

 کُمدی أَحفتَجِمی فَلْیحف  رِ اللَّهتَغْفلْیس ی ولْیقْرَأْ آیۀَ الْکُرْس لِّ اي الْأَیامِ کَانَ ولْیص لَّ وج زَّ وع

 لَو و رِقْهفَلْیه کُمدبِأَح میغَ الدفَإِذَا تَب یکُمادفَتُع وا الْأَیامادقَالَ لَا تُع لَى النَّبِی ص وع

  [7] بِمشْقَص

کند و مبتال به پیسی و سفیدي پوست بشود  حجامتیعنی کسی که روز چهارشنبه یا شنبه 

  کسی غیر از خود را مالمت نکند.

طب  شود که روایت اخیر، از روي تقیه است و دلیل آن روایت از قرائن و شواهد استفاده می

  االئمه است:

و یوم الْأَربِعاء و حدثْتُه بِالْحدیث   السبت  یوم الْحجامۀِسأَلَ طَلْحۀُ بنُ زید أَبا عبد اللَّه ع عنِ 

اللَّه ص إِذَا تَبیغَ  الَّذي تَرْوِیه الْعامۀُ عنْ رسولِ اللَّه ص و أَنْکَرُوه و قَالُوا الصحیح عنْ رسولِ

 مالد کُمدبِأَحتَجِمأْسا فَلْیحب ی یرَى بِهیتلِ بنْ أَهداً مأَح تملا عقَالَ م ثُم [8]لَا یقْتُلْه  
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روز شنبه و روز چهارشنبه پرسید و  حجامتیعنی طلحه بن زید از امام صادق در مورد 

کنند  در این دو روز را نفی می حجامتگوید براي او روایتی از عامه نقل کردم که  مفضل می

و اهل بیت (ع) آن را منکر شده اند و روایت صحیح از رسول خدا (ص) این است که اگر 

کند تا اینکه او را نکشد سپس گفت کسی از خاندان  حجامتخون یکی از شما سرکشی کرد 

  روز شنبه بداند. حجامتپیامبر (ص) را ندیدم که اشکالی در 

تبیغ  حجامتقدار شک وجود دارد. زیرا قسمت دوم روایت مربوط به در این روایت یک م

توان انجام داد، ولی  تبیغ زمان ندارد و هر زمان می حجامتشود زیرا قبول داریم که  می

  درمانی است. حجامتصحبت در مورد 

زیرا در  در روز شنبه خیلی مطلوب نیست حجامتشود که  از مجموع روایات استفاده می

  ر آمده است:روایت دیگ

  [9] یضْعف  قَالَ  السبت  یوم الْحجامۀِسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ 

  شود. روز شنبه سوال کردم فرمود موجب ضعف می حجامتیعنی از امام صادق (ع) در مورد 

  اي است که روایت قبلی را از آن نقل کردیم. این روایت از همان طلحه

شود.  روز شنبه استفاده می حجامتها عدم مطلوبیت  قرائن دیگر در روایات است که از آن

د که خون از اول هفته مثال از جمعه یا شنبه شروع به زیاد شدن شو از روایات استفاده می

کند و اوج غلبه خون در روز پنجشنبه است و در عصر پنجشنبه، مقدار خون از ترس  می

دهد که در  خونی نخواهد بود. این مطلب نشان می حجامتشود و در محل  قیامت کم می

  خیلی مطلوب نیست. حجامتروز شنبه 
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  است زیرا اوج پر خونی در روز سه شنبه است.» یوم الدم«روز سه شنبه، 

  روز یکشنبه حجامت 2,2,150

در این روز  حجامتفرماید  در روز یکشنبه هم روایات مختلف است. بعض از روایات می

  فرماید براي بعض افراد مناسب نیست. مناسب است ولی بعض روایات می

  در روایت آمده است:

 دمحنُ مفَرُ بعرَّ جمٍ کَانُوا مونَع بِقَوتَجِمیح   دیۀِ الْأَحشإِلَى ع وهأَخَّرْتُم لَو لَیکُما کَانَ عقَالَ م

  [10]فَکَانَ أَبرَأَ للداء

کردند فرمود چه اشکالی دارد که  می حجامتیعنی امام صادق (ع) از کنار قومی گذشت که 

  را در یکشنبه شب انجام دهید؟ زیرا براي درمان بیماري بهتر است. حجامت

  روز شنبه مطلوب است. حجامتشاید از این روایت استفاده شود که 

است یعنی در مورد به » قضیه فی واقعه«ایت از آن دسته روایاتی است که البته شاید این رو

خصوصی آمده است. شاید یکشنبه دوازدهم ماه بوده و مراد حضرت دوازدهم ماه بوده است 

  که اتفاقا با روز یکشنبه مقارن بوده است.

  در روایت دیگر آمده است:

  [11]عشیۀِ الْأَحد فَکَانَ یکُونُ أَنْزَلَ للداءما کَانَ علَیکُم لَو أَخَّرْتُموه إِلَى 

  کند. را بهتر بیماري را خارج میرا به یکشنبه شب موکول نکردید؟ زی حجامتیعنی چرا 
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انزل «احتمال دارد این روایت هم در مورد به خصوصی باشد و مراد وسط ماه باشد که 

  کند. کند و از بدن خارج می است یعنی وسط ماه خون را جمع می» للداء

 حجامتولی شاید به ذهن بیاید که روز یکشنبه مناسب باشد به خصوص نهی هم در مورد 

  شنبه وارد نشده است.در روز یک

روز یکشنبه آمده است این است که ائمه فرموده اند  حجامتاي که در مورد  نهایت نهی

  یکشنبه براي ما و دوشنبه براي شیعیان ما است.

وسط ماه مناسب باشد، وسط ما از دوازدهم تا بیست و یکم است، ولی چرا  حجامتاگر 

شود که خود یکشنبه نیز خصوصیتی  وم میکنید؟ معل حجامتامام (ع) فرمود یکشنبه شب 

  دارد.

  احتمال دیگر این است که مراد شب دوشنبه باشد.

  در روایت دیگر آمده است:

  [12]داء  کُلِ  یوم الْأَحد فیها شفَاء منْ الْحجامۀُ

  ها است. روز یکشنبه درمان تمام بیماري حجامتیعنی 

ها باشد زیرا در روایت  ي بیماري روز یکشنبه براي ائمه درمان همه حجامتاحتمال دارد که 

  مرسله آمده است:

  [13] موالینَا یوم الْإِثْنَین حجامۀُالْأَحد و   یوم حجامتُنَا
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ما روز دو شنبه  دوستداران حجامتما اهل بیت (ع) روز یکشنبه است و  حجامتیعنی 

  است.

  روز یکشنبه شاید براي شیعیان مفید نباشد. حجامتشود که  از این روایت استفاده می

البته بعید نیست که این روایت هم در مورد به خصوصی باشد زیرا مثال مراد امام از موالی، 

است  فرموده حجامشوند و امام به  حجامتشد که همه در یک روز  خادمان خانه باشد. نمی

  کن. حجامتکه ما را یکشنبه و خادمان را روز دوشنبه 

  عالوه بر این که روایت مرسله است و از کتاب مکارم االخالق است.

  طبابت حضوري 3,150

  بیمار اول 1,1,3,150

خواهم عازم شوم  سوزنی چندین سال پیس در پاي من فرو رفته است و براي پیاده روي می

  ضرر عمل بیشتر از منفعت آن است. و دکتر گفته است کنار رگ عصبی قرار گرفته و

  استاد:

جاي شکر دارد که سوزن همراه با خون حرکت نکرده است زیرا حرکت سوزن باعث سختی 

شود ولی پیشنهاد ما این است که آهن ربایی در محل سوزن قرار بدهید تا آرام آرام  کار می

  به سمت بیرون هدایت شود.

  وجود دارد که االن در ذهن من نیست.دارویی هم براي خارج کردن خار از بدن 

  بیمار:
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هشت سال است که کم کاري تیروئید دارم و با خوردن قرص لووتروکسین صبح ناشتا به 

  مقدار یک دوم آن را مهار کنم.

  خلط ندارم و طبع من سرمایی است و یبوست ندارم.

  استاد:

ا به خاطر غلبه سودا است. تیروئید کم کار معلول سردي بدن است که یا بخاطر غلبه بلغم و ی

  و یا به علت کم خونی با غلظت خون است.

  مهم این است که کم کاري تیروئید معلول سردي بدن است.

درمان آن داروي جامع امام رضا (ع) با آب مرزنجوش پنج عدد است که باید هر شب 

  مصرف کند.

وزه یک نخود یا دو خوب است در کنار این دارو چیزي که گرم کننده بدن است مانند انغ

  نخود مصرف کند.

  مصرف نمک دریا که ید دارد و مصرف ماهی هم داشته باشید.

  انشاءاهللا بتوانید قرص لووتروکسین را کنار بگذارید.

ما خیلی دنبال آزمایشات نیستیم ولی بخاطر دلخوشی بیماري که هزینه کرده است و 

  ات هستیم.کنیم بلکه ما تابع مزاج آزمایش داده است نگاه می
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  بیمار دوم 2,1,3,150

خانمی بیست و شش ساله که بعد از زایمان وسواس عملی پیدا کرده است به خصوص در 

مورد طهارت و وسواس فکري در مورد شک به خدا و ائمه دارد. از تاریکی ترس دارد و 

  زند. موقع تنهایی زیاد با خود حرف می

  گرمایی نیست

  استاد:

شود.  گیرد و شیطان و جن بر او مسلط می ضعف قرار میي  مواردي هست که انسان در نقطه

یکی از این موارد خانم زائو است که تا زمان رفتن به حمام و شستن خود نباید تنها باشد که 

  کند. اگر تنها باشد آسیب جدي از جانب جن پیدا می

و  رسد که این مورد موقعی تنها مانده است و از جن به او آسیب رسیده است به نظر می

توان گفت که از غلبه  حالت شبیه به وسواس پیدا شده است که البته با یبوست همراه باشد می

  سودا باشد.

  و بخور حضرت مریم (س) است.» سداب سرکه«درمان آن قطره 

ترس و هراس و استرس از غلبه صفرا است که هلیله زرد و تقویت عصب و صفرا بر دو عدد 

  براي او نیاز است.

توان خیلی به گفته خود بیماري تکیه کرد زیرا  گرمایی و سرمایی بودن نمیدر تشخیص 

توان تشخیص داد مثال استرس و  براي خود شخص طبیعی است ولی از آثار دیگر می

  ي صفراء است. وسواسی که ذکر شد که نشان از غلبه



1237 

 

  هم دارد.دهد ولی غلبه صفراء  گاهی صفراء همراه با بلغم است و گرمی خود را نشان نمی

  بیمار سوم 3,1,3,150

هاي سفید روي انگشتان پاي من افتاده است و شش ماه است که روي  سه سال پیش لکه

  دستان من افتاده است و نگران هستم که روي صورت لکه شود.

  دکتر گفته باید از درون باید خود را درست کنی و درمانی براي این مسئله نداشته است.

  استاد:

شود و جزء معجزات حضرت عیسی  ست که به راحتی درمان نمیهایی ا پیسی جزء بیماري

  (ع) بود. در عین حال طب اسالمی درمان دارد.

  داروي پوستی مالیدنی را به مدت طوالنی استفاده کند.

  داروي شافیه به نظرم نوزده ماهه با روغن بادام تلخ،

  سر حجامت

  مصرف کردن سوپ ماش

  گوشت گاو با برگ چغندر

  ق جو براي پیسی مناسب است.مصرف کردن سوی

  سید االدویه هم مناسب است.
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کنیم و اگر  عسل بالدر هم چون خیلی سوزناك است آخرین راه است و ما خیلی تجویز نمی

  گوییم با احتیاط انجام بوشد. تجویز کنیم می

خورد در  ها مقاوم است و علت آن سیري است و کسی که سیر غذا می بعضی از پیسی

  ت.معرض سیري اس

فرماید غذا نخورید تا احساس گرسنگی  خوري چون روایات می شما بدون اشتهاء غذا می

  کنید.

ماهی و تخم مرغ و ماهی و شیر در یک روز مصرف نباید مصرف شود. شستن بدن با آبی 

  شود. که در آفتاب گرم شده است نیز باعث پیسی می

  بیمار:

  فرزند من هم دور هستم.اضطراب مرگ و جدایی من نیز زیاد است زیرا از 

  استاد:

شود و خوردن  اضطراب به جهت غلبه صفراء است و این باعث از بین رفتن اشتهاء به غذا می

  گیرد که باعث پیسی است. بدون میل صورت می

  
  . 386، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [1]

  . 121، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [2]

  . 58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [3]

  . 76مکارم االخالق، طبرسی، ص [4]
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  . 116، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [5]

  . 74مکارم االخالق، طبرسی، ص [6]

  . 145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [7]

  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

  . 136طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [9]

  . 120، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [10]

  . 383، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [11]

  . 74مکارم االخالق، طبرسی، ص [12]

  . 73مکارم االخالق، طبرسی، ص [13]

 95/08/08شاگردان حضور در طبابت –ادامه بحث حجامت و روزهاي هفته  151

 حجامت روز دوشنبه 1,151

صحبت راجع به حجامت به اعتبار روزهاي هفته است. امشب درباره حجامت در روز 

 .دوشنبه است

بیشتر روایات راجع به روز دوشنبه داللت بر مفید بودن دارند. شخص پیامبر(ص) در روز 

 .کرد. بیشتر روایات بر حجامت در بعد از ظهر و عصر تاکید دارند دوشنبه حجامت می

عرض شد دو روایت وجود دارد که داللت بر حجامت کردن پیامبر(ص) در روز دوشنبه 

 .دارد

 :فرماید که پیامبر(ص) در روز دوشنبه حجامت کرد یک روایت می

متَجنِ  احاثْنَیال موص ی ولُ اللَّهسر   رّاوب امجطَى الْح[1]أَع  
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 .یعنی پیامبر(ص) روز دوشنبه حجامت کرد و به حجامت کننده گندم داد

باشد یعنی دلیلی داشته است و اختصاص به در این روایت امکان است که موضوع خاصی 

 .توانند در روز دوشنبه حجامت کنند شود که بقیه مردم می پیامبر(ص) دارد و دلیل نمی

 :البته ما باید به پیامبر(ص) اقتدا کنیم. این دستور قرآن و قانون کلی است

﴿کانَ لَقَد ولِ  فی لَکُمسر ةٌ اللَّهونَۀ أُسس[2]﴾ح  

 .یعنی مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى بود

 .دهد براي ما الگو است کاري که پیامبر(ص) انجام می

شود مانند آنچه در مورد حجامت روز  فاده میولی گاهی اختصاص هم از روایات است

 .یکشنبه گذشت

 .شود به حجام مزد داد شود که می از این روایت استفاده می

 .فرماید بیشتر حجامت هاي پیامبر(ص) در روز دوشنبه است روایت دیگر می

 :فرماید روایت می

تَجِمحص ی ولُ اللَّهسکَانَ ر  مونِ  یالْإِثْنَی  دعر بص[3]الْع  

 .کرد یعنی پیامبر(ص) همیشه در روز دوشنبه بعد از عصر(آخر روز) حجامت می
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گرفت و این  ه مرتب انجام میشود که حجامت در روز دوشنب از این روایت استفاده می

باشد و اختصاصی به پیامبر(ص) وجود  همیشگی بودن، دلیل بر مناسب بودن این روز می

 .ندارد

شود که این کار  بنابراین چون کار همیشگی پیامبر حجامت در روز دوشنبه است، معلوم می

 .نفع دارد

 .به براي همه مفید استروایات دیگري داریم که صراحت دارد در اینکه حجامت روز دوشن

 :فرماید در روایت می

  [4] الْبدن  الداء سلا منَ  الْحجامۀُ یوم الْإِثْنَینِ منْ آخرِ النَّهارِ تَسلُ

 .کشد یعنی حجامت در آخر روز دوشنبه بیماري را از بدن شدیدا بیرون می

از بدن خارج  بنابراین قانون کلی این است که حجامت در روز دوشنبه، سنخ بیماري را

 .کند و این باالترین چیزي است که ما از حجامت انتظار داریم می

 .دو قید وجود دارد یکی اینکه دوشنبه باشد و دیگري اینکه در آخر روز باشد

 :فرماید در روایت دیگر می

  [5]لَنَا و الثَّلَاثَاء لبنی أُمیۀ  حجامۀُ الْإِثْنَینِ

 .یعنی حجامت دوشنبه براي ما است و حجامت سه شنبه براي بنی امیه است
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ت اختصاص اهل بیت(ع) است. بنابراین شاید از این روای» لنا«ظاهر این است که مراد از 

 .حجامت روز دوشنبه به اهل بیت (ع) استفاده بشود

اهل بیت (ع) و شیعیان اهل بیت (ع) باشد زیرا در مقابل بنی امیه » لنا«احتمال دارد مراد از 

 .وجود دارد و مراد از بنی امیه، رؤساي بنی امیه و شیعیان آن ها است

 .براي ما و شاهی براي بنی امیه استمانند آنچه در مورد باذروج یعنی کاسنی آمده است که 

 .اهل بیت (ع) و شیعیان آن ها است» لنا«بنابراین مراد از 

عده اي قائل هستند به این که روایات دوشنبه براي تقیه صادر شده است زیرا روز دوشنبه، 

شوم است و اهل بیت (ع) دوشنبه را دوست ندارند زیرا پیامبر(ص) از دنیا رفت و امام 

 .شهید شد حسین(ع)

تعداد این روایات و لحن آن ها بعید است که از روي تقیه صادر شده باشد. به خصوص که 

 :در روایت آمده است

موتُنَا یامجن  حالْإِثْنَی موینَا یالوۀُ مامجح و د[6] الْأَح  

 .یعنی حجامت ما اهل بیت (ع) روز یکشنبه است و حجامت دوستداران ما روز دوشنبه است

در روایت قبلی شیعیان است زیرا » لنا«حتی این روایت اخیر قرینه بر این است که مراد از 

 .ز یکشنبه براي ما اهل بیت (ع) استدر این روایت اخیر فرموده است که حجامت رو

 .بنابراین بهترین روز براي حجامت، روز دوشنبه است
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 حجامت روز سه شنبه 2,151

 .روایات شدیدا در مورد حجامت روز سه شنبه اختالف دارند

 :شعري است که به حضرت امیر (ع) نسبت داده شده است

هیچ شکی در آن نیست. و در روز یعنی بهترین روز براي رفتن به شکار، روز شنبه است و  

یکشنبه شروع ساخت و ساز خوب است زیرا در این روز خداوند تصمیم گرفت آسمان را 

خلق کند. و در روز دوشنبه اگر به مسافرت بروي موفق و پولدار خواهی شد. و کسی که 

خواهد حجامت کند روز سه شنبه باشد و در ساعات روز سه شنبه، ساعات ریختن خون  می

 .است. و اگر کسی بخواهد دارو بخورد بهترین روز، چهارشنبه است

 .بنابراین شعر سه شنبه روز حجامت است

 .ولی در مقابل روایات زیادي داریم بنابراین که حجامت در روز سه شنبه مطلوب نیست

 :در روایت آمده است

ۀَ فامجونَ أَنَّ الْحمزْعی قُلْت النَّاس فخْتَلی یملَحفأَص مِ الثَّلَاثَاءوا   ی یإِلَى م ی وقَالَ فَقَالَ ل

ی یف وهجیهرَى أَنْ لَا یقُوا فَأَحدمِ قَالَ فَقَالَ صالد موی ونَ أَنَّهمزْعی قُلْت کی ذَلونَ فبذْهی همو

  [7] وافَقَها لَم یرْقَأْ دمه حتَّى یموت أَو ما شَاء اللَّهأَما علموا أَنَّ فی یومِ الثَّلَاثَاء ساعۀً منْ 

کنند که  ض کردم گمان مییعنی امام صادق(ع) فرمود مردم در چه اختالف دارند؟ عر

حجامت در روز سه شنبه براي بدن بهتر است فرمود دلیل آن ها چیست؟ عرض کردم روز 

سه شنبه روز خون است فرمود راست گفته اند و بهتر این است که خون را در روز خودش 
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تحریک نکنند آیا ندانسته اند که در روز سه شنبه ساعتی است که اگر در آن ساعت حجامت 

 شود تا بمیرد یا اینکه خداوند چیز دیگري اراده کند؟ ند خون او قطع نمیک

 .شاید مراد از مردم، عامه باشد

بنابراین این روایت، علی رغم اینکه روز سه شنبه، روز خون است، از حجامت در روز سه 

 .کند شنبه نهی می

 «مریخ«ساعت  شود، بعضی معتقد هستند که مراد از آن ساعتی که خون در آن قطع نمی

است. ساعت هشتم از ابتداي روز و از طلوع آفتاب، هشت ساعت بعد، ساعت سیاره مریخ 

 .است

ساعت عربی وجود دارد. ساعتی که ما با آن سرو کار داریم، ساعت غربی است. زمان اذان 

شود، همین طور تا  در ساعت عربی تنظیم است. وقتی آفتاب طلوع کند ساعت یک می

 .گیرد ه ساعت مریخ است. شاید در این ساعت مریخ مقابل آفتاب قرار میساعت هشتم ک

 .کرده اند ساعت را روي طلوع آفتاب تنظیم می

آید این است که قانون منجمین و ستاره شناسان این است که سه شنبه روز  چیزي که یادم می

ین است که مریخ است و مریخ هم سیاره سرخ است، به همین جهت اعتقاد ستاره شناسان ا

 .سه شنبه روز خون است و امام صادق(ع) این اعتقاد را تایید فرموده است

 .بنابراین خوب است که در این روز خون با حجامت کردن تحریک نشود

دانند که یک ارتباطی بین روز سه شنبه و خون وجود دارد ولی معتقد  مردم در این حد می

 .پس حجامت در سه شنبه خوب استهستند که چون سه شنبه روز غلبه خون است 
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کند ولی ارتباط این است که اگر کسی  امام (ع) ارتباط بین سه شنبه و خون را تایید می

 .آید حجامت کند خون او بند نمی

 .بنابراین احتیاط این است که انسان در روز سه شنبه حجامت نکند

 مواردي از نهی حجامت در روز سه شنبه استثناء شده است 1,2,151

 سه شنبه در ماه برج آذار میالدياولین  1,1,2,151

 :در روایت آمده است

  [8] فی شَهرِ آذَار بِالرُّومیۀِ الْحجامۀُ فیه مصحۀٌ سنَۀً بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى  ثَلَاثَاء تَدخُلُ  أَولُ

شود که انسان تا یک سال سالم  یعنی حجامت در اولین سه شنبه در ماه آذار رومی، سبب می

 .باشد

فرماید که اولین سه شنبه ماه آذار  ب است ولی روایت میدر میان مردم، هفتم حزیران خو

خوب است. معروف است که ماه آذار، ماه باران است. اگر ماه باران است باید در بهار باشد 

 .رسد در پاییز است. تموز، آب، ایلول، آذار ولی آنچه به ذهن من می

ه پاییز است و بعد از آن تموز برج هفت میالدي است و بعد از آن، آب، بعد از آن ایلول ک

  هاي رومی که در سایت ها وجود دارد متفاوت است. (این ترتیب با ترتیب ماه .آذار است

 ماه فروردینروزه، تقریبا مطابق با  31، آذار .1

 ماه اردیبهشتروزه، تقریبا مطابق با  30، نیسان .2

 ماه خردادروزه، تقریبا مطابق با  31، ایار .3
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 ماه تیرروزه، تقریبا مطابق با  31، حزیران .4

 ماه مردادروزه، تقریبا مطابق با  31، تموز .5

 ماه شهریورروزه، تقریبا مطابق با  31، آب .6

 ماه مهرروزه، تقریبا مطابق با  30، ایلول .7

 ماه آبانروزه، تقریبا مطابق با  31، تشرین اول .8

 ماه آذرروزه، تقریبا مطابق با  31، تشرین آخر .9

 ماه ديروزه، تقریبا مطابق با  31، کانون اول .10

 ماه بهمنروزه، تقریبا مطابق با  31، کانون آخر .11

 )ماه اسفندروزه، تقریبا مطابق با  28، شباط .12

بنابراین یک حجامت در حزیران، یعنی آخر بهار و یک حجامت در اواسط پاییز مناسب 

 .است

 .روایت خیلی معروف نیست ولی روایت خوب و قابل اعتماد استاین 

مردم با هفتم حزیران آشنا هستند ولی روایت آن در مکارم االخالق آمده است و روایت 

 .آذار در طب االئمه آمده و معتبر است

  

 مصادف بودن سه شنبه با هفدهم ماه قمري 2,1,2,151

 :در روایت آمده است

 موۀُ یامجالْحعبسل ی  الثَّلَاثَاءضشْرَةَ تَمنَۀ  عس اءدل اءورِ دنَ الشَّه[9]م  
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رد دوائی براي بیماري هاي سال یعنی حجامت در روز سه شنبه اي که هفده روز از ماه بگذ

 .است

 :در روایت دیگر آمده است

  [10] الشَّهرِ شفَاء و یوم الثَّلَاثَاء صحۀٌ للْبدن  الْحجامۀُ فی سبعٍ و عشْرٍ منَ

یعنی حجامت در هفدهم ماه درمان است و حجامت در روز سه شنبه سالمتی براي بدن 

 .است

اگر مراد هفدهمین ماهی است که سه شنبه باشد، همان روایت قبلی است، ولی اگر مراد سه 

 .است (شنبه به تنهایی مفید باشد، موافق با شعر منسوب با امیرالمومنین (ع

 :در روایت دیگر آمده است

یوم الثَّلَاثَاء لسبع عشْرَةَ أَو تسع عشْرَةَ أَو لإِحدى و عشْرِینَ منَ الشَّهرِ کَانَت لَه   احتَجم  منِ

اء منْ وجعِ الرَّأْسِ و شفَاء منْ کُلِّ داء منْ أَدواء السنَۀِ کُلِّها و کَانَت لما سوى ذَلک شفَ

  [11] الْأَضْرَاسِ و الْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَص

یا نوزدهم یا بیست و یکم ماه باشد،  یعنی کسی که روز سه شنبه اي که مصادف با هفدهم

حجامت کند براي او درمان از تمام بیماري هاي سال است و حجامت در روزهاي دیگر 

 .درمان از درد سر و درد دندان و جنون و جذام و برص است

ي مصادف با  یک مقدار که روایات عامه را نگاه کردم، دیدم حجامت در روز سه شنبه

 .روایات عامه است هفدهم ماه، موافق با
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 حجامت روز چهارشنبه 3,151

کند  درباره حجامت چهارشنبه، روایات شدیدا اختالف دارند. برخی از روایات شدیدا نهی می

 .فرماید اشکالی ندارد و برخی دیگر می

 :در روایت آمده است

موۀِ یامجنِ الْحى عنَه ۀ  وعمالْج و اءبِع[12]الْأَر  

 .یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه و جمعه نهی کرد

 :در روایت دیگر آمده است

نَحسٍ مستَمرٍّ و فیه خُلقَت جهنَّم و   لْأَربِعاء فَإِنَّ یوم الْأَربِعاء یومتَوقَّوا الْحجامۀَ و النُّورةَ یوم ا

  [13] فی یومِ الْجمعۀِ ساعۀٌ لَا یحتَجِم فیها أَحد إِلَّا مات

از حجامت کردن و نوره کشیدن در روز چهارشنبه بپرهیزید زیرا روز چهارشنبه روز نحس 

مستمر است و در چهارشنبه جهنم خلق شده است و در روز جمعه ساعتی است که حجامت 

 .میرد کند کسی مگر اینکه می نمی

 .کند ز پیامبر(ص) مانند همین روایت را نقل میروایتی دیگر را شیخ صدوق ا

 :در روایت دیگر آمده است

  [14]الْحجامۀِ فی یومِ الْأَربِعاء  عنِ  أَنَّه نَهى

 .یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه نهی فرمود
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 :در روایت دیگر آمده است

  [15]نَحسٍ مستَمر  الْحجامۀِ یوم الْأَربِعاء و قَالَ إِنَّه یوم  عنِ  نَزَلَ علَی جبرَئیلُ بِالنَّهیِ

یعنی جبرئیل بر من نازل شد و از حجامت در روز چهارشنبه نهی کرد و گفت چهارشنبه روز 

 .نحس مستمر است

 :در روایت دیگر آمده است

موی اءبِعالْأَر موی  یف متَجنِ احرٍّ متَمسسٍ منَحهاجِمحأَنْ تَخْضَرَّ م هلَیع یفخ ه   یهف رنْ تَنَوم و

رَصالْب هلَیع یف[16]خ  

ه نحس است کسی که در چهارشنبه حجامت کند ترس از این یعنی روز چهارشنبه همیش

است که محل حجامت سیاه شود و کسی که در روز چهارشنبه نوره بکشد ترس از این است 

 .که مبتال به پیسی بشود

 :در روایت دیگر آمده است

هابفَأَص تبالس موی أَو اءبِعالْأَر موی متَجنِ احم  ضَحهفَلَ  وإِلَّا نَفْس مل[17] ا ی  

یعنی کسی که در روز چهارشنبه یا روز شنبه حجامت کند و مبتال به سفیدي پوست شد 

 .ا مالمت نکندکسی غیر از خود ر

 :در روایت دیگر آمده است

هابفَأَص اءبِعالْأَر موی متَجنِ احم  ضَحه  ونَّ إِلَّا نَفْسلُوم[18] فَلَا ی  
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یعنی کسی که روز چهارشنبه حجامت کند و به سفیدي پوست مبتال شد، کسی غیر از خود را 

 .مالمت نکند

روایات متعدد و فراوان در مورد نهی از حجامت در روز چهارشنبه وجود دارد ولی در 

 :روایت دیگر آمده است

تَجِمحی وه لِ ع ونِ الْأَوسلَى أَبِی الْحع خَلْتد  ویی  مف اءبِعسِ  الْأَربالْح   موذَا یإِنَّ ه لَه فَقُلْت

هأُم لَتْهمنْ حلَى مع کذَل خَافا یفَقَالَ إِنَّم رَصالْب هابأَص یهف متَجنِ احإِنَّ م قُولُ النَّاسی  یف

  [19]حیضها

یعنی داخل بر امام کاظم (ع) شدم در حالیکه حجامت در روز چهارشنبه و در زندان، 

ر این روز حجامت کند مبتال به پیسی گویند کسی که د کرد، عرض کردم مردم می حجامت می

 .شود فرمود این ترس براي کسی است که مادر او در حیض به او حامله شده است می

گوید چنین چیزي امکان ندارد.  شود یا نه؟ طب جدید می آیا بارداري در حیض محقق می

اگر نطفه  شوند و در غیر آن زمان احتمال دارد پدر و مادر در زمان حیض مادر، همبستر می

 .شود به وجود بیاید، مبتال به پیسی می

احتمال دارد که مراد این باشد پیسی براي افرادي است که از پدر و مادري به وجود بیاید که 

شدند، چه در روز چهارشنبه حجامت بکند و چه نکند زیرا  در زمان حیض همبستر می

حیض منعقد بشود مبتال به پیسی  ي او در فرماید شخصی که نطفه روایت دیگري داریم که می

 .شود می

توان روي حرف طب  االن ثابت نشده است که تخم گذاري در زمان حیض وجود ندارد. نمی

 .غربی حساب باز کرد
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 .است» احتمال«کتاب هاریسون که مهم ترین کتاب طب غربی است شامل هفده هزار کلمه 

 .شدن نطفه وجود داردفرماید در روزهاي حیض امکان برقرار  این روایت می

 :در روایت دیگر آمده است

سالشَّم إِذَا کَانَت اءبِعمِ الْأَروی یۀِ فامجنِ الْحى عنَه ی  أَنَّهقْرَب  ف[20] الْع  

 .یعنی پیامبر(ص) از حجامت در روز چهارشنبه نهی کرد زمانی که خورشید در عقرب باشد

کشد ولی  شمس در عقرب با قمر در عقرب تفاوت دارد. قمر در عقرب سه روز طول می

 .کشد شمس در عقرب یک ساعت بیشتر طول نمی

 :در روایت دیگر آمده است

  [21]نَحسٍ مستَمر  الشَّهرِ یوم  آخرُ أَربِعاء فی

 .ي ماه روز نحس دائمی است یعنی آخرین چهارشنبه

نحس مستمر است نباید حجامت  در روایات قبلی علت آمده بود که روز چهارشنبه چون

زند. بنابراین  ، یعنی علت موضوع را تعمیم و تخصیص می»العله تعمم و تخصص»کرد، و 

 .ي آخر ماه فقط (نه تمام چهارشنبه ها) براي حجامت مناسب نباشد امکان دارد چهارشنبه
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 طبابت حضوري 4,151

 بیمار اول  1,4,151

هم دارم. پارکینسون ندارم. گاهی تمام هستم، لرزش زیاد دارم و آرتروز  1318بنده متولد 

 .لرزد اعضاء بدنم می

 :استاد

مشکل لرزش دست و بدن علت هاي مختلفی دارد. یکی از علت ها ضعف اعصاب است. 

لرزد که ناشی از ضعف اعصاب  شود، دست او می دیده شده است که هر کس که عصبانی می

 .است

 .داروي تقویت اعصاب مفید است

 .گیرد اطر ضعف قلب است که خونرسانی به طور طبیعی صورت نمیگاهی لرزش به خ

آورد و یا  گاهی اشکالی در گردن وجود دارد و گردن دیسک دارد و فشار روي عصب می

توانند باز کنند و برخی  شود و یا گاهی افراد بعد از بستن دست دیگر نمی گاهی دست سر می

 .شوند هم مبتال به لرزش دست می

عصب باشد، بهترین تقویت کننده عصب سبوس است که شامل تمام ویتامین اگر علت ضعف 

 .را دارد b ها هست. تمام انواع ویتامین

 .تمام سبوس ها خوب هستند، سبوس گندم و جو و برنج داراي این خاصیت هستند
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نویسیم به همراه  به همین جهت براي چنین مواردي دو یا سه عدد داروي تقویت عصب می

 .و جو که نصف سویق سبوس است سویق گندم

 .کند اگر علت از گردن باشد، سبوس درمان می

براي تقویت ضعف قلب نیز داروي تقویت قلب به همراه مصرف گوشت پخته شده با شیر را 

 .کنیم توصیه می

کند و علت آن کوچک شدن مغز است و نیاز به ترمیم کننده و  علت پارکینسون فرق می

 .تي مغز اس تقویت کننده

براي کمر درد نیز سویق نخود و داروي ابن مسعود دو عدد و داروي لخته خون تجویز 

 .کنیم می

داروي لخته خون مسکن قوي است و خیلی از دردهاي کمر به جهت لخته هاي خون است 

شود. اگر رگ هاي خونی باز باشد مشکالت کمر فورا ترمیم  که مانع ترمیم مشکالت کمر می

 .شود می

 .این خوب است که داروي محمد(ص) نیز سه عدد مصرف کند عالوه بر

توان از نوره  کنیم و اگر جواب نداد می براي قارچ سر هم داروي پوستی مالیدنی را تجویز می

 .خوب هم استفاده کرد
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 بیمار دوم 2,4,151

بنده از هفت یا هشت سال قبل چشم چپم دچار کم نوري شد و یک سال بعد درد هم آمده 

شد، تهران دکتر رفتم و سودي نداشت و  ورت دچار درد حدقه چشم میو گاهی نصف ص

شود و سه  براي درد آن مطب آل اسحاق رفتم و یکی از منشی ها گفت با زالو خوب می

نوبت پیشانی زالو گذاشتم و درد بر طرف شد ولی کم نوري آن برطرف نشده است و داروي 

 .دکتر هم سودي نداشته است

 :استاد

باعث  .این است که اگر خون غلبه کند اولین فشار آن بر روي چشم ها استدر روایات 

شود. در این صورت حجامت کمر و سر به خصوص، درمان  قرمزي و درد در چشم می

بسیار خوبی است. ایشان از زالو استفاده کرده است و درد بر طرف شده است و مهم این 

 .است که غلبه خون بر طرف بشود

جامت پشت گوش یا نقره خیلی موثر است و استفاده از سرمه کافوري براي ضعف چشم ح

و سرمه اثمد انشاءاهللا جواب خواهد داد و اگر جواب نداد داروي شافیه با آب باران حتما 

 .جواب خواهد داد

 :بیمار

 .به تجویز یکی از شاگردان سرمه را سه ماه استفاده کرده ام ولی جواب نگرفتم

 :استاد

 .یک سال استفاده کنید تا جواب بگیرید سرمه را باید
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 .سرمه باید خوب باشد و از هرجا تهیه نکنید

  

 بیمار سوم 3,4,151

بنده شش یا هفت سالی است که مفاصل و زانو ها و ساق پا ، بعد از نیم ساعت یا یک 

گیرد و از سردي زمستان کل بدن من و سر انگشتان دستم سرد  ساعت به شدت درد می

 .زند ها بند انگشتان سردي می شود و بعضی وقت می

کنم در تابستان و در اوج گرما پیشانی  خلط پشت گلو ندارم و یبوست دارم و عرق زیاد می

 .شود. داخل بدن گرم است ولی دست ها سرد است زیاد سرد می

 جمع کردن حواس در کالس و درس اصال ممکن نیست و مبتال به تشتت افکار هستم

 .کند مه و آبلیمو معده ترش میبعد از خوردن قیمه و قر

 :استاد

 براي درمان زانو شیطرج و پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل

براي یبوست سوداء بر و صفراء هم دارند که صفرابر و تقویت عصب و سرد کننده هم باید 

 .مصرف شود

 .مرکب دو هم براي مشکل معده استفاده کند
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 بیمار چهارم 4,4,151

زد و بعد از آن عفونت ادراري  کرد و حرف می سینه خیز می دختر من سالم بود و ده ماهگی

گرفت و تب کرد و بعد از آن عضالتش شد و عکس و آزمایش از سر و نخاع گرفتم و پیش 

خود شما ویزیت شدم و بیماري سی پی بود و شما قطره مرزنجوش بینی و مرکب سه و 

بهتر شده است ولی طریفل و قطره سداب سرکه و داروي حضرت محمد(ص) دادید که 

 .خوب خوب نشده است و عضالتش هنوز شل است و یک کمی سر و گردن گرفته است

کند و ترس زیادي  کند و مانند نوزاد در بدن خودش را جمع می شب ها خیلی بی قراري می

 .دارد

 :استاد

معلوم است که آسیب جن است و از حالت عادي و نرمال یک دفعه بیرون آمده است و سه 

 .به بخور حضرت مریم (س) آمده استمرت

 (روغن بنفشه داخل بینی او ریخته اید؟(ظاهرا جواب داده است بله

 .چیزي که باقی مانده است تقویت کننده است که سویق گندم و جو باید مصرف کند

 .خواهد یبوست هم دارد پس یک سودا بر و سناء مکی هم می

 .مصرف گوشت پخته شده با شیر داشته باشد

 .داروي حضرت محمد(ص) را هر روز صبح باید مصرف کند

 .شافیه هر شب و جامع هم پنج شب پشت سر هم باید مصرف کند
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 .خواهد و دو مرتبه دیگر هم بخور حضرت مریم(س) بگیرد قطره سداب سرکه هم می

 .قطره روغن بنفشه پایه کنجد هم قطع نشود

ع کامل با آب مرزنجوش پنج عدد داروي عقل هم مصرف کند تا مغزش کامل شود و جام

 .مصرف شود

ریزد باید حجامت نقره ماه به ماه انجام  ریزد؟ تا وقتی که آب دهان او می آب دهان او می

 .بشود

گیرد و اگر با حجامت آب مغز بر طرف بشود خیلی  االن مغز کودك پر آب است و جان نمی

 .کند سریع حال عادي پیدا می

 .رطوبت مغز کودك باال است

 .عسل و نمک هم روي زبان او بمالید و انار هم به او بدهید تا به صحبت بیاید

 .اگیر ترکی هم خودت بجو و در دهان کودك قرار بده

 
 .109، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [1]

 .21زاب، آیهسوره اح [2]

 .384، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [3]

 .385، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [4]

 .139طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [5]

 .73مکارم االخالق، طبرسی، ص [6]
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 .191، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [7]

 .56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

 .76مکارم االخالق، طبرسی، ص [9]

 .56، ص56سی، جبحاراالنوار، مجل [10]

 .386، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [11]

 .10، ص4من الیحضر، شیخ صدوق، ج [12]

 .637، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [13]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [14]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [15]

 .248، ص1عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج [16]

 .145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [17]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [18]

 .192، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [19]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [20]

 .387، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [21]

 95/08/09شاگردان حضور در طبابت –ادامه بحث حجامت در روزهاي هفته  152

  

 حث حجامت در روز چهارشنبهادامه ب 1,152

صحبت راجع به حجامت در روزهاي هفته است. درباره چهارشنبه عرض شد که روایات 

 .فرمایند که حجامت روز چهارشنبه ضرر دارد اختالف دارند. روایات متعددي می
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فرمایند که حجامت در روز چهارشنبه مشکل و مانعی ندارد. این دسته از روایات  روایاتی می

 .دانند درحالیکه دیدیم که این گونه نیست افق قول عامه میرا مو

 :در روایت مرسلی آمده است

لَه فَقُلْت تَجِمحی وه و اءبِعالْأَر موع ی کَرِيسالْع دمحنِ مب یلنِ عسلَى أَبِی الْحع خَلْتإِنَّ  د

رسولِ اللَّه ص أَنَّه قَالَ منِ احتَجم یوم الْأَربِعاء فَأَصابه بیاض فَلَا عنْ   یرْوونَ  الْحرَمینِ  أَهلَ

  [1] یلُومنَّ إِلَّا نَفْسه فَقَالَ کَذَبوا إِنَّما یصیب ذَلک منْ حملَتْه أُمه فی طَمث

کرد  یعنی در روز چهارشنبه داخل بر امام حسن عسکري(ع) شدم و ایشان حجامت می

کنند که فرمود کسی که روز چهارشنبه  عرض کردم علماء مکه و مدینه از پیامبر(ص) نقل می

غیر از خود را مالمت نکند امام (ع) فرمود دروغ حجامت کند و به سفیدي مبتال شد کسی 

 .ي او در حیض منعقد شده باشد شود که نطفه گفتند زیرا کسی مبتال به پیسی می

بنابراین روایت، هیچ ارتباطی بین حجامت و پیسی وجود ندارد بلکه ارتباط بین پیسی و 

ر حیض، در بحث عدم ارتباط بین پیسی و انعقاد نطفه د .انعقاد نطفه در زمان حیض است

 .بیماري ها مفصل بحث شد

البته این احتمال وجود دارد که مراد این باشد اگر پدر و مادر در زمان حیض همبستر شوند 

 .شود و نطفه بعد از دوران قاعدگی منعقد شود، فرزند مبتال به پیسی می

ه حجامت کرده در روایات آمده است که امام کاظم (ع) و امام هادي (ع) در روز چهارشنب

 .کردند اند و اگر حجامت در روز چهارشنبه مشکلی داشت ائمه(ع) در این روز حجامت نمی

 :کنند روایاتی نیز امر به حجامت در روز چهارشنبه می



1260 

 

مووا یتَجِماح و الثَّلَاثَاء موی کُموا أَظْفَارقَلِّم  امِ حمنَ الْحوا میبأَص و اءبِعیسِ الْأَرالْخَم موی تَکُماج

  [2]و تَطَیبوا بِأَطْیبِ طیبِکُم یوم الْجمعۀ

 .روز چهارشنبه حجامت کنید یعنی ناخن هاي خود را در روز سه شنبه بگیرید و در

روایات ناهیه و روایات آمره در کتب معتبر و از طرق متعدد وارد شده است. بنابراین 

 .شود به راحتی از یک طائفه دست برداشت و باید بین روایات جمع کنیم نمی

 جمع بین روایات متناقض درباره حجامت روز چهارشنبه:احتمال اول 1,1,152

گفتند روز چهارشنبه نحس است و با بعضی از  مشرکین می یکی از تاویالت این است که

زدند. پیامبر(ص) بر این مسئله  یعنی فال بد می» طیره«روزها مشکل دارند. مانند مسئله 

 :صحه گذاشته اند و فرمود

اموا الْأَیادکُم  لَا تُعیاد[3] فَتُع  

 .یعنی با روزها دشمنی نکنید تا روزها با شما دشمنی کنند

ي دشمنی و نحوست ایام حقیقت دارد در صورتی که مردم به  پیامبر(ص) فرمود مسئله

 .نحوست و دشمنی روزها معتقد بشوند

که در چهارشنبه حجامت نکنید به جهت این است که مردم  فرماید بنابراین اگر روایت می

 .اعتقاد به بد بودن روز چهارشنبه دارند

 .و مراد از روایات آمره این است که اعتقاد به نحوست چهارشنبه نداشته باشید



1261 

 

بنابراین اگر معتقد به نحوست چهارشنبه نباشیم، از حجامت در روز چهارشنبه بدي نخواهیم 

 .دید

 .ي سفر نیز اعتقاد به نحوست ایام دخیل است مسئلهدر 

 :در روایت آمده است

الْأَربِعاء لَا یدور فَکَتَب ع منْ خَرَج یوم الْأَربِعاء لَا یدور خلَافاً علَى   یوم  یسأَلُه عنِ الْخُرُوجِ

م یوفع نْ کُلِّ آفَۀٍ وم یقرَةِ ولِ الطِّیأَه تکَتَب و تَهاجح لَّ لَهج زَّ وع قَضَى اللَّه ۀٍ واهنْ کُلِّ ع

الْأَربِعاء لَا إِلَیه مرَّةً أُخْرَى أَسأَلُه عنِ الْحجامۀِ یوم الْأَربِعاء لَا یدور فَکَتَب ع منِ احتَجم فی یومِ 

  [4]یرَةِ عوفی منْ کُلِّ آفَۀٍ و وقی منْ کُلِّ عاهۀٍ و لَم تَخْضَرَّ محاجِمهیدور خلَافاً علَى أَهلِ الطِّ

ز چهارشنبه پرسیدم که آیا بدي ندارد؟ امام (ع) یعنی از امام رضا(ع) درباره مسافرت در رو

نوشت بر خالف اهل فال بد زدن، مسافرت کردن در روز چهارشنبه بد نیست و از هر 

کند راوي  شود و خداوند حاجت او را برآورده می بیماري ها و معلولیت ها برطرف می

ر روز چهارشنبه پرسیدم گوید دوباره براي امام (ع) نامه نوشتم و از او درباره حجامت د می

بیند بر خالف  آیا بد نیست؟ امام (ع) نوشت کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند بد نمی

شود و جاي حجامت او عفونی  اعتقاد اهل فال بد زدن از هر بیماري و معلولیت خوب می

 .شود نمی

فونی قبال روایتی خواندیم که اگر در روز چهارشنبه حجامت کند، جاي حجامت او ع

 .باشد شود که این اعتقاد براي اهل فال بد زدن می شود. معلوم می می

بنابراین اگر کسی با قصد مخالفت با اهل فال بد زدن مسافرت کند، مشکلی براي او پیش 

 .آید نمی
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 :در روایت بعدي آمده است

الْأَربِعاء یرِید خلَافاً علَى أَهلِ الطِّیرَةِ   ] یوم احتَجم  سأَلْت الصادقَ ع عنِ الْحجامۀِ [فَقَالَ منِ

  [5]عوفی منْ کُلِّ عاهۀٍ و وقی کُلَّ آفَۀ

مام صادق(ع) درباره حجامت پرسیدم فرمود کسی که حجامت کند در روز یعنی از ا

 .یابد چهارشنبه به قصد خالفت با اهل فال بد زدن از هر بیماري و معلولیت عافیت می

 .شود قصد کردن مخالفت با اهل فال بد زدن از این روایت استفاده می

 .در آن ها نیامده است» یرید«ه البته این روایت را با متون دیگر نیز نقل شده است و کلم

کنم که حجامت در روز چهارشنبه به قصد مخالفت  بنده بیشتر این را از روایات استفاده می

 .انجام بشود

 تفصیل بین انواع حجامت :احتمال دوم 2,1,152

حجامت تبیغ زمان ندارد وهر موقع خون تبیغ کرد باید حجامت بشود. ولی در حجامت هاي 

 .مت عادي باید روزها رعایت بشوددرمانی و مواضع و حجا

 :در روایت آمده است

فَلْیحتَجِم فی أَي الْأَیامِ کَانَ و لْیقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسی و یستَخیرُ اللَّه   بِأَحدکُم  ] الدم إِذَا تبغی [تَبیغَ

  [6] تَعالَى ثَلَاثاً و یصلِّی علَى النَّبِی ص

 .یعنی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزي که بود
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د ولی اگر حجامت شود که روز خوب و بد وجود دار معلوم می» فی اي االیام کان«از کلمه 

 .شود براي تبیغ باشد دیگر خوب و بدي روز مراعات نمی

 :در روایت دیگر آمده است

اموا الْأَیادشْقَص  لَا تُعبِم لَو و رِقْههفَلْی کُمدبِأَح مغَ الدیفَإِذَا تَب کُمیاد[7] فَتُع  

یعنی با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کند پس هنگامی که خون یکی از شما 

 .سرکشی کرد، خون بریزد ولو با نوك پیکانی باشد

ي حجامت ارتباط داده شده است. و اگر تبیغ مطرح نباشد  ي دشمنی با مسئله ابراین مسئلهبن

 .باید روزها رعایت بشود

 :در روایت آمده است

موۀِ یامجنِ الْحع ع اللَّه دبا عأَب دینُ زۀُ بأَلَ طَلْحس  تببِالْ  الس ثْتُهدح و اءبِعالْأَر موی و یثدح

یص إِذَا تَب ولِ اللَّهسنْ رع یححقَالُوا الص و أَنْکَرُوه ص و ولِ اللَّهسنْ رۀُ عامالْع ي تَرْوِیهغَ الَّذ

  [8]سابِأَحدکُم الدم فَلْیحتَجِم لَا یقْتُلْه ثُم قَالَ ما علمت أَحداً منْ أَهلِ بیتی یرَى بِه بأْ

یعنی طلحه از امام صادق(ع) پرسید از حجامت در روز شنبه و چهارشنبه و براي امام(ع) 

شود و ائمه(ع) آن را  ر روز چهارشنبه سبب پیسی میحدیث عامه را نقل کردم که حجامت د

رد کردند و فرمودند صحیح از پیامبر(ص) این است که هرگاه خون یکی از شما سرکشی کرد 

فرمود هیچ یک از ائمه(ع) براي حجامت روز  (حجامت کند تا او را نکشد سپس امام (ع

 .چهارشنبه منعی نداشتند

 :گوید یشیخ صدوق بعد از نقل این روایت م
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الخروج فیه أو عن إخراج الدم فاألولى أن یتوقى و ال یسافر فیه و ال   عن  استغنى  و من

  [9]یحتجم

از حجامت است در روز چهارشنبه، بهتر این است که  یعنی کسی که بی نیاز از مسافرت و

 .این کار را در روز چهارشنبه انجام ندهد

 .این جمع، همان چیزي است که بنده هم به آن رسیده ام

چون امکان دارد عوارض حجامت در روز چهارشنبه بعد از گذشت مدت زمان زیادي به 

 .وجود بیاید، شاید قابل آزمایش کردن نباشد

: انجام حجامت در روز چهارشنبه همراه با خواندن آیت سوم احتمال 3,1,152

 الکرسی

احتمال سوم این است که بعد از خواندن آیه الکرسی بدي حجامت در روز چهارشنبه از بین 

 .رود می

 :در روایت آمده است

تَجِمحی وه قِ ع وادلَى الصع خَلْتد  موی  سلَی ۀِ فَقَالَ أَ وعمنِ  الْجى عنَه و یۀَ الْکُرْستَقْرَأُ آی

  [10]الْحجامۀِ مع الزَّوالِ فی یومِ الْجمعۀ

کرد پس فرمود آیا آیت  لیکه روز جمعه حجامت مییعنی بر امام صادق(ع) داخل شدم درحا

 خوانی؟ الکرسی نمی

 :در روایت دیگر آمده است
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تَجِماح و یۀَ الْکُرْساقْرَأْ آی  مٍ  أَيوئْت  ی[11] ش  

 .یعنی آیت الکرسی بخوان و هر روزي که خواستی حجامت کن

 .شود با آیت الکرسی مشکالت حجامت دفع می

 .ي آیت الکرسی در خصوص حجامت تبیغ باشد البته شاید استفاده بشود که مسئله

 :در روایت آمده است

حتَجِم فی أَي الْأَیامِ کَانَ و لْیقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسی و یستَخیرُ اللَّه فَلْی  بِأَحدکُم  ] الدم إِذَا تبغی [تَبیغَ

  [12]تَعالَى ثَلَاثاً و یصلِّی علَى النَّبِی ص

یعنی هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد حجامت کند در هر روزي که بود و آیت 

 .صلوات بفرستد (الکرسی بخواند و از خداوند سه مرتبه طلب خیر کند و بر پیامبر(ص

ولی احتمال دارد که هر دو روایات درست باشد یعنی چه تبیغ باشد و چه نباشد با خواندن 

 .شکل حجامت در روز چهارشنبه بر طرف شودآیت الکرسی م

  

 حجامت در روز پنجشنبه 2,152

فرماید  شاید بهترین روز براي حجامت، پنجشنبه باشد و فقط یک روایت است که می

 .حجامت در روز پنجشنبه مشکل دارد

 :در روایت آمده است
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الثَّلَاثَاء موی کُموا أَظْفَارقَلِّم- مووا یمتَحاس و  اءبِعالْأَر-  موی تَکُماجۀِ حامجنَ الْحوا میبأَص و

  [13]و تَطَیبوا بِأَطْیبِ طیبِکُم یوم الْجمعۀِ -الْخَمیسِ

یعنی ناخن ها را در روز سه شنبه بگیرید و در روز چهارشنبه حمام کنید و از سهم خود را 

 .از حجامت در روز پنجشنبه بگیرید و بهترین عطر خود را در روز جمعه بزنید

 .معروف بین علماء شیعه این است که ناخن گرفتن روز سه شنبه خوب نیست

رسد و در عصر یا در شب آن،  ه خون به اوج خود میروایاتی داریم که در روز پنجشنب

 .کند خون، از ترس قیامت فروکش می

 :در روایت آمده است

فَقُلْت لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه أَ تَحتَجِم   و هو یحتَجِم  دخَلْت علَى أَبِی عبد اللَّه ع فی یومِ الْخَمیسِ

قَالَ نَعم منْ کَانَ منْکُم محتَجِماً فَلْیحتَجِم فی یومِ الْخَمیسِ فَإِنَّ عشیۀَ کُلِّ فی یومِ الْخَمیسِ فَ

  [14]جمعۀٍ یبتَدر الدم فَرَقاً منَ الْقیامۀِ و لَا یرْجِع إِلَى وکْرِه إِلَى غَداةِ الْخَمیسِ

کرد عرض کردم اي  یعنی روز پنجشنبه داخل بر امام صادق(ع) شدم در حالیکه حجامت می

خواهد  کنی؟ فرمود بله کسی از شما که می پسر پیامبر(ص) آیا در روز پنجشنبه حجامت می

پس در روز پنجشنبه حجامت کند زیرا شب هر جمعه خون از ترس از قیامت حجامت کند 

گردد مگر  گذارند و به محل خود بر نمی مسابقه در تفرق و دور شدن از محل حجامت می

 .روز پنجشنبه بعدي

 .این روایت اگر درست باشد معانی واالیی در بر دارد
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شود  ترسد صورتش زرد می که می شود. انسانی ظاهرا مراد این است که خون جذب بدن می

شود و اگر کسی حجامت کند  شود و صورت زرد رنگ می چون خون داخل بدن جذب می

 .ضرر دارد

آشیانه خون قلب است، ولی ظاهرا در این روایت مراد اطراف بدن است چون خون در 

 .کند اطراف بدن زیاد مکث می

دهد که حجامت روز  ان میالبته تعجب راوي از حجامت حضرت در روز پنجشنبه نش

پنجشنبه مشکلی دارد که شاید به خاطر اعتقاد اهل طیره باشد یا در روایت عامه نهی وجود 

 .دارد

 :در رویات دیگر آمده است

منَ  موضعِ الْحجامۀِ یوم الْخَمیسِ فَإِذَا زالَت الشَّمس تَفَرَّقَ فَخُذْ حظَّک  فی  یجتَمع  الدم  إِنَ

  [15] الْحجامۀِ قَبلَ الزَّوال

شود در روز پنجشنبه پس هنگام زوال خورشید خون  یعنی خون در محل حجامت جمع می

 .فع خود را از حجامت در روز پنجشنبه قبل از ظهر بگیرشود پس ن متفرق می

 .کند که محل خون اطراف بدن است این روایت، روایت قبلی را تفسیر می

 .مراد از حجامت بیشتر حجامت عام است

 :در روایت دیگر آمده است

  [16]الداء سلا  منْه  منِ احتَجم فی آخرِ خَمیسٍ منَ الشَّهرِ فی أَولِ النَّهارِ سلَ
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یعنی کسی که در آخرین پنجشنبه از ماه در اول روز حجامت کند بیماري از بدن او به شدت 

 .شود خارج می

شود در مقابل  موید این نکته است که در عصر پنجشنبه خون متفرق میاین روایت نیز 

 .شود روایتی که گفته بود پنجشنبه شب خون متفرق می

رسد که در روز پنجشنبه هر چه به صبح زود نزدیک تر باشد براي حجامت  به نظر می

وز گردد مگر در صبح زود ر مناسب تر باشد زیرا در روایت آمده بود که خون بر نمی

 .پنجشنبه

 .بنابراین نهی از حجامت روز پنجشنبه وجود ندارد

 .شب ها حکم روز ندارد

  

 طبابت حضوري 3,152

 بیمار اول  1,3,152

سانت از روده را  40سالش است و دیابت دارد و پارسال انسداد روده داشت و  57مادر من 

درمانی برداشتن و دکترها گفتند که کبد هم درگیر شده است و براي او هشت جلسه شیمی 

نوشتند و انجام شد و غده اي در مخچه زد و در تهران عمل شد و پرتو درمانی تجویز شد و 

بعد گفتند شیمی درمانی باید ادامه پیدا کند با دوز باالتر، بعد از آن سه جلسه شیمی درمانی 

 .ي دیگري درآمد شد و ماه پیش مخچه غده

 .ارداالن پاها قوت قبل را ندارد و مشکل راه رفتن د
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 :استاد

ي بنده ظرف بیست و سی سال، این است که شیمی درمان  راجع به درمان سرطان، تجربه

اگر مردم  .کند کند و سرطان را متاساز می کند بلکه سرطان را پخش می سرطان را آب نمی

شود و اگر  در شیمی درمانی عجله و شتاب نکند، مشکل سرطان در محل خودش محدود می

اطراف محل سرطان است ولی با شیمی درمانی سرطان به اعضاء دور متاساز شود در 

 .رسد می

خود من مشاهده کردم که هرکه شیمی درمانی کرد، سرطانش متاساز شده است و بنابراین با 

استفاده از طب اسالمی بهبودي ممکن است و امروزه انواع سرطان با استفاده از داروهاي 

 .طب اسالمی درمان شده است

 .در این مورد اول در روده بوده است و بعد به کبد و بعد به مخچه زده است سرطان

براي سرطان مخچه قطره مرزنجوش با سه جامع حل شده در آن، سه روزه تومور مغز را 

 .کند و نیازي به عمل هم نیست آب می

و  براي سرطان کبد، و درمان سرطان به طور کلی داروي ثفا سه عدد و داروي سلعه سه عدد

داروي پیامبر(ص) هفت عدد و دستور ورم و دعاي ورم و بحث ژل رویال و عسل و داروي 

 .جامع امام رضا(ع) با آب کاسنی سه عدد. کاسنی حمال جامع به سمت کبد است

 .شود ما اگر بتوانیم داروي جامع را به هر محلی که مشکل داریم برسانیم، آن عضو درمان می

اء است ولی کاسنی براي کبد تاثیر زیادي دارد و رگ هاي کبد سناء بیشتر براي کیسه صفر

 .کند کند و اگر چسبندگی و تنگی در عروق کبد باشد را بر طرف می را باز می
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کند که درمان آن قرص خون امام رضا(ع)  این گونه افراد قاعدتا مشکل کم خونی پیدا می

 .بشودپنج عدد که هم تقویت بشوند و هم کم خونی آن ها جبران 

سویق جو شسته شده و سویق سنجد براي تقویت پاها و مصرف گوشت با شیر را هم 

 .کنیم. انجیر هم خوب است سفارش می

 .دهیم براي ضعف پا برگ چغندر نمی

 .شود استفاده از جامع با آب انغوزه مفید است اگر به پا خون رسانی نمی

  

 بیمار دوم 2,3,152

در راه رفتن و لرزش دست و فراموشی و گفتن وسواس زیاد فکري و استرس و عدم تعادل 

کلمات نامربوط و زنده فرض کردن اموات و کارهایی مانند گردو با دستمال کاغذي خوردن 

 .و خواستیم او را بستري کنیم که خیلی وضع حاد شده است

پارکینسون و عدم تعادل و وسواس فکري مشکل اصلی ایشون است و دکتر رفتیم براي 

وسواس که با خوردن داروها آلزایمر او شروع شد که االن داروها را پارکینسون و 

 .خورد نمی

 :استاد
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منشا مشکل پارکینسون و آلزایمر کوچک شدن مغز است. مغز انسان تا چهل سالگی رشد 

کند و عواملی  شود و یا شروع به کوچک شدن می کند و بعد از آن یا رشد متوقف می می

 .دهد سریع میمانند استرس این مشکل را ت

گویند که سلول هاي مغزي نه قابل تبدیل و نه قابل تقسیم است یعنی نه  طب امروزي می

 .شوند بر خالف سلول هاي دیگر بدن کنند و نه جایگزین می رشد می

شود که اولین این ها روغن بنفشه  ولی ما به تبع روایات یک چیزهایی باعث رشد مغز می

 .پایه کنجد است

شود و  دهیم و جبران می گویند راه چاره ندارد ولی ما دارو می شود می مغزي میکسی ضربه 

 .کند حالت عادي پیدا می

دیگري داروي عقل است. در روایات مواد آن زیاد کننده مغز است و به تبع قدرت عقل و 

 .کند درك را زیاد می

 .کند بر طرف میپنج عدد داروي جامع امام رضا(ع) با آب مرزنجوش که مشکالت مغز را 

 .داروي پیامبر(ص) پنج عدد

براي آلزایمر سه عدد داروي حافظه که داروي حضرت امیر(ع) است و داروي ابن مسعود و 

 .شود جامع با آب مرزنجوش نیز خوب است و سویق کدو چون کدو سبب رشد مغز می

 ي جو و مصرف گوشت پخته براي لرزش تقویت عصب سه عدد و سویق شسته و نشسته

 .شده با شیر
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شود داروي صفرابر دو عدد و  براي فشار خون داروي فشار خون و چون زود عصبانی می

 .سرد کننده دو عدد

ي آن ها خرفه است که  داروي صفرابر و سرد کننده، ترمیم کننده مغز هم هست زیرا عمده

 .ترمیم کننده مغز است

 .داروي هوش هم خوب است

ریم(س) نیز باید بگیرد چون آسیب جن اینجا محسوس قطره سداب سرکه و بخور حضرت م

 .است

 .براي افرادي که چند مشکل باهم دارند داروها را باهم بخورند

 .براي قند داروي قند باال، قند زرد و مرکب چهار و قند جدید مفید است

  

 بیمار سوم 3,3,152

دهد.  تکان میخورد و بعد از شش سال کمی دست ها را  اعضاء از گردن به پایین تکان نمی

مشکل اول قطع نخاع است و مشکل دوم عدم تکان خوردن انگشتان و مشکل سوم زخم 

 .بستر است و به استخوان رسیده است

 :استاد

 براي قطع نخاع
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 .شود بیند و عده اي نخاع آن ها کامال قطع می عده اي نخاعشان آسیب می

ست و پا داشته باشند و شود به خصوص اگر حس کمی در د دسته اول زود تر درمان می

 .بتوانند مختصري تکان بدهند

 .ظاهرا این مورد نخاع کامال قطع شده است

 توان متوجه شد که آیا کامال قطع شده است یا نه؟ از حس درون پاها و حرکت انگشتان می

کند و  براي درمان قطع نخاع یکی روغن بنفشه پایه کنجد که درون رگ ها جریان پیدا می

 .کند دهد و راه بسته شده را باز می را انجام می کار ترمیم

چون این حالت یک نوع فلجی است، قطره مرزنجوش جامع و داروي شافیه دوازده ماهه با 

 .دهیم آب مرزنجوش می

داروي پیامبر(ص) ده عدد و در مرحله بعد از تقویت کننده ها مانند سویق جو شسته شده و 

 .کنیم با شیر تجویز میسویق سنجد و مصرف گوشت پخته شده 

داروي چهل روغن (هر روغنی باشد) روي محل آسیب بمالند. روغن سداب، روغن 

مرزنجوش، روغن حنا، روغن دارچین، روغن خردل، روغن خردل، روغن کنجد، روغن 

 .سیاهدانه به خصوص روغن هایی که در روایات وارد شده است

 .کند عسل که فورا بر طرف میبراي زخم بستر هم داروي جامع پنج عدد با آب 
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 بیمار چهارم 4,3,152

کند که در همه کارها و  یک سالگی راه افتاد و تا سه سالگی که بعد از آن مشکل پیدا می

کند و تمام آزمایشات هم انجام داده است و گفته اند مشکلی ندارد  حرف زدن مشکل پیدا می

 .ل حل نشده استو کار درمانی و گفتار درمانی هم انجام داده اند که مشک

 .در آخر با آزمایش ژنتیک گفته اند که پاالتولوژي است

مطب آمدیم و شما نبودید و یک سري داروهاي اسالمی گرفتیم و خوب نشده است و کمی 

 .بدتر شده است

 .شب ها دندان قروچه دارد

 .کند و مشکل حرکتی دارد آرام و به زور صحبت می

 .آرام آرام مشکلش زیاد شده است

 .خواب پردیگی ندارد از

 :استاد

االن این مشکل شایع شده است و اعتقاد داریم تمام این مشکالت معلول درمان سرفه است 

که مردم را مبتال به انواع فلج مبتال کرده است. ام اس و میوپاتی و نورو پاتی و توشن و ال 

 .اس و اي ال اس از معلول درمان سرفه است
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طره مرزنجوش جامع، شافیه با آب مرزنجوش، داروي درمان آن درمان فلج است: ق

کنیم که گوشت پخته شده با شیر بخورد سویق جوي شسته  هفت عدد، توصیه می (پیامبر(ص

 .و سنجد براي تقویت پا ها و قرص خون هم الزم است

 .قطره سداب سرکه و بخور حضرت مریم(س) هم به جهت آسیب جن الزم است

دهیم ولی ممکن است که دوباره نیاز باشد و چون کم  عدد می بیماري هاي سخت تر را هفت

دهیم ولی اگر کسی قدرت دارد از داروي حضرت محمد(ص) زیاد  است ما هم کم می

 .کند استفاده کند، شاهد هستم که بیماري هاي سخت را معجزه آسا درمان می

 .گوییم آنقدر داروي حضرت (ص) را مصرف کند تا خوب بشود می

 
 .386، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [1]

 .55مکارم االخالق، طبرسی، ص [2]

 .162جعفریات، ابن اشعث، ص [3]

 .387، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [4]

 .58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [5]

 .162جعفریات، ابن اشعث، ص [6]

 .145، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [7]

 .56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

 .389، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [9]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [10]

 .394فقه الرضا، امام رضا ع، ص [11]
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 .162جعفریات، ابن اشعث، ص [12]

 .131، ص1من الیحضر، شیخ صدوق، ج [13]

 .389، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [14]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [15]

 .389، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [16]

 حجامت – به اعتبار روزهاي ماه قمري حجامت – و روزهاي هفته حجامتادامه بحث  153

  95/08/10شاگردان  حضور در طبابت –هاي رومی  به اعتبار ماه

مناسب است و در  حجامتدر روزهاي هفته بود. در کدام روز  حجامتصحبت راجع به 

  در روز جمعه است. حجامتکدام روز خوب نیست؟ امشب مورد بحث 

  در روز جمعه حجامت 1,153

بحثی که درباره روز چهارشنبه مطرح شد که روایات شدیدا با هم اختالف دارند، همین 

در روز جمعه را  حجامتاختالف در مورد روز جمعه نیز آمده است. بسیاري از روایات، 

  کنند. نفی می

  در روایت مناهی آمده است:

  [1]الْأَربِعاء و الْجمعۀ  یوم الْحجامۀِو نَهى عنِ 

  در روز چهارشنبه و جمعه نهی کرد. حجامتیعنی پیامبر (ص) از 

  در روایت دیگر آمده است:
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الْأَربِعاء و یوم الْجمعۀِ فَإِنَّ الْأَربِعاء نَحس مستَمرٌّ و فیه خُلقَت جهنَّم و فی   یوم الْحجامۀَتَوقَّوا 

  [2] فیه أَحد إِلَّا مات حتَجِمییومِ الْجمعۀِ ساعۀٌ لَا 

هارشنبه روز نحس کردن در روز چهارشنبه و جمعه پرهیز کنید زیرا چ حجامتیعنی از 

 حجامتمداوم است و در چهارشنبه جهنم خلق شد و در روز جمعه ساعتی است که کسی 

  کند مگر اینکه خواهد مرد. نمی

  روز جمعه خطرناك است چون ممکن است که منجر به مرگ باشد. حجامتبنابراین 

  شود، مشخص نباشد. در آن منجر به مرگ می حجامتشاید ساعتی که 

  گر آمده است:در روایت دی

  [3] فیها أَحد إِلَّا مات یحتَجِمالْجمعۀِ ساعۀٌ لَا   فی

  میرد. کند مگر اینکه می نمی حجامتاست که کسی در آن ساعت یعنی در جمعه ساعتی 

  در روایت دیگر آمده است:

ء  مع الزَّوالِ فی یومِ الْجمعۀِ فَأَصابه شَی احتَجمالْجمعۀِ مع الزَّوالِ فَإِنَّ منِ   یومِ  فی تَحتَجِموالَا 

  [4] فَلَا یلُومنَّ إِلَّا نَفْسه

نکنید زیرا کسی که این کار را انجام دهد و مصیبت زده شد  حجامتیعنی در ظهر روز جمعه 

  د مالمت نکند.کسی را جز خو

  شود، ساعت زوال و ظهر روز جمعه باشد. بنابراین شاید ساعتی که منجر به مرگ می
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  روز جمعه دارند. حجامتاما روایاتی که داللت بر مشکل نداشتن 

 وه قِ ع وادلَى الصع خَلْتدتَجِمیح لَیس ۀِ فَقَالَ أَ وعمالْج می  یونِ   تَقْرَأُ آیۀَ الْکُرْسى عنَه و

  [5]مع الزَّوالِ فی یومِ الْجمعۀ الْحجامۀِ

کرد فرمود آیا آیت  می حجامتیعنی داخل بر امام صادق (ع) شدم درحالیکه روز جمعه 

  کردن در ظهر روز جمعه نهی کرد. حجامتخوانی؟ و از  الکرسی نمی

در روز جمعه شده  حجامتگویا امام (ع) متوجه انکار قلبی مفضل، به دلیل روایات ناهی از 

  دخل مقدر کرده است.است و دفع 

شود در روز جمعه، ظهر  شاید از این روایت هم استفاده بشود که ساعتی که منجر به مرگ می

  است.

  در روایت دیگر آمده است:

أُ آیۀَ یوم الْجمعۀِ قَالَ أَقْرَ تَحتَجِمالْجمعۀِ فَقُلْت جعلْت فداك   یوم  یحتَجِمرأَیت أَبا إِبرَاهیم ع 

 ی واراً فَاقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسنَه لَیلًا کَانَ أَو مالد بِک اجی فَإِذَا هالْکُرْستَجِم[6]اح  

کرد عرض کردم فدایت شوم  می حجامتیعنی حضرت کاظم (ع) را دیدم که در روز جمعه 

کنی؟ فرمود آیت الکرسی بخوان پس هنگامی که غلبه خون  می حجامتآیا در روز جمعه 

  کن. حجامتپیدا کردي شب یا روز، آیت الکرسی بخوان و 

  کند. را دفع می حجامتبنابراین آیت الکرسی مشکل 
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روز جمعه غیر از ساعت زوال خوب باشد و ائمه (ع)  حجامتشاید اینگونه جمع شود که 

در کدام ساعت از جمعه منجر به  حجامتدانند که  کنند می می حجامتاگر در روز جمعه 

  مرگ است.

روز سه شنبه که  حجامتهاي نهی شده ندارند مانند  احتمال دارد که مردم آشنایی با ساعت

  شود. شود خون قطع نمی حجامتساعتی است که اگر 

  ولی روایات ساعت نهی شده در روز جمعه را معین کرده اند که ساعت زوال است.

  کند. در روز جمعه را برطرف می حجامتها این است که آیت الکرسی مشکل  یکی از جمع

  ت:جالب این است که در این روایت چهار نهی وارد شده اس

و هو  یحتَجِمالزَّوالِ علَى ظَهرِ الطَّرِیقِ   وقْت  الْجمعۀِ فی  یومِ  رأَیت أَبا الْحسنِ الرِّضَا ع فی

  [7] محرِم

کرد  می حجامتیعنی امام رضا (ع) را دیدم که در روز جمعه در وقت ظهر و در کنار راه 

  درحالیکه محرم بود.

مناسب  حجامتندارد، همچنین در روز جمعه و ساعت زوال و در راه،  حجامتمحرم حق 

  نیست.

سند معتبر نیست. هر چند روایات از نظر کتاب معتبر ، از جهت حجامتالبته روایات زمان 

  هستند.

  یک روایت وجود دارد که از جهت سند بسیار معتبر است:
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کلینی از محمد بن یحیی العطار که از اساتید کلینی است از احمد بن محمد بن عیسی که 

ج جزو فحول است از ابن محبوب که جزء اصحاب اجماع است و از عبد الرحمان بن حجا

  که ثقه است:

  [8] اي یومٍ شئْت  احتَجِمو   اقْرَأْ آیۀَ الْکُرْسی

  کن. حجامتیعنی آیت الکرسی بخوان و در هر روز که خواستی 

روایات دیگر که ناهی از اوقات و روزهاي خاص هستند، سند درستی ندارند ولی این 

  روایت صحیح السند است.

  کرد. حجامتتوان  حتی زمانی که قمر در عقرب باشد با آیت الکرسی می

  کند. لی آیت الکرسی مشکالت را دفع میشود که مشکالتی وجود دارد و البته استفاده می

  در این روایت دیگر بحث تبیغ خون را هم نیاورده است.

 حجامتهاي مختلف، مربوط به  در ساعات و مکان حجامتشویم که نهی از  نهایتا قائل می

  شود. تبیغ نمی حجامتشود و شامل  مواضع می حجامتدرمانی یا 

  به اعتبار روزهاي ماه قمري حجامت 2,153

است که وسط ماه باشد.  حجامتیمطلوب،  حجامتمستفاد از بیشتر روایات این است که 

  اول و آخر ماه خوب نیست. حجامت
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  وسط ماه حجامت 1,2,153

  در روایت آمده است:

 تدۀَفَإِذَا أَرامجفَلَا  الْحتَجِمتَح فَإِنَّه نْهشَرَ مۀَ عسنَ الْهِلَالِ إِلَى خَمشْرَةَ تَخْلُو ماثْنَتَی عإِلَّا ل  

حأَص  کندبرُ فَلَا   لالشَّه فَإِذَا نَقَصتَجِمتَح  مأَنَّ الد کذَل مِ وضْطَرّاً إِلَى إِخْرَاجِ الدإِلَّا أَنْ تَکُونَ م

  [9] لْهِلَالِ و یزِید فی زِیادتهینْقُص فی نُقْصانِ ا

ما زیرا  نکن مگر در دوازده تا پانزدهم حجامتکنی،  حجامتیعنی هنگامی که خواستی 

نکن مگر اینکه مضطر باشی زیرا  حجامتبراي بدنت نافع تر است پس اگر ماه تمام شود 

  شود. شود و با زیاد شدن ماه، زیاد می خون با کم شدن ماه، کم می

این مطلب از معجزات طب اسالمی است مانند جریان جزر و مد که با باال آمدن ماه، آب تا 

آید، چیزي متوجه  آب از کجا می حجمبررسی کردند که این آید و هرچه  شش متر باالتر می

دهد که در زمان مد، شش متر باال  نشدند زیرا سه چهارم محیط زمین را آب تشکیل می

  شود. عظیمی از آب می حجمآید که  می

شد مشکلی نبود زیرا آب  آید و گرنه اگر فقط در نصف انجام می ي زمین آب باال می در همه

  آید. به نصف دیگر میاز نصف زمین 

شود و  ي ماه، آب از زیر زمین به روي زمین جذب می گویند که به خاطر جاذبه اي می عده

شود که هر دو را رد کرده  گویند که به جهت جاذبه ماه، در آب تخلخل ایجاد می اي می عده

  اند.

  رسد. شود ولی بعید به نظر می ي ماه سبب مد می گویند که جاذبه می
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  شود را بشر درك نکرده است. ون هم در وسط ماه زیاد میاینکه خ

  فرماید: در روایت دیگر می

  [10] عشْرَةَ و إِحدى و عشْرِینَ لَا یتَبیغُ بِکُم الدم فَیقْتُلَکُم  عشْرَةَ و سبع  لخَمس احتَجِموا

کنید در پانزدهم و هفدهم و بیست و یکم ماه، خون یکی از شما سرکشی نکند  حجامتیعنی 

  و شما را بکشد.

  در روایت دیگر آمده است:

  [11] و عشْرٍ منَ الشَّهرِ شفَاء و یوم الثَّلَاثَاء صحۀٌ للْبدن  سبعٍ  فی الْحجامۀُ

  در هفدهم ماه درمان است و روز سه شنبه صحت براي بدن است. امتحجیعنی 

  در روایت دیگر آمده است:

  [12]الثَّلَاثَاء لسبعۀَ عشَرَ منَ الْهِلَالِ مصحۀٌ سنَۀ  یوم الْحجامۀَأَنَّ 

  در روز سه شنبه مصادف با هفدهم ماه سالمتی بدن تا یکسال است. حجامتیعنی 

  در روایت دیگر آمده است:

ةَ أَو لإِحدى و عشْرِینَ منَ الشَّهرِ کَانَت لَه الثَّلَاثَاء لسبع عشْرَةَ أَو تسع عشْرَ  یوم  احتَجممنِ 

 عِ الرَّأْسِ وجنْ وم فَاءش کى ذَلوا سمل کَانَت ا ونَۀِ کُلِّهاء السونْ أَدم اءنْ کُلِّ دم فَاءش

  [13]الْأَضْرَاسِ و الْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَصِ
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اي که مصادف با هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکم ماه باشد  یعنی کسی که روز سه شنبه

در غیر این روز  حجامتاي سال است و ه کند، براي او درمان از تمام بیماري حجامت

  درمان براي سر درد و دندان درد و جنون و جذام و پیسی است.

البته اعتقاد داشتم که این روایت شبیه به روایات عامه است زیرا روایات عامه همه حول 

فرماید دوازده تا  همین هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم است. ولی روایت رساله ذهبیه می

  خوب است. حجامتپانزدهم ماه 

  در روایت دیگر آمده است:

  [14]إِراقَۀُ الدماء  هإِنَّه یوم نَحسٍ مستَمرٍّ یصلُح فی

  یعنی روز بیست و یکم ماه نحس مستمر است و خوب است که در آن خون ریخته بشود.

  در روایت دیگر آمده است:

بتَحۀُ  یسامجی الْحشْرِین  فع و داحو رِ ونَ الشَّهشَرَ مۀَ ععس[15] ت  

  در روز نوزدهم و بیست و یکم از ماه مستحب است. حجامتیعنی 

و یکم ماه باشد. یعنی بهترین حالت  ي دوازدهم تا بیست باید در محدوده حجامتبنابراین 

را  حجامتتوان  ي دوم تا بیست و یکم از ماه نیز می بین دوازدهم تا پانزدهم و در مرحله

  انجام داد.

فرماید که بعد از پانزدهم، روزهاي فرد باید انجام بشود. به جهت این است که  روایات می

  اصلی در دوازدهم تا پانزدهم ماه است. حجامت
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  در آخر و اول ماه حجامتائاتی از بد بودن استثن 2,2,153

  ي آخر ماه پنجشنبه حجامت 1,2,2,153

  در روایت آمده است:

  [16]الشَّهرِ فی أَولِ النَّهارِ سلَّ منْه الداء سلا  منَ  فی آخرِ خَمیسٍ احتَجممنِ 

کند بیماري از بدن او شدیدا  حجامتي ماه  یعنی کسی که در اول روز از آخرین پنجشنبه

  کشد. بیرون می

  م در اول ماهروز شش 2,2,2,153

  در روایت دیگر آمده است:

 فَرِ والس لتَّزْوِیجِ ول حالص سادالس مۀالْیوامج[17]الْح  

  مناسب است. حجامتیعنی روز ششم از ماه براي ازدواج و سفر و 

  هاي رومی به اعتبار ماه حجامت 3,153

  در ماه آذار رومی آمده است. حجامتروایاتی درباره هفتم و چهاردهم حزیران و 

  هاي رومی همیشه نسبت به فصول ثابت است و ماه قمري اینگونه نیست. ماه
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  بهار)ماه آذار رومی (فصل  1,3,153

ها است و باید ببینیم که در چه فصلی  هاي خون مانند رودخانه فرماید رگ در روایات می

  ها زیاد است. شود تا بفهمیم که خون در رگ ها زیاد می آب در رودخانه

  شود. ها زیاد می ها ارتفاع رودخانه طبیعی است که در بهار به جهت آب شدن یخ

چاه نجس شود یا کثیف شود چه کنیم که تمییز شود؟ مقتضاي این تشبیه این است که اگر 

فرماید باید یک مقدار آب از آن باید بکشیم تا آب تمییز بشود. خون هم همینگونه است  می

که اگر کثیف بشود باید مقداري از خون را از بدن خارج کنیم تا خون صاف شود و مشکل 

  آن برطرف بشود.

  در روایت آمده است:

و أَولُه آذَار و عدد أَیامه ثَلَاثُونَ یوماً و فیه یطیب اللَّیلُ و   فَإِنَّه روح الْأَزمانِ  لرَّبِیعِا  أَما فَصلُ

و  طیفالنَّهار و تَلینُ الْأَرض و یذْهب سلْطَانُ الْبلْغَمِ و یهِیج الدم و یستَعملُ فیه منَ الْغذَاء اللَّ

و الثُّومِ  اللُّحومِ و الْبیضِ النِّیمبِرِشْت و یشْرَب الشَّرَاب بعد تَعدیله بِالْماء و یتَّقَى فیه أَکْلُ الْبصلِ

 و دالْفَص یهلُ فمتَعیس هِلِ وسالْم شُرْب یهف دمیح ضِ وامالْح ۀوامج[18]الْح  

ها است و اولین ماه بهار آذار است و تعداد روزهاي آن  یعنی اما فصل بهار همانا روح زمان

شود و سلطه بلغم برطرف  شود و زمین نرم می دلپسند میسی است و در این ماه شب و روز 

  مناسب است. حجامتکند. . . در این ماه فصد و  شود و خون هیجان پیدا می می

شود و در بدن انسان نیز  شود و خون زیاد می ها آب می چقدر زیبا است، در بهار طبیعت یخ

  آید. شود و خون به هیجان می بلغم آب می
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هار مناسب است زیرا خون به جهت آب شدن بلغم و مصرف مواد در ب حجامتفصد و 

  آید. شود، به هیجان می غذایی بیشتر می

  در روایت دیگر آمده است:

  [19] فیه مصحۀٌ سنَۀً بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى الْحجامۀُشَهرِ آذَار بِالرُّومیۀِ   فی  ثَلَاثَاء تَدخُلُ  أَولُ

در اولین سه شنبه در ماه آذار رومی به اذن خداوند سبب سالمتی سال  حجامتیعنی 

  شود. می

  ماه نیسان 2,3,153

  روایت دیگر درمورد ماه نیسان آمده است:در 

  [20] و یتَحرَّك الدم

  آید. یعنی در ماه نیسان خون به حرکت در می

  آید. نشده است و فقط آمده است خون به حرکت می حجامتالبته صحبتی از 

  ماه حزیران 3,3,153

  در روایت دیگر آمده است:

  [21]فَإِنْ فَاتَک فَلأَربع عشْرَة  حزِیرَانَ  منْ  فی سبعٍ الْحجامۀَلَا تَدعِ 

را در هفتم حزیرا رها نکن و اگر هفتم حزیران نشد، در چهاردهم حزیران  حجامتیعنی 

  کن. حجامت
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  ماه تشرین اول 4,3,153

  در روایت دیگر درباره تشرین اول یعنی آبان ماه، آمده است:

 الْأَولُ أَحد و ثَلَاثُونَ یوماً فیه تَهب الرِّیاح الْمخْتَلفَۀُ و یتَنَفَّس فیه رِیح الصبا و یجتَنَب  تشْرِینُ

  [22]فیه الْفَصد و شرب الدواء

وزد  یعنی ماه تشرین اول سی و یک روز است که در آن بادهاي گوناگون شرقی و غربی می

و خوب است که انسان باد صبا را تنفس کند و استفاده از فصد و دارو در این ماه اجتناب 

  شود.

  ماه کانون اول 5,3,153

  ماه کانون االول آمده است:درباره 

ما ذَکَرْنَاه  کَانُونُ الْأَولُ أَحد و ثَلَاثُونَ یوماً یقْوى فیه الْعواصف و تَشْتَد فیه الْبرْد و ینْفَع فیه کُلُّ

و الْفَصد و یستَعملُ  الْحجامۀُه فی تشْرِینَ الْآخرِ و یحذَر فیه منْ أَکْلِ الطَّعامِ الْبارِد و یتَّقَى فی

  [23] فیه الْأَغْذیۀُ الْحارةُ بِالْقُوةِ و الْفعل

شود. . . در این  شود و سرما شدید می یعنی ماه کانون اول سی و یک روز است باد شدید می

  و فصد انجام ندهید. حجامتماه 

خوب است  حجامت، آذار و حزیران است. البته همه سال حجامتبنابراین بهترین ماه براي 

  غیر از کانون اول که دي ماه است.

  وسط ماه یعنی دوازده تا پانزدهم مد نظر است.هاي قمري بیشتر  درباره ماه
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هاي رومی ناظر و حاکم بر  هاي رومی اخص از روایات قمري است و ماه روایات ماه

  روایات قمري است.

  طبابت حضوري 4,153

  بیمار اول 1,4,153

ساله دوسال قبل شکمش ورم کرد و درد شدید داشت و در بیمارستان بستري شد  63خانم 

اسکن گفته شد پانکراس منفجر شده است و دیواره پانکراس و بعد از یکماه با سی تی 

اي که گوشت بدن او آب شد،  توانستند بخورند به گونه شود و حتی آب هم نمی مشاهده نمی

و بعد از دو ماه یک کیست به ابعاد هجده در دوازده در ده که خیلی بزرگ بود حاوي 

مل باز خطرناك بود و با هاي پانکراس در محل پانکراس تشکیل شد و با ع آنزیم

الپراسکوپی تخلیه شد ولی چند ماه بعد عود شد و در حال حاضر هم کیست دارند و از 

  آید. یکسال قبل هم قند دارد که با انسولین و قرص پایین نمی

  استاد:

شروع بیماري یک شکم درد است و بعد ورم شکن هم به دنبال دارد و بعد از آن وقتی 

شد که پانکراس منفجر شده است و دیواره پانکراس منفجر شده است بررسی کردند معلوم 

شود که خود پانکراس هست ولی دیواره نیست. مشکل اصلی کیست است که  معلوم می

  شود پانکراس را به وجود آورد. پانکراس باشد یا نباشد نمی

ان یا سینه کنیم. کیست تخمد براي درمان کیست در طب اسالمی بیشتر از تباشیر استفاده می

  کنیم. یا کلیه و یا در این مورد کیست پانکراس از تباشیر استفاده می

  رساند. تباشیر نیازمند حمال است و آب تخم شنبلیله تباشیر را به پانکراس می
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ي آن تباشیر را حل کند و  تخم شنبلیله آسیاب شود و در آب بجوشد و در آب صاف شده

  بیمار بخورد.

ست گرم و تخم شنبلیله مثال پنجاه گرمی بجوشانند و در دو نوبت استفاده تباشیر به اندازه بی

  کنند.

  بعد از جوشیدن اندازه یک لیوان یا کمتر باقی بماند.

داروي ثفا درمان خوبی براي انواع کیست است. کیست اگر مقاوم باشد و با تباشیر رفع 

  شود. نشود حتما با ثفا برطرف می

اید خیلی صالح نباشد ولی آنطوري که بررسی کردیم بیست خیلی مصرف باالي تباشیر ش

  گرم کافی است.

  اگر تخم شنبلیله را خیلی بجوشانند نیاز به آسیاب کردن هم نیست.

  یک یا دو و در نهایت سه بار مصرف بشود.

  زمان مصرف ندارد.

  درباره بیماري قند

است و چیزي نیست که  ي انسولین بدن پانکراس آسیب دیده است و پانکراس تولید کننده

  در بدن انسولین تولید کند.

  دهیم که اصل پانکراس در بدن وجود داشته باشد. احتمال می
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کند که  داروي قند زرد دو عدد و مرکب چهار و قند جدید خود ما و سویق عدس کمک می

  قند آرام آرام پایین بیاید.

شدید است و سویق عدس راقع چون مبتال به قند شدید است حتما مبتال به تشنگی خیلی 

  عطش است و به احتمال زیاد براي قند خیلی موثر است.

  براي چربی خون داروي چربی خون و ثناء مکی پنج عدد

عالئم کیست در بدن یکی تشنگی و یکی درد در ناحیه کیست به خصوص در کیست تخم 

معناي این است که در دان است. اگر خانمی مراجعه کرد و سمت یا چپ ناف درد دارد به 

  تخمدان کیست است.

هاي سنگ نباشد و سوزش ادرار هم نباشد، عالمت این است که  اگر کلیه درد کند و نشانه

  کیست وجود دارد و سنگی وجود ندارد.

  بیمار دوم 2,4,153

ساله که مبتال به نرمی استخوان است و در آزمایش آمده نرمی بیش از حد مفصل  63خانم 

که گاهی خیلی درد شدید دارد و سفارش به استراحت شده است و فشار  در ناحیه دو مچ پا

  شود. نباید آورده شود که در غیر این صورت تمام بدن درگیر می

تیروئید پرکار دارد. سی سال پیش مشکل تیروئید داشت و با دارو برطرف شد و االن با 

ها از کار افتاده و  وئیداي گفته شده است که دوباره برگشته است و یکی از تیر عکس هسته

ي پرکار باید با عمل جراحی درآورده شود تا  دیگري پر کار است و گفته شده است که غده

  دیگري به کار افتد.
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  استاد:

راجع به نرمی استخوان نیاز به دو یا سه عدد استخوان ساز است و سویق سنجد هم مشکل 

  کند. را رفع می

پنج عدد و چون پرکار است، صفراء بر دو عدد و  درباره تیروئید جامع با آب مرزنجوش

سرد کننده دو عدد و تقویت عصب دو عدد چون این شخص نوعا صفراء دارد و عصبانی هم 

  خواهد. شود تقویت عصب نمی شود ولی چون عصبانی نمی می

  درباره چربی خون داروي چربی خون و سناء مکی پنج عدد

  خشکی بدن به خاطر صفراء است.

  بودن ویتامین دي استخوان ساز موثر است. براي کم

  بیمار سوم 3,4,153

سالگی مبتال به ترشح هیپوفیز شدند و داروي برلوکسپتین را مصرف  22خانم بنده در سن 

سالگی با داشتن سه فرزند  43کرد از یک عدد شروع شد تا چهل عدد که مهار شد و در  می

و بعد از به هوش آمدن شنوایی را منرژیت (عفونت) مغزي شد و مدتی بستري و در کما بود 

  از دست داد و االن تعادل ندارد و گاهی سردرد شدید دارد.

  دهد. روزي سه قرص را ادامه می

  استاد:
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براي ترشح هیپوفیز قطره مرزنجوش جامع را باید در بینی بچکاند که آب مغز را تخلیه 

  کند. می

  روغن بنفشه پایه کنجد

ته مغز به خاطر منرژیت آسیب جدي دیده است و منرژیت رسد غالف مغز و پوس به نظر می

  کند و بیماري خطرناکی است. بیشتر ماده مغز را درگیر می

ها  شود که بیشتر در بچه منرژیت التهاب پرده مغز است و سبب سردرد و مشکالت دیگر می

  افتد. و گاهی در بزرگساالن اتفاق می

پاي او را از زمین بردارند درد آن چند برابر  ي آن این است که اگر بخوابد و سر یا نشانه

  شود. می

  برد. منرژیت یا انسان یا بینایی و یا شنوایی را از بین می

  شود. در طب امروزي خیلی به سختی درمان می

حاال که منرژیت برطرف شده است، آثاري به جا گذاشته است و براي آن روغن بنفشه پایه 

م مغز است و داروي جامع با آب مرزنجوش که خیلی کنجد و داروي عقل که براي ترمی

هاي مغز را  کند و به همین سبب آسیب روي مغز تاثیر دارد و خون را به سمت مغز جذب می

  کند. درمان می

گیرد؟  باید از شخص بپرسیم که آیا گرمایی است ویا سرمایی؟ یبوست دارد یا نه؟ گر می

  خلط هم دارد؟
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خواهد که براي مغز هم خوب است و  ت. یک صفراء بر میپس بیشتر صفراوي و دموي اس

خواهد و  ي خون پنج عدد می خواهد و دموي هم هست صاف کننده سرد کننده هم می

  سر در این موارد بسیار موثر و مفید است. حجامت

  براي ناشنوایی روغن گوش و شافیه با آب کندر مصرف کند.

یا عفونتی در بدن وارد شود و بعد به پرده علل التهاب عفونت است. ممکن است میکروبی 

  مغز منتقل بشود.

اي است که از مغز گوسفند جدا  هیپوفیز غده کوچکی در وسط مغز است و همان غده

کنند. در این مورد هیپوفیز ترشحات زیاد دارد و بیشتر شدن ترشحات این غده باعث  می

ح آن و خشک کردن این مشکل شود مانند غده تیموس، که براي جلوگیري از ترش ضرر می

  استفاده از قطره مرزنجوش جامع و شاید سعوط هم خوب باشد.

ها را دارد مانند تب و سردرد است. اگر بخواهید متوجه بشوید که آیا  آثار همه عفونت

شخص منرژیت دارد در حال خواب سر یا پاي او را از زمین بلند کنید اگر جیغ و داد او 

  تر شد او منرژیت دارد.بلند شد و درد شدید 

  
  . 10، ص4من الیحضر، شیخ صدوق، ج [1]

  . 125ف العقول، ابن شعبه حرانی، صتح [2]

  . 34، ص56بحاراالنوار، مجلسی، ج [3]

  . 192، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [4]

  . 75مکارم االخالق، طبرسی، ص [5]

  . 390، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [6]
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  . 19، ص2عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج [7]

  . 273، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [8]

  . 54طب الرضا، امام رضا ع، ص [9]

  . 74مکارم االخالق، طبرسی، ص [10]

  . 56، ص56بحاراالنوار، مجلسی، ج [11]

  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [12]

  . 385، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [13]

  . 76، ص56بحاراالنوار، مجلسی، ج [14]

  . 33طب النبی، مستغفري، ص 15][

  . 389، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [16]

  . 105، ص56بحاراالنوار، مجلسی، ج [17]

  . 312، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [18]

  . 56طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [19]

  . 312، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [20]

  . 75مکارم االخالق، طبرسی، ص ][21

  . 313، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [22]

  . 314، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [23]

طبابت در  – حجامتوش ر –به اعتبار ماه ها(ماه هاي فارسی)  حجامتادامه بحث  154

 95/08/11 حضور شاگردان

به اعتبار هفته و ماه قمري و ماه میالدي بود. تنها چیزي که  حجامتصحبت راجع به زمان  

 .به اعتبار ماه فارسی است حجامتمانده است صحبت از 
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 به اعتبار ماه هاي فارسی حجامت 1,154

به اعتبار ماه فارسی نداریم ولی درباره خارج کردن خون در  حجامتخیلی روایتی درباره 

 .نوزدهم برج فارسی خیلی مناسب نیست

 :ایت آمده استدر رو

  [1] ... ِ و لْیحذَر فیه منْ إِخْرَاجِ الدم  و التَّاسع عشَرَ فَرْوردین

 .یعنی روز نوزدهم فروردین ... و از اخراج خون در این روز پرهیز شود

 :ه روز سی ام آمده استدربار

  [2]... و الْفَصد  ... صالح  الثَّالثُون

 .روز سی ام براي فصد خوب استیعنی 

  [3] و إِخْرَاجِ الدم

 .خارج کردن خون خوب است یعنی روز سی ام براي

 .و فصد کراهت دارد حجامتدر روایت دیگر آمده است که 

 .به هر حال به همین مقدار در روایات وارد شده است

طوري عمل کنیم که موافق با همه روایات باشد و  حجامتقانون اول این است که در مورد 

 .رود هاي روزها کنار می شرطتبیغ تمام  حجامتدر 
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ردي رعایت تمام روایات ممکن نیست باید برویم سراغ قواعد فقهی و اصولی از اگر در مو

جهت تقید و مقید و خاص و عام اگر برابري از ناحیه سند وجود داشته باشد و در غیر این 

 .صورت باید نگاه بشود که کدام یک سند معتبر تري دارد

 :روایت صحیح السندي که فرمود

 و یۀَ الْکُرْساقْرَأْ آیتَجِماح مٍ  أَيوئْت  ی[4] ش  

 .کن حجامتلکرسی بخوان و در هر روز که خواستی یعنی آیت ا

کار ما را آسان کرده است و دست ما را باز گذاشته است. این روایت ناظر و حاکم بر باقی 

 .در بعضی روزها نهی کرده است حجامتروایات است که از 

کنید ضرر دارد ولی این  حجامتدر روایات آمده است که اگر جمعه یا چهارشنبه یا جمعه 

 .شود روایت فرمود که آیت الکرسی بخوانید ضرر آن ها برداشته می

 .البته اگر انسان بتواند تمام روایات را مراعات کند بهتر است

 .روایاتی که ضررهایی را براي بعضی از روزها ذکر کرده است از جهت سندي مشکل دارند
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 حجامتروش  2,154

 : حجامت در حالت سیرياول شرط  1,2,154

این است که زمان زیاد شدن  حجامتو راز موفقیت  حجامت شرطاولین سفارش و اولین 

 حجامتخون در بدن و غلبه خون در بدن و زمان قوي شدن خون در بدن باید براي 

 .انتخاب شود

شود. به همین جهت روایات  حجامتزمانی که بدن نیرومند و توانا است باید براي 

موفق باشد و اگر ناشتا  حجامتخورده باشید و سیر باشید تا فرماید که غذا باید خوب  می

 .شود ضرر دارد حجامت

 .سنی و شیعه و بین سنتی و اسالمی است حجامتاین تفاوت بین 

 .شود بعد از غذا و آب خوردن مقدار خون در بدن زیاد می

 :در روایت آمده است

  ما یقُول

قُلْت یزْعمونَ أَنَّها علَى الرِّیقِ أَفْضَلُ منْها علَى الطَّعامِ قَالَ لَا  امۀِالْحج  فی  قبلَکُم  منْ  ما یقُول

  [5] هی علَى الطَّعامِ أَدر للْعرُوقِ و أَقْوى للْبدن

کنند  گویند؟ عرض کردم گمان می چه می حجامتیعنی در ناحیه اي که شما هستید درباره 

بعد از غذا بهتر  حجامتبعد از غذا است فرمود نه  حجامتناشتا بهتر است از  حجامتکه 
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زیرا جریان خون در رگ ها زیاد است و خروج خون با شدت و راحت تر صورت است 

 .گیرد و براي بدن قوي تر است می

در ناشتا بهتر  حجامتگویند  عربستان را ببینید، امروز هم سنی ها می حجامتاگر سایت 

 .است

 :در روایت دیگر آمده است

  [6] و أَسهلُ لخُرُوجِه و أَقْوى للْبدن  أَدر للْعرَقِشَیئاً فَإِنَّه   تَأْکُلَ  حتَّى تَحتَجِملَا 

بعد از غذا براي خروج خون بهتر  حجامتنکن تا اینکه چیزي بخوري زیرا  امتحجیعنی 

 .شود و براي بدن قوي تر است است و خون آسان تر خارج می

 :در روایت دیگر آمده است

اكإِی   ۀَوامجلَى الْح[7] الرِّیق  ع  

 .کردن در ناشتا بپرهیز حجامتیعنی از 

شود. وقتی شیر به مقدار زیاد خارج  بیشتر براي پستان حیوانات استعمال می» ادر»کلمه 

 .ي بیرون آمدن و با فشار است که به معناي آماده» بندر الل«گویند  شود می می

 .ممکن است زمان بادکش کردن بدون تیغ زدن خون خارج بشود

 :فرماید در روایت دیگر می
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قَبلَ  احتَجمالداء و إِذَا   و خَرَج  الدم  اجتَمع احتَجمبعد الْأَکْلِ لأَنَّه إِذَا شَبِع الرَّجلُ ثُم  الْحجامۀُ

  [8] الْأَکْل خَرَج الدم و بقی الداء

کند  حجامتباید بعد از خوردن باشد زیرا هنگامی که مرد سیر باشد سپس  حجامتیعنی 

قبل از خوردن غذا باشد  حجامتشود و هنگامی که  شود و بیماري خارج می خون جمع می

 .ماند شود و بیماري می خون خارج می

 .اسالمی است حجامتاین راز 

ون خارج بشود بلکه باید موفق نباید خ حجامتکنم در  به همین جهت بنده عرض می

 .بیماري خارج بشود

 حجامتانجام شد و دیده شد که با  حجامتپارسال تجربه کردیم و مقابل رفقا چند بار 

 .شود به آن نگاه کرد شود که اصال نمی ي سیاه ژالتینی خارج می ماده

خون بهتر این است که بعد از غذا یک مقدار مکث صورت بگیرد تا رگ ها برجسته و پر 

 .بشود

کنیم زیرا طبق این روایت  را قطع می حجامتما وقتی یک رگه از خون خارج بشود، فورا 

 .نباید خون سالم خارج بشود

کنند خون قرمز و صاف  طب سنتی چون این مسائل را رعایت نمی حجامتمتاسفانه در 

 .شود خارج می

با فشار و اجتماع آب آن مهم این است که مانند چاه که کثافت جلوي آن را گرفته است، 

 .شود کثیفی ها خارج می
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شود، لخته هاي خونی و رسوبات رگ ها باشد و  احتمال دارد مراد از بیماري که خارج می

 .احتمال دارد که میکروب ها و ویروس هایی است که در رگ ها وجود دارند

 .بنابراین مراد از بیماري، سبب بیماري است

در حال روزه  حجامتحال سیري باید باشد، این است که از  در حجامتموید این مطلب که 

 .نهی شده است

 :در روایت آمده است

ء فَإِنْ لَم  فَقَالَ أَکْرَه لَه ذَلک مخَافَۀَ الْغَشْیِ و أَنْ تَثُور بِه مرَّةٌ فَیقی  یحتَجِم  أَنَّه سئلَ عنِ الصائمِ

  [9]إِنْ شَاء یحتَجِمء علَیه و  ییتَخَوف ذَلک فَلَا شَ

براي  حجامتتواند کند؟ فرمود  می حجامتیعنی از امام درباره روزه دار سوال شد که آیا 

روزه دار کراهت دارد زیرا احتمال دارد غش کند و صفراء و سوداء غلبه کند و باعث 

 .کند حجامتتواند  استفراغ بشود ولی اگر ترس از اینها نداشته باشد می

شود و تناسب آن دو نسبت به خون  سوداء زیاد می اگر خود خون سالم خارج شود صفراء و

 .شود زیاد می

 .براي روزه دار حرام نیست ولی ترس از مضرات آن است حجامتفرماید  امام می

 .روزه دار ممکن است که ناچار به افطار بشود

 :در روایت آمده است

کْرَهکَانَ ی مِ  أَنَّهائلصأَنْ  ل  تَجِمحخَافَۀَ أَ  یرمفْطفَی طَشع[10]نْ ی  
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داشت از ترس تشنه شدن  می را براي شخص روزه دار مکروه حجامت (یعنی حضرت امیر(ع

 .و به واسطه تشنه شدن افطار کند

 :در روایت دیگر آمده است

إِلَّا فی رمضَانَ فَإِنِّی أَکْرَه أَنْ یغَرِّر بِنَفْسه إِلَّا أَنْ یخَاف علَى نَفْسه و   الصائم  یحتَجِم  لَا بأْس بِأَنْ

  [11]لَیلًا احتَجمنَافی رمضَانَ  امۀَالْحجإِنَّا إِذَا أَردنَا 

کند مگر در رمضان زیرا کراهت دارم که به خطر بیفتد  حجامتار اشکالی ندارد که روزه د

کنیم  حجامتمگر اینکه ترس نداشته باشد ولی ما اهل بیت(ع) اگر بخواهیم در ماه رمضان 

 .کنیم می حجامتدر شب 

 :در روایت دیگر آمده است

أَ ما یتَخَوف علَى نَفْسه قُلْت ما ذَا یتَخَوف   علَیه  أَتَخَوف  فَقَالَ إِنِّی یحتَجِمسأَلْتُه عنِ الصائمِ أَ 

 نَعم إِنْ علَیه قَالَ الْغَشَیانَ أَو تَثُور بِه مرَّةٌ قُلْت أَ رأَیت إِنْ قَوِي علَى ذَلک و لَم یخْش شَیئاً قَالَ

  [12]شَاء

آیا خودش ترسم  کند؟ فرمود براي او می می حجامتیعنی از امام (ع) پرسیدم آیا روزه دار 

ترسد؟ عرض کردم چرا بر خودش بترسد؟ فرمود ترس است که غش کند یا  بر خود نمی

صفراء و سوداء غلبه کند عرض کردم اگر قوي باشد و نترسد چه؟ امام (ع) مانعی ندارد اگر 

 .خواست

 .روایت به این معنا و مضمون زیاد است
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 : استریل و تمیز بودن وسایلدوم شرط 2,2,154

باید استریل باشد یعنی باید داغ بشوند و در سفارش دیگر آمده است که  حجامتتیغ هاي 

 .شسته و آویزان شود حجامتوسائل 

 :در روایت آمده است

و علِّقْها و دعا بِرُمانَۀٍ فَأَکَلَها   محاجِمک  فَقَالَ لَه اغْسلْ بِالْحجامِکُنْت عنْد أَبِی عبد اللَّه ع فَدعا 

  [13]دعا بِرُمانَۀٍ أُخْرَى فَأَکَلَها و قَالَ هذَا یطْفی الْمرَار الْحجامۀِفَلَما فَرَغَ منَ 

را بشور  حجامتترا خواست و فرمود تیغ هاي  حجامیعنی نزد امام صادق(ع) بودم و ایشان 

 .و آویزان کن تا خشک شوند

 .تیغ ها نباید خشک شود بلکه باید با آویزان کردن خشک شوند

 :گر آمده استدر روایت دی

ه  طَبِیبببِط اروه  دماسوى ممأَح [14] .. و  

یعنی پیامبر(ص) طبیبی است که هرجا باشد طبابت همراه او است (مطب ندارد) .. و تیغ هاي 

 .حجامتش را داغ کرده است

 .را داغ کنند حجامتپس راه این است که تیغ هاي 

را داغ و استریل  حجامتدنیا است، تیغ هاي  حجامخوب که پیامبر(ص) بهترین  حجام

 .کند می
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 .مصرف نبوده است و بهترین راه استریل کردن، داغ کردن بوده استآن زمان تیغ هاي یکبار 

 : خواندن آیت الکرسیسوم شرط 3,2,154

 .آیت الکرسی خوانده بشود

 :در روایت آمده است

 و یۀَ الْکُرْساقْرَأْ آیتَجِماح مٍ  أَيوئْت  ی[15] ش  

 .کن حجامتیعنی آیت الکرسی بخوان و در هر روز که خواستی 

 .با استفاده از این روایت خواندن آیت الکرسی ضرورت دارد

 :در روایت دیگر آمده است

ع ر یمرَاها إِبأَب تأَیتَجِمحی  اكدف لْتعج ۀِ فَقُلْتعمالْج مویتَجِمتَح  موۀَ   یۀِ قَالَ أَقْرَأُ آیعمالْج

 و یۀَ الْکُرْساراً فَاقْرَأْ آینَه لًا کَانَ أَولَی مالد بِک اجفَإِذَا ه یتَجِمالْکُرْس[16] اح 

کرد عرض کردم فدایت شوم آیا در روز  می حجامتیعنی امام کاظم (ع) را که در روز جمعه 

کنی؟ فرمود آیت الکرسی بخوان پس هنگامی که خون هیجان پیدا کرد  می حجامتجمعه 

 .کن حجامتشب یا روز آیت الکرسی بخوان و 

 .تبیغ اختصاص دارد حجامتالبته این روایت به 

 .آید افرادي که صفراوي هستند اگر غذا خورده باشند این مشکالت پیش نمی
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 .بخورند حجامتماهی بعد از 

 :در روایت دیگر آمده است

اموا الْأَیادغَ  لَا تُعیی [تَبإِذَا تبغ کُمیادفَتُع  کُمدبِأَح مالد [تَجِمحۀَ  فَلْیقْرَأْ آیلْی امِ کَانَ والْأَی ی أَيف

  [17]اثاً و یصلِّی علَى النَّبِی صالْکُرْسی و یستَخیرُ اللَّه تَعالَى ثَلَ

دشمنی کند هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد  یعنی با روزها دشمنی نکنید تا با شما

 .کند در هر روزي که باشد و آیت الکرسی بخواند حجامت

تبیغ روز ندارد و شب تا صبح یا  حجامتتبیغ دارد و  حجامتاین روایت هم اختصاص به 

 .بالعکس را هم صبر نکند

 .آمده است حجامتبه استغفار و استخاره هم هنگام 

ي قلب  باید هلیله زرد بخورد و به و گوشت پخته شده با شیر تقویت کننده ترسد کسی که می

 .است

اموا الْأَیادغَ  لَا تُعیی [تَبإِذَا تبغ کُمیادفَتُع  کُمدبِأَح مالد [تَجِمحۀَ  فَلْیقْرَأْ آیلْی امِ کَانَ والْأَی ی أَيف

  [18]ه تَعالَى ثَلَاثاً و یصلِّی علَى النَّبِی صالْکُرْسی و یستَخیرُ اللَّ

نی نکنید تا با شما دشمنی کند هنگامی که خون یکی از شما سرکشی کرد یعنی با روزها دشم

کند در هر روزي که باشد و آیت الکرسی بخواند و طلب خیر کند سه مرتبه و بر  حجامت

 .پیامبر(ص) صلوات فرستد
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را صد مرتبه بگوید و ببیند » استخیر اهللا برحمته«ي روایی همان طلب خیر است و  استخاره

 کند؟ ه خطور میبه دل او چ

روایات معتبر در کتاب وسائل در باب استخاره آورده است که نماز استخاره بخواند و صد 

 .کند بگوید و ببیند به دل او چه خطور می» استخیر اهللا برحمته«مرتبه 

 .استخاره هاي دیگر مانند استخاره با قرآن و با تسبیح دلیل درست و حسابی ندارد

 .کند حجامتتبیغ استخاره معنا ندارد زیرا باید فورا  حجامتدر 

 :در روایت دیگر آمده است

 وه قِ ع وادلَى الصع خَلْتدتَجِمحی سلَی ۀِ فَقَالَ أَ وعمالْج مویِ  یۀَ الْکُرْسنِ   تَقْرَأُ آیى عنَه و

  [19]مع الزَّوالِ فی یومِ الْجمعۀ الْحجامۀِ

آیا آیت کرد فرمود  می حجامتیعنی وارد بر امام صادق(ع) شدم در حالیکه در روز جمعه 

 .در ظهر روز جمعه حجامتالکرسی نخوانده اي؟ و نهی کرد از 

 .معناي روایت این است که اگر آیت الکرسی خوانده شود دیگر روز آن مهم نیست

 .مراد است و بقیه آیات شاید از باب استحباب مراد است» العلی العظیم«آیت الکرسی تا 

 : استخارهچهارم شرط 4,2,154

بعدي استخاره است. البته روایت آن مختلف است و گاهی استخاره است و گاهی  شرط

 .استغفار است و چیزي ثابت نیست
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روایت جعفریات است و نصف جعفریات معتبر است زیرا جعفریات دو سند دارد و یک سند 

 .آن معتبر و دیگري غیر معتبر است

 .نوشتم که این روایت معتبر است ده میرسد که در سند غیر معتبر باشد و گرنه بن به نظر می

 .توان استخاره را رجاء انجام داد البته می

روایت دیگري هست که سه مرتبه استخاره را سفارش کرده است و باید حمل بر جائی کرد 

 .دارد حجامتکه انسان تردید در 

 : استغفار و صلواتپنجم شرط 5,2,154

 .آمده است بعدي استغفار و صلواتی است که در روایت قبلی شرط

استغفار معقول است زیرا در جلد اول بحث کردیم که گناه خود سبب بیماري است و با 

 .شود رساند، برطرف می استغفار گناهی که در بدن محفوظ مانده و آسیب می

 .ي خیرات و کارهاي خوب است صلوات هم خود مفتاح و کلید همه

  

 طبابت حضوري 3,154
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 بیمار اول 1,3,154

کیست چهار سانتی داشتم و طی بارداري کیست من بزرگتر شد و نوزده بنده قبل از بارداري 

هفتگی کیست پاره شد و در شکم ریخت و تخم دان پیچ خورد و عمل اورژانسی انجام دادم 

و تخم دان راست و لوله هاي رحمی تخلیه شد و تشخیص حین عمل آپسه تخم دان بود 

یعنی سرطان تخم » کارسینوماي موسینیآدنو«ولی بعد از عمل، جواب پاتولوژي نشان داد 

 .دان که نوع آن موسینی است

دوران بارداري سپري شد و فرزند به دنیا آمد و در حین سزارین نمونه هایی که از بدن من 

برداشتند توده اي پشت رحم پیدا کردن که در حین عمل خوش خیم تشخیص داده شد که 

پاتولوژي نشان داد که آن هم از نوع موسینی و  باعث شد آن را تخلیه کنند ولی بعد از عمل،

 .بدخیم است که در حین بارداري عود کرده بوده است

تمام نمونه ها را به پاتولوژي مختص زنان نشان دادیم که بدخیم نیست بلکه بوردر الین 

است با خزیدگی بدخیمی که نمونه پشت رحم هم از همان نمونه بود و بعد از شش ماه ام آر 

فتم و نشان داد که مجددا عود کرده است و دکتر گفت باید رحم و تخم دان باید تخلیه آي ر

شود و باید شیمی درمانی انجام شود و انجام ندادم و به عطاري رفتم و گیاهانی همچون 

خزنبل، عطرنفیل، مخلصه، تاردونه، خارخاسک، بوالخ اُتی، پونه، بومادران، گل بنفشه، گل 

ي خبازي، میوه خشک بلوبري که به مدت دو ماه مستمر مصرف  اه و ساقهنیلوفر، گشنیز، گی

کردم و بعد رفتم ام آر آي که نشان داد توده اصال بزرگ نشده است ولی مقدار یک و نیم 

 .سانتی شده و یک مقدار مایع و یک مقدار جامع شده ولی از نظر اندازه بزرگ نشده است
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دان است بیست و پنج واحد افزایش پیدا کرده  میزان تمور مارکر که مختص سرطان تخم

است که باز هم سونو گرافی رفتم و گفتند احتمال است که عود سرطان نباشد بلکه یک 

 .آندومتریوس باشد که داخل تخم دان چپم هم وجود دارد

 .دکتر به من گفته عمل انجام بده و تخلیه و شیمی درمانی انجام بده

گویند کیست  ی حاال در تخم دان چپم توده وجود دارد که میتخم دان راست تخلیه شده ول

 .آندومتریوس است

 .داخل رحم مشکلی ندارد

 :استاد

آندي متریوز کیستی است که در بیرون رحم و تخم دان قرار دارد و درمان آن از داخل رحم 

ک و نشستن جوشانده نیست بلکه باید دارو از طریق خون باید به کیست برود و آن را خش

 .کند

آید و مانع بارداري  شود و تا لگن می این کیست چسبیده به تخم دان است و گاهی بزرگ می

 .آورد هم هست و گاها هم دردهایی و مشکالتی به همراه می

حمال به سمت تخم دان آب شاهی  .درمان هر کیستی تباشیر است ولی نیاز به حمال دارد

زیرا این کیست به تخم دان چسبیده است و خون  برد است که تباشیر را به سمت تخم دان می

 .گیرد خود را از تخم دان می

رود و  رود و به سمت لگن می یک حمال آب افتیمون است که به سمت پایین شکم می

 .برد کند و کیست را از بین می تباشیر را با خود حمل می
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 بیست گرم

تباشیر برطرف نشد، ثفا حتما  در این مورد به داروي ثفا نیاز است. اگر کیست با داروي

برد و حاال که سفت شده است و شبیه توده شده است حتما سه داروي  کیست را از بین می

 .ثفا الزم است

 .شود اگر مشکل کیست یا توده باشد، برطرف می

شکم هم آب آورده است که عالوه بر داروي آب شکم، داروهاي دیگر سرطان کنسل هم 

ه سه عدد و داروي پیامبر هفت عدد و دستور ورم و دعاي ورم و بدهیم مانند داروي سلع

 .سناء مکی هفت عدد و قرص خون دو عدد

سناء مکی چند خصوصیت دارد. یک خصوصیت آن این است که بیماري هاي سخت را دفع 

 .کند ي آب شکم کمک می کند و خصوصیت دیگر آن در تخلیه می

 .سرطان انواعی دارد

 .کند بسه کرده است و آب و خون ترشح میتوده به مرور زمان آ

 .مقدار شاهی سیصد گرم بجوشاند و آب آن را مصرف کند

  

 بیمار دوم 2,3,154

کرد و در  پسري دارم که هشت سال و نیم دارد و از سه سال و نیم بدون هیچ علتی تشنج می

منتقل شد  ابتدا حدود پانزده روز یکبار و بعد از سه ماه، یک روز سه بار و بعد به بیمارستان
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کند. تشنج  حدود پانزده روز بستري شد و از آن موقع تا به حال هر روز چند بار تشنج می

شود  کوچک همراه با کف و جیغ است و تشنج بزرگ همراه با لرزش دست و پا و ادرار می

 .و نیم ساعت قبل هم تشنج کرده است

 :استاد

 .ماه مصرف شودداروي تشنج داریم دوعدد که باید اول و وسط و آخر 

 .چون تشنج کوتاه هم دارد باید داروي صرع پنج عدد مصرف کند

 .قطره سداب سرکه براي اینکه از کودکی نبوده است معلول آسیب رساندن جن است

 .داروي بخور سه تا چهار مرتبه و یک حرز همراه

 .شود مشکل حاد است و خوب است سه عدد داروي پیامبر(ص) استفاده بشود معلوم می

 از مقتضاي روایات طبع دموي است. که فرمود ضیقوا مجاریه بالجوع

کنند نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه منعقد شده است و افرادي  افرادي که از اول تشنج می

شوند بیشتر به خاطر آسیب جن است البته زمینه باید  که در بزرگسالی مبتال به تشنج می

ان روزها منعقد شده و بعدا بروز کرده است. در هر حال وجود داشته باشد یعنی نطفه در هم

 .معلول آسیب جن است یا مشارکت آن ها در انعقاد نطفه یا بعدا این آسیب را زده اند

تواند دارو را دوبرابر کنند یعنی دو روز در اول ماه و دو روز در وسط و  اگر شدید باشد می

 .دو روز در آخر ماه مصرف کند

  



1311 

 

 بیمار سوم 3,3,154

ري بیست ماهه دارم که از شش ماهگی ایست رشد داشت و با سونو تشخیص بزرگ پس

شدن طحال و کبد و سنگ کلیه دادن و با فرستادن به آلمان تشخیص بیماري ژنتیکی گوشه 

 .آید به وجود می» بتا گلوکوزایت«دادن که بر اساس کمبود آنزیم 

گذارد و چشم پزشک گفت  میگویا این بیماري بر استخوان و اعصاب و چشم هم تاثیر 

چیزي پشت چشم ذخیره نشده است و استخوان ها هم هیچ حرکتی ندارد و بچه دوساله 

نشیند تاخیر حرکتی  ایستد و پزشک اعصاب هم گفته چون فقط می روي پاهاي خود نمی

دارد و از نظر دیگه باید به مرور زمان مشخص شود که مغز مشکل دارد یا نه چون من و 

شناسد و فوق العاده ضعیف و بی اشتها است و پالکت خون پایین است و  ش را میپدر خود

 .دارد d کمبود ویتامین

 .کند االن هر دو هفته یک بار آنزیم به صورت وریدي به او تزریق می

 :استاد

شود یک آنزیم الزم براي بدن ترشح نکند چون  این بچه یک مشکل مغزي دارد و باعث می

 .دهد این آنزیم را نمیمغز فرمان ترشح 

 .بنابراین باید مغز را ترمیم کرد

روغن بنفشه پایه کنجد و دیگري قطره مرزنجوش جامع و شافیه با آب مرزنجوش و چون 

این بیماري ژنتیکی است داروي امام کاظم(ع) براي بیماري هاي ژنتیکی داروي خوبی است 
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هم دو عدد و داروي جامع با آب و براي افت پالکت داروي قرص خون پنج عدد و خونساز 

 .مرزنجوش براي ترمیم مغز پنج عدد و داروي پیامبر(ص) هم هفت عدد

عالوه بر این براي تقویت سویق جوي شسته و سویق سنجد و تقویت عصب و گوشت 

 .گوسفند پخته شده با شیر گاو مصرف کند

  

 بیمار چهارم 4,3,154

مقدمه آرتروز تشخیص داده  نزدیک یکسال است زانوي چپ درد شدید داشت و باعکس

شده است و اطباء سنتی زالو درمانی را تجویز کردند و بیست و دو زالو انداختم و درد کم 

 .شده ولی هنوز مشکل ادامه دارد

 :استاد

چون یک پا است در اینجور موارد احتمال در رفتگی لگن زیاد است و باید بررسی بشود 

از داروي شیطرج و پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل ولی براي درمان کل زانو درد استفاده 

 .و دعاي زانو درد و مصرف آلو موثر است

 
 .103، ص56بحاراالنوار، مجلسی، ج [1]

 .173، ص8مستدرك الوسائل، نوري، ج [2]

 .204، ص8الوسائل، نوري، ج مستدرك [3]

 .394فقه الرضا، امام رضا ع، ص [4]

 .273، ص8الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [5]
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 .73مکارم االخالق، طبرسی، ص [6]

 .73مکارم االخالق، طبرسی، ص [7]

 .83، ص13مستدرك الوسائل، نوري، ج [8]

 .275، ص1دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [9]

 .61الجعفریات، ابن اشعث، ص [10]

 .260ص ،4تهذیب االحکام، شیخ طوسی، ج [11]

 .109، ص4لکافی، کلینی، ط اسالمیه، جا [12]

 .74مکارم االخالق، طبرسی، ص [13]

 .240، ص34بحاراالنوار، مجلسی، ج [14]

 .394فقه الرضا، امام رضا ع، ص [15]

 .390، ص2الخصال، شیخ صدوق، ج [16]

 .162الجعفریات، ابن اشعث، ص [17]

 .162الجعفریات، ابن اشعث، ص [18]

 .75مکارم االخالق، طبرسی، ص [19]

طبابت در حضور  – حجامتي  نحوه – حجامتادامه بحث شروط  155

  95/08/12شاگردان

باید انجام دهد. یکی از این کارها  حجامتصحبت راجع به کارهایی است که انسان قبل از 

  ها است. فراوي مزاجاستفاده از ماهی و خوردن ماهی به خصوص براي ص

  : خوردن ماهیشرط ششم 1,155

  کردند که ماهی بیاورند. کنند سفارش می حجامتخواستند  ائمه چنین بوده اند، وقتی می
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  در روایت آمده است:

فَطَلَبتُها لَه  أَحتَجِمقَالَ لی أَبو الْحسنِ ع یوماً یا معتِّب اطْلُب لَنَا حیتَاناً طَرِیۀً فَإِنِّی أُرِید أَنْ 

و  فَأَتَیتُه بِها فَقَالَ لی یا معتِّب سکْبِج لی شَطْرَها و اشْوِ لی شَطْرَها فَتَغَدى منْها أَبو الْحسنِ ع

  [1] تَعشَّى

 حجامتخواهم  اي معتب براي ما ماهی تازه بیاور زیرا می یعنی امام کاظم (ع) به من فرمود

اي معتب قسمی از  گوید ماهی تازه پیدا کردم و نزد امام (ع) بردم پس فرمود کنم راوي می

این ماهی را با آب بپز و قسمتی از آن را بریان کن و امام (ع) صبحانه و شام را از همین 

  ماهی خوردند.

  شود. ها درست می سکباج یک جور خورشتی است که با آب و سرکه و امثال این

باشد و » قضیه فی واقعه«خوب است. البته این احتمال است که  حجامتماهی براي بنابراین 

ولی مشهور در اخبار و روایات این است که مزاج ائمه امام (ع) صفراوي مزاج بوده است 

  (ع) سوداي صاف بوده است.

  دلیل داریم که ائمه (ع) سوداوي هستند.

دادند و  . زیرا ائمه (ع) را زهر میها بوده است ائمه (ع) بخاطر مسومیت حجامتنوعا 

ي دم بوده  درمانی به خاطر غلبه حجامتکردند تا اثر زهر را برطرف کنند. شاید  می حجامت

  است و مشخص نیست.

ي دم و صفراء هم داشته است و این یعنی امام (ع)  شاید هم در این مورد عالوه بر سودا غلبه

  رسد. ر میوضع بحرانی داشته است و خیلی بعید به نظ
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ها خوب است و در درجه دوم براي همه حتی بلغمی و  در درجه اول براي دموي حجامت

  سوداوي خوب است.

  کردن ماهی بیاور. حجامتمهم این است که امام (ع) فرمود براي 

بدست نیاید ولی از اینکه دو وعده  حجامتاز این روایت شاید خوردن ماهی قبل و بعد از 

  بوده است. حجامتماهی خورده شده است، بعید نیست که خوردن ماهی قبل و بعد از 

بوده است زیرا امام (ع) فرمود براي  حجامتاشعار روایت این است که ماهی خوردن قبل از 

  کنم. حجامتخواهم  ماهی بیاور زیرا می

 حجامتست بعید نیست که ماهی قبل و بعد از و چون در دو وعده ماهی خورده شده ا

  خورده بشود.

  در روایت دیگر آمده است:

هاجت الصفْرَاء و إِذَا  احتَجمتدماً صفْرَاء فَإِذَا   بِی  کَتَبت إِلَى أَبِی محمد ع أَشْکُو إِلَیه أَنَ

 ۀَأَخَّرْتامجا تَرَى الْحفَم مع إِلَی  أَضَرَّ بِی الد فَکَتَب کی ذَلفتَجِملَى أَثَرِ  احکُلْ ع ۀِوامجالْح 

سمکاً طَرِیاً بِماء  الْحجامۀِو کُلْ علَى أَثَرِ  احتَجِمسمکاً طَرِیاً فَأَعدت علَیه الْمسأَلَۀَ فَکَتَب إِلَی 

افی عف فَکُنْت کذَل لْتمتَعلْحٍ فَاسم یوذَائغ کذَل ارص [2] یۀٍ و  

 حجامتگر ي خون دارد و غلبه صفراء هم دارم ا یعنی به امام عسکري (ع) نوشتم که غلبه

رساند چه  نکنم غلبه خون به من آسیب می حجامتکند و اگر  کنم، صفراء هیجان پیدا می

  ماهی تازه بخور. حجامتکن و بعد از  حجامتکنم؟ امام (ع) براي من نوشت 

  ي دو طبع داشته باش. تواند غلبه این روایت داللت دارد بر اینکه انسان می
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ي صفراء است. طبع صفراء گرم و  ماهی درمان غلبهدهد که  البته روایت اخیر نشان می

  خشک است و ماهی سرد و مرطوب است و خیلی سرد است و براي صفراء مناسب است.

  ي بلغم است. ماهی خوردن سبب غلبه

شود  ي صفراء می باعث زیاد شدن غلبه حجامتشود که  از این روایت قانون کلی استفاده می

  کند. کنم صفراء طغیان می حجامترساند ولی اگر  یب نمیگوید صفراء دارم و آس زیرا می

  آید که اگر یک طبع کم شود، طبع دیگر طغیان و غلبه کند. در کل بدست می

کند و با کم شدن دم که گرم و تر است، خشکی مره شدت  خشکی در صفراء و سودا غلبه می

  کند. گیرد. یک روایتی هم خواندیم که اگر بلغم برود، خون غلبه می می

شود و به همین شکل که  برد زیرا آب جوش جذب بدن نمی آب جوش بلغم را از بین می

شود که رطوبت بدن کم شود زیرا باعث  شود و باعث می شود از بدن خارج می وارد بدن می

  شود. شود به این طریق آب بدن کم می کم شدن میل انسان به آب می

  شود. دهد که جذب بدن نمی ن جهت نشان میشوید به همی ها را می آب جوش کبد و کلیه

  خواهیم بگوییم که حتما اینگونه است. کنیم و نمی ها را استظهار می البته ما این

  ماهی چون شدیدا سرد است شاید چیزهاي دیگر در حد ماهی نباشد.

صفراء در حقیقت همان چربی خون است یا حداقل با هم ارتباط دارند و از روایت این معنا 

  کند در روایت آمده است: کند و انسان را الغرمی آید و ماهی چربی بد را آب می دست میبه 

  [3] السل  أَکْلُ الْحیتَانِ یورِثُ
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  شود. یعنی خوردن ماهی سبب الغري شدید می

  این الغري نیست مگر اینکه چربی آب شود.

کنند که ماهی بخورند و  به افرادي که مشکالت قلبی و کلسترول دارد خیلی سفارش می

  کند. ها را آب می اي دو روز ماهی بخورند زیرا چربی هفته

رسد که روغن آن این خاصیت را  هم به نظر میماهی دریایی بهتر است ولی ماهی پرورشی 

  داشته باشد.

  : نبود ابر و باد شدید در روز حجامتشرط هفتم 2,155

  در روزي باشد که ابر در آسمان نباشد و باد شدید هم نباشد. حجامت

  در روایت آمده است:

 وتَجِمیح لَا غَیم افاحٍ صمٍ صی یوف  یهة  فیدشَد لَا رِیح [4]و  

  کند در روزي که آسمان صاف باشد و ابر نباشد و باد شدید هم نباشد می حجامتیعنی 

  ساعت قبل از حجامت 12: ممنوعیت همبستري شرط هشتم 3,155

  همبستري نشود حجامتدوازده ساعت قبل از 

  در روایت آمده است:

  [5]یجِب فی کُلِّ ما ذَکَرْنَا منْ إِخْرَاجِ الدمِ اجتنَاب النِّساء قَبلَ ذَلک بِاثْنَتَی عشْرَةَ ساعۀ
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و فصد  حجامتکردن باید تا دوازده ساعت قبل از  حجامتیعنی در هر آنچه ذکر کردیم از 

  از همبستري پرهیز بشود.

باب احتیاط یک ساعت در لغت یک طائفه از شب یا روز است. خوب است که انسان از 

  روز کامل همبستر نشود.

شود و خون هم مانند آب در طبیعت است و روایت  ها طوفانی می وقتی ابر و باد باشد دریا

  فرموده است که در روز خون نباید خون را به هیجان درآورد.

  : خوردن انارشرط نهم 4,155

  خوردن انار

  دادند. دیگران هم میخورند و به  این شرط ترجیحی است و خود ائمه (ع) انار می

  در روایت آمده است:

رمانَۀٌ فَقَالَ یا معتِّب أَعطنی رماناً فَإِنِّی لَم أُشْرَك فی   یده  دخَلْت علَى أَبِی عبد اللَّه ع و فی

ثُم دعا لی  فَاحتَجمت أَحتَجِمأَنْ و أَمرَنی  احتَجمء أَبغَض إِلَی منْ أَنْ أُشْرَك فی رمانَۀٍ ثُم  شَی

ا أَذْهیهفتَوتَّى یسانَۀً حمنٍ أَکَلَ رؤْما مأَیم قَالَ یا یزِید انَۀً أُخْرَى ثُممأَخَذَ ر انَۀٍ وبِرُم اللَّه ب

تَینِ أَذْهب اللَّه الشَّیطَانَ عنْ إِنَارةِ قَلْبِه مائَۀَ الشَّیطَانَ عنْ إِنَارةِ قَلْبِه أَربعینَ یوماً و منْ أَکَلَ اثْنَ

نْ أَذْهم نَۀً وس ةِ قَلْبِهنْ إِنَارالشَّیطَانَ ع اللَّه با أَذْهیهفتَوتَّى یسنْ أَکَلَ ثَلَاثاً حم مٍ ویو اللَّه ب

 و بیذْن لَم ةِ قَلْبِهنْ إِنَارنَّۀالشَّیطَانَ عخَلَ الْجد بیذْن نْ لَم[6]م  

معتب به من یعنی وارد بر امام صادق (ع) شدم و در دست حضرت (ع) اناري بود فرمود یا 

اناري بده زیرا شراکت نکردم در چیزي که براي من بدتر از انار باشد (یعنی کسی را در انار 
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کردم سپس براي من اناري  حجامتکرد و من هم  حجامتکنم) و امام (ع)  شریک نمی

اي یزید هر مومنی که انار بخورد و همه  خواستند و خود انار دیگري خوردند سپس فرمود

کند تا قلب انسان نورانی بشود به مدت  رد خداوند شیطان را از قلب او دور میآن را بخو

  چهل روز. . .

همه ائمه (ع) مقید بودند که انار را به تنهایی مصرف کنند و حضرت امیر (ع) به پشت بام 

  اي بهشتی دارد. اي فوت شود زیرا دانه کردند که مبادا دانه رفت و پارچه سفیدي پهن می می

  شود که انار سرد است. روایات استفاده میاز 

ما در روایات درمان سرد با سرد، و درمان گرم با گرم هم داریم و انار شاید خشکی سوداء 

  کند. را برطرف می

  فصل پاییز فصل خشک است و انار هم سرد و مرطوب و مفید است.

وس را از بین ببرد که شود که امام (ع) انار خوردند تا شیطان و میکروب و ویر استفاده می

  این مهم است.

قلب صنوبري و قلب باطنی هر دو مادي است که قلب باطنی همان بسته ژنتیکی است که 

  حامل صفات و اخالق و همه چیز انسان است.

مسلم نیست که انار گرم باشد و در جلد چهار و در بحث انار باید بررسی کنیم که مزاج انار 

  چیست؟

  است: در روایت دیگر آمده
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و علِّقْها و دعا بِرُمانَۀٍ فَأَکَلَها   محاجِمک  فَقَالَ لَه اغْسلْ بِالْحجامِکُنْت عنْد أَبِی عبد اللَّه ع فَدعا 

  [7]دعا بِرُمانَۀٍ أُخْرَى فَأَکَلَها و قَالَ هذَا یطْفی الْمرَار الْحجامۀِفَلَما فَرَغَ منَ 

را بشوي و آویزان  حجامتترا خواست و فرمود تیغ  حجامیعنی نزد امام صادق (ع) بودم که 

فارغ شد انار دیگري خواست و  حجامتا خورد هنگامی که از کن و اناري خواست و آن ر

  کند. ها را خاموش می خورد و فرمود این کار مره

کند و خشکی اعم از صفراء و سوداء در بدن غلبه  کند مره غلبه می می حجامتوقتی انسان 

  کند. بدن به خشکی میل پیدا می حجامتکند چون خون مرطوب است و بعد از  می

  خوب باشد ولی خشک است. سرکه شاید

  حجامتتراشیدن محل : شرط دهم 5,155

در جلد چهار خواندیم که زیر مو میکروب است و محل آلودگی و محل قائم شدن میکروب 

  است. حجامتهاي  وشیطان است و مو سبب آلوده شدن زخم

پرسیدند که  رسم بوده و سوال می حجامتشود که تراشیدن محل  از روایات استفاده می

کند ولی موها را  حجامتفرمود  تواند موهاي خود را بتراشد و امام (ع) می انسان محرم می

  نتراشد.

  در روایت آمده است:

تَاجإِذَا اح  رِمحۀِإِلَى   الْمامجالْح تَجِمفَلْیح  عضوقْ مللَا یح اجِموح[8]الْم  

  را نتراشد. حجامتکند و موضع  حجامتاحتیاج پیدا کرد  حجامتیعنی هنگامی که محرم به 
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  سلم بوده است.امري م حجامتگویا تراشیدن محل 

  در روایت دیگر آمده است:

و لَا  الْمحاجِمِنَعم و لَکنْ لَا یحلقُ مکَانَ «؟ قَالَ:  یحتَجِم  أَنْ  لَه  یصلُح  و سأَلْتُه عنِ الْمحرِمِ، هلْ

زُّه[9]یج»   

کند؟ فرمود بله موها را نتراشد و کوتاه  حجامتتواند  یعنی از امام (ع) پرسیدم آیا محرم می

  نکند.

   حجامت مگی انجاچگون 6,155

 چهارزانو نشستن و بسم اهللا و دعاي مخصوص 1,6,155

  و بسم اهللا گفته شود.اولین کار این است که چهار زانو نشسته شود 

  در روایت آمده است:

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ  و أَنْت متَرَبع و قُلْ الْحجامِ  یدي  بینَ  فَاجلس الْحجامۀَفاذا اردت 

منَ الْعینِ فی الدمِ و منْ کُلِّ سوء و أَعلَالٍ و أَمرَاضٍ و أَسقَامٍ و  حجامتیأَعوذُ بِاللَّه الْکَرِیمِ فی 

افَاةَ وعالْم یۀَ وافالْع أَلُکأَس اعٍ وجاء أَونْ کُلِّ دم [10]الشِّفَاء  

بِسمِ اللَّه بنشین و بگو  حجامکنی چهار زانو در مقابل  حجامتیعنی هنگامی که خواستی 

منَ الْعینِ فی الدمِ و منْ کُلِّ سوء و أَعلَالٍ و  حجامتیأَعوذُ بِاللَّه الْکَرِیمِ فی   الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  أَمرَاضٍ و أَسقَامٍ و أَوجاعٍ و أَسأَلُک الْعافیۀَ و الْمعافَاةَ و الشِّفَاء منْ کُلِّ داء
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   آیت الکرسیندن خوا 2,6,155

ها  خوب است که انسان از چند لیوان یعنی حداقل سه لیوان استفاده کند و جوري این لیوان

  ها از بین نرود. را بگذارد تا خال لیوان

 روبه قبله بودن 3,6,155

  هم پشت سر او بنشیند. حجامشخص رو به قبله بنشیند و 

 مکش مالیم در مرحله اول 4,6,155

  آرام باشد. ي اول مالیم و مکش باید در مرحله

آمده است باید حداقل سه لیوان باشد و شرط آن این است که  «محاجم»ي  چون کلمه

  مکش در مرحله اول خیلی مالیم باشد.

ها فشار  وقتی چند لیوان قرار بگیرد و هرچند مکش هر لیوان مالیم است ولی مجموع لیوان

کشد و چون مکش  لیوان میها را به سمت  کند و تمامی خون اي بر خون وارد می فزاینده

ها بتوانند از زیر پوست خارج  کند و لخته مالیم است خیلی فشار بر روي بدن وارد نمی

  بشود.

شود که این فشار زیادي بر روي  سنتی فورا فشار زیادي در مکش ایجاد می حجامتدر 

  شود. کند و مانع عبور خون از زیر لیوان می ها وارد می بدن و رگ

 و طوالنیمکش مدت دار  5,6,155

  مکش باید مدت دار و طوالنی باشد.
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شود و از زیر لبه لیوان رد  سرازیر می حجامتدر این مدت طوالنی تمامی خون به محل 

  گردد. گردد و خون لخته شده زیر لیوان بر نمی شود و خون صاف بر می می

رد شود و ها  این کار حداقل یک ساعت باید طول بکشد و تمام خون بدن باید از زیر لیوان

  گردد. خون صاف بر می

گیرد، خون خارج  صورت می حجامتاسالمی وقتی  حجامتبه همین جهت وقتی در 

  شود. نمی

در طب اسالمی مکش گرم وجود ندارد چون قابل تنظیم نیست و در قدیم مکش گرم نبوده 

رد دهند. یک شاگ نشینند و مکش انجام می دو سه شاگرد دارد و هر کدام می حجاماست و 

 20ساله و بعد شاگرد  15دهد که مکش نرمی است و بعد شاگرد  شاگرد ده ساله انجام می

  داده است. مکش را انجام می حجامساله و بعد خود 

  روغن مالی 6,6,155

ها را به  شود یکی یکی لیوان باید چرب شود و روغن مالی شود و می حجامتاول محل 

  بکشید. حجامتسمت محل اصلی 

  زد. حجامتبعید نیست که از روایات استفاده بشود که تیغ زدن را در هر چهار پنج محل 

  بادکش قوي تر در مرحله دوم و سوم 7,6,155

  مرحله دوم و سوم باد کش را قوي تر کند.

  در روایت آمده است:
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ي یخَفِّفالَّذ نْ  وۀِ  أَلَمِ  مامجا یضَ الْحلِ مأَو نْدع صالْم یفتَخْف عاجِمحالْم جرید یلًا   ثُمقَل صالْم

ط حتَّى قَلیلًا و الثَّوانی أَزید فی الْمص منَ الْأَوائلِ و کَذَلک الثَّوالثُ فَصاعداً و یتَوقَّف عنِ الشَّرْ

الْمشْرَطَۀُ علَى جلُود لَینَۀٍ و یمسح الْموضع  علَیه و تُلَینُ الْمحاجِمِیحمرَّ الْموضع جیداً بِتَکْرِیرِ 

ککَذَل و یقَلِّلُ الْأَلَم نٍ فَإِنَّههبِد دي یفْصالَّذ عضوالْم حسیم ککَذَل نِ وهبِالد هلَ شَرْطیلَینُ  قَب

 یبقع حسیم نِ وهبِالد ضَعبالْم شْرَاطَ وۀِالْالْمامجن حهبِالد عضوا الْمنْهالْفَرَاغِ م نْدع [11] و  

مکش اول باید کم باشد و سپس مکش را قوي تر کند  کم می حجامتیعنی چیزي که از درد 

  ها باید قوي تر باشد. کند و مکش دوم قوي تر از مکش اول و مکش سوم و بعدي

  آمده است بنابراین باید چند لیوان یعنی حداقل سه لیوان گذاشته شود. محاجمکلمه 

  بین دو کتف منطقه وسیعی است یعنی بین دو شانه است.

  تیغ زده بشود.ها باید  ي لیوان همه

زمان ائمه (ع) نصف روز بوده  حجامتهر مکش حداقل یک ربع ساعت نیاز دارد چون 

  است.

  شود. ها در بادکش اول و دوم جمع شده اند دیگر خون صاف خارج نمی چون لخته

  طبابت حضوري 7,155

  بیمار اول 1,7,155

قریب چند سال است که دیسک گردن دارم. درد بسیار شدیدي در قولنج دارم و پخش 

  شود و بدن من بسیار ضعیف شده است. می
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  استاد:

  است. حجامتبراي گردن درد بهترین چیز 

الْأُخْرَى فَسأَلْت سیدي ما الْواهنَۀُ  الْحجامۀِالْواهنَۀَ إِلَى   منْ دمه أَمنَ محجمۀٍمنْ نَظَرَ إِلَى أَولِ 

  [12] فَقَالَ وجع الْعنُق

 حجامتشود تا  خود کند از واهنه ایمن می حجامتیعنی کسی که نگاه به اولین خون 

  دیگري پرسیدم آقاي من واهنه چیست؟ فرمود گردن درد.

عام زیر گردن مناسب است و دیگري سویق جو ولی شرط آن این است که  حجامبنابراین 

  شود. ها گردن او پر از نیرو می چهل روز ناشتا بخورد که کتف

البته  ها را بگیرند و روي محل درد قرار دهد مرحله بعد طبق روایت حضرت امیر (ع) ناخن

روایت در مورد کمر و سیاتیک آمده است ولی اشخاصی تبرعا روي گردن گذاشتن که اثر 

هاي دست و پا را بگیرند و به طور نامنظم در  آن بهتر از کمر بود. حداقل دو روز کل ناخن

  محل درد بگذارند.

  بیمار دوم 2,7,155

و گردن درد دارد و ساله دارم با مزاج سودایی و سر درد و کمر درد و شانه درد  49مادر 

  سال است. 26هاي او  سردرد

یک سال است که سر درد او غیر قابل تحمل شده است. و سینوزیت هم دارد مخصوصا 

  شود. موقع سرما خوردگی شدید تر می
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براي کمر درد دکتر گفته تنگی کانال نخاعی دارد و جابجایی پنج مهره کمر دارد و ماساژ 

زند و زانوهاي او هم درد  ولی هنوز درد دارد و به کمر میدرمانی کرده است و بهتر است 

  گیرد. می

رفت و دکتر کفته که پارگی تاندون است ولی  ها اصال باال نمی شانه درد هم دارد و دست

  هنوز سوزش درون دست دارد.

  کم خونی و کم بود کلسیم شدید دارد و بی اشتهایی دارد.

  .به انار و شیره انگور خیلی عالقه دارد

عادت ماهانه او فاصله کم دارد و دو هفته یک بار با خونریزي شدید و هرچه کم خونی را 

  رود. کند با قاعدگی همه از بین می درمان می

شاگرد شما مرکب یک و دو با قرص خون و سودابر و جامع با آب زیره و روغن بنفشه پایه 

  کنجد داده است و جامع را خورده و اشتها بیشتر شده است.

  استاد:

راجع به سردرد چون یبوست دارد و گر گرفتگی ندارد و صفراوي نیست، یکی از عوامل سر 

تواند میگرنی هم باشد زیرا در روایت داریم کسی که یبوست دارد و  درد یبوست است. می

شود مدت زیادي در دستشویی بنشیند و در سفارش حضرت لقمان (ع) داریم که  مجبور می

برد و موجب یبوست  ر دستشویی ننشین زیرا حرارت را به سمت سر میفرماید زیاد د می

شود. به خاطر گرمی  شود. گرمی که به سمت سر هدایت شود سبب سر درد میگرنی می می

  شود. میگرن محسوب می
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  پس روغن بنفشه پایه کنجد و دو عدد سودابر و یک عدد ملین

اد کش از گردن شروع شود تا مخصوص نیاز دارد که ب حجامتبراي تنگی کانال نخاع 

ها کشیده و عمقی باشد تا سیاتیک بیرون  کند و تیغ حجامتها و در آنجا  انتهاي ستون مهره

  بزند.

  ساکرال. حجامتگویند  ها می قطنه که جدیدي حجامت

  فقط بادکش از باال تا پایین ولی تیغ در انتها زده شود.

اینکه استخوان مهره رشد کرده و مجراي نخاع تنگی کانال دو علت دارد یا دیسک است و یا 

  را تنگ کرده است.

ها را انجام  شود سیاتیک دارد، باید مسئله ناخن زند، معلوم می از اینکه کمر درد که به پاها می

دهند و براي تقویت کمر و تنگی کانال و سیاتیک سویق نخود و داروي ابن مسعود و در این 

  شود. یاد است که داروي لخته تجویز میجور موارد احتمال لختی خون ز

براي زانو درد شیطرج و پماد مفاصل و مرکب یک مفاصل و دعاي کمر درد و دعاي زانو 

  درد

  براي کمی خون قرص خون

  براي پوکی و درد استخوان استخوانساز

  براي زیاد و زودي قاعدگی صماغ رومی با سویق عدس استفاده کند.
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هاي خون  ون است زیرا سوداء دارد و شاید گرفتگی رگمشکالت شاید به جهت رسوب خ

  شود. هم است زیرا خونرسانی به مقدار کافی به زانو نیست و آسیب زانو ترمیم نمی

شود ولی بزرگسال و  ها چون خونرسانی خوبی دارند آسیب زود برطرف می اعضاي بچه

ر بلغم، خونرسانی شود به خاطر رسوب یعنی سوداء یا به خاط هاي خون بسته می مسن رگ

  شود. به مقدار کافی نیست و آسیب به راحتی ترمیم نمی

  براي سینوزیت قطره مرزنجوش جامع و روغن بنفشه پایه کنجد

  خواهد. ي بعد جا انداختن می پارگی تاندوم داروي جمع کننده و در مرحله

روم، ورم در خونریزي غیر از خونریزي قاعدگی هرچه که باشد یا معلول وجود میوم یا فیب

  خواهد. رحم یا زخامت اندومتر است. معاینه می

  بیمار سوم 3,7,155

دختر چهار ده ساله دارم که قوز قرنیه دارد و چشم او ضعیف است. سه بار عمل شده ولی 

گویند باید لنز سخت بگذاریم و دکتر گفته  شود و می روز به روز چشمانش ضعیف تر می

  نگه دارد براي او مشکل است.تواند لنز سخت را  است بچه است و نمی

  استاد:

  قوز قرنیه در طب امروزي درمان ندارد و مجبور به پیوند آن از نفر دیگر هستند.

براي درمان قوز قرنیه یکی استفاده از شافیه شانزده ماهه با آب باران چون درمان سخت 

نفشه ها حتی کوري است و دیگري مرکب چهار که درمان چشم است. روغن ب ترین حالت
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روي ابرو بمالد و سرمه کافوري و سرمه اثمد استفاده کند. چون مشکل سخت و العالجی 

کند که  است از سرمه کافوري و اثمد استفاده بشود البته همان شافیه شاید مشکل را حل می

  به مدت هشت شبانه روز استفاده کند.

  قفا هر دو خوب است. حجامتسر هم خوب است و  حجامت

  
  . 478، ص2المحاسن، برقی، ج [1]

  . 162مکارم االخالق، طبرسی، ص [2]

  . 476، ص2المحاسن، برقی، ج [3]

  . 59طب الرضا، امام رضا ع، ص [4]

  . 59طب الرضا، امام رضا ع، ص [5]

  . 544، ص2المحاسن، برقی، ج [6]

  . 74مکارم االخالق، طبرسی، ص [7]

  . 304، ص1دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [8]

  . 240قرب االسناد، حمیري، ص [9]

  . 394فقه الرضا، امام رضا ع، ص [10]

  . 57طب الرضا، امام رضا ع، ص [11]

  . 121، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [12]

سفارشات بعد از  – حجامتدعاء  – حجامت(سفارشات قبل از  حجامتادامه بحث  156

  95/08/15طبابت در حضور شاگردان –) حجامت
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 حجامت گی انجامچگونادامه  1,156

آمده  حجامتبود. در رساله ذهبیه درباره کیفیت  حجامتصحبت راجع به سفارشات قبل از 

  هاي اول باید آرام و سبک باشد و سنگین نباشد. بود که بادکش

هاي اول خفیف باشد جلوي درد در حین تیغ زدن را  علت آن این است که اگر باد کش

ي درد نیست بلکه پاالیشی براي تمام خون بدن  گیرد ولی عرض شد که صرفا مسئله می

کنند و چون مکش اول سبک  زیرا چهار یا پنج لیوان باهم خون را به محل جذب میاست. 

شود و با تیغ زدن،  است، هرچه خون لخته شده و بثورات خون است زیر لیوان حبس می

  شود و این همان چیزي است که در روایات آمده است: ها خارج می لخته

خَرَج و مالد عتَماء  اج[1]الد  

  شود. شود و بیماري خارج می یعنی خون جمع می

  ماند. شود و بیماري باقی می اصولی نباشد، خون خارج می حجامتاما اگر 

  فرماید: در رساله ذهبیه می

الْمص قَلیلًا   ثُم یدرج الْمحاجِمتَخْفیف الْمص عنْد أَولِ ما یضَع  الْحجامۀِ  و الَّذي یخَفِّف منْ أَلَمِ

ی الْمف یدی أَزانالثَّو یلًا وتَّى قَلح نِ الشَّرْطع قَّفیتَو داً واعثُ فَصالالثَّو ککَذَل لِ وائنَ الْأَوم ص

علَیه و تُلَینُ الْمشْرَطَۀُ علَى جلُود لَینَۀٍ و یمسح الْموضع  الْمحاجِمِیحمرَّ الْموضع جیداً بِتَکْرِیرِ 

   [2]قَبلَ شَرْطه بِالدهنِ

هاي اول است سپس  کند سبک کردن مکش کم می حجامتیعنی و آن چیزي که از درد 

ش دوم بیشتر و سنگین تر از مکش اول باشد و همینجور مکش را آرام آرام بیشتر کند و مک
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هاي قبلی شدیدتر و قوي تر باشد و تیغ زده شود تا  هاي سوم و بعدي باید از مکش مکش

خوب قرمز شود با لیوان گذاشتن و بادکش کردن مرتب بر روي محل  حجامتاینکه محل 

روغن مالی (با  حجامتمحل  و تیغ زدن باید نرم و مالیم باشد و قبل از تیغ زدن، حجامت

  روغن بنفشه) شود.

ي برگشت به  هاي دوم و سوم این است که با فشار بیشتر، اجازه حکمت قوي تر بودن مکش

  شود. فضوالت و بثورات خونی داده نمی

ها وجود داشته باشد  اي باید بین مکش ها به صورت جمع آمده است، بنابراین فاصله مکش

  هاي دوم مجزا و جدا کند. با مکش هاي اول را مثال تا مکش

، سه مرتبه لیوان گذاشتن است ولی بیشتر از آن در موارد خاص انجام حجامتقانون در 

  شود. می

قرمز نشده است نباید  حجامتقانون دیگر این است که اگر مکش انجام شود ولی محل 

  صورت بگیرد زیرا شخص کم خون است. حجامت

  کننده نرم باشد، باید تیغ زدن هم نرم صورت بگیرد و عمقی نباشد. حجامتاگر پوست 

بري پوست بستگی دارد. برخی پوست زبنابراین تیغ زدن یکنواخت نیست بلکه به نرمی و 

بري دارند که باید در این صورت تیغ زنرمی دارند که باید نرم تیغ زده شود، و برخی پوست 

  باید عمقی زده شود.

فرماید قبل از  ل از بادکش کردن هم روغن مالی خوب باشد ولی روایت میبعید نیست که قب

  تیغ زدن روغن مالی شود.
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  در روایت دیگر آمده است:

بقَص داشْد یحبیحٍ فَقَالَ یا ربر هإِلَى غُلَام الْتَفَت لَازِمِ  ثُملْ   الْمعاج و یاخر کصلْ معاج و

  [3]شَرْطَک زحفاً

اي ربیح قصب المالزم را محکم کن و مکش را نرم  یعنی امام صادق رو به غالم کرد و فرمود

  تیغ را نرم بکش و آرام آن را به صورت سینه خیز بکش. و سست انجام بده و

بندند تا خالء به وجود آمده از بین  اي است که محل بادکش را با آن می قصب المالزم وسیله

  نرود.

رود زحف  دود یا تند راه می زحف به معناي سینه خیز و حرکت آرام است. به شخصی که می

  ، آرام حرکت کرد.گویند. زحف العدو یعنی دشمن در شب نمی

  نباید حرکت تیغ ناهماهنگ باشد بلکه آرام و منظم صورت بگیرد.

  در رساله ذهبیه آمده است:

  [4] و لْیخْرِج منَ الدمِ بِقَدرِ ما یرَى منْ تَغَیرِه

  ي تغییر خون، باید خون خارج شود. یعنی به اندازه

احتمال دارد مراد این باشد که به خارج کردن خون باید ادامه داد تا خون قرمز و صاف و 

ست، خون باید سالم خارج شود. احتمال دارد که مراد این باشد، اگر خون زیاد تغییر کرده ا

  زیاد خارج بشود و اگر خون کم تغییر کرده است، خون کمتري باید خارج بشود.
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ها مکث کرده است و سیاه شده است، خون زیادي باید خارج  اگر خون خیلی در مویرگ

شود نیز باید کم  خارج می حجامتشود ولی اگر تغییر خون کم باشد، خونی که در موقع 

  باشد.

  ناسب تر است زیرا در روایت خواندیم که:ولی احتمال اول م

خَرَج و مالد عتَماء  اج[5]الد  

  شود. شود و بیماري خارج می مییعنی خون جمع 

  بنابراین خروج خون باید تا رسیدن به خون سالم و خارج شدن بیماري، ادامه پیدا کند.

اي از خود خون هم خارج  دهد که یک ماده نشان می» یخرج من الدم«فرماید  این که می

  نباشد.» من تبعیض و بعضیه«بشود. ولی احتمال هم دارد مراد 

مدن خون، عسل مالیده بشود ولی اتفاق نمیفتد که خون ریزي ادامه پیدا در صورت بند نیا

کشد تا خون بعدي به محل  شود و مدت زمانی طول می کند زیرا با بادکش خون تخلیه می

  بیاید. حجامت

با مشکل مواجه  حجامتحتی افراد دیابتی و افرادي که مشکل ترمیم زخم دارند موقع 

  شود. خون تخلیه میاز  حجامتشود زیرا محل  نمی

  دیر بهبود میابد. حجامتاگر پالکت خون پایین باشد، جاي زخم 

  حجامتدعاء  2,156

  ، دعائی است که در فقه الرضا آمده است:حجامتبهترین دعاي 
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 تدۀَفَإِذَا أَرامجالْح سلینَ  فَاجي  بامِ  یدجقُلْ  الْح و عتَرَبم أَنْت یمِ  ومنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهبِس  

منَ الْعینِ فی الدمِ و منْ کُلِّ سوء و أَعلَالٍ و أَمرَاضٍ و أَسقَامٍ و  حجامتیأَعوذُ بِاللَّه الْکَرِیمِ فی 

افَاةَ وعالْم یۀَ وافالْع أَلُکأَس اعٍ وجاء أَونْ کُلِّ دم [6]الشِّفَاء  

اللَّه بنشین و بگو بِسمِ  حجامکنی چهارزانو جلوي  حجامتیعنی هنگامی که خواستی 

منَ الْعینِ فی الدمِ و منْ کُلِّ سوء و أَعلَالٍ و  حجامتیأَعوذُ بِاللَّه الْکَرِیمِ فی   الرَّحمنِ الرَّحیمِ

  أَمرَاضٍ و أَسقَامٍ و أَوجاعٍ و أَسأَلُک الْعافیۀَ و الْمعافَاةَ و الشِّفَاء منْ کُلِّ داء.

  امل و خالصه است.این دعا ک

  در روایت دیگر آمده است:

 تدإِذَا أَر ابِهحنْ أَصلٍ مرَجرُ ع لاقفَرٍ الْبعو جۀَقَالَ أَبامجنْ  الْحم مالد فَخَرَجکاجِمحفَقُلْ  م

أَعوذُ بِاللَّه الْکَرِیمِ منَ الْعینِ فی الدمِ   بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ  قَبلَ أَنْ تَفْرُغَ و قُلْ و الدم یسیلُ

  [7] هذه  حجامتی  و منْ کُلِّ سوء فی

کردي و خون خارج  حجامتیعنی امام باقر (ع) به مردي از اصحابش فرمود هنگامی که 

  شود بگو بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ تمام شود و خون خارج می حجامتشد، قبل از اینکه 

 وءنْ کُلِّ سم مِ وی الدینِ فنَ الْعالْکَرِیمِ م وذُ بِاللَّهیأَعی  فتامجه.  حذه  

سوداء به صورت خون است ولی اضافات خون گاهی به صورت لخته خون و گاهی به 

آید. در فصد خون سالم  هاي باکتري بیرون می صورت سوداء و گاهی هم به صورت کشته

  آید. بیرون می
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ها  کند بنابراین کل بیماري اسالمی، کل خون بدن از زیر لیوان مکش عبور می حجامتدر 

  کند. مانند سوداء و صفراء را درمان می

  ي خون دارد مقید نکرده است. را مقید به شخصی که غلبه حجامتروایات، 

صورت  حجامتباید گرم شود و سپس  حجامتدر صورت غلبه بلغم، آمده است که موضع 

  بگیرد تا بلغم آب بشود.

آید که دعاء باید قبل از تیغ زدن خوانده بشود ولی در روایت دوم  از روایت اول به دست می

  فرموده است که بعد از تیغ زدن دعاء باید خوانده بشود.

رسد که معتبر تر باشد ولی در  روایت دوم چون در کتاب طب االئمه آمده است، به نظر می

  هایی وجود دارد. فقه الرضا، حرف اعتبار کتاب

  فرماید: تاکید شده است زیرا امام در ادامه می» سوء«در روایت دوم بیشتر روي 

أَنَّک  ا  إِذَا قُلْتکُلَّه الْأَشْیاء تعمج ذَا فَقَد[8]ه  

  یعنی اگر این دعاء را بخوانی همانا همه چیزها را جمع کرده اي.

  شود. ي سوء معانی متعددي دارد و شامل بیماري و گناه و چیزهاي دیگر می کلمه

  در ادامه روایت آمده است:

و لَو کُنْت أَعلَم الْغَیب لَاستَکْثَرْت منَ الْخَیرِ و ما مسنی السوء یعنی الْفَقْرَ  - ولُإِنَّ اللَّه تَعالَى یقُ

الزِّنَا و قَالَ لموسى   کَذلک لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء یعنی أَنْ یدخُلَ فی -و قَالَ عزَّ و جلَّ

  [9] ی جیبِک تَخْرُج بیضاء منْ غَیرِ سوء قَالَ منْ غَیرِ برَصأَدخلْ یدك ف  ع
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کردم و به  غیب خبر داشتم همانا خیر را براي خود زیاد می یعنی در قرآن آمده است اگر از

رسید مراد از سوء فقر است و نیز در قرآن آمده است اینگونه از او بدي و  من هیچ بدي نمی

فحشاء را برگرداندیم مراد از سوء در این آیه داخل شدن در زنا است و خداوند به حضرت 

اخل کن و بیرون بیاور درحالیکه سفید بدون موسی (ع) فرمود دستت را در گریبان خود د

  بدي است مراد از سوء پیسی است.

را بخوانی،  حجامتفرماید اگر دعاي  ي سوء معانی مختلفی دارد و امام (ع) می بنابراین کلمه

طب در امان بودن از فقر و گناه و  حجامتکنی. پس دعاي  ها را جمع می ي خوبی همه

  بیماري است.

  ن روایت را از امام صادق (ع) در کتاب معانی االخبار نقل کرده است.شیخ صدوق هم ای

  حجامتسفارشات بعد از  3,156

  حجامتنهی از حمام کردن بعد از  1,3,156

  شود. حمام به معناي اتاق گرم است. موجب تب دائمی می حجامتحمام رفتن بعد از 

  در روایت آمده است:

الداء و اصبب علَى رأْسک و جسدك الْماء الْحار و   و لَا تَدخُلْ یومک ذَاك الْحمام فَإِنَّه یورِثُ

  [10] فَإِنَّ الْحمى الدائمۀَ تَکُونُ منْه احتَجمتو إِیاك و الْحمام إِذَا   لَا تفعل ذَلک منْ ساعتک

شود و روي  اي به حمام داخل نشو زیرا موجب بیماري می کرده حجامتیعنی در روزي که 

انجام نده و مبادا حمام  حجامتر را در همان ساعت سر و بدنت آب گرم بریز و این کا

  شود. بروي زیرا انسان مبتال به تب دائم می



1337 

 

احتمال دارد که مراد، حمام نرفتن در بیست و چهار ساعت بعدي باشد. احتمال دیگر این 

به حمام برود  حجامتاست که در روز حمام رفتن ممنوع است بنابراین اگر در شب بعد از 

  د. ولی احتمال دوم بعید است.مانعی ندار

  حجامتغسل کردن بعد از  2,3,156

  در روایت آمده است:

و الْحمام قَالَ شُعیب فَذَکَرْتُه لأَبِی عبد اللَّه  الْحجامۀِ  منَ  أَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع کَانَ یغْتَسلُ

هاج بِه و تَبیغَ فَاغْتَسلَ بِالْماء الْبارِد لیسکِّنَ عنْه  احتَجمالصادقِ ع فَقَالَ إِنَّ النَّبِی ص کَانَ إِذَا 

ماء حرَارةَ الدمِ و إِنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع کَانَ إِذَا دخَلَ الْحمام هاجت بِه الْحرَارةُ صب علَیه الْ

  [11] الْبارِد فَتَسکُنُ عنْه الْحرَارة

گوید این مطلب را  کرد شعیب می و بعد از حمام غسل می حجامتیعنی حضرت امیر (ع) از 

کرد  می حجامتنزد امام صادق (ع) ذکر کردم امام (ع) فرمود همانا پیامبر (ص) هنگامی که 

  کرد تا حرارت بدنش آمد پس با آب سرد غسل می خونش به هیجان می

  م رفتن است.مشکلی ندارد و آنچه مانع دارد، حما حجامتبنابراین غسل کردن بعد از 

 حجامتآمد غیر از تبیغی است که با  به وجود می حجامتتبیغی که براي پیامبر (ص) بعد از 

شود و نوع دیگر از تبیغ، با ریختن  درمان می حجامتشود. یک نوع تبیغِ خون با  درمان می

  شود. آب سرد درمان می

  رد از صفراء باشد.ها است که احتمال هم دا ولی مراد از تبیغ حرکت شدید خون در رگ
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است ولی در پیامبر (ص) به  حجامتقانون کلی ریختن آب گرم روي سر و بدن، بعد از 

  کرده است. ، با آب سرد غسل میحجامتدلیل پدید آمدن حرارت بعد از 

» عن«، که این احتمال ضعیف است زیرا باید با کلمه » وال تغفل«در نقل دیگر آمده است 

  آمده است.» من«مه شد ولی با کل متعدي می

باشد ولی غسلی که باید بعد  حجامتحمام رفتن باید بعد از بیست و چهار ساعت از انجام 

  ي کمی انجام شود، شستن موضع است. با فاصله حجامتاز 

درست است که طبع ائمه (ع) طبق دلیل سوداي صاف است، ولی شاید در خصوص این 

  شده است. ها غالب می آن، گرمی بر بدن حجامتمورد یعنی بعد از 

سودایی که در معصومین (ع) وجود دارد، سوداي صاف است و با این سودایی که ما 

  فهمیم متفاوت است. می

رسد این است که سوداي صاف به معناي سودایی است که اثر بدي ندارد.  آنچه به عقل ما می

ت آن که شامل آورد. مراحل سخ سوداء حکمت و تدبر و موعظه و سنگینی و وقار می

آورد در معصومین (ع) نیست. خصوصیت مزاج سوداي صاف این  افسردگی و وسواس می

  برد. ها مانند شجاعت را از بین نمی است که صفات خوب باقی مزاج

ها شاید آب  بریزند ولی براي صفراوي حجامتها آب گرم روي بدن خود بعد از  سوداوي

  ها خوب است. ي آنسرد مناسب باشد زیرا فرمود آب سرد برا

  گوییم با آب گرم بشوید. کنیم و می ولی ما به اطالق این روایت عمل می
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هایی را در روایات از هیجان صفراء داریم  امکان دارد هیجان مره مراد باشد کما اینکه نمونه

ي مکش خون در  ولی در این روایت مراد هیجان خود خون است. خالئی که به واسطه

ها شدید شود مانند کسی که  شود که جریان خون در رگ است سبب می ها ایجاد شده رگ

ها جمع شود و  ریزد تا رگ خواهد از حمام خارج شود و آب سرد روي پاي خود می می

  حرکت خون شدید نباشد.

فرماید حضرت امیر (ع) بعد از حمام با آب سرد غسل  روایت مشترکی هم داریم که می

  کرد. می

  به معناي حرکت است مانند حرکت طوفان. در این روایت» هاج»

احتمال این هم وجود دارد که در مورد پیامبر (ص) به خاطر آمادگی جسمانی و قوت بدنی، 

شود به همین  می حجامتهاي خارج شده توسط  خون جدید به سرعت جایگزین خون

خون  کند ولی چون تفاوت درمان بین تبیغ نیز خون هیجان پیدا می حجامتجهت بعد از 

شود و درمان آن  حاصل می حجامتشود و بین تبیغی که با  درمان می حجامتمعمولی که با 

  با آب سرد است، بنابراین دو تبیغ با هم متفاوت هستند.

  سفارش بعدي 3,3,156

لَیناً منْ قَز أَو أَو ثَوباً  محاجِمکفَأَلْقها علَى   فَخُذْ خرْقَۀَ مرْعزَّي الْحجامۀِفَإِذَا اغْتَسلْت منَ 

[12]غَیرِه   

ي نرم از  غسل کردي یک پارچه مرعزي (یک نوع پارچه حجامتیعنی هنگام که از بعد از 

  بینداز. حجامتپشم) یا یک پارچه نرم از ابریشم یا غیر از آن (گاز استریل) روي محل 
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  سفارش بعدي 4,3,156

او ثوبا لینا من غزا و  محاجمکفخذ خرقۀ مرعزى فالقها على  الحجامۀفاذا اغتسلت من 

مزجه بالشراب المفرح المعتدل و تناوله او غیره و خذ قدر حمصۀ من التریاق االکبر و ا

ناعما   بشراب الفاکهۀ و ان تعذر فشراب االبرح فان لم تجد شیئا من ذلک فتناوله بعد عرکه

تحت االسنان و اشرب علیه جرع ماء فاتر و ان کان فی زمان الشتاء و البرد فاشرب علیه 

للقوة و البرص و البهق و الجذام السکنجبین العنصلى العسلى فانک متى فعلت ذلک امنت من ا

  [13] باذن اللَّه تعالى

ربت امام رضا (ع) است، یا با آب میوه ي یک نخود از تریاق اکبر که مخلوط با ش یعنی اندازه

ها نبود با آب لیمو ترش یا بالنگ بخور و اگر نبود اول تریاق را زیر  را بخور و اگر این

 حجامتها نرم کن و بعد از آن آب ولرم بخور و اگر در زمان زمستان باشد بعد از  دندان

جام دهی از کجی صورت شربت سکنجبین عنصلی و عسلی بخور زیرا هر موقع این کار را ان

  شوي. و پیسی و جذام و بهک به اذن خداوند متعال در امان می

شده است.  تریاق دارویی است که براي دفع زهر حیواناتی مانند مار و عقرب استفاده می

  ممکن است در ترکیبات تریاق، گوشت مار هم وجود داشته باشد.

ب میوه یا چیزهایی که در روایت ذکر شده توان شربت امام رضا (ع) یا آ تریاق اگر نبود می

  است، به تنهایی استفاده شود.

  شود. سکنجبین، شربتی است که از سرکه و عسل یا شکر درست می

گذارند را  اي که پیاز ریز ریز توي آن مدتی می سرکه عنصل پیاز دشتی و صحرائی است. 

  گویند. ي عنصلی می سرکه
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  انار خوردن 5,3,156

  کرده است. انار میل می حجامتقبال خواندیم که پیامبر (ص) ، قبل و بعد از 

  در روایت دیگر آمده است:

  [14] رماناً حلْواً فَإِنَّه یسکِّنُ الدم و یصفِّی الدم فی الْجوف الْحجامۀِبعد   الرُّمانَ  کُلِ

دهد و خون داخل بدن را  انار شیرین بخور زیرا خون را تسکین می حجامتیعنی بعد از 

  کند. صاف می

  ولی در رساله ذهبیه آمده است:

  [15] من الرمان المز فإنه یقوى النفس و یجلى الدم  و امتص

  دهد. آب انار میخوش را بمک زیرا نفس را قوي و خون را جال می جامتحیعنی بعد از 

تناقضی بین این دو روایت وجود ندارد زیرا انار شیرین را باید خورد و انار ملس را باید 

  مکید.

حالت زنده و نشاط و فعالیت و  حجامتشود که خون قبل از  از این روایت استفاده می

  شود. یدن انار ملس، زنده میکارآیی الزم را ندارد و با مک

  نخوردن غذاي شور 6,3,156

فرماید که غذاي شور نباید  گویند که نمک نباید خورده شود، ولی این روایت می برخی می

  خورده بشود.
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  [16] و ال تأکل طعاما مالحا بعد ذلک بثالث ساعات فإنه یخاف ان یعرض من ذلک الجرب

تا سه ساعت غذاي شور نخور زیرا با خوردن غذاي شور بعد از  حجامتیعنی بعد از 

  گیري. در معرض جرب قرار می حجامت

  جرب به معناي گري است.

  است:در روایت دیگر آمده 

و الْفَصد للْعرُوقِ  الْحجامۀِبعد   و أَکْلُ الْملُوحۀِ و اللُّحمانِ الْمملُوحۀِ و أَکْلُ السمک الْمملُوحِ

  [17] یولِّدانِ الْبهقَ و الْجرَب

موجب  حجامتهاي شور و قرمه و ماهی نمکی و شور بعد از  یعنی و خوردن شور و گوشت

  شود. بهق و جرب می

  طبابت در حضور شاگردان 4,156

  بیمار اول 1,4,156

ر معرض باد قرار گرفتن درد از سال نود و چهار پیشونی و بین دو ابرو بعد از استحمام و د

گیرم. به متخصص مغز و اعصاب مراجعه  گیرد و گاهی اوقات بعد از عصبیات سردرد می می

ي ششماهه داروي گیاهی  از پشت و پیشانی انجام دادم و دوره حجامتکردم. زالو درمانی و 

مواقعی مصرف کردم و در سالهاي ابتدایی سردرد چندین دوره داروي شیمایی مصرف کردم. 

شود انگار که یک سنگی روي پیشانی  خوانم سردرد شدید می کنم یا نماز می که مطالعه می

گیرم. سردرد مانع  شوم سردرد می خوابم و از خواب بیدار می بسته شده است و مواقعی که می

توانم بخوانم. اخیرا به پزشکی  ها نمی از ادامه تحصیل من شد و روزنامه هم خیلی وقت
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کردم و گفت شخصیت حساسی داري زیرا تمام آزمایشات مانند نوار مغز و سی تی مراجعه 

اي سالم است. موقع بیدار شدن از خواب ترشح بینی زیاد است و حتی همیشه  اسکن و ام آر

  گیرم. گذارم ولی باز سردرد می بعد از استحمام کاله پشمی سرم می

  استاد:

م و در معرض هواي سرد، درد پیشانی عارض ظاهرا مشکل سینوزیت است زیرا بعد از حما

ي اول باید  ي مرزنجوش جامع که در مرحله شود. درمان روغن بنفشه پایه کنجد و قطره می

ها را  ها است و مشکل سینوس ها و التهاب ي عفونت دانیم که درمان کننده استفاده شود. می

ي مرزنجوش  رهکند. روغن بنفشه خصوصیت کم کردن سوزش حاصل از قط برطرف می

  ها است. جامع را دارد و هم خودش درمان عفونت و سردرد و امثال این

  شود. ي صفراء داشته باشد میگرن می اگر غلبه

سینوزیت معموال همراه با خلط هم هست که همان بلغم است. وقتی بحث عفونت باشد 

  شود. صحبت از بلغم هم می

شود میگرن  دو طرف سر درد بگیرد معلوم میي صفراء است و اگر  درد میگرنی بخاطر غلبه

  هم وجود دارد ولی دردي که این شخص دارد محل مشخصی ندارد.

ي مرزنجوش  شود بالفاصله بعد از هم استفاده کرد ولی باید اول قطره این دو قطره را می

ها  ي مرزنجوش جامع به سینوس جامع استفاده شود زیرا روغن بنفشه مانع رسیدن قطره

  د.شو می

  شود. عطسه آور و انفیه هم خوب است ولی موقتی درمان می
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استنشاق با آب سرد براي کسی است که مشکل گرمی دارد خوب است و شاید عفونت 

  ها را خشک کند. سینوس

  بیمار دوم 2,4,156

ها باز نشده بوده است و با دستگاه اکسیژن تنفس  آید و ریه اي هشت ماهه به دنیا می بچه

هاي چشم از بین  شود شبکیه ن ماسک اکسیژن روي صورت او باعث میکرده است و ماند می

  شود. برود و نابینا است ولی روز و شب را یا روشن شدن چراغ را متوجه می

  استاد:

ماند، ولی هفت  شود نوعا آسیب پذیر است یا اینکه اصال نمی اي که هشت ماهه متولد می بچه

ا بخاطر نرسیدن اکسیژن یا چیز دیگر کور ماهه یا شش ماهه مشکلی ندارد. این کودك ی

ي چشم او از بین برود. داروي شافیه موسی بن عمران (ع) با آب باران  شده است و شبکیه

به شکل سرمه استفاده کند و همچنین از سرمه اثمد استفاده کند همچنین از مرکب چهار 

  کند. ییري احساس میاستفاده کند و روغن بنفشه روي ابرو استفاده کند. انشاء اهللا تغ

هشت ماهه به دنیا آمدن شاید علل مختلفی داشته باشد یکی از آن علل، زمان انعقاد نطفه 

است که خواندیم کسی که در اول و وسط و آخر ماه همبستري کند یا در روزهاي حیض 

  جماع کند باید براي سقط ولد آماده باشد.

  یا شب آن باشد.آب باران باید تازه باشد یعنی براي همان روز 

دهد، کل  ظاهرا اینکه در خصوصیات مرکب چهار آمده است که دو چشم را شفاء می

  کند. هاي چشم را درمان می بیماري
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 [مرکب چهار در عمل براي اشخاصی که قند باال دارند خیلی خوب جواب داده است. ]

مان کند، حتما زند، آسیب جدي است و اگر مرکب چهار این آسیب را در آسیبی که قند می

  کند. هاي دیگر را نیز درمان می آسیب

  بیمار سوم 3,4,156

  چهار فرزند دارد که فرزند اول ختر و سالم است ولی بقیه فرزندها همه ناشنوا هستند.

  استاد:

چنین شخصی عادت به صحبت کردن هنگام همبستري کرده است. شافیه با آب کندر درمان 

  آن است.

  بیمار چهارم 4,4,156

  بیماري آسم هم دارد و بیماري قند هم دارد. رود و پا خواب می

  استاد:

براي آسم بول شتر مفید است. جامع سه عدد، مرکب دو و داروي کاشم و داروي بلغم براي 

  آسم خوب است.

  براي قند: داروي قند باال و قند زرد و مرکب چهار

ماساژ دهد و خواب رفتن پا نیز که همان سر شدن پا است به علت قند باال است. پاها را 

  صاف کننده خون هم در این زمینه خوب است.
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  داروي قند جدید هم خوب است و مانعی ندارد.

مقدار مصرف قند زرد بستگی به مقدار سنگینی بیماري دارد که اگر شدید باشد چهار تا پنج 

  عدد صبح و چهار تا پنج عدد شب بخورد ولی اگر شدید نباشد دو عدد کافی است.

  
  . 83، ص13مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج [1]

  . 57طب الرضا، امام رضا ع، ص [2]

  . 389، ص2الحصال، شیخ صدوق، ج [3]

  . 59طب الرضا، امام رضا ع، ص [4]

  . 83، ص13مستدرك الوسائل، محدث نوري، ج [5]

  . 394فقه الرضا، امام رضا ع، ص [6]

  . 55طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [7]

  . 172معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [8]

  . 172معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [9]

  . 59طب الرضا، امام رضا ع، ص [10]

  . 58طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [11]

  . 58طب الرضا، امام رضا ع، ص [12]

  . 58طب الرضا، امام رضا ع، ص [13]

  . 59طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [14]

  . 61طب الرضا، امام رضا ع، ص [15]

  . 33طب الرضا، امام رضا ع، ص [16]

  . 64طب الرضا، امام رضا ع، ص [17]
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 جایگزین – ضعیف شخص حجامت – حجامت مقدار –صیه هاي بعد از حجامت تو 157

 95/08/16شاگردان  حضور در طبابت – حجامت

 هاي بعد از حجامت توصیه  1,157

صحبت راجع به توصیه هاي بعد از حجامت است. یکی از این توصیه ها این است که چه 

 چیز بعد از حجامت به عنوان غذا مصرف شود؟

 بعد از حجامت خوردن پرنده تیهو 1,1,157

گویند که از کبک کوچک  اولین چیز کبوتري است به نام طیهوج و در فارسی به آن تیهو می

 .آمده است» طباهیج«تر و رنگ زرد روشن تري دارد. التبه در روایات با جمع 

 :در روایت آمده است

الَّذي ذَکَرْتُه   الْمذَکَّى  الشَّرَابِ  منَ  علَیه  اشْرَبشتَاء فَکُلْ منَ الطَّباهیجِ إِذَا احتَجمت و   و إِنْ کَانَ

شَی أَو یرِينِ الْخهنْ بِدهاد لًا وۀَ  أَواعس کتاملَى هع نْهم بص و درو اءم و کسنَ الْمم ء

  [1]فَرَاغک منَ الْحجامۀ

یعنی اگر زمستان بود از گوشت تیهو استفاده کن و بعد از آن شربت امام رضا (ع) استفاده کن 

 .که در همین کتاب آمده است

 .تیهو بیشتر سمت خوزستان و مناطق جنوبی کشور است

شربت امام رضا (ع) شربتی است که از کشمش و زعفران و عسل و زنجفیل و میخک و 

 .شود و بحث آن در جلد چهار خواهد آمد دارچین و کاسنی و مصطکی درست می
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ضامالْح ضاً وأَی وصصالْم و لَامالْه و اجکْبفَکُلِ الس تمتَجفَإِذَا اح فیی الصا فأَم و  و  بص

شَی و درالْو اءجِ بِمنَفْسنَ الْبهد کتاملَى هع  فْتُهصي والَّذ الشَّرَاب کذَل اشْرَب نَ الْکَافُورِ وم ء

  [2] لَک بعد طَعامک و إِیاك و کَثْرَةَ الْحرَکَۀِ و الْغَضَبِ و مجامعۀَ النِّساء لیومک

یعنی در تابستان هنگامی که حجامت کردي گوشتی که با سرکه و زعفران درست شده است 

 .و گوشت گوساله اي که با سرکه درست شده است بخور

 .شود ي غذایی است که با سرکه و زعفران و گوشت درست میسکباج به معنا

 .شود هالم با گوشت گوساله و پوست آن درست می

 .پزند خوابانند و بعد می مصوص گوشتی است که در سرکه می

 .بنابراین در تابستان گوشت و سرکه و زعفران باید مصرف شود

گوساله منعی ندارد و در  بعضی معتقد هستند گوشت گاو اگر منهی عنه باشد ولی گوشت

 :قرآن آمده است

﴿لٍ جاءجنیذ بِع[3]﴾ح  

 .یعنی گوساله چاق آورد

فرماید شخصی  نجا هم میحضرت ابراهیم (ع) گوساله را به عنوان شام آورده است و در ای

 .کند گوشت گوساله بخورد که حجامت می

شد و روي پاهاي  پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) بعد از حجامت گرمی بر آن ها عارض می

 .ریختند خودشان آب سرد می
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شود که صفراء و سوداء از ملین استفاده کند و ملین خشکی را درمان  از روایات استفاده می

 .کند بلکه غالب در هر دو خشکی است و تري را درمان نمیکند ولی گرمی  می

  

 روغن مالی بعد ازحجامت در زمستان 2,1,157

شَی أَو یرِينِ الْخهنْ بِدهاد و  کۀَ فَرَاغاعس کتاملَى هع نْهم بص و درو اءم و کسنَ الْمم ء

  [4]منَ الْحجامۀ 

یعنی بعد از حجامت با روغن شب بو یا یک مقدار مشک و گالب روغن مالی کن و یک 

 .شود مقداري هم روي سر خود بریز وقتی که حجامت تمام می

  

 روغن مالی در تابستان 3,1,157

شَی و درالْو اءجِ بِمنَفْسنَ الْبهد کتاملَى هع بص نَ الْکَافُورِ وم [5]ء  

 .خود در تابستان روغن بنفشه با آب گالب و یک مقدار کافور بریزیعنی روي سر 

شود بعد از حجامت بدن  روغن بنفشه سرد است و کافور هم شدیدا سرد است. معلوم می

 .شود و مناسب است که از روغن سرد در تابستان استفاده کند انسان گرم می

گرم استفاده کند و روغن خیري در زمستان نیاز است که انسان از روغن متعادل و یا حتی 

 .توان گفت گرم است می
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 ترك کار سنگین 4,1,157

  [6] و إِیاك و کَثْرَةَ الْحرَکَۀِ و الْغَضَبِ و مجامعۀَ النِّساء لیومک

بعد از حجامت نباید کار سنگین انجام شود و حرکت کند و عصبانی شدن و همبستر شدن 

 .ممنوع است

 .ساعت باید این مسائل رعایت بشود 24تا 

 .شود تجربه نشان داده است که اگر مراعات نشود انسان مبتال به فشار خون می

  

 صفراوي ها باید ماهی بخورند 5,1,157

ابِنَا إِلَى کَتَبحأَص ضعأَبِی  ب   تاجه تمتَجفَقَالَ إِذَا اح فْرَاءص ماً ود هشْکُو إِلَیع ی دمحم

رِ الصفْرَاء و إِذَا أَخَّرْت الْحجامۀَ أَضَرَّنی الدم فَما تَرَى فی ذَلک فَکَتَب ع احتَجِم و کُلْ علَى أَثَ

امجلَى أَثَرِ الْحکُلْ ع و تَجِمع اح ا فَکَتَبهنیأَلَۀَ بِعسالْم هلَیع تداباً قَالَ فَأَعاً کَبکاً طَرِیمۀِ س

  [7] الْحجامۀِ سمکاً طَرِیاً کَباباً بِماء و ملْحٍ قَالَ فَاستَعملْت ذَلک فَکُنْت فی عافیۀٍ و صار غذَاي

بعض از اصحاب براي امام عسکري (ع) نوشت از صفراء و غلبه خون شکایت کرد و عرض 

گر حجامت نکنم خون به من کند و ا کنم صفراء هیجان پیدا می کرد هنگامی که حجامت می

رساند چه دستوري دارید؟ امام (ع) نوشت حجامت کن و بعد از حجامت ماهی  آسیب می

ع) نوشت بعد از حجامت ماهی )ي کبابی و بریان بخور و مجددا سوال کردم و باز امام  تازه

ماهی  گوید این کار را کردم و عافیت پیدا کردم و تازه بریان با آب و نمک بخور راوي می

 .غذاي من شد
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 .محمد بن یحیی العطار استاد کلینی و از بزرگان طائفه است و خیلی ثقه و مورد اعتماد است

 .یعنی خیلی مورد اطمینان است» ثقه ثقه«نویسند  در کتب رجال می

احتمال دارد که خود محمد بن یحیی العطار نامه را دیده » کتب بعض اصحابنا«اینکه دارد 

 .یعنی خودش دیده است» کتب«بلکه نوشته است » اخبرنی«است  است چون نگفته

دهد  ، آیا العطار که خبر می»فکتب«ولی در ادامه و در قسمت جواب امام(ع) نوشته است 

 جواب نامه را دیده است؟ یا شخص دیگري به او خبر از نامه داده است؟

 .ظاهر این است که جواب را هم دیده است

کنند  بن یحیی جواب امام(ع) را ندیده است بلکه براي او نقل می ولی قرینه است که محمد

 .کند یعنی براي یحیی العطار نقل می» فاعدت الیه المسئله«زیرا دارد 

توسط خود یحیی العطار صورت گرفته باشد زیرا » فاعدت الیه المسئله«احتمال دارد که 

 .ن کار را کرده باشدبراي او تازگی داشته است و احتمال دارد که بعض اصحاب ای

بحثی است که مراسیل مثل محمد بن یحیی العطار معتبر است یا نه؟ ولی اینجا از این مطلب 

 .کنیم صحبت نمی

» کتب بعض اصحابنا«بلکه گفت » عن بعض اصحابنا«محمد بن یحیی العطار نگفته است 

 .یعنی نامه را دیده است

ما دارد زیرا کمترین واسطه با امام (ع) این روایت باالترین سند را در کل کتب روایی 

 .باالترین سند است
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دارد و اگر گوینده شخص دیگري باشد، روایت مرسله » قال«قسمت اخیر روایت کلمه 

 .شود می

دهم که ناقل نامه خود محمد بن یحیی بوده است که در بعض موارد این اتفاق  احتمال می

 .افتد می

ت انسان نباید نمک بخورد ولی احتمال دارد که اینجا ما گفتیم طبق روایات بعد از حجام

تواند نمک  خورد می قیدي داشته باشد و آن اینکه اگر کسی صفراء دارد و ماهی هم می

 .بخورد

  

 خوردن شکر سرخ بعد از حجامت 6,1,157

یورِد الدم الصافی و یقْطَع  ثُم بعد الْحجامۀِ  سکَّرَات  أَنَّه احتَجم فَقَالَ یا جارِیۀُ هلُمی ثَلَاثَ

  [8]الْحرَارة

بیاور زیرا شکر بعد از یعنی امام صادق(ع) کرد و به کنیز خود گفت براي من سه دانه قند 

 .کند کند و گرمی را قطع می حجامت خون صاف وارد بدن می

 .کند شود که شکر سرد است و گرمی را قطع می از این روایت استفاده می

 .شود قانون کلی درمان گرمی با سردي است و در موارد نادري گرمی با گرمی درمان می

 :در روایت دیگر آمده است

  [9]و یزِید فی الْقُوة  الطَّمی  بعد الْحجامۀِ یرُد الدم إِنَّ السکَّرَ
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 .افزاید در نیرو میکند و  یعنی شکر خوردن بعد از حجامت خون زیاد وارد بدن می

 .گویند طمی به رودخانه اي که پر باشد و آب آن باال باشد طمی می

 .شاید تعبیرات دیگري هم وجود داشته باشد

 .مراد از شکر شاید شکر طبرزد باشد که شبیه به نبات است

 .دهد کند به انسان نیرو می شاید شکر خون تولید می

 .معروف است که شکر سرد است

شود ولی موارد  یشتر سرد و گرم و خشکی و تري با مخالف خود درمان میعرض کردم ب

 .شود اندکی داریم که با موافق درمان می

پزشکی همیوپاتی آلمان درمان با موافق است که شاید از همین روایات نادر ما برداشت 

 .کرده اند

شود اسهال  لوم میآورد مع گویند بیماري که اسهال می البته این مسئله معقول است زیرا می

گویند  دهیم تا اسهال او بیشتر شود. می براي این بیماري خوب است و ما یک چیزي می

عوارض بیماري نافع است و باید کاري کنیم که عوارض بیشتر شود یا مثال انسانی که تب 

 .دارد باید پوشیده شود تا گرم تر شود

ام (ع) عصبانی شد و فرمود این ولی همیشه این مطلب صادق نیست در همین قضیه طب ام

 .ها ولع کرده اند به مخالفت با پیامبر (ص) و تبی که گرم است با آب سرد درمانش کنید
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بهتر همین است که به کالم اهل بیت (ع) عمل کنند. راه نجات ما شیعیان این است ولی این 

هستیم استدالالت ما گویند این آقا اخباري است! ما پیرو اهل بیت (ع)  حرف ها را بزنیم می

 .با استدالالت اصولی تمام عیار هیچ تفاوتی ندارد

  

 خوردن کاسنی با سرکه 7,1,157

شَی أْس أَيب بِه سالْخَلَّ فَقَالَ لَی و اءبالْهِنْد ۀِ فَقُلْتامجالْح دعتَأْکُلُونَ ب [10] ء  

خورید؟ عرض کردم کاسنی و سرکه امام  امام (ع) فرمود یعنی چه چیزي بعد از حجامت می

 .(ع) فرمود اشکالی ندارد

شود که کاسنی و سرکه بعد از حجامت ضرر ندارد ولی نفع دارد؟ معلوم نیست  استفاده می

شکند و کاسنی هم براي صفراء مفید  تمال دارد مفید باشد زیرا سرکه صفراء را میولی اح

 .است و درمان صفراء است

شاید حتی نفی ضرر هم نباشد، ولی قرائن و شواهد وجود دارد که نفع دارد » لیس به باسا»

 .زیرا در بحث صفراء آمده است

ختص خود او است زیرا باید داد م توانیم بگوییم که هرچه پیامبر(ص) انجام می نمی

 .خواهد پیامبر(ص) الگوي ما باشد و موارد خاص دلیل می
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 حجامتفاصله بین دو  2,157

 .ي سن خود بین حجامت هاي خود قرار بدهد قانون کلی این است که هر شخص به اندازه 

 .مثال بیست ساله باید بین دو حجامتش بیست روز فاصله باشد

رود تولید خون در بدنش  که افراد هرچه سن آن ها باالتر می شود از این قانون استفاده می

شود. یعنی شخص بیست ساله بعد از بیست روز مقدار خون به مقدار قبل بر  کم تر می

 .گردد می

تواند حجامت کند اشتباه است بلکه به اندازه سن  گویند انسان پیر نمی اینکه در طب سنتی می

ثال شخص هفتاد ساله باید بین حجامت هفتاد روز خود باید بین حجامت فاصله باشد م

 .فاصله قرار بدهد

فرماید باید صبر  انسان ممکن است که قبل از این مدت نیازمند حجامت باشد، ولی امام می

 .کند تا مدت سپري بشود

 :در روایت آمده است

رٍ مرَّةً فی النُّقْرَةِ فَإِنَّه یخَفِّف لُعابه و یهبِطُ بِالْحرِّ شَه  کُلِ  إِذَا بلَغَ الصبِی أَربعۀَ أَشْهرٍ فَاحتَجِموه فی

  [11] منْ رأْسه و جسده

هار ماهه شد او را در هر ماه حجامت نقره کنید زیرا آب دهان او یعنی هنگامی که کودك چ

 .کاهد کند و از حرارت سر و بدنش می را کم می

 .بنابراین قانون در کودکان تا سن بیست سالگی، بین دو حجامت باید یک ماه باشد
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ي دم است، ولی نباید کمتر از یک ماه بین  انسان اگر چه تا سن پانزده سالگی در غلبه

 .حجامت ها فاصله باشد

 .ي بین دو حجامت سال قمري مراد است در فاصله

 .ظاهرا مراد بیست سال تمام است

ي ذهبی را بررسی کردم و حداقل دو سند آن معتبر است البته خود رساله که  سندهاي رساله

 .با آب طال نوشته شده است االن وجود دارد

 :در روایت دیگر آمده است

جامۀُ بِقَدرِ ما یمضی منَ السنینَ ابنُ عشْرِینَ سنَۀً یحتَجِم فی کُلِّ عشْرِینَ یوماً و ابنُ الْح  و لْیکُنِ

 جِم فی کُلِّالثَّلَاثینَ فی کُلِّ ثَلَاثینَ یوماً مرَّةً واحدةً و کَذَلک منْ بلَغَ منَ الْعمرِ أَربعینَ سنَۀً یحتَ

  [12] أَربعینَ یوماً و ما زاد فَتُحسب ذَلک

ر یعنی حجامت باید به اندازه عمري باشد که گذشته است یعنی شخص بیست سال در ه

کند و  کند و شخص سی ساله در هر سی روز یک بار حجامت می بیست روز حجامت می

کند و سن هاي بیشتر به  همچنین شخص چهل ساله در هر چهل روز یک بار حجامت می

 .شود همین منوال عمل می

 .توانند حجامت کنند بنابراین روایت کهنسال ها هم می

 .گویند را اصال قبول نداریم بادکش خالی که به آن حجامت آمریکایی می

 .در کودکان حجامت باید نیاز باشد یعنی آب دهان زیاد باشد و سر کودك گرم باشد
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 در بعض از ماه ها حجامت منع شده است و این قانون فاصله در آنجا اعتبار ندارد

  

 حجامت شخص ضعیف 3,157

  موۀِ یامجنِ الْحع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتقَالَس تبالس  فضْعلَّۀِ   یق ی وفنْ ضَعی ملَّتا عإِنَّم قُلْت

و یزَکِّی  قُوتی قَالَ فَعلَیک بِأَکْلِ السفَرْجلِ الْحلْوِ مع حبه فَإِنَّه یقَوي الضَّعف و یطَیب الْمعدةَ

  [13]الْمعدة

از امام صادق(ع) درباره حجامت روز شنبه پرسیدم فرمود موجب ضعف است عرض کردم 

همراه  مشکل من ضعف است و توانایی من کم است فرمود بر تو باد خوردن به شیرین به

 .کند کند و معده را خوش و تمییز می ي آن زیرا ضعف را برطرف می دانه

 .شود کسی که ضعف دارد به جاي حجامت باید به و به دانه بخورد استفاده می

 .قبول داریم که کل بیماري ها من جمله ضعف معلول معده است

  

 حجامت شخص کم خون 4,157

زیاد باشد ولی ترکیبات خون  کم خونی یک اصطالحی است و ممکن است حجم خون

 .متعادل نباشد. شاید حجم خون زیاد باشد ولی گلبول قرمز کم باشد

 :در روایت آمده است

معن  اءبِالد بتَذْه رَ وصلُو الْبةَ تَجادی الْعنعۀُ یامجالْح ید[14]الْع  
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بخشد و بیماري را برطرف  یعنی چه خوب عادتی است حجامت کردن زیرا دیده را جال می

 .کند می

شود که انسان وقتی یکبار حجامت کرد  عید به معناي سالی یکبار است. بنابراین استفاده می

 .شود و حتما باید حجامت کند د میسال دیگر خون زیا

شوند و خون بیشتري تولید  این مسئله معقول است چون تولید کننده هاي خون با نشاط می

 .کنند می

 .کند دستان قوي دارد مانند شخصی که از دست خود زیاد استفاده می

اهاي او رفت تا اینکه در حال ایستاده از دنیا رفت و پ بنده عمویی داشتم که خیلی راه می

 .خیلی قوي بود

زنند که  دهند شدیدا در معرض غلبه خون هستند مانند افرادي که قمه می افرادي که خون می

 .کنند شوم زیرا غلبه خون پیدا می گویند اگر قمه نزنم دیوانه می می

نیروي بدن به صفراء است نه به دم، بنابراین نباید نگاه به غلبه خون کرد کسی که ضعف دارد 

 .ید حجامت کندنبا
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 جایگزین حجامت 5,157

 آب نیسان 1,5,157

  منْ  رَبقَالَ النَّبِی ص و الَّذي بعثَنی بِالْحقِّ نَبِیاً أَنَّ جبرَئیلَ ع قَالَ إِنَّ اللَّه یرْفَع عنِ الَّذي یشْ

  [15]إِلَى الْحجامۀ... و لَا یحتَاج   هذَا الْماء کُلَّ داء فی جسده و یعافیه

یعنی پیامبر(ص) فرمود قسم به خداوندي که من را به حق مبعوث کرد جبرئیل گفت خداوند 

ي آن اذکار ذکر شده خوانده شده باشد) بنوشد همه بیماري ها از کسی که آب نیسان (که رو

 .و احتیاجی به حجامت ندارد ...دهد  کند و به او عافیت می را از بدنش خارج می

 فصد 2,5,157

 :در روایت آمده است

ا نَابمبر نْ  وع دک  الْفَصرِ ذَلائ[16] س  

 .یعنی چه بسا فصد از حجامت ها نیابت کند

گیرد مانند سویق عدس و آلو بخارا که  البته یک سري امور دیگر جلوي هیجان خون را می

 .دهد که قبال بحث آن گذشت کار حجامت را انجام می
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 طبابت حضوري 6,157

 یمار اولب  1,6,157

فرمودید براي تنگی کانال نخاع حجامت مخصوص وجود دارد. اگر شخص ضعف داشته 

 باشد عالج چیست؟

 :استاد

براي تنگی کانال حجامت مخصوص دارد. از گردن باید به ترتیب بادکش بگذارند تا انتهاي 

بدهند و به ستون مهره ها و در انتهاي ستون مهره باید تیغ هاي عمیق بزنند و بادکش انجام 

 .شود احتمال زیاد دیسکی که به نخاع زده است، خارج می

باد کش اول انجام شود و بعد از آن بادکش بعدي به ترتیب تا آخر همه بادکش ها با یک 

 .شود تا برسد به چهار مهره آخر لیوان انجام می

جود آمده روش دوم تقویت کننده کمر است زیرا جابه جایی مهره ها باعث تنگی نخاع به و

است. بنابراین استفاده از سویق نخود و داروي ابن مسعود که خیلی موثر است، دو عدد و 

داروي لخته خون که باعث رفع لخته هاي خون و غلظت خون است که جریان خون در کمر 

 .کند شود و آسیب هاي کمر را برطرف می طبیعی می

 .موثر باشدجریان ناخن را هم باید انجام بدهد بعید نیست که 
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 بیمار دوم 2,6,157

ریزش مو دارم همچنین مشکل برطرف کردن موهاي زائد هم دارم. خلط پشت حلق ندارم و 

 .گرمایی هستم

 :استاد

 .ریزش مو به علت غلبه صفراء است که در جوان ها معموال به خاطر غلبه صفراء است

مو که اگر صفرابر  صفرابر و صاف کننده و تقویت عصب و روغن بنفشه پایه زیتون و تقویت

شود  گذارد و بعد دوباره ریزش شروع می در کنار دیگر داروها ندید اثر کوتاه مدتی می

 .بنابراین باید صفراء باید برطرف بشود

 .گاهی هم ریزش مو به خاطر کم خونی است

 .براي موهاي زائد هم داروي موي زائد هست

ریزد و موهایی که نباید رشد کند، رشد  می کند که موهایی که باید بلند باشند صفراء کاري می

 .کند

 .کسی که کامل و سکه اي ریخته است باید عالوه بر این ها از سرمه اثمد استفاده کند

  

 بیمار سوم 3,6,157

 .شود کند و موقع درس خواندن درد شدید تر می دختر خانمی پشت گردنش شدید درد می
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 :استاد

و سویق جو باید چهل روز ناشتا مصرف کند  گردن درد در عربی به اسم واهنه معروف است

 .زیرا تقویت کننده کتف و گردن است

 .اگر پشت سر درد کند بخاطر ضعف بینایی است

براي ضعف چشم روغن بنفشه پایه کنجد که براي کل سردرد خوب است عالوه بر این سرمه 

عصب هم کافوري و اثمد و گرمایی هم هست بنابراین صفرابر و سرد کننده و تقویت 

 .خواهد می

محل درد اگر دو طرف سر باشد معلول میگرن و غلبه صفراء است و اگر باالي سر باشد 

معلول خون است یا کم خونی یا غلظت خون است و اگر پشت سر باشد نوعا از بینایی و 

 .ضعف بینایی است و ممکن است صفراء هم دخیل باشد

 .تفاده کندسرمه کافوري ده روز یک بار و اثمد هر شب اس

  

 بیمار چهارم  4,6,157

کند  کند و عمل می گیرند و غده اي داخل گلو رشد می خانم سی سال پیش بیماري سل می

 .ولی باز هم سر درد شدیدي دارد

 :استاد
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باید جاي درد سر مشخص شود ولی احتمال دارد به خاطر عمل مشکل کم خونی داشته 

 .بنفشه پایه کنجد هم مفید استباشد و قرص خون در هر حال مفید است و روغن 

 .براي کمر درد سویق نخود و داروي ابن مسعود مصرف کند

براي نفخ معده جامع با آب زیره و شربت امام رضا(ع) که براي نفخ خیلی مفید است و 

 .احتماال سیاتیک هم داشته باشد که مسئله ناخن ها را باید انجام دهد

 براي کبد چرب هم سناء مکی پنج عدد

 
 .320، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [1]

 .320، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [2]

 .69سوره هود، آیه [3]

 .320، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [4]

 .321، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [5]

 .321، ص59حاراالنوار، مجلسی، جب [6]

 .324، ص6الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [7]

 .59طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

 .74مکارم االخالق، طبرسی، ص [9]

 .74مکارم االخالق، طبرسی، ص [10]

 .76مکارم االخالق، طبرسی، ص [11]

 .87، ص13مستدرك الوسائل، نوري، ج [12]

 .136طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [13]
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 .247معانی االخبار، شیخ صدوق، ص [14]

 .356مهج الدعوات، سیدابن طاووس، ص [15]

 .56رضا ع، صطب الرضا، امام  [16]

 95/08/17نشاگردا حضور در طبابت – فصد –ادامه بحث حجامت  158

  

 شبهه مختص بودن حجامت به مناطق گرمسیر 1,158

کنند. حجامت براي مناطق گرمسیر مانند  راجع به حجامت، بعضی ها اشکالی مطرح می

حجاز است. زیرا بیشتر نصوص و روایات حجامت در حجاز بوده است و حجاز منطقه 

 .است گرمسیر

و براي مناطق سردسیر استفاده از فصد مناسب است. افرادي که در مانند مشهد و آذربایجان 

و مناطق سردسیر هستند خوب است که فصد انجام دهد. زیرا بیشتر روایاتی که از امام 

شود  صادق(ع) نقل شده است درباره حجامت است ولی روایاتی که از امام رضا(ع) نقل می

 .فصد استبیشتر درباره 

زَمفَع ملَى  أَنَّ الرِّضَا ع حه  عیدنَ ییب دتَّى فَصح لَسإِلَى الرِّضَا ع فَج بکر و ... د[1] الْفَص  

یعنی امام رضا (ع) مبتال به تب شد و عزم فصد کردن داشت پس مامون سوار شد تا اینکه 

 .ردنزد امام (ع) نشست تا اینکه امام (ع) فصد ک

عرض کردم بیشتر روایات امام رضا (ع) در مورد فصد است و بیشتر روایات امام صادق (ع) 

 .که در مدینه بوده اند راجع به حجامت است
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رسد که مناطق گرمسیر و سردسیر در حجامت و فصد تفاوتی ندارند زیرا ادله  به نظر می

گرمسیر حجامت کنید  حجامت مطلق است و نفرموده است اهل حجاز یا عراق یا مناطق

 :بلکه فرموده است

کُملَیۀ  عامج[2]بِالْح  

 .یعنی بر شما باد حجامت کردن

 .ه استحجامت براي همه و بدون تقیید و تخصیص آمد

توانیم به اطالق روایات تمسک کنیم و بگوییم که حجامت در مناطق سردسیر هم  ما می

 .خوب است و فوائد حجامت را دارد

کند و کمتر  موید این مطلب در رساله ذهبیه است زیرا بیشتر راجع به حجامت صحبت می

این ها صحبت کند. درباره حجامت قفا و ساقین و نقره و مانند  راجع به فصد صحبت می

 .کند می

روش حجامت و انواع حجامت و قیود و شروط حجامت در رساله ذهبیه آمده است و این 

ي سرد سیر است  درحالی است که این رساله در مشهد و براي مامون نوشته است و منطقه

نوشت و بیشتر از فصد صحبت  واگر حجامت در منطقه سردسیر خوب نبود از حجامت نمی

 .فصد در رساله ذهبیه فقط در دو مورد آمده است کرد. ولی می

عالوه بر این هم راه کاري بیان شده است. وقتی منطقه سردسیر باشد یا هوا سرد باشد 

 .توان از آبزن و کیسه آب گرم استفاده شود و محل حجامت را گرم کند می
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پس اختصاص به التبه روایت راجع به فصد است. بنابراین اگر فصد نیازمند گرم کردن است 

 .مناطق سردسیر ندارد

 .توان حجامت و فصد انجام داد کند درمناطق سردسیر و گرمسیر می بنابراین فرقی نمی

 :در روایت آمده است

نُ الْجِلْد و الْفَصد بِالْماء الْحار لیظْهرَ الدم و خَاصۀً فی الشِّتَاء فَإِنَّه یلَی  و الْواجِب تَکْمید موضعِ

  [3]یقَلِّلُ الْأَلَم و یسهلُ الْفَصد

 یعنی واجب است با کیسه آب جوش محل فصد را گرم کنید تا خون به طرف ظاهر بدن

کند و از درد فصد  بیاید به خصوص در فصل زمستان زیرا کیسه آب گرم پوست را نرم می

 .کند کاهد و فصد را آسان می می

بنابراین فصد هم نیازمند گرمی دارد و باید در مناطق گرم صورت پزیرد در حالیکه اینگونه 

 .قائل نیستند

شروع شود و کم کم شدت پذیرد در بادکش کردن روایت را خواندیم که باید به صورت آرام 

دهد خیلی صالح نیست. در  بنابراین بادکش گرم چون یک نواخت بادکشی را انجام می

روایت هم آمده است که باید به شکل بادکش باشد نه به شکل آتش و گرم کردن ولی به 

 .ي آب گرم هم استفاده کرد توان به جاي بادکش گرم از کیسه جاي آن می

 .پشت انسان هم یک جور گرم کردن استبودن بخاري در 
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 شود درد و حالتی که موقع حجامت براي انسان ایجاد می 2,158

آید، خودش براي بدن مفید  که موقع تیغ زدن به وجود می» چندش«احتمال دارد حالت 

باشد زیرا بدن درحال دفع کردن چیزي است و درحال مقابله با یک دردي است و بعید 

راستاي دفع بیماري موثر باشد که خود یک وسیله براي دفع  نیست این آمادگی بدن در

 .بیماري است

 .این حالت در درمان با داغ کردن هم وجود دارد

وجه مشترکی بین حجامت و داغ کردن وجود دارد و آن حالت چندش و انتظار درد است. 

 .که خود یک جور درمان و تقویت کننده بدن است

 .انتظار براي دفع بیماري استدر حقیقت انتظار براي درد، 

کند و گرنه داخل  زنند، درد آن کودکان را درمان می به نظر بنده آمپولی که به کودکان می

 .آمپول مواد سمی و شیمیایی است که از خاك و معدن درست شده است

 .بعید نیست طب سوزنی هم به همین شکل باشد

و بیشتر حرکات و مانند این ها در آن مهم  کند در زالو هم همینطور است زیرا زالو کاري نمی

 .است

 .بحث حجامت به کلی تمام شد
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 فصد 3,158

درباره فصد روایات زیادي نداریم. تفصیالتی که راجع به حجامت آمده است، در مورد فصد  

(مگر موارد کمی) وارد نشده است مگر اینکه بگوییم تمام تفصیالتی که درمورد حجامت 

 .هم رعایت بشوداست باید در مورد فصد 

 .پیامبر (ص) فصد را به عنوان جایگزین عمل جراحی معرفی کرده است

 :در روایت آمده است

  [4]إِنَّ خَیرَ الدواء الْحجامۀُ و الْفصاد و الْحبۀُ السوداء یعنی الشُّونیز

 .شود حجامت و فصد و سیاهدانه است یعنی بهترین چیزي که با آن درمان می

 .شود که فصد بهتر از عمل جراحی است و شکی در اهمیت فصد وجود ندارد استفاده می

 .بین حجامت و فصد چیست فرق البته باید بدانیم

 :در روایت آمده است

صغَارِ الْعرُوقِ الْمبثُوثَۀِ فی اللَّحمِ و مصداقُ ذَلک ما أَذْکُرُه أَنَّها   أَنَّ الْحجامۀَ إِنَّما تَأْخُذُ دمها منْ

  [5]لَا تُضَعف الْقُوةَ کَما یوجد منَ الضَّعف عنْد الْفَصد

یعنی همانا خون حجامت از رگ هاي کوچکی است که در گوشت پراکنده هستند و موید 

 .تفاق میفتداین مطلب ضعیف نشدن نیرو است به عکس آن چیزي که در فصد ا
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گوییم که تیغ زدن در حجامت نباید  به جهت اینکه خون حجامت از مویرگ ها است، می

 .عمقی باشد

 تفاوت هاي فصد و حجامت 1,3,158

 تفاوت اول 1,1,3,158

کند. استفاده  این روایت خیلی از مسائل و تفاوت هاي بین فصد و حجامت را بیان می

کمتر از خونی است که به شود  ي حجامت خارج می شود مقدار خونی که به وسیله می

 .شود ي فصد خارج می وسیله

 تفاوت دوم 2,1,3,158

در مورد فصد باید تعیین شود که چه مقدار خون باید خارج شود زیرا با زدن رگ، خروج 

خون انتهایی ندارد و باید خونریزي قطع شود ولی در حجامت بعد از سه بار حجامت دیگر 

 .شود خونی خارج نمی

 تفاوت سوم 3,1,3,158

کردن خون از رگ هاي اصلی و بزرگ و شاهرگ ها است ولی در حجامت در فصد خارج 

شود، خون صاف  شود بنابراین خونی که با فصد خارج می خون از مویرگ ها خارج می

 .شود است ولی در حجامت خون سوخته خارج می
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 تفاوت چهارم 4,1,3,158

سوبات در فصد بادکش وجود ندارد ولی در حجامت عمل بادکش وجود دارد تا اینکه تمام ر

 .خون در مویرگ ها جمع شود و بیماري خارج شود

 تفاوت پنجم 5,1,3,158

شود که قرار بوده است به اعضاء برود و  کند چون خونی خارج می فصد بدن را ناتوان می

گیرد.  انسان را تقویت کند. و جایگزین خونی که از دست رفته است به راحتی صورت نمی

موگلوبین خون دوباره برگردد ولی گلبول سفید البته ممکن است بعضی ترکیبات خون مانند ه

 .خواهد تا برگردند و گلبول قرمز و پالکت روندي می

شود بلکه فقط  ولی در حجامت اگر اسالمی و اصولی انجام شود، اصال خونی خارج نمی

 .شود بیماري و زوائد خون خارج می

 تفاوت ششم 6,1,3,158

شود که در تمامی بدن  می براي فصد جاهاي مشخص و معینی وجود دارد و خونی خارج

یکسان است بنابراین بعید است که فصد درمان یک بیماري خاص باشد ولی حجامت 

 .تواند درمان یک بیماري خاص مانند سردرد و کلیه و رحم باشد می

شود به صورت یکنواخت  بنابراین فصد عالجی نداریم یا کم داریم زیرا خونی که خارج می

 .ددر همه جاي بدن وجود دار
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شود مانند جویی که لجن گرفته باشد و براي آن  در فصد خون از یک روزنه اي خارج می

 .کنند تا لجن ها خارج بشود روزنه اي ایجاد می

شود که سبب تیره  شود خون به سرعت و به مقدار زیاد از بدن خارج می وقتی رگ زده می

ه شود قرمز مشاهده شود ولی همین خون روي یک کاغذ سفید ریخت دیده شدن خون می

خواهد شد بنابراین زیادي خون سبب تیره دیده شدن خون است وگرنه خون در سرخرگ 

شود قسمتی از آن تیره و قسمتی دیگر زالل باشد.  ها یکی است مانند رودخانه اي که نمی

 .بعید است که خون در سرخرگ ها متفاوت باشد

 .شاید فرق هاي دیگري نیز به دست بیاید

  

 فصد انواع 2,3,158

توان تقسیماتی قائل شد البته شاید از روایات استفاده شود  به جهت غایات و محل فصد می

 .که تفاوتی بین فصد دست و پا و رگ هاي مختلف وجود داشته باشد

 .تواند به اعتبار محل و یا افراد متفاوت باشد توان از روایات استفاده کرد که فصد هم می می

 :در روایت آمده است

فَکَانَ أَبو الْحسنِ ع قَرِیباً منْهم  [[روماً  غلْمانُ أَبِی الْحسنِ ع فی الْبیت سقَالبۀً و روم کَانَ

ی بِلَادف دقُولُونَ إِنَّا کُنَّا نَفْتَصی ۀِویالرُّوم ۀِ وقْلَبِیتَرَاطَنُونَ بِالسلِ یبِاللَّی مهعمفَسی کُلِّ سنَا ف نَۀٍ ثُم

دافْص فَقَالَ لَه اءبضِ الْأَطعنِ ع إِلَى بسو الْحأَب هجو نَ الْغَدا کَانَ منَا فَلَماهه دنَفْتَص فُلَاناً لَم 

أَنْت درُ لَا تَفْتَصاسا یقَالَ ی کَذَا ثُم رْقَ کَذَا وفُلَاناً ع دافْص کَذَا و رْقَ کَذَا وع  تدقَالَ فَافْتَص
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كدی لُمه کنْ ذَلع کأَنْه فَقَالَ أَ لَم رْتُهفَأَخْب ا لَکرُ ماسا یفَقَالَ ی اخْضَرَّت ي ودی ترِمفَو 

م شَاء اللَّه أَتَغَافَلُ و فَمسح یده علَیها و تَفَلَ فیها ثُم أَوصانی أَنْ لَا أَتَعشَّى فَکُنْت بعد ذَلک بِکَ

  [6] أَتَعشَّى فَیضْرِب علَی

د شبی از آن غالم هاي حضرت کاظم (ع) از سقالبه و روم بودند و امام (ع) نزدیک آن ها بو

دادیم  گفتند که در کشور خودمان هر سال فصد انجام می ها شنید با زبان سقلبی و رومی می

به سوي بعض اطباء رفت فرمود فالن  (ولی در اینجا فصد نیست زمانیکه صبح شد امام (ع

شخص را در رگ فالن و فالن، فصد کن و فالن شخص دیگر را در رگ فالن و فالن فصد 

یاسر خادم فرمود خودت فصد نکن ولی یاسر خادم فصد انجام داد و دستش کن سپس به 

ورم کرد و عفونی شد امام (ع) فرمود اي یاسر چه شده است؟ و او گفت امام (ع) فرمود مگر 

تو را نهی نکردم؟ دستت را بیار سپس دست یاسر را مسح کرد و آب دهان روي آن ریخت 

من وصیت کرد شام نخور و بعد از آن هرموقع از روي گوید سپس امام (ع) به  یاسر خادم می

 .کرد خوردم دستم ورم می غفلت شام می

شود فصد هم انواعی دارد و به اعتبار افراد مختلف است ولی متاسفانه روایات  معلوم می

 .انواع فصد را بیان نکرده است و آن را به اهل آن واگذار کرده است

  

 منافع فصد 3,3,158

 اخدعینمنافع حجامت نقره و  1,3,3,158

بیماري هایی است که فصد براي درمان آن ها ذکر شده است مانند سنگینی سر و صورت و 

 .چشم ها و دندان درد است
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 :در روایت آمده است

ۀُ النُّقْرَةِ تَنْفَعامجقْلِ  حثنِ  الرَّأْسِ  لیعۀُ الْأَخْدامجح و   و هجالْو نِ الرَّأْسِ وع خَفِّفی یه نِ ویالْع

  [7] نَافعۀٌ لوجعِ الْأَضْرَاسِ و ربما نَاب الْفَصد عنْ سائرِ ذَلک

حجامت اطراف گردن براي سبک کردن سر و  یعنی حجامت نقره براي سنگینی سر و

 .صورت و چشم و دندان درد مفید است و چه بسا فصد جایگزین این دو حجامت باشد

 .یعنی فصد خواص دو حجامت نقره و اخدعین را دارد

 .کند ظاهرا فصد دست و پا یکی است زیرا زدن سرخرگ خیلی تفاوت نمی

 پریدن و ترسیدن در خواب 2,3,3,158

 :تدر روایت آمده اس

جارِیۀً یکْثُرُ فَزَعها فی الْمنَامِ و ربما اشْتَد بِها الْحالُ   لی  إِنَّ رجلًا قَالَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه إِنَ

مس منْ أَهلِ فَلَا تَهدأُ یأْخُذُها حرز [خَدر] فی عضُدها و قَد رآها بعض منْ یعالج فَقَالَ إِنَّ بِها 

و  الْأَرضِ و لَیس یمکنُ علَاجها فَقَالَ ع مرْها بِالْفَصد و خُذْ لَها ماء الشِّبِت الْمطْبوخِ بِالْعسلِ

  [8] اللَّه عزَّ و جلتُسقَى ثَلَاثَۀَ أَیامٍ فَإِنَّ اللَّه تَعالَى یعافیها قَالَ فَفَعلْت ذَلک فَعوفیت بِإِذْنِ 

یعنی مردي به امام صادق(ع) عرض کرد اي فرزند رسول خدا(ص) دختري دارم که در 

رود و  شود و دست او خواب می ه بسا حال او سخت شود و آرام نمیکند و چ خواب فزع می

یکی از طبیبان او را دید و گفته است جن به او آسیب رسانده است و قابل درمان نیست امام 

(ع) به دخترت بگو فصد کند و آب شوید پخته شده با عسل را سه روز بنوشد زیرا خداوند 
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ین کار را انجام دادم و دخترم به اذن خداوند متعال گوید ا کند آن شخص می او را درمان می

 .خوب شد

در این روایت فصد آمده است البته به تنهایی درمان کامل نیست و آب شوید و عسل هم به 

شود، براي تولید خون و درمان کم  آن اضافه شود. البته فصد چون موجب کم شدن خون می

 .خونی هم مناسب باشد

  

 انطبابت در حضور شاگرد 4,158

 بیمار اول  1,4,158

خورد و  کرد و از اول شیر و غذا نمی تقریبا از نه روزگی فرزندم شب تا صبح مداوم گریه می

پرد و انواع آزمایش  رفالکس معده دارد و حساسیت به شیر گاو دارد و شب ها از خواب می

 .و سونوگرافی انجام داده است و گفته اند هیچ مشکلی ندارد

 :استاد

مشکل آسیب جن باشد. درمان آن قطره سداب سرکه و بخور حضرت به احتمال زیاد 

رود و براي رفلکس معده آب به و آب سیب  مریم(س) و به جهت سیر نشدن به خواب نمی

 .داده بشود و سویق گندم و جو داده شود

 :بیمار

 .آب سیب به او داده ایم ولی مشکل حل نشده است
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 :استاد

 .گردد کند. معده کوچک است و غذا برمی میآب به، بدهید زیرا معده را بزرگ 

ي  رسد که گرمایی هم هست زیرا ریز مانده است. دم کرده اي داریم به نام دم کرده به نظر می

 .کند کودك که براي اعصاب و براي گرمی خوب است و میل او به غذا و شیر را باز می

و باید مالیدن عسل بچه شود شیر شما بد مزه بوده است  خورد معلوم می چون شیرخشک می

 .کردید را تشویق به خوردن شیر می

 .شیر پاستوریزه بدهید زیرا اشکال آن از شیر خشک و شیر گاو کمتر است

بهترین روش براي تغذیه این کودك دایه است زیرا اسالم توصیه کرده است ولی اگر دایه 

 .گرفته اند نبود شیر پاستوریزه که اشکال آن کمتر است که چربی شیر گاو را

  

 بیمار دوم 2,4,158

هفده سال است خانم ام اس دارد و تعادل در حرکت و کنترل ادرار ندارد و پنج سال است 

شود و پنج روز باید بخوابد و کرتون درمانی  که ماهی یکبار یک عضو از بدن بی حس می

 .کند

 :استاد

جی است و براي درمان ام اس یکی قطره مرزنجوش جامع است زیرا ام اس یک نوع فل

شافیه با آب مرزنجوش که درمان فلج است البته شرط آن مالیدن پا ها با روغن زیتون و 
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نمک است و دیگري جامع با آب مرزنجوش پنج عدد و یکی داروي حضرت محمد(ص) 

هفت عدد، قطره سداب سرکه که شاید معلول آسیب جن باشد، بخور حضرت مریم(س) و 

ه براي تقویت پاها و یکی خوردن گوشت پخته شده یکی تقویت عصب و سویق جوي شست

 .با شیر و دعایی براي فلج است

شود ولی براي درمان عدم کنترل  با برطرف شدن بیماري، عدم کنترل ادرار هم درمان می

ادرار یکی داروي ابن مسعود و جریان اسپند که شش مرتبه با آب سرد و دو مرتبه با آب 

نند و با روغن گل سرخ مخلوط کنند و صبح به صبح یک گرم بشورند و در سایه خشک ک

 .قاشق چایخوري بخورد

 
 .267، ص1الرضا، شیخ صدوق، جعیون اخبار  [1]

 .637ص، 2الخصال، شیخ صدوق، ج [2]

 .59طب الرضا، امام رضا ع، ص [3]

 .144، ص2دعائم االسالم، قاضی نعمان، ج [4]

 .318، ص59بحاراالنوار، مجلسی، ج [5]

 .290االختصاص، شیخ مفید، ص [6]

 .55طب الرضا، امام رضا ع، ص [7]

 .110طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [8]

 حضور در طبابت –شود)  ادامه بحث فصد(بیماري هایی که با فصد درمان می 159

 95/08/18شاگردان

  

 کند بیماري هایی که فصد درمان می
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 فزع در خواب

کند. یکی از بیماري ها فزع  درمان می صحبت راجع به فصد و بیماري هایی است که فصد

کند. فصد براي فزع به  پرد و جیغ و داد می ترسد و می در خواب است. فردي در خواب می

 .عنوان درمان و دارو مطرح شده است

 :در روایت آمده است

ا فی الْمنَامِ و ربما اشْتَد بِها الْحالُ جارِیۀً یکْثُرُ فَزَعه  لی  إِنَّ رجلًا قَالَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه إِنَ

نْ أَهم سا مفَقَالَ إِنَّ بِه جالعنْ یم ضعا بآهر قَد ا وهضُدی عف [رخَد] ا حرزأْخُذُهأُ یدلِ فَلَا تَه

ذْ لَها ماء الشِّبِت الْمطْبوخِ بِالْعسلِ و الْأَرضِ و لَیس یمکنُ علَاجها فَقَالَ ع مرْها بِالْفَصد و خُ

زَّ وع بِإِذْنِ اللَّه تیوففَع کذَل لْتا قَالَ فَفَعیهافعالَى یتَع امٍ فَإِنَّ اللَّهقَى ثَلَاثَۀَ أَیل تُس[1] ج  

یعنی مردي به امام صادق(ع) عرض کرد اي فرزند رسول خدا(ص) دختري دارم که در 

رود و  شود و دست او خواب می کند و چه بسا حال او سخت شود و آرام نمی خواب فزع می

ت جن به او آسیب رسانده است و قابل درمان نیست امام یکی از طبیبان او را دید و گفته اس

(ع) به دخترت بگو فصد کند و آب شوید پخته شده با عسل را سه روز بنوشد زیرا خداوند 

گوید این کار را انجام دادم و دخترم به اذن خداوند متعال  کند آن شخص می او را درمان می

 .خوب شد

آسیب جن بودن فزع را رد نکرده است. بنابراین فزع امام (ع) کالم بعض اطباء، درمورد 

 .معلول مس اهل االرض یعنی اجنه است

راوي یکی از فزع و دیگري از خواب رفتن دست سوال کرده است و امام(ع) فصد را براي 

به همین  .درمان فزع و شوید پخته شده با عسل را براي خواب رفتگی دست ذکر کرده است
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مبتال به خواب رفتگی دست هستند به خصوص در زمان قاعدگی، جهت به خانم هایی که 

 .کنیم تا شوید پخته شده با عسل مصرف کنند سفارش می

به حسب ظاهر هردو درمان براي هردو بیماري تجویز شده است ولی چون کمتر دیده شده 

ماري گوییم که درمان اول براي بی است که ائمه(ع) دو درمان براي یک بیماري ذکر کنند می

اول و درمان دوم براي بیماري دوم است. چه بسا خانمی به خواب رفتگی دست مبتال باشد 

 .ولی فزع در خواب ندارد

 .رسد شوید پخته شده با عسل براي کم خونی و غلظت خون خوب باشد به نظر می

شود، مصرف آب شوید پخته شده با  البته احتمال دارد که چون بعد از فصد خون کم می

کم خونی را جبران کند مانند مواردي که بعد از حجامت کردن سفارش شده است  عسل،

شود.  مانند شکر و کاسنی که براي جبران خون رفته شده است و باعث تولید خون تازه می

 .تواند از کم خونی یا غلظت خون باشد چون خواب رفتگی دست می

ظر طبیب به این جهت باشد که شاید غیر قابل درمان بودن فزع و خواب رفتگی دست در ن

توانست  درمان فزع فصد است ولی چون آن دختر مبتال به خواب رفتگی دست هم بود نمی

فصد انجام دهد زیرا کم خونی دارد و فصد براي او شاید مناسب نباشد، ولی امام (ع) راه 

 .فرماید و آن مصرف آب شوید پخته شده با عسل است جبران بیان می

ي دم و صفراء بود. اگر حجامت  ب درمورد شخصی است که مبتال به غلبهشبیه این مطل

کرد.  کرد هیجان خون او را تهدید می کرد و اگر حجامت نمی کرد صفراء او را اذیت می می

 .امام (ع) به او فرمود حجامت کن و بعد از آن ماهی مصرف کن
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ماالت است و دلیل محسوب بنابراین قوانین اصولی این مطلب استشعار دارد و یکی از احت

 .شود نمی

کند. قرص شوید به افراد مبتال به چربی خون داده  شوید چربی ندارد و چربی را جذب می

شود تا چربی را جذب کند مانند درست کردن باقال با شوید که براي جذب روغن باقال  می

 .است

یت اخیر، دو بیماري در روایت دیگر فقط فصد ذکر شده است بنابراین این مطلب که در روا

 .شود به همراه دو درمان ذکر شده است تایید می

 :در روایت دیگر آمده است

إِنَّ ل ولِ اللَّهسنَ را ابلُ فَقَالَ یالرَّج أَلَهس قَد و هائیلنْ أَولٍ مرَجع ل اللَّه دبو عأَنَا قَالَ أَب ی بِنْتاً و

علَیها و إِنَّها تَفْزَع کَثیراً لَیلًا و نَهاراً فَإِنْ رأَیت أَنْ تَدعو اللَّه لَها بِالْعافیۀِ قَالَ  لَها و أُشْفقُ  أَرِقُ

  [2] فَدعا لَها ثُم قَالَ مرْها بِالْفَصد فَإِنَّها تَنْتَفع بِذَلک

یعنی مردي از دوستان امام صادق(ع) عرض کرد اي پسر رسول خدا(ص) دختري دارم که 

سوزد و او را دوست دارم زیرا در شب و روز حالت ترس و فزع دارد و  دلم به حال او می

کن امام (ع) براي او دعا کرد و به او امر کرد تا فصد کند زیرا براي فزع مفید براي او دعا 

 .است

باشد و آب شوید پخته با آب عسل  بنابراین فصد به تنهایی درمان از خواب پریدگی می

 .درمان خواب رفتگی دست و پا است
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د سفارش شون ما به خانم هایی که در ایام قاعدگی مبتال به خواب رفتگی دست و پا می

 .کنیم تا آب شوید پخته شده با عسل مصرف کنند می

کند و با گرستگی محل جریان آن  گویند جن و شیطان در رگ ها جریان پیدا می روایات می

شود و  شود و رگ هاي خونی تنگ می ها باید تنگ شود. مقدار خون انسان گرسنه کم می

 .گیرد جلوي حرکت شیطان را می

گوییم با فصد هم  با گرسنگی مجاري شیطان را تنگ کنید که ما می بنابراین فرموده اند

رود و  شود. با کم شدن مقدار خون، برجستگی رگ ها هم از بین می مجاري شیطان تنگ می

 .شود مجاري خون تنگ می

 خارش

 .شود که فصد براي خارش هم مفید است از روایات استفاده می

 :در روایات آمده است

الدواء فَقَالَ نَعم فَقَالَ فَصدت الْعرْقَ   کَا إِلَى أَبِی عبد اللَّه ع الْحکَّۀَ فَقَالَ لَه شَرِبتأَنَّ رجلًا شَ

بِ  و الْکَعفَقَالَ نَعم فَلَم أَنْتَفع بِه فَقَالَ احتَجِم ثَلَاثَ مرَّات فی الرِّجلَینِ جمیعاً فیما بینَ الْعرْقُوبِ

  [3] فَفَعلَ فَذَهب عنْه

یعنی مردي به امام صادق(ع) از خارش شکایت کرد امام (ع) فرمود آیا دارو مصرف کرده 

یا فصد انجام داده اي؟ عرض کرد بله ولی مفید نبود فرمود سه اي؟ عرض کرد بله فرمود آ

مرتبه در هردو پا بین تاندوم و محل مسح در وضو حجامت کن آن مرد این کار را انجام داد 

 .و خارش او برطرف شد
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تواند از فصد یا کال حجامت از فصد بهتر  شود که سه حجامت می از این روایت استفاده می

 .ین شخص با فصد مرتفع نشد بلکه با حجامت درمان شدباشد زیرا مشکل ا

بنابراین بین حجامت و فصد در خواص تفاوت وجود دارد و حجامت گاهی کاري انجام 

آیا فصد انجام «تواند آن کار را انجام دهد ولی از اینکه امام (ع) فرمود  دهد که فصد نمی می

 .لی همیشگی نیستشود که فصد براي خارش خوب است و معلوم می» داده اي

 سوداء

 :در رساله ذهبیه آمده است

  [4]السوداء فعلیه بکثرة القى و فصد العروق و مداومۀ النورة  و من أراد أن یحرق

خواهد سوداء را بسوزاند بر او باد زیاد استفراغ کردن و رگ زدن و  ه مییعنی کسی ک

 .مداومت نمودن به نوره کشیدن

 .ي موها سوداء است ماده

به » واو»هرکدام از استفراغ و فصد و نوره کشیدن به تنهایی درمان سوداء است هرچند که با 

آید. ترکیب این سه نیز اثر بیشتري  می» او«هم گاهی به معناي » واو«هم عطف شده اند زیرا 

 .خواهد داشت زیرا قانون این است که جمع کردن بین داروها اثر مضاعفی خواهد داشت

 گزیدگی جبندگان مانند مار و عقرب

 :در روایت آمده است

  [5] و قد ینفع من لسع الهوام فصد العرق ال سیما إذا کان الملسوع شابا ممتلئ البدن
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یعنی فصد گاهی براي گزش جنبدگان مفید است به خصوص اگر شخص جوان و درشت 

 .هیکل باشد

که امروزه در بیمارستان ها انجام احتمال دارد مراد از فصد در این روایت همان کاري باشد 

بندند تا زهر به جاي دیگر سرایت نکند و بعد محل گزش  دهند. محل را با پارچه اي می می

 .دهند دهند و مکش انجام می را به شکل صلیب با تیغ جراحت می

رسد این کار مانند کشیدن آب چاه،  گویند این کار بیهوده است ولی به نظر می امروزه می

کند زیرا خون جایگزین خواهد آمد و باعث رقیق شدن زهر  شدت زهر را کم می حدت و

 .شود در بدن می

  

 کیفیت و شروط فصد

  

 رگ فصد عمقی نباشد

شود که روي رگ گوشت نباشد و رگ عمقی نباشد زیرا در  جایی براي فصد انتخاب می

سبب درد  شود و این صورت عمقی بودن رگ باید جراحت زیادي به گوشت وارد می

 .شود می

ي رگ با گوشت در دست کم است و به خصوص اگر دست بسته بشود، رگ خیلی  فاصله

آید. ولی در جاهاي دیگر مانند ران و ساق پا، رگ در عمق قرار دارد و فصد در  زود باال می

 .زند عالوه بر دردي که دارد آن محل آسیب جدي می
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 .یرا پا گوشت زیاد نداردرگی که در پا است نیز براي فصد خوب است ز

 :در روایت آمده است

اللَّحمِ منْ و لْیعمد الْفَاصد أَنْ یفْصد منَ الْعرُوقِ ما کَانَ فی الْمواضعِ الْقَلیلَۀِ اللَّحمِ لأَنَّ فی قلَّۀِ 

لأَجلِ کَثْرَةِ   کَانَ الْفَصد فی حبلِ الذِّراعِ و الْقیفَالِفَوقِ الْعرُوقِ قلَّۀَ الْأَلَمِ و أَکْثَرُ الْعرُوقِ أَلَماً إِذَا 

  [6] و الْأَکْحلُ فَإِنَّهما أَقَلُّ أَلَماً فی الْفَصد إِذَا لَم یکُنْ فَوقَهما لَحم  اللَّحمِ علَیها فَأَما الْباسلیقُ

کند رگی را انتخاب کند که در محل کم گوشت قرار گرفته است زیرا  یعنی کسی که فصد می

شود و بیشترین درد را رگ حبل  کمی گوشت در روي رگ باعث کم شدن درد فصد می

ماهیچه وصل هستند و پوست روي آن ها سفت و سخت است الذراع و قیفا است زیرا به 

 .ولی رگ باسلیق و اکحل درد کمتري دارد زمانیکه روي آن ها گوشت نباشد

 .چهار رگی که در این روایت ذکر شد در دست قرار دارند

 .بنابراین قانون این است که رگی باید فصد شود که روي آن گوشت کمتري وجود دارد

شود در فصد جایی باید انتخاب شود که درد کمتري داشته باشد. به  می از روایت استفاده

همین جهت شاید خون گیري با سوزن و آمپول و سرنگ مناسب باشد مگر اینکه سر سرنگ 

تنگ و باریک است و اجازه خروج شیطان از بدن را ندهد ولی اگر از روایات صرف خارج 

توان گفت که خروج  رد مطلوب باشد، میکردن خون به دست بیاید و کمترین جراجت و د

 .خون با سرنگ بهتر است

 .خروج خون با سرنگ نیز جهش دارد

 عدم همبستري تا دوازده ساعت قبل از حجامت
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 :در روایت آمده است

  [7]من اخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلک باثنى عشر ساعۀ  ما ذکرناه  کل  فی  و یجب

 .یعنی در تمام موارد خارج کردن از همبستري تا دوازده ساعت قبل باید اجتناب شود

عرض کردیم احتیاط این است که یک روز کامل از همبستري اجتناب شود و بعد از آن 

 .یا حجامت کند اقدام به فصد

 روغن مالی محل فصد

 :در روایت آمده است

  [8] االلم  و یمسح الموضع الذى یفصد فیه بالدهن فإنه یقلل

 .کند فصد کنی با روغن بمال زیرا درد را کم می خواهی یعنی موضعی را که می

 گرم کردن محل فصد

 :در روایت آمده است

الْفَصد بِالْماء الْحار لیظْهرَ الدم و خَاصۀً فی الشِّتَاء فَإِنَّه یلَینُ الْجِلْد و   و الْواجِب تَکْمید موضعِ

  [9]الْفَصد یقَلِّلُ الْأَلَم و یسهلُ

یعنی گرم کردن موضع فصد با آب داغ واجب است تا خون ظاهر شود مخصوصا در زمستان 

 .کند کاهد و فصد را آسان می از درد میکند و  زیرا گرم کردن موضع فصد پوست را نرم می

 ي فصد و حجامت روغن مالی کردن وسیله
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 :در روایت آمده است

ککَذَل نُ  ولَیی   عضوا الْمنْهالْفَرَاغِ م نْدع ۀِ وامجالْح یبقع حسمی نِ وهبِالد ضَعبالْم شْرَاطَ والْم

  [10] بِالدهنِ

 یعنی همچنین تیغ و آلت فصد را با روغن چرب کن

شود بنابراین شاید مراد محل فصد  چون نوعا تیغ از جنس آهن و فلز است با روغن نرم نمی

 .امت باشد مگر اینکه بگوییم مراد از نرمی تیغ، چرب و لیز شدن باشدو حج

 روغن ریختن روي محل فصد بعد از فصد

دانند که با ریختن روغن در محل فصد به خصوص در پا،  دهند می افرادي که فصد انجام می

 شود. بنابراین براي اینکه خون به اندازه خارج شود و رگ سریع بسته خون سریع قطع می

 .نشود باید قطره قطره روي محل ریخته بشود

 :در روایت آمده است

إِذَا فُصدت شَیئاً منَ الدهنِ کَیلَا تَلْتَحم فَیضُرَّ ذَلک المقصود   الْعرُوقِ  و لْینَقِّطْ علَى

ودفْص[11] [الْم] 

یعنی هنگامی که فصد انجام شد، قطره قطره روي رگ ها روغن کمی ریخته شود تا جلوي 

 .خروج خون گرفته نشود و مقصود محقق نشود

 رعایت سفارشات حجامت در فصد
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از حجامت، و نخوردن شوري  خوردن انار قبل و بعد از حجامت، خوردن ماهی قبل و بعد

 .قبل و بعد از حجامت از سفارشاتی است که باید رعایت شود

 (اجتناب از خوردن گوشت شور و خشک و اجتناب از ماهی شور(ماهی دودي

 :در روایت آمده است

د للْعرُوقِ یولِّدانِ الْبهقَ و الْمملُوحۀِ و أَکْلُ السمک الْمملُوحِ بعد الْحجامۀِ و الْفَص  و اللُّحمانِ

  [12] الْجرَب

یعنی گوشت شور و خشک شده و ماهی دودي بعد از فصد و حجامت نخورید زیرا سبب 

 .شود پوست و گري میسفیدي 

 .گوشت خشک مانند قرمه خورده نشود

  

 تنبیهات فصد

  

 تنبیه اول

در مواردي فصد ضرر دارد نه از جهت شرائط و زمان ولی ممکن است براي شخصی مضر 

 :باشد مانند آنچه در روایت آمده است

فَکَانَ أَبو الْحسنِ ع قَرِیباً منْهم  [[روماً  کَانَ غلْمانُ أَبِی الْحسنِ ع فی الْبیت سقَالبۀً و روم

ی بِلَادف دقُولُونَ إِنَّا کُنَّا نَفْتَصی ۀِویالرُّوم ۀِ وقْلَبِیتَرَاطَنُونَ بِالسلِ یبِاللَّی مهعمفَس نَۀٍ ثُمی کُلِّ سنَا ف
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نَ الْغَدا کَانَ منَا فَلَماهه دنَفْتَص فُلَاناً  لَم دافْص فَقَالَ لَه اءبضِ الْأَطعنِ ع إِلَى بسو الْحأَب هجو

قَالَ فَافْتَص أَنْت درُ لَا تَفْتَصاسا یقَالَ ی کَذَا ثُم رْقَ کَذَا وفُلَاناً ع دافْص کَذَا و رْقَ کَذَا وع تد

فَقَالَ ی اخْضَرَّت ي ودی ترِمفَو كدی لُمه کنْ ذَلع کأَنْه فَقَالَ أَ لَم رْتُهفَأَخْب ا لَکرُ ماسا ی

تَغَافَلُ و فَمسح یده علَیها و تَفَلَ فیها ثُم أَوصانی أَنْ لَا أَتَعشَّى فَکُنْت بعد ذَلک بِکَم شَاء اللَّه أَ

  [13] أَتَعشَّى فَیضْرِب علَی

غالم هاي حضرت کاظم (ع) از سقالبه و روم بودند و امام (ع) نزدیک آن ها بود شبی از آن 

دادیم  خودمان هر سال فصد انجام میگفتند که در کشور  ها شنید با زبان سقلبی و رومی می

به سوي بعض اطباء رفت فرمود فالن  (ولی در اینجا فصد نیست زمانیکه صبح شد امام (ع

شخص را در رگ فالن و فالن، فصد کن و فالن شخص دیگر را در رگ فالن و فالن فصد 

تش کن سپس به یاسر خادم فرمود خودت فصد نکن ولی یاسر خادم فصد انجام داد و دس

ورم کرد و عفونی شد امام (ع) فرمود اي یاسر چه شده است؟ و او گفت امام (ع) فرمود مگر 

تو را نهی نکردم؟ دستت را بیار سپس دست یاسر را مسح کرد و آب دهان روي آن ریخت 

گوید سپس امام (ع) به من وصیت کرد شام نخور و بعد از آن هرموقع از روي  یاسر خادم می

 .کرد ردم دستم ورم میخو غفلت شام می

دهد شرائط براي  فرماید غیر از خادم امام (ع) بقیه فصد کنند، نشان می همینکه امام (ع) می

حجامت کردن مناسب است ولی فقط شخص خادم نباید فصد کند زیرا یا پالکت خون او 

 .پایین است یا مثال مشکل انعقاد خون یا مشکالت دیگر دارد

 تنبیه دوم

رد که مخصوص حضرت عیسی (ع) و امام رضا (ع) است و کسی از آن فصدي وجود دا

 .فصد اطالعی ندارد شاید فقط براي آن حضرات مفید باشد و شاید براي بقیه نیز مفید باشد
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روایت این مطلب خیلی معتبر نیست زیرا راوي آن از مسیحیان بوده است. در روایت آمده 

 :است

وقْت صلَاةِ الظُّهرِ فَقَالَ لی افْصد هذَا الْعرْقَ قَالَ و نَاولَنی   یوماً فی  لَیإِ  أَنَّ أَبا محمد ع بعثَ

أْمذَا ینْ هم بجراً أَعأَم تأَیا ری می نَفْسف فَقُلْت دی تُفْصرُوقِ الَّتنَ الْعم همأَفْه رْقاً لَمی أَنْ عرُن

قْتی وف دی  أَفْصکُنْ ف رْ وانْتَظ یقَالَ ل ثُم همرْقٌ لَا أَفْهۀُ عیالثَّان و دفَص قْتبِو سلَی رِ والظُّه

لی  الدارِ فَلَما أَمسى دعانی و قَالَ لی سرِّحِ الدم فَسرَّحت ثُم قَالَ لی أَمسک فَأَمسکْت ثُم قَالَ

ی الدلَکُنْ فسلِ أَراللَّی فصا کَانَ نارِ فَلَم   بِیجنْ عأَکْثَرَ م تبجقَالَ فَتَع مرِّحِ الدی سقَالَ ل و إِلَی

اح یقَالَ ل قَالَ ثُم لْحالْم کَأَنَّه ضیأَب مد فَخَرَج ترَّحقَالَ فَس أَلَهأَنْ أَس تکَرِه لِ وقَالَ بِالْأَو س

فَأَخَذْتُها و  فَحبست قَالَ ثُم قَالَ کُنْ فی الدارِ فَلَما أَصبحت أَمرَ قَهرَمانَه أَنْ یعطینی ثَلَاثَۀَ دنَانیرَ

لی و اللَّه ما أَفْهم ما  خَرَجت حتَّى أَتَیت ابنَ بخْتیشُوع النَّصرَانی فَقَصصت علَیه الْقصۀَ قَالَ فَقَالَ

ی شَیف رِفُهلَا أَع بِکُتُبِ  تَقُولُ و لَمرِنَا أَعهی دف لَملَا أَع تَابٍ وی کف لَا قَرَأْتُه و نَ الطِّبم ء

إِلَى الْبصرَةِ و أَتَیت الْأَهواز ثُم  النَّصرَانیۀِ منْ فُلَانٍ الْفَارِسی فَاخْرُج إِلَیه قَالَ فَاکْتَرَیت زورقاً

أَتَی ثُم اماً فَأَنْظَرْتُهی أَیرْنقَالَ أَنْظ رَ قَالَ والْخَب رْتُهبِی فَأَخْباحإِلَى ص إِلَى فَارِس رْتص تُه

  [14]جلِ فَعلَه الْمسیح فی دهرِه مرَّةًمتَقَاضیاً قَالَ فَقَالَ لی إِنَّ هذَا الَّذي تَحکیه عنْ هذَا الرَّ

این  یعنی روزي حضرت عسکري (ع) هنگام نماز ظهر به دنبال من فرستاد و به من فرمود

شناخت پیش خودم  رگ را بزن و به من رگی نشان داد که آن را به عنوان رگ فصد نمی

کند تا ظهر فصد کنم در حالیکه ظهر  گفتم چیزي عجیب تر از این ندیده ام به من امر می

شناختم سپس فرمود در خانه  زمان فصد نیست و رگی را به من نشان داد که آن را نمی

فرمود خون را خارج کن و من هم خارج کردم سپس فرمود خون  منتظر باش وقتی شب شد

را قطع کن و من هم چنین کردم سپس فرمود در خانه باش زمانیکه نصف شد دنبال من 

فرستاد و فرمود خون را خارج کن و من هم بیشتر تعجب کردم و نخواستم از این مطلب 
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رج شد و فرمود قطع کن و من سوال کنم و خون را خارج کردم و خونی سفید مانند نمک خا

هم قطع کردم سپس فرمود در خانه باش زمانیکه صبح شد به خادم فرمود سه دینار به من 

بدهد و گرفتم و خارج شدم تا نزد بختیشوع طبیب نصرانی رفتم و قصه را تعریف کردم به 

ا از شناسم و در کتابی هم نخواندم و کسی ر فهمم و نمی من گفت به خدا قسم چیزي نمی

شناسم و نزد او برو من هم قایقی را تا  فالن شخص فارسی آگاه تر به کتب مسیحی نمی

بصره کرایه کردم و به اهواز آمدم و به شیراز رفتم نزد آن طبیب ایرانی و خبر را به او 

رساندم او گفت به من مهلت بده و نزد او رفتم به من گفت این حکایتی که گفتی حضرت 

 .یک بار در عمر خود انجام داد مسیح این کار را

 .بنابراین این فصد از اسرار حضرت مسیح (ع) و حضرت عسکري است

احتمال دارد که این فصد براي دفع زهر خاصی است زیرا ائمه (ع) در معرض ترور با زهر 

کرده اند. احتمال دارد آن خون سفید زهر  بوده اند و با این نحوه از فصد آن زهر را خارج می

 .ه باشدبود

احتمال دارد موادي مانند بلغم در رگ وجود دارد که جلوي حرکت خون را گرفته است و 

 .امام (ع) با این فصد خاص آن را خارج کرده است

شاید پیشرفت طب اسالمی و پیشرفت علم به روشن شدن حقیقت این نوع فصد خاص 

 .کمک کند

به حمداهللا تمام شد و انشاء اهللا » دراسه فی طب الرسول المصطفی«کتاب جلد دوم از کتاب 

 .بعد از صفر تصمیم به ادامه خواهیم گرفت
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تا به حال هرچه در این کتاب مطرح شده است ده درصد از طب اسالمی است و مطالب 

 .سطحی بیان شده است

  

 طبابت در حضور شاگردان

  

 بیمار اول

 .افتادگی پلک سمت راست و یک چشم بزرگ تر از چشم دیگر است

 :استاد

شود. عده اي عقیده دارند که  براي بزرگی یک چشم استفاده از سرمه اثمد سفارش می

ي  کند. بنابراین استفاده از سرمه و استفاده از میله درشتی میل سرمه، چشم را درشت می

 .شود بزرگ سبب درشتی چشم می

 .شود افتادگی پلک چون معلول عصب است استفاده از درمان لقوه سفارش می

 23دهم گرم جمعاً  در روایت آن آمده است میخک بگیرد پنج مثقال (هر مثقال چهار و شش

طوري که هوا هم )گرم) و آن را در یک شیشه خشک قرار دهد و سر آن را محکم ببندد 

اندازه یک روز در  ردوبدل نشود) سپس آن را گل مالی کند و در معرض آفتاب قرار دهد، به

مستان، سپس آن را خارج کند و خیلی نرم آسیاب (له) کند سپس آن تابستان و دو روز در ز

را با آب باران حل کند تا شبیه به خلوق شود سپس به پشت بخوابد و دارو را روي سمت 
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کج صورت بمالد و صبر کند تا میخک خشک شود زیرا اگر خشک شود خداوند بیماري را 

 .اذن خداي متعالگردد به حالت عادي به  کند و برمی از او دفع می

 .این روشی براي ترمیم عصب است و افرادي که لقوه دارند عصب آن ها از کار افتاده است

ي تیموسی  است یعنی غده» میستینی«البته گاهی افتادگی پلک در بزرگساالن معلول بیماري 

 .کند که درمان خاص خود را دارد که در سینه وجود دارد بیش از حد ترشح می

شود و گره هاي عصبی را از  است که خورده می» غاریقون«اي عصبی بهتر گیاه براي گره ه

 .برد بین می

 .درمان فاویسم صفرابر و قرص خون و استفاده از هضم کننده است

  

 بیمار دوم

ساله، خارش پوستی شدید در قسمت دست ها و پا ها و بازوها و جوش در  37شخص 

خارش  .نوره و حنی استفاده کرده است که بیشتر شده استناحیه بازو و نشیمن گاه دارد. از 

ها به صورت کهیر است و گاهی با خارش و حشکی پوست همراه است و در ناحیه گردن از 

 .شود خارد و رنگ پوست آن تیره تر می خیلی وقت پیش هنگام عرق کردن به شدت می

 :استاد

باید داروي صاف کننده خون درمان همان چیزي است که در روایات خوانده ایم یعنی 

مصرف کند و داروي محلول است که روي محل خارش بمالد و اگر جواب نداد حجامت مچ 

 .پا سه مرتبه انجام دهد البته قبل از حجامت، فصد هم ذکر شده است
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 :بیمار

 .خیلی عصبی است و میل جنسی کم دارد و موها سفید شده است

 :استاد

و تقویت عصب و سرد کننده به همراه داروي دو عدد باه زنان صفراوي است بنابراین صفرابر 

 .شود تجویز می

 :بیمار

 براي عمل الزك یا لیزیک چه کنم؟

 :استاد

 .اندازد سرمه اثمد و کافوري به طور مداوم استفاده کند بعد از یک سال عینک را دور می

 :بیمار

توانم تکان  شیدن گردن هم نمیزند و در موقع دراز ک گیرد و به کمر می ناحیه لگن درد می

 .بدهم

 :استاد

این بیماري سیاتیک است که باید ناخن هاي دست و پا به صورت نامنظم روي ران پا بسته 

 .شود

 .براي کم خونی داروي قرص خون مصرف شود
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روغن بنفشه پایه زیتون براي ریزش مو و داروي تقویت مو استفاده شود و احتماال صفراوي 

 .شود و تقویت عصب تجویز می هست که صفرابر

 .کسی که ریزش مو دارد یا از صفرا و یا از بلغم و یا هردو است که باید درمان شود

 .اگزما چون خشکی پوست است معلول یا صفرا و یا سودا و یا هردو است

 
 .110طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [1]

 .108طب االئمه، ابن سابور الزیات نیسابوري، ص [2]

 .77مکارم االخالق، طبرسی، ص [3]

 .39طب الرضا، امام رضا ع، ص [4]

 .194اخطار الزمان، سیدبن طاووس، صاالمان من  [5]

 .58طب الرضا، امام رضا ع، ص [6]

 .59طب الرضا، امام رضا ع، ص [7]

 .32طب الرضا، امام رضا ع، ص [8]

 .59طب الرضا، امام رضا ع، ص [9]

 .57طب الرضا، امام رضا ع، ص [10]

 .58طب الرضا، امام رضا ع، ص [11]

 .64طب الرضا، امام رضا ع، ص [12]

 .290االختصاص، شیخ مفید، ص [13]

 .512، ص1الکافی، کلینی، ط اسالمیه، ج [14]
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  95/06/27) جماع هنگام شدن لخت –تعداد دفعات جماع ( بهداشت در جماع 160

 ییبه شکل اروپا یمتاسفانه سبک زندگ. صحبت راجع به بهداشت در همبستر شدن است

ن یدر ا یهمبستر شدن است که اسالم قانون و دستورات، ها یاز جمله از سبک زندگ. است

  .مورد دارد

ه و ین گرم بودن کلیشود که ب یه مات استفادیدر روز قبل مطرح شد که از مجموع روا

  .ده استین مطلب نرسیهنوز به ا يهمبستر شدن رابطه وجود دارد که علم امروز

  :دیفرما یدر مرکب چهار م

  [1] کْثرُ صاحبه الْجِماعینِ و یتَیسخِّنُ الْکُلْ، یبیهذَا عجِ

  .کند یاد میکند و همبستر شدن را ز یرا گرم مها  هیکل، است یبیعج ين دارویا یعنی

  .است یت جنسیه در تقویت نشانه نقش داشتن کلین روایا

  :دیفرما یگر میت دیروا

نرِ إِلَى الْکُلْ  نْزِلُی  یالْمنْ قَفَارِ الظَّه[2]ۀیم  

  .شود ینازل مها  هیاز پشت به سمت کل یآب من یعنی

انسان در همبستر شدن لذت ) ا چهارگوش باشدیگرد  یعن(ی ا شکل نباشدیه لوبیاگر کل

شود و مانند  یه باز و بسته میکل. شود یم یمانع خروج نقطه دوم من یبرد و نقطه اول من ینم

به شکل کرم  یکه تمام من يا کند به شکل رگبار به گونه یرا نقطه نقطه پرتاب م یتفنگ من

  .شود یباهم خارج م
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  تعداد دفعات همبستر شدن 1,160

ات بر کم بودن جماع یاز روا يا عده. ات در مورد تعداد همبستر شدن دو دسته هستندیروا

  .کنند یق میتشو ياد بودن عمل همبستریگر بر زیکنند و دسته د یسفارش م

  :آمده است یتیدر روا

قَاءالْب ادنْ أَرلْ. . . م ۀَ یوعامجلَّ ماءق[3]النِّس  

  .را انجام بدهد يکمتر عمل همبستر. . . شتر زنده بماندیخواهد ب یکه م یکس یعنی

 ید از نظر حکم طب اسالمیشا. بشود ن است که انسان کمتر همبستریشرط طول عمر ا

. ن مسئله محدود استیتوان انسان در ا. ستیاد همبستر شدن خوب نینباشد که ز يدیترد

زود تر ، اد همبستر شدن مانند نفت داخل فانوسیبا ز، ات استیه حیدرون که ما یا گرمیگو

  .رسد یان میبه پا

به شخص تازه داماد سفارش  یبوعل. ن مسئله مورد قبول استیاها  و در کتاب یدر طب سنت

ک یگفت ده سال  یبوعل، پس از اعتراض آن شخص. ک بار همبستر شودیکرد که در عمر 

د که یرس یدا کرد تا جائین مسئله ادامه پیشخص دوباره اعتراض کرد و ا، مرتبه همبستر شو

. مده استز آیات نیکه در روا يزیچ، به آن شخص گفت در هفته دوبار همبستر شو یبوعل

سپس ! گفت پس خودت را در همانجا دفن کن یآن شخص دوباره اعتراض کرد و بوعل یول

  :ن شعر را خواندیا

  االرحام یراق فیات یک ماستطعت فانه ماء الحیامسک من

  .شود یخته میات است که در رحم زن ریرا آن آب حیرا نگه دار ز یآب من یتوان یم تا یعنی
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ک یشود  یو هفتاد قطره خون م، ک قطره خونیشود  یلقمه غذا مشود که هفتاد  یگفته م

  .کند یاز انسان طلب م يادیز ییشود که عمل همبستر شدن توانا یمعلوم می. قطره من

  :دیفرما یم که میهم دار یاتیروا

  [4]حاجۀ  و لَا تُجامع إِلَّا منْ

  .از باشدین ينکه از رویرا انجام نده مگر ا يعمل همبستر یعنی

  [5] شَبق  و لَا تُجامع إِلَّا منْ

  ی.ن کار داشته باشیاد به ایل زیکه شهوت و م یمجامعت نکن مگر زمان یعنی

  :ه استت آمدیدر روا. کند یق میم که به عمل همبستر شدن تشویهم دار یاتیروا

لرْسنَنِ الْمنْ سکَثْرَةُ الطَّرُوقَۀیثَلَاثٌ م رِ وأَخْذُ الشَّع طْرُ و[6]نَ َ الْع  

  .اد همبستر شدنیان است عطر و کوتاه کردن مو و زامبریز از سنت پیسه چ یعنی

م که یدار يگریت دیروا. امبران استیت مختص به پین روایممکن است گفته بشود ا

  :دیفرما یم

یف نْیالدالٍ مصخ سخَم الِ  کصرِفَۀُ یالْأَنْبِ  خعالْم ۀُ والْقَنَاع ۀُ واعالشَّج و خَاءالس اء قَاتبِأَو

  [7]رَةیالصلَوات و کَثْرَةُ الطَّرُوقَۀِ و الْغَ

عت و قناعت و و شجا ياء است سخاوتمندیانب يها در خروس پنج خصلت از خصلت یعنی

  رت داشتنیاد همبستر شدن و غیشناختن اوقات نماز و ز
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 یتیروا یول. ه مردم نباشدیبق يد برایامبران است و شایت باز هم مربوط به پین روایالبته ا

  :کند یاز خروس دعوت م يریاد گیم که مردم را بر یدار

نَ الدوا ملَّمیتَع افَظَتَهحالٍ مصخ سخَم کقَاتلَى أَوالْغَ  ع لَاةِ ویالص ۀَ واعالشَّج و خَاءالس رَةَ و

  [8]کَثْرَةَ الطَّرُوقَۀ

رت و سخاوت و ید محافظت بر وقت نماز و غیریاد بگیپنج خصلت را از خروس  یعنی

  اد همبستر شدنیشجاعت و ز

اد یزها  د که از جمله آنین پنج خصلت را داشته باشید خوب است که ایفرما یت مین روایا

  .همبستر شدن است

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

قنِیبؤْمرِ الْممۀُ ع  ا یلَا قۀَ لَهیم و فَات ا قَدا مبِه رِكیدات ییحا م[9] م  

له آن آنچه یرا به وسیست زیآن ن يبرا یمتیمانده عمر مومن ارزشمند است و ق یباق یعنی

  .شود آنچه مرده است یشود و زنده م یده میاست تدارك دفوت شده 

از  یلیخ. ست نداردیناشا يبه کارها یلیشتر به فکر عبادت است و میانسان در آخر عمر ب

  .شدن عمر را خواسته است یدعاها از خداوند طوالن

ت یاز روا یاز طرف. عمر است يادین کمتر همبستر شدن مطلوب است چون سبب زیبنابرا

ن دو مطلب تعارض ین ایاد همبستر شدن مطلوب است و بیشود که ز یاستفاده م خروس

  .وجود دارد یقیحق
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  :میم بدست آوریکه اول خواند یتیت را با رواین دو دسته از رواید بشود جمع بیشا

  [10]حاجۀ  و لَا تُجامع إِلَّا منْ

  .از باشدین ينکه از رویرا انجام نده مگر ا يعمل همبستر یعنی

اد ید زیگو یگر مید یو کم بودن جماع مطلوب است و قانون »اقالل« ندیگو یم میدار یقانون

  .بودن همبستر شدن مطلوب است

  ستیمراد از اقالل در همبستر شدن چ

 ياز رو ين است که همبستریا مراد ایا مراد از اقالل کم بودن تعداد همبستر شدن است یآ

 ياده رویهمبستر شود ز يازین یب يم که اگر انسان از روییشود بگو یم؟ حاجت باشد

اده یاز همبستر شود هرچند هر شب باشد هم زین يکه از رو یکس یشود ول یمحسوب م

  .نباشد يرو

که طبع  يافراد. دارند يبه همبستر يادیاز زیک نیبعض از افراد به اعتبار سن و توان و ژنت

  .اد باشدیز يهمبسترها  آن يک بار هم برای یدارند ممکن است که ماه يسرد

بدن توجه  يازهایال نفس و نیبه امد ید اگر انسان بخواهد سالم باشد بایفرما یم یتیروا

و  »شبق« انسان حالت يکه برایزمان. است يز همبستریانسان ن يازهایاز ن یک. یداشته باشد

  .د به آن توجه کندیشود با یشوق و عالقه حاصل م

اد همبستر شود ینکه اگر زیاد شود تا ایازش زینیی، روا يها که از راه روش يد کاریانسان با

  :ت مرکب چهار آمده استیرا در روایمثال از مرکب چهار استفاده شود ز. باشداز ین ياز رو
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 اعیوالْجِم هباحرُ ص[11] کْث  

  .کند یاد میو همبستر شدن را ز

 يدر همبستر يادیو ز »اکثار« اد همبستر شودیاز اگر انسان زین در صورت نیبنابرا

  .شود یمحسوب نم

ل ین فیت يا از دارو، یتون و تخم مرغ را استفاده کندید و روغن زیاز سفیان پیاگر جر

بودن اد یات به زین سفارش روایبنابرا. ندارد یکند اشکال ياد همبستریاستفاده کند و ز

  .از به همبستر شدن استیجاد نینه و با ایجاد زمیهمبستر شدن با ا

اگر با به  یل همبستر شود موجب کم شدن عمر است ولیاز و بدون میاگر انسان بدون ن

  .اد شود مطلوب استیز يهمبستر یاسالم يل با داروهایوجود آوردن م

در . نه وجود داردین زمیاست که در ا ییدعا، ل به جماعیاد کردن مین روش زید بهتریشا

  .است یاسالم يدرجه دوم استفاده از داروها

را ها  را چشمیست زیمطلوب ن ياد شدن همبستریدرباره ز ییایمیش يها استفاده از قرص

  .کند یف میدا ضعیشد

  ل زنیهمبستر شدن در صورت م

ن یاگر خانم به ا. شده استاستثناء ، لیاز همبستر شدن بدون م یک مورد از نهیات یدر روا

  .ل مستحب استین میبه ا یید پاسخ گویفرما یات میل داشت روایکار م
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ن مورد همبستر شدن یاز نباشد در ایمرد باشد و چه ن ياز برایم چه نییاحتمال دارد که بگو

  .مطلوب است

عد با نه را فراهم کند و بیخود زم يد برایمرد با، ن صورتین است که در ایاحتمال دوم ا

  .همسر خود همبستر شود

از خود را ین یعن. یاز خانم هماهنگ کندیاز خود را با نین است که مرد نیاحتمال سوم ا

  .ن کار باشدیازمند ایانجام دهد که خانم هم ن یزمان

  .دیآ یدر مرد هم به وجود م ياز همبسترین، از خانمین است که با نیاحتمال چهارم ا

  .احتمال اول است، ن احتمالیتر يقو یموجه است ولاگر چه هر چهار احتمال 

  يلخت شدن هنگام همبستر 2,160

ت آمده یدر روا. ستیمطلوب ن يشود که لخت شدن هنگام همبستر یات استفاده میاز روا

  :است

عاملُ  إِذَا تَجرْأَةُ فَلَا   الرَّجالْم رَّیویتَعارملَ الْحعکَۀَ یانِ فلَائنِ فَإِنَّ الْمنْ بم لَا یتَخْرُجا إِذَا فَعهِمن

  [12] ذَلک

که مرد و زن با هم همبستر شدند لخت نباشند همان گونه که دو االغ انجام  یهنگام یعنی

  .شوند ین آن دو خارج میرا مالئکه از بیدهند ز یم

در آن زمان ) ایر موجود در دنیخ يروهاین( است و مالئکه یعمل همبستر شدن عمل مهم

ودن مالئکه و را ممکن است موجب به وجود آمدن انسان باشد و بیکنند ز یدا میحضور پ
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 يا برایزن و مرد  يبرا یممکن است مشکالتها  الزم است و عدم حضور آنها  حضور آن

  .جاد کندیانعقاد نطفه ا

 يعمل همبستر. اصول نباشد ممکن است منجر به مرگ شود ياگر از رو يک همبستری

انجام داد که مالئکه از آن جا  يد کارین نبایبنابرا. کند یجاد میا یمضاعف يبدن فشارها يبرا

  .دور شوند

مخرب است که  يروهایکنند در مقابل ن یر عمل میخ يکه در راستا ییروهاین یعنیمالئکه 

حرکت ستارگان همه به واسطه  يرویا نیجاذبه  يرویمانند ن ییزهایچ. ن هستندیاطیهمان ش

  .شود یر انجام میخ يروهایا همان نیمالئکه 

  :استت آمده یدر روا

عامرْ  أُجأَنَا ع ا  انٌیوبِرُهتَدلَا تَس لَۀَ وبتَقْبِلُ الْقلَا تَس [13]قَالَ لَا و  

ن کار یان بودن سوال شد فرمود ایمبستر شدن در حالت عراز ه) ع( از امام صادق یعنی

  .ن کار را نکنیبه قبله و پشت به قبله ا يست و رویخوب ن

احتمال دارد مراد . ستیزن و مرد مطلوب ن يشود که لخت شدن برا یت اول استفاده میروا

  .ان نشدن استیکامل عر، ان شدنیاز عدم عر

د از یشا. خود قرار دهند يرو يا ملحفه، ت شوندن است که اگر کامال لخیاحتمال دوم ا

  .دیایات احتمال دوم به دست بیروا

ا یدن به انسان از طرف جن یب رسیبه جهت ضرر داشتن آن و آس، مطلوب نبودن لخت شدن

  .گر استیمسائل د
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. ندارد یساقط شود اشکال يهنگام عمل همبسترها  ر عمد پوشش آنیبه طور غ یاگر گاه

  :آمده استت یدر روا

لِ  یفی  الرَّجعامأْسیفَ  جقَالَ لَا ب هبثَو نْهع [14] قَع  

افتد سوال شد امام  یم شود و لباسش یکه با همسر خود همبستر م ياز امام درباره مرد

  .ندارد یفرمود اشکال

  :گر آمده استیت دیدر روا

لِ  یفیالرَّجه و هرَأَترْ  ینْظُرُ إِلَى امکیعلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَله و کبِذَل أْس[15] انَۀٌ قَالَ لَا ب  

کند امام  یان است نگاه میکه عر یکه به زن خود در حال ياز امام در مورد مرد یعنی

  ؟ن استیز از ایا لذت غیندارد و آ ید اشکالیفرما یم

د انداختن ملحفه یشا. ندیاو را نب یکس، نکه اگر لخت شودیا ایا کامال لخت نشود یانسان 

را ها  نتواند آن یات استفاده شود که کسید از روایرا شایخود مشکل را برطرف کند ز يرو

  .ندیبب

  :گر آمده استیت دیدر روا

أْسی  أَنْ  لَا به و هرَأَتلُ إِلَى امرْ ینْظُرَ الرَّج[16]انَۀیع  

  .ندارد یان است اشکالیکه عر ینگاه کردن مرد به زن خود در حال یعنی

ا در فرزند یدر خود مرد  يرا سبب کوریاست در نگاه کردن به فرج است ز یفقط اگر مشکل

  :دیفرما یکه م يا هیان شدن زن مطلوب است مانند آیدهد که عر یت نشان مین روایا. شود یم
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  [17]﴾بِهِما طَّوفی أَنْ هیعلَ جناح فَال﴿

بلکه واجب ( ستیبر او گناهى ن، عمره به جا آوردا یپس کسى که حج خانه خدا کند  یعنی

  .که بر آن دو طواف کند) است

  
  . 187ص، 3جی، خ حرعاملیش، الفصول المهمه [1]

  . 514ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [2]

  . 29ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [3]

  . 340ص، امام رضا ع، فقه الرضا [4]

  . 181صی، طبرس، مکارم االخالق [5]

  . 320ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 550ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 482ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [8]

  . 122صي، راوند، الدعوات [9]

  . 340ص، ام رضا عام، فقه الرضا [10]

  . 187ص، 3جی، خ حرعاملیش، الفصول المهمه [11]

  . 518ص، 2ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [12]

  . 404ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [13]

  . 497ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  . 497ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  . 213صی، طبرس، مکارم االخالق [16]

  . 158هیآ، سوره بقره [17]
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  95/06/28) جماع هنگام کردن صحبت –نگاه به فرج زن ( در جماعبهداشت  161

و  ییدر مقابل سبک اروپا یسبک اسالم. است یصحبت راجع به سبک همبستر شدن اسالم

  .است یغرب

  نگاه کردن به فرج 1,161

ر آن به فرج زن یا در غیتواند در حال همبستر شدن  یا مرد مین است که آیاز مسائل ا یکی

  ؟نگاه کند

ت استفاده ین روایاز ا. ندارد یان اشکالیند که نگاه کردن به زن در حالت عریفرما یم اتیروا

  .ندارد يرادیشود که نگاه کردن به عورت زن ا یم

د که نگاه کردن یفرما یک دسته م. ین کار منع کرده اندیات هستند که از ایاما سه دسته از روا

  .شود یدر فرزند م يدر حال همبستر شدن سبب کور

) ر آنیو در غ يدر حال همبستر( د نگاه کردن به فرج زن به طور مطلقیفرما یدسته دوم م

در  ين است که سبب کوریظاهر آن ا. شود یم) نفرموده اند فرزند( به طور مطلق يسبب کور

  .شود یم) مرد یعن(ی نگاه کننده

سبب  يهمبستر د نگاه کردن به عورت و فرج زن در هنگامیفرما یات هم میاز روا يا دسته

ن است که سبب یظاهر ا. شود یدر فرزند م ينفرموده است که سبب کور. شود یم يکور

  .شود یم) مرد( در نگاه کننده يکور

ده یمرد بشود تا به حال شن ينکه نگاه کردن به فرج زن در حال همبستر شدن موجب کوریا

نکه یا. است یجیتدر يضعف و کور، شود قبول کرد ینه مین زمیکه در ا يزیچ. نشده است
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م که شخص به یده اینشن یده شده است ولیرود شن یا میشخص از دن يدر هنگام همبستر

  .خود را از دست بدهد یینایجهت نگاه به فرج زن ب

  :ت آمده استیدر روا

ورِثُ الْعمى یغُض بصرَه عنْد الْجِماعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ ینْظُرْ أَحد إِلَى فَرْجِ امرَأَته و لْیو لَا 

لَد یف[1]الْو  

را نگاه کردن یاه نکند و هنگام جماع چشمان خود را ببندد زبه فرج زن خود نگ یکس یعنی

  .شود یدر فرزند م يبه فرج موجب کور

  .ت استین روایت در مورد نگاه کردن به فرج زن همین رواید عمده تریشا

در  يموجب کور، شود نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن یت استفاده مین روایاز ا

  .شود یفرزند م

چون ؟ است ید غالبینکه قیا ایاست  يد احترازیق »عند الجماع« دین است که قیانکته اول 

جه ین نتیباشد ا ید غالبیاگر ق. افتد ینگاه کردن به فرج زن غالبا هنگام همبستر شدن اتفاق م

 ير آن موجب کوریو چه در غ يدهد که نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبستر یرا م

  :دیفرما یکه م يا هیمانند آ. مهم است یلیهم خ ید غالبیق. شود یم

﴿کُمببائورِکُم  یف  یالالَّت رج[2]﴾ ح  

  ندیشما) و تحت کفالت( دختران همسرانتان که در دامان یعنی

  .است ید غالبیه قین آیدر ا »حجورکم یف« دیفقهاء فرموده اند که ق
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در فرزند  يرا نگاه کردن به فرج موجب کوریز« ت آمده استیکه در روا یلیکبرا و تعل

  .کند ید مییرا تا »عند الجماع« دیبودن ق یاست و غالب یکل »شود یم

چه در هنگام ( به فرج زن مطلقات استفاده بشود که نگاه کردن ین رواید از این شایبنابرا

  .شود یدر فرزند م يموجب کور) ر آنیهمبستر شدن و چه در غ

است که با  یهمان نگاه يل آمده است به معنایکه در تعل »النظر« مییاحتمال هم دارد بگو

  .شود یم ياحتراز »عند الجماع« دیق، ن احتمالیبنابر ا. آمده است »عند الجماع« دیق

  :آمده استگر یت دیدر روا

  [3] جامعها فَقَالَ لَا بأْسیفَرْجِ امرَأَته و هو   إِلَى  نْظُرُ الرَّجلُیسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع أَ 

تواند به فرج زن خود در حال همبستر شدن نگاه  یا مرد میدم آیپرس) ع( از امام صادق یعنی

  .ندارد یفرمود اشکال؟ کند

که  يدین قیبنابرا، میر آن داشته باشیل بر غینکه دلیبودن است مگر ا ياحتراز، ودیقانون در ق

  ی.است نه غالب ياحتراز »جامعهایوهو « در سوال آمده است

را امام یشود ز یفرزند نم يکور یعنیآن  یرافع اثر وضع، ندارد ینکه امام فرمود اشکالیا

در آخر  یت است ولین روایم که مانند همیدار یتیرا روایز. آن را فرموده است یحکم شرع

  :آن فرموده است

ورِثُی  إِلَّا أَنَّه  ى فملَد یالْع[4]الْو  

  .شود یدر فرزند م ينکه موجب کوریمگر ا یعنی
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  :گر فرموده استیت دیا در روای

إِلَّا أَنَّه بِه أْسى  ورِثُی  لَا بم[5] الْع  

 ينکه موجب کوریندارد مگر ا یاشکال ينگاه کردن به فرج زن در حال همبستر یعنی

  .شود یم

 یاز جهت شرع یحرام است ول یبنگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن از جهت ط

  .جائز است

 یاتینه روایتوان به قر یان فرموده اند را میب يکه نگاه به فرج زن را مطلقا سبب کور یاتیروا

  .د زدیدر فرزند ق يبه کور، شود یدر فرزند م يکه فرموده اند سبب کور

در نگاه  يموجب کورن مطلب است که نگاه به فرج زن یانگر ایز بین »اعتبار« نهین قریهمچن

ده نشده است که مرد به سبب نگاه به فرج زن در هنگام یرا تا به حال شنیشود ز یکننده نم

  .خود را از دست داده است یینایب يهمبستر

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

قَالَ   النَّظَرَ إِلَى  کَرِه و اءىیفُرُوجِ النِّسم[6] ورِثُ الْع  

 يکراهت داشت از نگاه کردن به فرج زنان و فرمود که موجب کور) ص( امبر اکرمیپ یعنی

  .شود یم

شود بلکه  یدر فرزند م يکه سبب کور د همبستر شدن ندارد و نفرمودهیت قین روایدر ا

  .نگاه کننده است يبرا يظاهرا کور
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  .کند یرا فراهم م ينه کوریزم، نگاه کردن به فرج زن

سبب  ين گونه جمع کرد که نگاه کردن به فرج زن در هنگام همبستریات این روایشود ب یم

شود  یدر مرد م ينگاه کردن به فرج به طور مطلق سبب کور یشود ول یدر فرزند م يکور

 ين است که مشاهده نشده است که نگاه به فرج زن سبب کورین جمع ایتنها اشکال ا یول

  .باشد یجیتدر يد مراد کوریم شایعرض کرد. مرد بشود

در  يسبب کور يد نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستریفرما یت وجود دارد که میک روای

  :ت آمده استیدر روا. شود ینگاه کننده م

  [7] ورِثُ الْعمىیعنْد الْجِماعِ   الْفَرْجِ  النَّظَرُ إِلَى

  .گردد یم يموجب کور ينگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر یعنی

شود  یم. شود یدر خود نگاه کننده م ين است که نگاه کردن سبب کوریت این روایظاهر ا

و  يات مراد باشد که صرفا نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبسترین رواین جمع بیا

عالوه بر  يدر هنگام همبستر یشود ول یننده میدر ب یینایو ناب ير آن سبب کوریچه در غ

  .شود یز میدر فرزند ن يکور سبب، نندهیدر ب يکور

م که به خاطر نگاه کردن ییم بگویتوان یات مین روایشود طبق ا یکه کور متولد م يهر فرزند

  .به فرج هنگام همبستر شدن بوده است

دا کرده اند به سبب نگاه کردن به فرج یپ یینایکه ضعف ب يم افرادییم بگویتوان ین میهمچن

  .است ين همبستریا حیمطلقا 
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ن حرف درست ید ایشا. شود یم یینایاد همبستر شدن موجب ضعف بیند که زیگو یامروزه م

  .نگاه کردن به فرج زن است یعنیالزمه همبستر شدن  ییناینباشد بلکه سبب ضعف ب

  :دیگو یهست که م يشعر

  ضعف البصر من فعل الذکر

  است ياد انجام دادن عمل همبستریاز ز یینایضعف ب یعنی

اد انجام یرا زیاست ز ییناین باشد که نگاه کردن به فرج سبب ضعف بیق تر اید حرف دقیشا

  .ندارد یات مشکلیسفارش شده است و طبق روا يدادن عمل همبستر

  .مبتال نشوند یینایم که به فرج زن نگاه نکنند تا به ضعف بید اگر به مردم سفارش کنیشا

جمع . شود یم يداخل فرج سبب کورد نگاه کردن به یفرما یم که میدار يگریت دیک روای

د یندارد بلکه نبا ین است که نگاه به خارج و ظاهر فرج اشکالیت این روایات و این روایب

  :ت آمده استیدر روا. به داخل آن نگاه کرد

  [8] مىورِثُ الْعیکْرَه و یرَى ما یإِلَى باطنِ فَرْجِ امرَأَته فَلَعلَّه   أَحدکُم  نْظُرَنَیلَا 

ن یند که دوست ندارد و همچنیبب يزید چیرا شاید زیبه داخل فرج زن خود نگاه نکن یعنی

  .شود یم يسبب کور

ت ین روایفقط ا. زند ید نمییگر را تقیمثبتات است و همدات ین روایای، طبق قواعد اصول

  .را ندارد یاد قبلیات زیروا ییتوانا ید بزند ولییات را تقید روایشا يآخر

  .شود یسبب کراهت مرد هم م يم که نگاه کردن به داخل فرج عالوه بر کورییم بگویتوان یم
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و نگاه  ين همبستریبه فرج در حشود که نگاه  ین میم ایود را تصور کنیم همه قیاگر بخواه

سبب ضعف  یشود و نگاه کردن به فرج در هر حالت یدر فرزند م يبه داخل فرج سبب کور

  .شود یننده میدر ب يو کور یینایب

  صحبت کردن هنگام همبستر شدن 2,161

که در نگاه کردن به  ییها ن بحثیهم. شود یدر فرزند م يات داللت دارند که سبب کریروا

صحبت کردن را هنگام  یرا گاهیز. ز آمده استین ين همبستریصحبت کردن حدر ، فرج آمد

در  يگفته شده سبب کر یگاه. آمده است »نیالتقاء ختان« هنگام یگفته اند و گاه يهمبستر

  .مطلق آمده است یشود و گاه یفرزند م

و دخول  يو خود عمل همبستر يامکان دارد مراد از جماع اعم از مقدمات عمل همبستر

  .ات آمده استیاز روا ید دخول در بعضیدر خصوص صحبت کردن ق یول. باشد

. شود صحبت کردن قبل از دخول نه تنها کراهت ندارد بلکه مطلوب باشد ین به نظر میبنابرا

 يضرورها  خانم يم خواند که برایخواه. شود یم یکیدن لذت در نزدیرا سبب به اوج رسیز

راه . گر خواهد بودید يرا اگر ارضا نشود نگاهش به جایسند زاست که به نقطه ارضا بر

  .مقدمات عمل دخول است، ارضا زن

  .شود یدر فرزند م يسبب کر »نیالتقاء ختان« عرض شد صحبت موقع دخول و

 يآمد گفت چرا فرزند من کر شده است به او گفتم هنگام همبستر یروز خانمین دیهم

  .ند و معلوم شد درست بوده استیگر کردند و خندیبه همد ید نگاهیکرده ا یصحبت م

  :ت آمده استیدر روا
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  [9] کُونَ أَخْرَسیؤْمنُ أَنْ ینَکُما ولَد لَا یب یفَإِنَّه إِنْ قُض  عنْد الْجِماعِ  لَا تَتَکَلَّم یا علی

 یمن از اللیشما گردد ا يروز يرا اگر فرزندیهنگام جماع صحبت نکن ز یعل يا یعنی

  .ستین

قن یقدر مت. ستید و الل شدن فرزند صد در صد نیآ یدر فرزند به وجود م ینه اللیزم یعنی

  .ز بشودیند شامل مقدمات یاز همبستر شدن دخول است و شا

در . د صحبت کردین موقع دخول نبایاد صحبت کردن آمده است و همچنیات زیدر روا

  :ت آمده استیروا

  [10]کُونُ منْه خَرَس الْولَدیعنْد الْمجامعۀِ و قَالَ   کْثَرَ الْکَلَامینَهى أَنْ 

فرزند  یکرد و فرمود سبب الل ینه یکیاد صحبت کردن هنگام نزدیاز ز) ص( امبریپ یعنی

  .شود یم

  .در فرزند یو الل ياد صحبت کردن و هنگام همبستریز. د داردیت سه قین روایا

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

  [11] ورِثُ الْخَرَسیقلَّ الْکَلَام فَإِنَّ الْکَلَام عنْد ذَلک یزوجتَه فَلْ  أَحدکُم  إِذَا أَتَى

 یرا باعث اللید زید کمتر صحبت کنیاز شما با زوج خود همبستر شد یکیکه  یهنگام یعنی

  .شود یم

 درست است که فرموده است. د صحبت کردیکنم که اصال نبا یت استفاده مین روایبنده از ا

تطبع  ین موارد اگر کسیدر ا یرا در اصطالح عربیصحبت کردن را کم کند ز یعنی »قلیفل«
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اصال  یاگر کس يدر اصطالح امروز. عدم است، راد از کمشود م یات کند متوجه میدر روا

  .دیکن یند کم صحبت میگو یصحبت نکند م

کنند که کم آب  یامبر عرض میت آب خوردن آب بعد از گوشت اصحاب به پیدر روا

د آب نخوردن بعد از یفرما یامبر میامبر است و پیآب نخوردن پها  د و مراد آنیخور یم

  .هضم غذا بهتر است يگوشت برا

  .صحبت نکردن است، ست که مراد از کم صحبت کردنید نیت هم بعین روایدر ا

ظاهر . شود یدر فرزند م ین است که نفرموده موجب اللیت است این روایکه در ا یمشکل

در  یم که شخصیده ایما تا به حال نشن یول. شود یدر متکلم م ین است که موجب اللیآن ا

  .میهم مشاهده نکرده ا یجیتدر یالل یحت. صحبت کنند و الل بشوند يهنگام همبستر

ن افراد الل یا ین جهت باشد ولید به همیکنند شا یهستند که اصال صحبت نم يالبته افراد

ت حمل بر ین رواین ایبنابرا. کنند یصحبت نم یصحبت کردن را دارند ول ییستند بلکه تواناین

  .شود یدر فرزند م یالل

  :گر آمده استید تیدر روا

تَانَ  اتَّقُوا الْکَلَاملْتَقَى الْخم نْدیع [12] ورِثُ الْخَرَسینِ فَإِنَّه  

  .شود یم یرا سبب اللید زیزیاز صحبت کردن هنگام دخول بپره یعنی

ن یبنابرا. دخول استی، ات قبلیت استفاده شود که مراد از جماع در رواین رواید از ایشا

  .ست بلکه مطلوب استیصحبت کردن در مقدمات جماع نه تنها مکروه ن
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مراد ، نطفه امکان نداردض گفته شد که چون در آن زمان انعقاد یدر همبستر شدن در زمان ح

ز ینجا نیدر ا. ن است که هر زمان که نطفه منعقد شود امکان ابتال به جنون در او وجود داردیا

د یدا کند بعین جماع پیعادت به صحبت کردن ح یاگر کس یعنین احتمال مطرح است یهم

  .باشد یعطا شود دچار الل ينده به او فرزندیست که اگر در آین

  
  . 121ص، 20جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [1]

  . 23هیآ، سوره نساء [2]

  . 497ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 414ص، 7جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [4]

  . 85ص، 14جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [5]

  . 556ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [6]

  . 122ص، 13جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [7]

  . 637ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [8]

  . 552ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [9]

  . 5ص، 4ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [10]

  . 637ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [11]

  . 498ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

) است شده ینهها  آن در شدن همبستر که یحاالت –در دبر  یوط( بهداشت در جماع 162

  95/06/29صدا  کننده صاف يدارو –

  .در مورد همبستر شدن است یصحبت راجع به بهداشت اسالم



1414 

 

  در دبر یوط 1,162

ن کار ینکه ایکند به جهت ا یم ین کار نهیدا از ایات شدیروا؟ جائز است »دبر« در یا وطیآ

گر یمطرح است و از طرف د يماریکثافت و انتقال بن مسئله یعالوه بر ا. جزء خبائث است

  .ب رساندن به طرف مقابل مانند کمر درد استیآس

  :دیفرما یخداوند در قرآن م. ن کار جزء مسلمات اسالم استیث بودن ایا خبیگو

﴿و ینَجنَ ناهیالَّت ۀِیالْقَرْ م  لُ کانَتمث تَع[1]﴾ الْخَبائ  

دادند نجات  انجام مى) همجنس بازى( دیمجتمعى که کارهاى پل) انیم( او را از یعنی

  . میدیبخش

اگر . ستین ین کار خوبیبنابرا. ث اطالق شده استیخب) از دبر یوط( ن عملیبه خود ا

ث مطرح یخب يزیت فائده است و اگر چیب مطرح بشود در نهایدر قرآن به عنوان ط يزیچ

  .کند یرا قرآن مبالغه نمیقرار دارد ز يو بد یت پستیشود در نها

ضرر  يث بودن به معنایخب. میکن یم ین کار جزء خبائث است و ما بحث بهداشتیاصل ا

  .رساند یب میعا به انسان آسن کار واقیداشتن است و ا

  :دیفرما یگر میه دیآ

﴿شَۀَ لَتَأْتُونَ إِنَّکُمما الْفاح قَکُمبنْ بِها سم دنَ أَح[2]﴾ نیالْعالَم م  

ان در آن بر شما سبقت ید که احدى از جهانیده ار زشتى را انجام مىیهمانا شما کار بس یعنی

   نگرفته است
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  :آمده است یتیدر روا

لٌ أَمجأَلَ ریسنؤْمیرَ الْمف اءنَ  ینَ ع أَ تُؤْتَى النِّسارِهبأَد   تعما سأَ م بِک فَلَ اللَّهس فَلْتفَقَالَ س

  [3] نیأَ تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَم  اللَّهقُولُ ی

فرمود ؟ کرد یکیتوان در دبر با زنان نزد یا میآد یسوال پرس) ع( ریاز حضرت ام يمرد یعنی

ار یا کار بسیآ: دیفرما یخداوند م يا دهیا نشنیخداوند پست قرار دهد تو را آ یپست باش

  ان در آن بر شما سبقت نگرفته استید که احدى از جهانیده زشتى را انجام مى

رد و چه در یاز دبر صورت پذ یچه در مورد مرد وط. ه مطلق استین آیاستفاده امام از ا

  .واقع شده است یرد مورد نهیمورد زن صورت پذ

د که قوم لوط با مردان و زنان یاین معنا به دست بیا یخیتار يها ه و داستانین آید از ایشا

  :دیفرما یدر داستان حضرت لوط م. دادند یاز دبر را انجام م یوط

  [4]﴾ لَکُم أَطْهرُ هنَّ  یبنات هؤُالء قَومِ ای ﴿

  .زه تر هستندیشما پاک ين دختران من برایقوم ا يا یعنی

  .کردند یدبر استفاده م یمردان در وط يد از دختران و زنان بدل برایشا

  :آمده است »ياذ« کلمهگر یت دیدر روا

  [5]لُعبتُک لَا تُؤْذها یفَقَالَ ه  أَعجازِهنَ  یانِ النِّساء فیسأَلْتُه عنْ إِتْ

تو  یچه و سبب خوشیاز دبر سوال شد فرمود زن باز یدر مورد وط) ع( مام صادقاز ا یعنی

  .ت نکنیاست او را اذ
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ن کار همراه با درد ید چون ایشا. ت استیاز دبر آزار و اذ ین است که وطیا ين به معنایا

ن باشد که ید مراد این شایبنابرا. است »ياذ«ي ماریاز اسماء ب یک. یت آمده استیاست اذ

  .است يماریکار سبب ب نیا

وع را ین شیشتریق بین طریدز از ایشود که ا یگفته م. شتر استیاز دبر ب یدز در وطیاحتمال ا

  .شود یمها  در خانم یمانند کمر درد و ضعف و ناتوان یر از آن سبب مشکالتیغ. دارد

  :ه استین آیشود ا یدر دبر استفاده م یوط یجواز شرع يکه برا يا هیآ

﴿ ساؤُکُمرْثٌ نح فَأْتُوا لَکُم رْثَکُمئْتُم أَنَّى ح[6]﴾ ش  

  دیید به کشتزار خود درآیپس از هر سو و هر وقت که خواست، ندیزنان شما کشتزار شما یعنی

شود با زن  یاز هر طرف م یعن. یدیفرما ید و هم مکان را میفرما یهم زمان را م »یان» کلمه

ت منقصه ین روایاز ا. در قبل از پشت و جلو است ید مراد وطیفرما یم یتیروا. کرد یکینزد

در قبل  یوط يبرا یوانات جهت مشخصیدر ح. شود یدر دبر استفاده م یوط يبرا يو ضرر

  .دیفرما ین مطلب را میامام ا. کند یتواند از هر جهت در قبل وط یانسان م یدارند ول

  .ضرر دارد یسالمت ين کار برایشود ا یاستفاده م، در دبر یبا توجه به جائز بودن وط

  شده است یکه همبستر شدن در آن حاالت نه یحاالت 2,162

  نگاه کننده باشد يا که بچه یهمبستر شدن در حال 1,2,162

ن است که یات هم آمده است اید و در روایآ یکه به ذهن م يزین چیاول ین نهیدر مورد ا

او از  ين کار برایکند و قبح ا یده را بازگو میکه د ییزهاین بچه چیرا ایز. فهمد یکه م يا بچه

  .کند یدا مین کار را پید ایرود و قصد تقل ین میب
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هم  »قنداق» که در يا د بچهیفرما یرا میشود ز ین هم استفاده میشتر از ایات بیالبته از روا

  .ند و در محل حضور داشته باشدین کار را ببید اینبا، هست

که  ينه فرزند( شود یکه متولد م يرا فرزندیز. دارد یکیآثار سوء ژنت، ن کار در مقابل بچهیا

  :دیفرما یت میدر روا. شود یشهره در فسق و فجور م) ، کند یمشاهده م

  [7]کْرَه ذَلک أَشَد کَرَاهۀیک فَإِنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ ینْظُرُ إِلَی  یتُجامع أَهلَک و صبِاك أَنْ یإِ

را رسول خدا از یکند ز ینگاه م يا که بچه ینم خودت جماع نکن در حالهرگز با خا یعنی

  .دا کراهت داشتین کار شدیا

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

  [8] طَلَبِ الرِّزقِ و حذَره یخصالًا ثَلَاثاً استتَاره بِالسفَاد و بکُوره ف  الْغُرَابِ  تَعلَّموا منَ

رفتن و  يجماع کردن و صبح زود دنبال روز ید مخفیریاد بگیاز کالغ سه خصلت  یعنی

  مراقب بودن

  .ده شده اندیگر دیوانات دیح یشود ول یده نمیچ وقت کالغ در حالت جماع دیه

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

غَۀِ یا ابنَ رسولِ اللَّه کَرَاهۀَ النَّبِیصف حالَک قُلْت یحسنُ أَنْ ی  یصبِ  رَاكی  ثُیاك و الْجِماع حیإِ

لَماً فع رَةً ولَداً کَانَ شُهو زِقْتإِنْ ر قِ یقَالَ لَا فَإِنَّکسور الْفالْفُج [9]و  
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ند ین کار را باز گو کند تو را ببیتواند ا یکه م يا که بچه یدر حال یمبادا جماع کن یعنی

تو شود در  يروز يا را اگر بچهیفرمود نه ز؟ کار برمال نشودن ینکه ایعرض کردم بخاطر ا

  .فسق و فجور شهره خواهد شد

ده ید یوقت. گذارد یشود اثر سوء م یکه متولد م يا در ژن بچه. دارد یکین کار اثر ژنتیا

ن یت این است که پدر و مادر او رعایفسق و فجور است به جهت ا يا شود کار بچه یم

  .کند یحرکت م یت شود جامعه به سمت سالمتین مسائل رعایاگر ا. دمسائل را نکرده ان

از گناهان به گردن  یرا بعضیممکن است که فسق و فجور فرزند به گردن پدر و مادر باشد ز

  .شود ینوشته م يگرید

  .ن کار علت تامه نباشدین کار سبب فسق و فجور است و ممکن است ایا

 يگریبه گردن د یشود که چگونه امکان دارد گناه یم یاست که بررس یمسئله کالمها  نیا

افتند و ید و به گناه بییبرآها  د از عهده آنید که نتوانیریم آنقدر زن نگیات داریدر روا. باشد

  .گناه آنان بر گردن شما باشد

ل آمده است که یاسرائ یدر مورد عابد بن »فلح ابدایال « فرموده اند »ولد الزنا» در مورد بچه

انجام  یندارد و او عرض کرد چرا مگر من چه گناه يا تو فائده يبه او فرمود کارهاحضرت 

  .ش آمدیش پیکه برا یابان گذاشت و مسائلیو سر به ب؟ داده ام

  .دخول مراد است يلغو يدر معنا یشود ول یدر عرف به مقدمات جماع هم جماع گفته م

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [10]هِماینْظُرُ إِلَیالْمهد   یف  یجامع الرَّجلُ امرَأَتَه و الصبِینَهى رسولُ اللَّه ص أَنْ 
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  فرمود یدر گهواره نظاره گر باشد نه یکه کودک یدن در حالرسول خدا از جماع کر یعنی

ن کار را یکه کوچک باشد هر چند نتواند که ا يا بچه يکه در گهواره باشد به معنا يا بچه

تواند بازگو کند  یکه م يا اختصاص به نگاه کردن بچه ین نهین ایبنابرا. بفهمد و بازگو کند

  .ندارد

ن کار مشکل یباز ا یباشد ول یگر برگردانده شود کافیبچه را به طرف د يد اگر رویشا

  .است

مهم  يگر اعتبار سندیکه متواتر باشد و د يتعدد نقل مهم است به طور یکی یدر طب اسالم

اگر  یم ولیستیآن ن يگر به دنبال اعتبار سندیتعدد نقل داشته باشد د یتیاگر در روا. است

  .میکن یم یت باشد حتما سند آن را بررسیک روای

  .د فرموده استییاست که به امام معصوم نشان داده شده است و او تا یطب االئمه کتاب

  گریهمبستر شدن در حضور زن د 3,162

د در حضور خانم ین کار نبایا یعن. یشده است یشتر نهین کار در خصوص خانم آزاد بیا

د از ین کار شایا نکه قبحیگر ایدارد و د ینکه آثار سوء بهداشتیرد به جهت ایآزاد صورت پذ

  .ن برودیب

  :ت آمده استیدر روا

ف رَّةُ وى أَنْ تُوطَأَ الْحنَه یأَنَّه  یالْب[11]أُخْرَى  ت  

  .فرمود یباشد نه يگریکه در خانه د یکردن زن آزاد در حال یاز وط) ص( امبریپ یعنی
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 يرادین دو زن باشد ایکه ب یخواب یعنی »خواب وسط« مثال. ستیگر ممنوع نید يکارها

  .ندارد

  [12] واحدةً و الْأُخْرَى تَنْظُرطَأْ ینِ و لَکنْ لَا یتَینَ جارِینِ أَو بیامرَأَتَ  نَیب  الرَّجلُ  نَامیلَا بأْس أَنْ 

 یوط يگریدگان دید يجلو یز بخوابد ولیا کنین دو زن آزاد یندارد که مرد ب یاشکال یعنی

  .نکند يگرید

 یک اتاق زندگیشناسم که در  یم يمن فرد. ندارد یدن صدا مشکلین است که شنیاظاهر 

  .است يا کند و دو همسر دارد و در وسط اتاق پرده یم

  :از امام باقر نقل شده است

رَّةَ بعِ الْحامینَ یلَا تُجيد ب اءا الْإِمرَّةِ فَأَمی  نَیالْحأْس  يدفَلَا ب اء[13] الْإِم  

ز یز در مقابل کنیجماع با کن یکه حر است جماع نکن ول يگریبا زن د، زن حر يجلو یعنی

  .ندارد یگر اشکالید

اماء احکام . ت شودیبشود و رعا ید بررسیاست که با يرگینگاه کردن به عورت حکم د

  .د بپوشانندیمثال سر را نبا. خاص به خود را دارند

  .ر معتبر استیغ يگریمعتبر و د یکیات دو سند دارد یکتاب جعفر

  ا استدبار قبلهیهمبستر شدن در حال استقبال  4,162

  :ت آمده استیدر روا
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  [14]الْقبلَۀ  مستَقْبِلَ  جامع الرَّجلُ أَهلَهینَهى أَنْ 

  فرمود یاز مجامعت با زن در حال استقبال قبله نه) ص( امبریپ یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [15]الْقبلَۀَ و لَا تَستَدبِرُها  تَستَقْبِلُو لَا 

  در هنگام همبستر شدن رو و پشت به قبله نباش یعنی

دن ین است که در حال خوابیظاهر ا. ا جلوس معلوم استیام یاستقبال و استدبار در حال ق

ک استقبال در حال یک استقبال در حال احتضار است و . ید باشدیبه سمت قبله نباها  پا

ن یبه سمت قبله باشد و اها  د پایکه در حال احتضار است با یشخص. ت وجود داردیدفن م

  .شود یافراد زنده محسوب م ياستقبال برا، حالت

  ؟ستیاز استقبال و استدبار در بعض از حاالت چ ینهراز 

 آهن بدن و يقبال گفته شده است که قبله به سمت قطب است و استقبال به سمت قطب رو

«ion» ر گذار استیتاث.  

  .کعبه استی، و در طب اسالم ینش اسالمین در بیم که قطب زمیگو یبنده م اما امروز

ر ین که از زیپهن شدن زم یک. یاست منشا آن کعبه استن افتاده یزم يکه رو یشتر اتفاقاتیب

نکه تمام یا يگرید. قرار دارد »ت المعموریب« رینکه کعبه زیا یک. یکعبه شروع شده است

ک رکن یچهار باد شمال و جنوب و دبور و سباس هر کدام از . رندیگ یاز کعبه منشا مها  باد
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ن رخ داده است از کعبه شروع یکه در زم یاتفاقاتشتر یراجع به آب و ب. شوند یکعبه شروع م

  .شده است

  .در بدن انسان به جهت قطب بودن کعبه است يولوژیزیرات فیست تاثید نین بعیبنابرا

ز آلت انسان رو به یرا اگر بحث احترام باشد در حال نماز نیست زیفقط صحبت از احترام ن

  .کعبه است

دانند  یرا م ییزهاینکه چیا ایده است و ینسان را نفهما يرات کعبه بر رویا تاثی يعلم امروز

  .اسالم نباشد يند تا عظمت برایگو ینم يزیچ یول

چه . گذارد یبدن م يولوژیزیبر ف يادیرات زین کعبه است و تاثیم که قطب زمیهست ما معتقد

  .شود یبه کعبه ختم م یسیمغناط يها دانیم یبسا حت

ن حرف یزم يایات ما راجع به جغرافیروا. بکر مانده است یو علم اسالم یهنوز طب اسالم

  .دارد

ن یرا ایز. ست همه فقه و اصول بخوانندیالزم ن. نه وارد بشوندین زمیدر ا يشود افراد یم

  .شود یمسائل باعث عظمت اسالم م

  یهمبستر شدن در کشت 5,162

آرامش داشته  د حالتیشود که انسان در حال همبستر شدن با یات استفاده میاز مجموع روا

تواند  یز میا در خود انسان نیدر فرزند دارد  یکیر ژنتیاگر احساس آرامش نباشد تاث. باشد

  .دارد یرات سوئیم که اگر انسان در سفر همبستر شود تاثیدار. ر داشته باشدیتاث
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  :ت آمده استیدر روا

عاملَا تُج  یف  ف[16]نَۀیالس  

  نکن يهمبستر یدر کشت

به نظر . ان نشده استیضرر و مفسده آن ب. ن نداردیشتر از این قدر آمده است و بیهم

  .رات سوء داردیکه انسان آرامش ندارد تاث یرسد هر جائ یم

  همبستر شدن بعد از احتالم 6,162

  :ت آمده استیدر روا. د همبستر شود مگر بعد از غسلیشخص محتلم نبا

رأَى فَإِنْ فَعلَ فَخَرَج  يالَّذ  احتلَامه  منِ  غْتَسلَیغْشَى الرَّجلُ الْمرْأَةَ و قَد احتَلَم حتَّى یکْرَه أَنْ ی

  [17] لُومنَّ إِلَّا نَفْسهیالْولَد مجنُوناً فَلَا 

نکه از احتالم خود غسل انجام دهد پس یا جماع مرد محتلم با زن خود کراهت دارد تا یعنی

ر از یرا غ یاگر در حال احتالم با زن خود مجامعت کند و فرزند مبتال به جنون بشود کس

  .خود مالمت نکند

ت احتالم است و ین رواید ایق. شود یت نمین مسائل رعایرا ایاد است زیوانه زیاالن فرزند د

  .ز کراهت داردیمجامعت بعد از مجامعت نشود البته  یجنابت با مجامعت را شامل نم

  همبستر شدن در کنار راه 7,162

  :ت آمده استیدر روا
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لَعنَۀُ اللَّه و   هیعامرٍ فَمنْ فَعلَ ذَلک فَعلَ  قٍیظَهرِ طَرِ  علَى. . .  جامع الرَّجلُ أَهلَهیأَنْ   و نَهى

عمالنَّاسِ أَج کَۀِ والئ[18] نیالْم  

رد یپذ یکه از آن عبور و مرور صورت م یاز مجامعت با زن خود کنار راه) ص( امبریپ یعنی

  .فرشتگان و مردم بر او باد ن کار را انجام بدهد لعنت خداوند ویکه ا یفرمود پس کس ینه

ن ین است که ممکن است ایر بهتر ایتعب. از آن جا عبور کند یکه احتمال دارد شخص یراه

شود که انسان در  یات استفاده میم از مجموع روایعرض کرد. ردیگ یکار حالت آرامش را م

  .د حالت آرامش داشته باشدیحال مجامعت با

ا یو ها  ه عمو و عمهیشود بلکه شب یه پدر و مادر نمیدر سفر همبستر شود فرزند شب یاگر کس

  .شود یمها  و خاله ییدا

  يریهمبستر شدن در حال س 8,162

  :ت آمده استیدر روا. خود شخص ضرر دارد يبرا. ن مورد مبتال به استیا

انُ علَى الامتلَاء و نکَاح یالْبِطْنَۀِ و الْغشْ  مِ علَىهدمنَ الْبدنَ و ربما قَتَلْنَ دخُولُ الْحمایثَلَاثَۀٌ 

  [19]الْعجائز

 يریبسا سبب مردن شوند حمام رفتن در حال سکنند و چه  یز بدن را خراب میسه چ یعنی

  ها رزنیمفرط و نکاح با پ يریو همبستر شدن در حال س

شتر یب. ن مسئله استیبه جهت ا ییو ناتوانا یینایمانند ضعف ب يامروز يها يماریشتر بیب

 يو مغز یقلب يها م که سکتهیکن یاگر مشاهده م. ن علت استیدر حال جماع به همها  مردن

  .ن مسائل استیت نکردن ایاد شده است به جهت رعایز یناگهان يها و مرگ



1425 

 

 یرد هنگامیک حالت وسط باشد و بعد از هضم اول غذا صورت پذینباشد بلکه  یگرسنگ

  .هضم غذا سه مرحله دارد. شود یر میکه غذا از معده به روده سراز

  .ستین ین مسئله شوخین ایبنابرا. ن مسئله آمار دارمیبنده در ا

حداقل بعد از دو ساعت از غذا خوردن ، د رفتیچاق شدن با شکم پر به حمام با ينکه برایا

  .د باشدیبا

ات ذکر شده است مانند نقرس و یکه در روا ییها يماریو ب یینایمبتال شدن به فتق و ضعف ب

سخت و صعب  يها يماریشتر بیب. است يریمعلول همبستر شدن در حال س، ک و لقوهیاتیس

  .ن مسئله استیه خاطر همالعالج ب

  صاف کننده صدا يدارو 9,162

 يبا دارو. د استیک است مفیکه محرم هم نزد یاز جهتها  يو منبر یمداح ين دارو برایا

  .متفاوت است یم کمیکه قبال خواند ییصاف کننده صدا

  سه واحد) اهید و سیسف( نخود •

  ک واحدیبرگ کلم  •

  ک واحد) یشه گل زنبقیر( رساءیا •

  ک واحدی یعربصمغ  •

  ک واحدی یمصطک •
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  ک واحدیکندر نر  •

  .جوشانده شود و آب آن مصرف شود يک قاشق مربا خوریاب شوند و به اندازه یآس

 یبود ول یآن دارو دم کردن. کند یم فرق میکه قبال خوانده ا »ه صدایتصف«ي ن دارو با دارویا

  .د جوشانده بشودین دارو بایا

  .به وزن هستندها  واحد

  
  . 74هیآ، اءیسوره انب [1]

  . 28هیآ، سوره عنکبوت [2]

  . 144ص، 20جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [3]

  . 78ه یآ، سوره هود [4]

  . 540ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  . 223هیآ، سوره بقره [6]

  . 133ص، اتیبن سابور الزا، طب االئمه [7]

  . 100ص، 1ج، خ صدوقیش، الخصال [8]

  . 133ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [9]

  . 96ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [10]

  . 213ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [11]

  . 96ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [12]

  . 133ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [13]

  . 6ص، 4ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [14]
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  . 404ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [15]

  . 404ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [16]

  . 404ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [17]

  . 6ص، 4ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [18]

  . 255ص، 20جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [19]

  95/07/03 زائد يمو يدارو –) جماع ي ممنوعهاوقات ( بهداشت در جماع 163

  .صحبت راجع به سالمت در همبستر شدن است

هست که همبستر  یاوقات. است يهمبستر يشده برا ینه يها امروز صحبت راجع به زمان

  .کند یمها  در آن زمان يشده است که داللت بر ضرر داشتن همبستر یشدن در آن نه

  نین الطلوعیب

  .دارد یبا عبادت تناف يذکر و عبادت است و عمل هبستر يبران زمان ید ایشا

  ن رفتن شفقین غروب آفتاب و از بیما ب

شده است که نشان از ضرر  ین زمان نهیدر ا يک ساعت است که همبستریحدود  يزیچ

ت ین رفتن شفق زمان فعالین غروب آفتاب و از بیما ب. ن زمان داردیدر ا يداشتن همبستر

  .طان استیش

  کند یکه ماه خسوف م یکند و شب یکه آفتاب کسوف م يزرو
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ن یاست که ظاهر شده است و نشان ا یآسمان ي ه و نشانهیبه خاطر آ ياز همبستر یالبته نه

ست ین یات آسمانیصرفا احترام و توجه به آ ین نهیا. د لهو و لعب کندیاست که انسان نبا

  .ن زمان وجود داردیدر ا يهمبستر يبرا يبلکه ضرر

  دیآ یکه در آن زلزله م يا روزیشب 

ت یمعلول یعنیشود  ین شب منعقد شود کامل نمیکه در ا يد که فرزندیفرما یات میروا

خود همبستر  يها امبر با خانمیماه خسوف کرد و پ ید شبیفرما یم یتیروا. خواهد داشت

خواستم مشمول  یفرمود می؟ هست یا از دست ما ناراضیناراحت شدند و گفتند آها  نشد و آن

  ه نشومین آیا

ف هائسضِ نعب نْدص ع ولُ اللَّهسر اتیلَ  یبفلَۀٍ انْکَس  یف رُ فَلَما الْقَمیهاللَّ یکُنْ ف لْکا یتلَۀِ م

لَۀِ قَالَ یهذه اللَّ یف ا رسولَ اللَّه أَ لبغْضٍ هذَا منْکیرِها حتَّى أَصبح فَقَالَت لَه یغَ یکُونُ منْه فی

 یرَ اللَّه أَقْواماً فیها و قَد عیلَۀِ فَکَرِهت أَنْ أَتَلَذَّذَ و أَلْهو فیهذه اللَّ یۀُ ظَهرَت فیلَا و لَکنْ هذه الْآ

ومهم یالقُوا یرْکُوم فَذَرهم حتَّى قُولُوا سحاب میرَوا کسفاً منَ السماء ساقطاً یو إِنْ   کتَابِه فَقَالَ

يالَّذ یف قُونَیهع[1] ص  

داد آن شب  یکه هر شب انجام م يکه خسوف ماه صورت گرفت کار یامبر در شبیپ یعنی

ن یبود که در ا يا فرمود نه بلکه به جهت نشانهی؟ انجام نداد به او عرض شد از من ناراحت

را  یکه خداوند اقوام یا لغو کنم در حالیشب ظاهر شد من هم کراهت داشتم که لذت ببرم 

رْکُوم فَذَرهم حتَّى قُولُوا سحاب میرَوا کسفاً منَ السماء ساقطاً یو إِنْ  در قرآن سرزنش کرد

  صعقُونَیه یف يومهم الَّذیالقُوا ی

کسوف هم گفته  یشود که به ماه گرفتگ یمعلوم م. ماه هم کلمه کسوف وارد شده است يبرا

  .شود یم
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 یکیست بلکه به جهت مشکالت ژنتیظاهر شده ن ي نشانه يصرفا مسئله اعتبار و احترام برا

  .دیآ یاست که در فرزند به وجود م

  .کند ین مورد اشاره میدر ا يهست که به ضرر همبستر یاتیروا

ست که ضرر نداشته یآن ن يمطرح باشد معناها  نیات مسئله عبادت و امثال ایاگر در روا

. م باشد و مسئله ضرر هم وجود داشته باشدیس و تعظیباشد بلکه ممکن است مسئله تقد

ست که فقط ثواب دارد بلکه در کنار آن یآن ن يز واجب شده است معنامثال اگر نما

  .گردد یوجود دارد که به انسان بر م یو منافع ییها حکمت

کند مگر  یرا حرام نم يزینکه منفعت داشته باشد و چیکند مگر ا یرا واجب نم يزیخداوند چ

  .نکه ضرر داشته باشدیا

  :گر آمده استیت دیدر روا

ه الْخَبرُ ینَهى رسولُ اللَّه ص عنْها و قَد انْتَهى إِلَ یهذه الْأَوقَات الَّت یأَحد ف  جامعیلَا   اللَّه  میو ا

  [2] حبیولَده ذَلک ما  یرَى فیرْزقَ ولَداً فَیفَ

که  یکند در حال ینم يفرمود همبستر یامبر نهیکه پ ییها در زمان یقسم به خداوند کس یعنی

د یخواهد د يزیاو بشود در او چ يروز ينکه اگر فرزندیده است مگر ایبه او رس یخبر نه

  .دارد یکه دوست نم

ن صرفا صحبت از یبنابرا. ستیکامل ن یا از جهت اخالقیو  یفرزند او از جهت جسم یعنی

  .ت در فرزند استیو معلول یکیست بلکه صحبت از آثار سوء ژنتیاحترام ن
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ن یکنند و ا یت نمین مسائل را رعایگر ایا اقوام دیها  ییاعتراض کند که اروپا یاگر کس

از همبستر  یخبر نهها  ن است که به آنیشود به جهت ا یده میکمتر دها  ن آنیت در بیمعلول

  .ده استین اوقات نرسیشدن در ا

که  يگرید يزهایدارد عالوه بر چ ین است که واجبات و محرمات حرکات بدنیا اعتقاد ما

نکه یمانند ا. و اگر افعال حرام باشد ضرر دارد. ن حرکات منفعت و مصلحت داردیو ا. دارد

  .خواهم لذت ببرم و کار لغو انجام دهم یگفت نم یقبلت یامبر در روایپ

امبر حاضر به انجام آن نشده ین جهت پین افعال ضرر هم دارد به همین است ایاعتقاد ما ا

  .را ذکر کرده استها  آن یمفسده بدن يت بعدیچنانکه در روا. است

  :گر آمده استیت دیدر روا

رْزقَ منْ جِماعه ولَداً و قَد سمع بِهذَا یوصفْت فَ یالَّت  الساعات  هذه  یف  جامعیم اللَّه لَا یو ا

دفَیالْح ا یثبیرَى م[3] ح  

 ينکه از آن همبستریکه گفتم مگر ا ین ساعاتیکند در ا ینم يم به خدا همبسترو قس یعنی

که دوست دارد را  يزیده باشد چیت را شنین روایکه ا یشود در حال یاو م يروز يولد

  .دینخواهد د

در فرزند خود نخواهد  یما و خوش اخالق باشد ولیانسان دوست دارد که فرزند خوش س

  .دید

  آخر ماه
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ت آمده یدر روا. شود ین کار سبب سقط فرزند میا. کرد يد همبستریآخر ماه نبادو روز 

  :است

ف لَهنْ أَتَى أَهاقِ  یمحرِ فَلْ  ملَدیالشَّهالْو قْطسل لِّم[4]س  

سقط فرزند  يبرا) آخر ماه( که ماه در آسمان نباشد یکه با خانم خود در زمان یکس یعنی

  .آماده باشد

. ندارند یچ مشکلیش داده اند و هیکنند و آزما یت میند و از سقط فرزند شکایآ یم يافراد

  .همبستر شده انددر محاق شهر ها  آن. کند یان میت علت آن را بین روایا

را یشود هر چند در همان شب منعقد نشده باشد ز ین زمان باعث سقط میهمبستر شدن در ا

 يریکه از انعقاد نطفه جلوگ ین کسیبنابرا. ن زمان منعقد بشودید نکرده است که فرزند در ایق

  .ستین اثر سوء در امان نیز از ایکند ن

همبستر شدن در نبود ماه ها  ن سقطیت اعل. ز به سبب سقط اول استین يبعد يها سقط

  .سقط نشدن بچه الزم است ين بودن ماه در آسمان برایبنابرا. است

  :گر آمده استیت دیدر روا

کُونُ ینَکُما ولَد یب یومانِ فَإِنَّه إِنْ قُضی یإِذَا بق  آخرِ درجۀٍ منْه  یلَا تُجامع أَهلَک ف یا علی

  [5] هیدیکُونُ هلَاك فئَامٍ منَ النَّاسِ علَى ینَ و یأَو عوناً للظَّالم عشَّاراً

 يرا اگر فرزندیآخر ماه همبستر نشو ز دو روز، با اهل خود در درجه آخر ماه یعل يا یعنی

از مردم به دستان او هالك  يادین است و عده زیا کمک ظالمیر یات گیمنعقد بشود مال

  .شوند یم
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  .شود یبه پنجاه هزار نفر گفته م »فئام« ظاهرا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [6]معدما  کُونُی

  خواهد ماند یشود و دستش خال یر میفق یعنی

همبستر شدن شغل . خواهد داشت ين همبستر شدن در آخر ماه اثرات سوء مادین ایبنابرا

ها  ست که بشر به آنین يزیچها  نیا. کند ین مییانسان را تع یت مالیوضعانسان و رفتار و 

 ین مطالب را ساده و بیما ا. ق کنندیتحق یطوالن يها دا کند هر چند با گذشت زمانیدست پ

  .ات با هم ارتباط داردیات و معنویماد. میپندار یت میاهم

  مه و شب آخر ماهیشب اول و شب ن

ن کار مضرات یشود که ا یات استفاده میاز روا. متواتر باشد اتین مورد رواید در ایشا

و صرع و تشنج و  يا فلج مغزیسم یا اوتی یپ یا سی یوانگیبچه مبتال به د. دارد يادیز

عمده و العالج را  يماریهشت ب، ت نکندین اوقات را رعایا یاگر کس. شود یو سفط م یسیپ

ن یشوند چون مردم ا ین مسائل مبتال میاد به ایزها  م بچهینیب یاگر االن م. به دنبال دارد

  .کردند یشتر مراعات مین مسائل را بیدر گذشته ا. کنند یت نمیاد رعایمسائل را ز

  .مانند ین مشکالت در امان میاز ا یلیغ بشود مردم از خیش پا افتاده اگر تبلین مسائل پیا

  .نفر عادل داردازمند دو ید شرط اول و آخر ماه احراز ماه باشد که نیشا
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 یکید نزدیماه نبا 30و شب  29شب  یعنیشب اول و شب پانزدهم و دو شب آخر ماه 

  .ردیصورت بپذ

  :ت آمده استیدر روا

لَۀٍ فَإِنَّه یآخرِ لَ یلَۀِ النِّصف و لَا فیلَ یو لَا ف  الْهِلَالِ  لَۀٍ منَیلَ  أَولِ یلَا تُجامع أَهلَک ف یا علی

ا رسولَ اللَّه فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یع و لم ذَاك  یفَقَالَ عل  فْعلُ ذَلک الْخَبلُیخَوف علَى ولَد منْ تَی

ت یلَۀٍ أَ ما رأَیآخرِ لَ یلَۀِ النِّصف و فیو لَ  الْهِلَالِ  لَۀٍ منَیلَ  أَولِ یانَ نسائهِم فیکْثرُونَ غشْی

  [7] وسطه یآخرِه و ف یأَولِ الشَّهرِ و ف یصرَع فیالْمجنُونَ 

را ترس از یبا اهل خود در اول ماه و در وسط ماه و در آخر ماه مجامعت نکن ز یعل يا

 يها با خانمها  ن شبیامبر فرمود جن در ایپ؟ عرض کرد چرا یحضرت عل. است یوانگید

  .شود ین سه شب مبتال به صرع میا مجنون که در ایآ. شوند یخود همبستر م

  .ستین یو قطع کند یرا فراهم م يمارینه بیزم یعنیترس است 

 يو حرکات عاد يکه حالت عاد یکس. است يسم و فلج مغزیو اوت یپ یس يخبل به معنا

  .دارند یح راه بروند و مشکل حرکتیتوانند صح یدارند نم یپ یکه س يافراد. ندارد

شود  یم يو فلج مغز یپ یسم و سیشود که جن سبب صرع و اوت یت استفاده مین روایاز ا

  .ب برساندیتواند آس یمعتقد هستند جن نم یلیکه خ یدر حال

که خمر  یمانند کس. مشروط به علم است یفیست بلکه اثر تکلیمشروط به علم ن یاثر وضع

  .گذارد یخمر اثر خود را م. ندارد یخورد و اطالع یم

  :گر آمده استیت دیدر روا



1434 

 

سرِع یفَإِنَّ الْجنُونَ و الْجذَام و الْخَبلَ لَ  و آخرِه  طهالشَّهرِ و وس  أَولِ  یلَا تُجامعِ امرَأَتَک ف یا علی

  [8]ها و إِلَى ولَدهایإِلَ

را جنون و جذام و خبل به ینکن ز یکیوسط و آخر ماه نزدبا زن خود در اول و  یعل يا

  .ردیگ یمادر و فرزند سرعت م

  :گر آمده استیت دیدر روا

 رَصالْب و ذَامالْج نُونَ ویفَإِنَّ الْجرِعإِلَىیإِلَ  س ا وا  ههلَد[9]و  

  .ردیگ یبه سمت مادر و فرزند سرعت م یسیجنون و جذام و پ یعنی

  .کند یاز مشکالت نم يریجلوگها  ن زمانین عدم انعقاد نطفه در ایبنابرا

خ هم یر از منابر نبود و تاریغ یرا منبعیز. گفتند ین مسائل را به مردم میهل علم ادر گشته ا

  .ستینگونه نیامروزه ا یول. بوده است يقمر

اط ین احتیبنابرا. میآمده است که خواند یتین دو روایدن به مادر فقط در ایمسئله ضرر رس

 ين سه شب همبستریدر ا، دن به مادریب رسیاز آس يریکند که به جهت جلوگ یاقتضاء م

  .ردیصورت نگ

  :ک شب استثناء شده است و آن شب اول ماه مبارك رمضان است، یفقط در اول ماه

  [10]﴾ نسائکُم  إِلى الرَّفَثُ امِیالص لَۀَیلَ لَکُم أُحلَّ﴿

  . حالل است، دیریگ ى که روزه مىیدر شبِ روزها، زش جنسى با همسرانتانیآم یعنی
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 يها اول ماه را همبستر شدن درین کلمه مهم است زیا. آورده است »حالل« خداوند کلمه

، هین آیت در ایحل. ضرر نداشتن است ين کلمه حالل به معنایگر هم حالل است بنابراید

  .است یت پزشکیحل

تواند در مورد بهداشت و  یکلمه حالل م. میریه بگین آیاز ا يا دهیک ایم یتوان ین میبنابرا

ک یات تفکیرواات و یرا در آ یو فقه ید مسائل پزشکیوارد بشود و ما با یمسائل پزشک

  .میبده

ه ین آیه نازل شده است و این آیکه درباره ا یتیبه جهت روا. ه شب اول ماه استیمراد از آ

  .ر کرده استیرا به شب اول ماه تفس

  .ت در اصل اعم از مباح و واجب و مستحب و مکروه است و در مقابل حرام قرار داردیحل

ضرر  ياست و به معنا یات از منظر طبیدر روا »مکروه« ن است که کلمهیا اعتقاد بنده

  .داشتن است

  دیزمان زرد شدن خورش

  :ت آمده استیدر روا

  [11]صفْرَاء ینَ تَطْلُع و هیو ح  تَصفَرُّ الشَّمس  نَیأَکْرَه الْجنَابۀَ ح یإِنِّ

که یکند در حال یکه طلوع م یشود و هنگام ید زرد میکه خورش یاز جنب شدن زمان یعنی

  .زرد است کراهت دارم
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و موقع غروب . شود ید میشود و بعد سف یطلوع قرمز است و بعد زرد م يآفتاب در ابتدا

ت یچون در روا. ر به زرد شده باشدیتعب ید از سرخیشا. قرمز است و قبل از آن زرد است

  .د زمان طلوع قرمز استیخورش یکند و زرد است ول یکه طلوع م یفرموده است هنگام

احتمال هم دارد مراد بعد از زمان طلوع . هنگام طلوع آفتاب است ین مراد همان سرخیبنابرا

  .د بشودیکه سف یاست که آفتاب زرد است تا زمان

د بوده است و یرا در آن هنگام آفتاب سفیزمان غروب آفتاب است ز »ن تصفریح« مراد از

  .شود یدر زمان غروب زرد م

  ماه آب

  :ت آمده استیدر روا

  [12]و المسهل  الجماع  هیف  جتنبی

  ز کنیدر ماه آب از جماع و خوردن مسهل پره یعنی

ن یو خوب است ا. منع شده استها  در آن یکیهم هست که نزد يگرید يها البته زمان

ها  تین معلولیاز ا یلیع شود تا خیتوزها  ن خانوادهینوشته شود و بها  ساعت وها  زمان

  .بشود يریجلوگ

که . ماه هفتم است) ژوئن( حزاران ماه ششم و تموز. است يالدیماه هشتم م) لولیا( ماه آب

  .ور باشدید ماه شهریشود که شا یاواخر تابستان م
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  زائد يمو يدارو 1,163

ن مشکل یشود ا یکه مصرف م ییوجود دارد و داروهاها  مرغکه در  ییها به علت هورمون

  .دیآ یش میاد پیز

امروزه شکرِ چغندر . دارد يه امروزیشه در تغذیشه در سوداء دارد و سوداء ریزائد ر يمو

که رافع سوداء است مصرف  یعیاز نوره طب. شود یقند و گوشت گاو و گوشت بز مصرف م

  .ستیع نیمون هم شایاستفاده از سودابر و افت. فصد هم رافع سوداء است. کنند ینم

  .تواند درمان باشد یهم م ییبه تنها. زائد است ين درمان مویپوست باقال بهتر

زائد را بکنند و پوست باقال به خصوص اگر تازه باشد به صورت له شده و  يبا نخ موها

زائد را  يا موهاید شو یزائد م يش مجدد مویبمالند که باعث عدم روها  مو ير شده جایخم

  .کند ینازك م

  ب دارویترک

  خشک يپوست باقال •

  يسعد هند •

  .است ید رنگیک پودر سفیشود  یبورگ گفته م یاوره ارمنستان که در عرب •

  اوشق •
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ه کنند و یر تهیاب بشوند و با مقدار الزم از سرکه مخلوط شود و خمیآس يبه اندازه مساو

زد و اگر موها با نخ کنده یر یموجود م يزائد بمالند و اگر مرتب بمالند موها يموها يجا

  .شود یش مجدد مو میاز رو يریده بشود باعث جلوگین دارو مالیبشود و ا

اه است و یک و سیمانند ساقه و بار يسعد هند. د استیگرد و داخل آن سف یسعد کوف

  .دارد یست و حالت سمید نیسف یلیداخل آن خ

  
  . 311ص، 2جی، برق، المحاسن [1]

  . 311ص، 2جی، برق، المحاسن [2]

  . 411ص، 7جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [3]

  . 499ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 553ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [5]

  . 134ص، دیخ مفیش، االختصاص [6]

  . 499ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 552ص، 3ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [8]

  . 132ص، خ صدوقیش، االختصاص [9]

  . 187هیآ، سوره بقره [10]

  . 84ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [11]

  . 19ص، امام رضا ع، هیرساله ذهب [12]

  95/07/05کردن  حمام –ي) بعد از همبستر يها هیتوص( بهداشت در جماع 164

سبب ها  آنت نکردن یمطلوب است و رعا یسالمت يکارها در راستا يک سریت کردن یرعا

  .شود یو ضرر م يماریب
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  دن به سمت راستیدراز کش 1,164

بعد از اتمام . است يدن بعد از عمل همبستریت شود دراز کشید رعایکه با ییاز کارها یکی

و فشار است  یرا عمل جماع همراه با سختیز. ستدیا بایند ید بالفاصله بنشیهمبستر شدن نبا

  .را دراز بکشد یمدتن است که بعد از اتمام جماع یو صالح ا

ن جهت یده شود به اید به پشت خوابینکه نبایا. د فقط به سمت راست باشدیدن بایدراز کش

پروستات  يماریسبب ب »رفلکس« برنگردد که در صورت يادرار يبه مجار یاست که من

  :دیفرما یت میروا. شود یم

  [1] منْه داء لَا دواء لَهکُونَ یفَ یۀُ الْمنیتَرَدد منْه بقیمخَافَۀَ أَنْ 

  .ستیآن ن يبرا یشود که دوائ یم يماریاست که سبب ب یترس از برگشت من یعنی

ت یاز علل آن رعا یکیدم به آن گرفتار هستند ن مسئله پروستات که امروزه مرید ایشا

  .ن مسئله استینکردن ا

کند و موجب پروستات  یم »رفلکس«ی را منید به پشت بخوابد زیانسان بعد از جماع نبا

ده شود یقه حداقل به سمت راست خوابیده دق. به سمت راست بخوابد ین مدتیبنابرا. شود یم

مانده  یرد تا باقید ادرار صورت بگیسمت راست بابعد از خواب به . ردیتا صدق صورت پذ

  .خارج شود ياز مجار یمن
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  ادرار کردن بعد از جماع 2,164

ک موجود زنده است با یچون  یمانده منینجور موارد اگر ادرار نشود باقیا در ایگو

ن تردد باعث باز و بسته شدن یشود و ا یع به پروستات داخل و خارج میسر يها حرکت

  .شود یپروستات م يماریآورد و سبب ب یشود و به پروستات فشار م یمکرر پروستات م

د یفرما یات مید حتما بعد از جماع ادرار شود و در صورت عدم ادرار روایفرما ین میبنابرا

 يماریشود که درمان ندارد که ب یم يماریشود و سبب ابتالء به ب یم یسبب رفلکس من

  .ا سرطان پروستات استیپروستات 

  غسل 3,164

ن ین بحث در غسل جنابت گذشت که در ایا. د کل بدن شسته بشودیاز ادرار کردن با بعد

 ين مواد رویماندن ا یشود و باق یاز کل بدن خارج م يشود و مواد یف میعمل کل بدن کث

  .شود یب به انسان میمار کنند و سبب آسیبدن ب

که  ين طوریا. شودخارج ن یده شود تا منید به پشت خوابیبرعکس است و باها  در خانم

  .ر کمر خود بگذارندیهم ز ید بالشتیکند با یامروزه سفارش م

نک ثم انهض للبول اذا یمیل على یجالسا و لکن تم  فاذا فعلت ذلک فال تقم قائما و ال تجلس

ئا فانک تأمن الحصاة باذن اللَّه تعالى ثم اغتسل و اشرب من ساعتک یفرغت من ساعتک ش

رد الماء مثل الذى خرج یائى بشراب العسل او بعسل منزوع الرغوة فإنه یئا من المومیش

  [2] منک
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ل شو یت راست متماستاده و نشسته نباش بلکه به سمیتمام شد ا يکه همبستر یهنگام یعنی

من یرا از پروستات ایادرار بلند شو در همان ساعات اول ز يو دراز بکش سپس برا

ا آب عسل با ی ییبه اذن خداوند و غسل کن و بعد از غسل بالفاصله عسل به تنها يشو یم

  .گرداند یباز م يا تو آنچه را از دست داده يرا برایمصرف کن ز ییایموم

  .دیآ یه و مثانه میسنگ کل يهم به معنا ید و گاهیآ یپروستات م يشتر به معنایب »حصاه»

  .آن کار ضرر دارد یعنیکند  یم ینه يامام از کار یوقت

  ییایخوردن عسل با موم 4,164

 ییایک دانه موم. یک دانه برنج نباشدیشتر از ید اصل باشد و اندازه مصرف آن بیبا ییایموم

  .دید و با آب عسل قورت بدهیدر دهان قرار بده

 يشه زرشک را به جایر یگاه. وجود دارد یوجود دارد و هم خوردن یدنیهم مال ییایموم

  .فروشند یم ییایموم

ادرار آهوان و بز  يخوب باشد بو یلینفت دارد و اگر خ يه به بویشب ییاصل بو ییایموم

  .دمانن یکنار آن م یمالند و چند مدت یم ییایخود را به مومها  را آنیز. دهد یم یکوه

ت خطاب به ین رواید باشد البته در ایهم مفها  خانم يو عسل برا ییایست که مومید نیبع

ها  چون خانم. ن شکل باشدیبه اها  خانم يبرا یاد ندارم که سفارشیبه . مردان است

  .ستین يضرورها  آن يبراها  تین رعایپروستات ندارند ا

م که یداد يشنهادین جهت پیبه هم. کند باشد یه میاهان تغذیکه از کل گ يد از زنبوریعسل با

  .داشته باشد يقو یت درمانیب کنند تا خاصیمختلف را باهم ترک يها عسل
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امروزه  یدهد ول یاز است را قرار میاهل آن منطقه ن يکه برا ییزهایخداوند در هر منطقه چ

د اثر یشاها  ن جهت مخلوط تمام عسلیکند به هم یبشر اکتفاء به محصوالت اطراف خود نم

  .داشته باشد يبهتر

ن انسان بعد از همبستر شدن به سمت راست بخوابد و بعد از آن ادرار کند و بعد موضع یبنابرا

مصرف کند تا آنچه از او خارج  ییایرا بشورد و غسل کند و بعد از غسل شربت عسل با موم

  .شده است باز گردد

  استحمام 5,164

را همبستر یز. ستین یتر شدن ما به سبک اسالماز بحث همبستر شدن معلوم شد که همبس

  .میکن یت نمیرا رعاها  دارد که متاسفانه آن یشدن دقائق و ظرائف

  .است ییبه سبک اروپا يامروز يها ن حمامیا. ستین یز متاسفانه به سبک اسالمیاستحمام ن

 یکند ولرا درمان ها  يماریک سوم بیتواند حداقل  یک دارو است که میدر اصل استحمام 

  .مار هستندیاد بین جهت مردم زیم و به همینیب ین نوع استحمام را نمیامروزه ما ا

  :سه دسته اندها  سه دسته اند و درمانها  يماریات آمده است بیدر روا

  [3] و دواء الْبلْغَمِ الْحمام

  .درمان بلغم حمام است یعنی

  .شود یدرمان مها  يماریک سوم از بیل بشود یبلغم تعد یوقت
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ها  از درمان یکیت وارد شده است که یدر چند روا. ک دارو و درمان استیحمام رفتن 

  .حمام است

 ین حد که آلودگیدر ا یموثر است ول یدر سالمتا مطرح است که حمام کردن یامروزه در دن

ات مطرح است باالتر از یکه در روا يزیچ یول. برد ین میروس و قارچ را از بیو و يو باکتر

با  يد مساویک حمام رفتن بایکند بلکه  یرا درمان مها  يماریک سوم بینه تنها . ن استیا

باشد و  یتیکه حمام به سبک اسالم و اهل ب یبه شرط. باشدها  يماریو درمان کل ب یسالمت

  .ت را نداردین خاصیامروز ا يها حمام

. شده است یکه حمام مذمت م ید داشته اند در زمانیامبر در مسئله حمام تاکیائمه و پ

  :است که عمر گفته است ین حرفیا. است ییایح یب يگفتند حمام جا یم

بِئْس  یالْبت   اممیالْحیکْثُرُ ف و نَاءالْع یهلُّ فیقالْح [4]اءیه  

اء در آن جا کم یکند و ح یرا انسان در حمام خسته میاست حمام ز يا چه بد خانه یعنی

  .است

  :گر آمده استیدر عبارت د ای

بِئْس  یالْبت   اممیالْح تْرَ والس کتیهبِالْح ب[5]اءیذْه  

  .برد یاء را میدرد و ح یرا مها  است حمام پرده يا چه بد خانه یعنی

  :امبر فرمودیع بوده است پیشاها  ن گونه حرفیکه ا ین زمانیک همچیدر 

الْب معین اممالْح یت و نیذَکِّرُ النَّارربِالد ب[6] ذْه  
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را ها  و چرك یفیاندازد و کث یاد میاست حمام آتش جهنم را به  يا چه خوب خانه یعنی

  .برد یم

  .ک حمام داشته اندینه یصادق در مدکه امام یکند تا جائ یز دائما حمام را مدح میائمه ن

  ؟ستیحمام چ

  . .خانه گرم است يم گرفته شده است و به معنایحمام در لغت از حم

د ما را به یفرما یرا امام میز. دا گرم باشدید شدیشود که حمام با یات استفاده میاز بعض روا

  ؟باشد یاد آور میما جهنم را  يها کدام از حمام. اندازد یاد جهنم می

د یگرم دارند شا يو سونا که فضا يامروزه جکوز. گرم بوده است يم و بازاریقد يها حمام

  .ن حالت را داشته باشدیا

  :دیفرما یم یتیروا

 مکنُهیه ثَلَاثاً و کَانَ لَا یوقَد لَه علَیأَمرَ أَنْ   الْحمامِ  موسى بنُ جعفَرٍ ع إِذَا أَراد دخُولَ یکَانَ أَبِ

   [7]لْقُونَ لَه اللُّبود فَإِذَا دخَلَه فَمرَّةً قَاعد و مرَّةً قَائمیدخُلَه السودانُ فَیدخُولُه حتَّى 

کرد سه شبانه روز حمام  یخواست وارد حمام شود امر م یم) ع( که امام کاظم یهنکام یعنی

اه پوستان ین سیتوانست وارد حمام شود بنابرا یشد که امام نم یرا گرم کنند و آنقدر که گرم م

انداختند تا امام وارد حمام شود و  ین حمام میزم يرو ییها چهیشدند و قال یداخل حمام م

  .کرده است یشد از شدت گرما نشست و برخواست م یمام مکه وارد ح یهنگام

  .د داغ باشد که قابل تحمل نباشدین اندازه باین حمام به ایبنابرا
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ر ییرا تغها  و حمامها  هندسه خانه. میمار باشیشه بیر داده اند تا ما همییما را تغ یتمام زندگ

  .داده اند

. ان کرده استیب) ع( است که امام رضا یاست حمامها  يماریکه درمان همه ب یحمام اصل

  .ات سرد و جامد استیبلغم در روا

  [8]بارِد جامد

ها  يماریک سوم بین جهت یه همکند و ب یبلغم را آب م، و حمام که همان اتاق گرم است

ل طبائع یکند و موجب تعد یرا درمان مها  يماریکل ب) ع( حمام امام رضا یشود ول یدرمان م

  .شود یم

اتاق اول سرد و خشک است که . کرده است چهار اتاق دارد یمعرف) ع( که امام رضا یحمام

ن در یبنابرا. ندیگو یم »کنرخت « به اتاق اول. است »دم«ی عنیل کننده گرم و مرطوب یتعد

  .ن برودیاز غلبه خون از ب یناش يها يمارید مکث کرد تا بیاتاق اول با

مکث شود  ید مدتیز باین اتاق نیدر ا. اتاق دوم سرد و مرطوب است که درمان صفراء است

  .ل شودیتا گرم و خشک تعد

و اتاق چهارم ل شود یاتاق سوم گرم و مرطوب است تا سوداء که سرد و خشک است تعد

  .ل کندیگرم و خشک است تا سرد و مرطوب که همان بلغم است را تعد

  .د حمام بر اساس طبائع چهارگانه بناء شده استیفرما یامام م

که سونا را  يافراد. است یراتییازمند تغین یباشد ول) ع( ه حمام امام رضاید شبیسونا شا

  .ات را خوانده اندین روایساخته اند به نظر من ا
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  :ت آمده استیدر روا

لَى تَرْکع کِّبر اممیأَنَّ الْحعبامِ أَرملْحل دسبِ الْج  یبوت  الْب دسعِ الْجائعِ طَببثْلُ أَرلُ یمالْأَو ت

 ارِدیبالثَّان یابِس  ارح الرَّابِع و طْبر ارثُ حالثَّال و طْبر ارِدیب ابِسظع تُهنْفَعم ۀٌ یویميؤَد 

 الِ ودتاعینَقِّیإِلَى ال  و رِكیلَیالْو رُوقَ والْع و بصینُ الْعيقَو  و اربالْک ضَاءالْفُضُولَ یالْأَع بذْه

 فَنیوالْع ب[9] ذْه  

خانه اول سرد و خشک . چهار خانه دارد، حمام مانند طبائع جسد که چهار طبع دارد یعنی

  .رم و خشک استاست و دوم سرد و مرطوب است و سوم گرم و مرطوب است و چهارم گ

نگونه یاها  غ شود تا حمامید تبلیمهم است و جزء اسرار و حکم است که با یلین مطلب خیا

  .د طبائع بدن را متعادل کندیحمام با. درست بشود

قبل از حمام است که بخار حمام داخل آن  یرختکن حمام سرد و خشک است و اتاق

که لباس  ییمرطوب است و جا شود و سرد هم است و بعد داخل خود حمام گرم و یم

  .د گرم و خشک باشدیشود بعد از حمام با یده میپوش

  .مطلوب است يهم تا حدودها  نهیخز

و اضافات  یآن چنان يها خانه يکه امکانات دارند و صاحب مال هستند به جا يافراد

  .باشدها  آن یبسازند که ضامن سالمت یحمام، بسازند

کنند که چهار  يتوان کار یم یول. ندارد ییها ن حمامیچن يجا يکوچک امروز يها خانه

 يت برایشود که خصوص یات استفاده میچون از روا. کنند يک اتاق بازسازیاتاق را در 

  .است يو سرد یگرم يت برایست بلکه خصوصیوار و سقف نید
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حمام  يفضا یعیالبته به طور طب( ک اتاق را در ابتدا سرد و خشک بکندیبتواند  یاگر کس

بخور و بعد از آن با دستگاه  يها و بعد سرد و مرطوب بشود با دستگاه) سرد و خشک است

داشته  يادیتواند فوائد ز یگرم کننده فضا را گرم کند و بعد بتواند فضا را گرم و خشک کند م

  .باشد

  .ت بشود خوب استیرعا یعموم يها ن مسائل داخل حمامیاگر ا

 یلیگرم خ يسرد به جا يورود از جا. شد یم وارد حمام داغ میقات آمد که امام مستیدر روا

  .سرد مشکل دارد يگرم به جا يخروج از جا یمشکل ندارد ول

ک یسونا دو اتاق دارد . اتاق سرد و مرطوب ندارد یول. ه به حمام باشدیشب »سونا» دیشا

مرطوب باشد  يد اول سونایبا. مرطوب که دو اتاق حمام است يک سونایخشک و  يسونا

  .خشک باشد يو بعد از آن سونا

که امر بر  یمرطوب رفته شود در حال يد به سونایخشک با يند که از سونایگو یامروزه م

  .عکس است

ن یات ایشوند که در روا یآب سرد است که داخل آن م ي خشک حوضچه يبعد از سونا

  :ت آمده استیدر روا. شده است یمسئله نه

  [10]ک الْماء الْبارِدیعلَو لَا تَصبنَّ 

  زیدر حمام بر خود آب سرد نر یعنی

بعد  فقط. د سبب سکته هم بشودیشا. شود یعمر م یختن آب سرد در حمام باعث کوتاهیر

  .میه با آب سرد داریاز حمام کردن پاشو
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  فوائد حمام 6,164

  :دیفرما یامبر میپ

  [11] دواء الْبلْغَمِ الْحمام

  .درمان بلغم حمام است

کند و از  یست که حمام بلغم را آب مین یشک. ک سوم درمان و دارو حمام استین یبنابرا

ن فوائد یکند که ا یحمام ذکر م يرا برا ين امام رضا فوائدیعالوه بر ا یکند ول یبدن خارج م

  .م استیعظ یلیخ

لَى تَرْکع کِّبر اممیأَنَّ الْحب عبامِ أَرملْحل دسیبِ الْج وتالْب دسعِ الْجائعِ طَببثْلُ أَرلُ یمالْأَو ت

 ارِدیبالثَّان یابِس  ارح الرَّابِع و طْبر ارثُ حالثَّال و طْبر ارِدیبظع تُهنْفَعم و ۀٌ یابِسیميؤَد 

 الِ ودتاعینَقِّیإِلَى ال  رِكالْو   یلَیوالْع و بص[12]رُوقَنُ الْع   

، ل شده استیحمام هم از چهار اتاق تشک، حمام همانطور که جسد چهار طبع دارد یعنی

سوم گرم و مرطوب و خانه  خانه اول سرد و خشک و خانه دوم سرد و مرطوب و خانه

شود و محل  یم است که منجر به اعتدال میچهارم گرم و خشک است و منفعت حمام عظ

  .کند یرا نرم مها  کند و عصب و رگ یزه میعورت را پاک

 يکه سوداو یا کسیشود  ید میکه دم دارد در اتاق گرم و مرطوب تشد یند کسیگو یم یبعض

ست و حمام باعث ین نین چنیکه ا یشود درحال ید میهست در اتاق سرد و خشک تشد

  :ت آمده استیدر روا. دارد یم با سالمتیل طبع ارتباط مستقیشود و تعد یل طبع انسان میتعد
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جعلَتْها ملَاکَه و قوامه و کَانَت کُلُّ واحدةٍ منْهنَّ  یما جسد اعتَدلَت بِه هذه الْأَنْواع الْأَربع الَّتیفَأَ

  [13] انُهیو اعتَدلَ بنْ  صحتُه  د و لَا تَنْقُص کَملَتیأَربعاً لَا تَزِ

که صاحبان و قوام  یکه چهار طبع آن اعتدال داشته باشد چهار طبع يهر جسد یعنی

انسان  یاد و کم نباشد سالمتین چهار طبع زیک از ایکه هر  یدهندگان بدن هستند و هنگام

  .ابدی یان او اعتدال میشود و بن یکامل م

ند که همان محل عورت انسان است که دائما در یگو یمبه منطقه باسن و اطراف آن  »ورك»

ن یشود و در حمام است که ا یکامل حاصل نم يزییت الخالء تمیهستند و در ب یفیمعرض کث

  .شود یز مییمنطقه به طور کامل تم

  .شود یحاصل م يزییاست که عالوه بر تم يا ز اضافهیچ يبه معنا »هیتنق»

ن ین مسائل در حمام از بیاست که اها  کروبیو م ن دائما در معرض قارچیمنطقه عورت

  .شود یمها  کروبیو مها  ن رفتن قارچیحمام داغ است که باعث از ب. روند یم

امروزه به . میشناس یرا نم »تصلب عصب ها«ی م ولیشناس یرا م »نیتصلب شرائ» ما

ها  ا دستریتوانند ببندند ز یرا نمها  ع شده است که مثال دستیشاها  خصوص در خانم

  .خشک شده استها  خشک شده است و عصب

دا یاست که بشر هنوز راه حل آن را پ يزین چیا. کند یرا نرم مها  که ذکر شد عصب یحمام

  .نکرده است
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اگر عصب خشک بشود مشکالت . عصب هم مطلوب است ینرمی، خون يها عالوه بر رگ

 یاست که در تمام نواح ییها ن مشکالت دردیاز ا یک. یآورد یبدن به وجود م يبرا يجد

  .دیآ یبدن به وجود م

توانند جمع  یرا نمها  پاها  یلیخ. کند یدرد مها  د کل بدن من مانند کمر و پایگو یم يافراد

  .توانند جمع کنند که درمان آن حمام به صورت مذکور است یا دستشان را نمیکنند 

که سفت و شکننده بشود  ییها رگ. شود ین خطرناك است و باعث سکته میتصلب شرائ

 یا قلبی يد و باعث سکته مغزیایبه وجود بها  در آن یبخورد و شکستگ یممکن است ترک

  .بشود

 يرسوبات خون رو. است که در خون وجود دارد ین به جهت رسوبیتصلب شرائ

  .ندیگو یم »نیتصلب شرائ« ند که به آنینش یرگ م يها وارهید

شود به  یشود بلکه پاره م یرگ باز نم يا لهیچ وسیبا ه رسوبات خون آنقدر محکم است که

  .کنند یض میرند و رگ را تعویگ یاز پا رگ م، ن جهت در عمل قلبیهم

رسوب رگ آنقدر  یگاه یکنند تا رگ را باز کنند ول یم یسع »یو گرافیآنژ« دکترها در

، که در حمام وجود دارد يزائد یحمام و گرم. ستیگر قابل باز کردن نیشود که د یسفت م

  .شوند ین رسوبات فقط با گرما و حمام آب میا. کند یرسوبات رگ را آب م

امام . شود یخارج م یو سخت یشود و از حالت سفت یشوند و رگ نرم م یرسوبات آب م

  .کند یرگ را برطرف م یو سخت یسفت، د حمامیفرما یم
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  . 21ص، ابن اشعث، اتیجعفر [1]

  . 66ص، امام رضا ع، طب الرضا [2]

  . 76صی، طبرس، مکارم االخالق [3]

  . 377ص، 1جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [4]

  . 115ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [5]

  . 496ص، 6جی، نیکلی، الکاف [6]

  . 509ص، 6جی، نیکلی، الکاف [7]

  . 54ص، امام رضا ع، طب الرضا [8]

  . 375ص، 1جي، نور، مستدرك [9]

  . 52صی، طبرس، مکارم االخالق [10]

  . 76صی، طبرس، مکارم االخالق [11]

  . 375ص، 1جي، نور، مستدرك [12]

  . 110ص، 1ج، خ صدوقیش، علل الشرائع [13]

  95/07/06 جوارش يدارو یمعرف –ادامه بحث فوائد حمام  165

  انیزیدرس طب استاد تبر

  .صحبت راجع به فوائد حمام است

  ها عصب و رگ ینرم کنندگ، نیز کردن عورتییتم، ل طبائعیتعد

ل طبائع یاز فوائد حمام تعد یک. یدارد يفوائد متعدد) ع( حمام چهار اتاق امام رضا

  .کند یحمام غلبه طبائع را مهار م. چهارگانه در انسان است
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عصب هم از فوائد  ینرم کنندگ. ن استیعورت یعنی »نیورک« گر فائده حمام پاك کردنید

  .ستیعصب مطرح ن یحمام است که امروزه نرم

 »نییتصلب شرا« است که در مقابل یخون يها رگگر از فوائد حمام نرم کردن ید یکی

  .است

  خارج کردن فضوالت از داخل بدن

بعدا فضوالت . کند ین است که فضوالت و زوائد را از بدن خارج میگر حمام ایفائده د

شتر مراد فضوالت موجود در داخل بدن و ینجا بیدر ا یبدن عرض خواهد شد ول يظاهر

  .ها است داخل رگ

  .شود یشکل عرق کردن خارج م فضوالت خون به

ن گرما تمام یا. اد جهنم بافتدیکه انسان  يا دا گرم باشد به گونهیقرار شد که حمام شد

  .کند یاز بدن خارج م یفضوالت خون و بدن را به شکل چرب

ها و  یک نعمت است چون چربین یکه ایشوند در حال یاز چرب شدن بدن ناراحت م یبعض

  .شود یخارج م ین چربیفضوالت بدن با ا

. ها در داخل بدن ضرر دارد و خارج شدن آن از بدن ضرر ندارد بلکه نفع دارد یبودن چرب

  .ن فائده حمام استیا. آورد یق رسوبات خون را به خارج بدن مین تعریا

ن است که یاست و نشان ا ین نشانه سالمتید ناراحت باشد و ایاد عرق کند نبایز یاگر کس

  .شود یل به حرارت میشود و تبد یو سوز مقند در بدن سوخت 
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عرق کردن بد  یبه طور کل یول. است و معلول غلبه صفراء است يماریالبته بعض موارد ب

  .از سوخت و سوز قند در بدن است یخوب ي ست و نشانهین

 يمواد قند. است يبد ي ن نشانهیکنند و ا یابت هستند کمتر عرق میکه مبتال به د يافراد

ها در  ین چربیاگر قرار باشد ا. شود یها از بدن خارج م یشود و چرب یبدن گرم م سوزد و یم

  .شود یم يو مغز یقلب يها ن و سکتهییخون و تصلب شرا یبدن بماند موجب چرب

  ؟ق و دفع فضوالت مناسب استیتعر يا ورزش برایآ

کند  یکه عرق را از بدن خارج م يزیهر چ یشود ول یق میدرست است که ورزش سبب تعر

آورد فشار مضاعف  یبدن م يقلب و اعضا يچون ورزش رو. ست خوب باشدیمعلوم ن

  .کند یعمر را کوتاه م، آورد یم

به . ندارند یاالن ورزش کارها عمر طوالن. کند ین است که عمر را کوتاه میمشکل ورزش ا

  .رندیم یدان ورزش میرسند و در همان م یپنجاه سال هم نم

 یخواه یکه م ییشما. ن است که انسان حمام برودیو عرق از بدن ا یروش سالم خروج چرب

اد بخورد و دو ساعت بدود ینماز شب بخوان و غذا کمتر بخور چرا انسان غذا ز یورزش کن

  ؟ها از بدن خارج بشود تا غذا

سبک هم  يها ورزشدرباره . دارند یعمر کوتاه یها سالم باشند ول ممکن است ورزشکار

  :میگفت

  [1] ثَلَاث یباطلٌ إِلَّا ف  لَهوِ الْمؤْمنِ  کُلُ

  .مومن باطل است مگر در سه مورد يهمه لهوها یعنی
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ن یبزرگتر) ع( ریحضرت ام. است ینظام یآمادگ يکه استثناء شده است در راستا يموارد

  .کرده است یورزش هم نم یجنگجو بوده است ول

 ینکه اگر کسیبه جهت ا. دیریاد بگید بلکه گفته اند شنا ید شنا کنیم که بگویت نداریما روا

شنا به عنوان مقدمه نجات انسان . ا اگر خود انسان در آب افتاد غرق نشودیدر آب افتاد و 

  .ستیهوده و لغو و لهو و لعب خوب نیکار ب یرا کار هدف مند خوب است ولیخوب است ز

در بحث ورزش . ستیدوند اصال سزاوار مومن ن یافراد هفتاد و هشتاد ساله که در پارك م

  :ت آمده استیدر روا. میاد بحث کنیم زیخواه ینجا نمیخواهد آمد و در ا

  [2] رُیالطَّ  رأْسه  علَى  ۀً کَأَنَیمشْ یمشینِ ص یبنُ الْحس یعل کَانَ

  .ستسرش ا يرو يا ا پرندهیرفت گو یکه راه م یامام سجاد هنگام یعنی

  .خواهد برود یسر دارد که نم يرو يا ا پرندهیاز شدت آرام راه رفتن گو یعنی

  :در قرآن آمده است

﴿و دشْ  یف اقْص[3]﴾ کیم  

  نه راه برویبا تمان یعنی

در آن زمان  یهمه چ. میکن یت مید ما از آن تبعید ورزش کنید که بگویت نشان بدهیرواک ی

  .نا بوده استیقیدن و مسابقه دو یدو. بوده است

 يها به جا ن جوانیباالخره ا. است يگریز دیدارد چ يکه اشاره به بحث وزنه بردار یتیروا

د خواب خوب یفرما یم) ع( م صادقکه اما یتیمانند روا. بد بروند ورزش کنند يانجام کارها
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زنند  یکنند و تهمت نم یبت نمیاهل زمان ما خوب است چون اگر بخوابد غ يبرا یست ولین

  .ندیگو یو دروغ نم

دهند خوب بگذار بروند ورزش  یانجام م يبد يکارها، امروز اگر ورزش نکنند يها جوان

  .کنند

حرکت  يکه به کند یواناتیح. دیکن یرا بررس يست جانورید زیبرو. ن استیتجربه من ا

 یول. نطوریالك پشت هم هم، کند یست سال عمر میمار دو. کنند یاد عمر میکنند ز یم

نده یق دارد و در آیو تحق یاز به بررسین نیا. دارند یدوند عمر کوتاه یکه م یواناتیح

  .م خواندیخواه

  .میل هستیم و تابع دلیاصرار ندار یلیما خ

ز ین چیاهل زمان ما بهتر يد برایفرما یم) ع( امام صادق، میکن یرا انکار نمه یمسائل ثانو

 يجوانان امروز بهتر از کارها يورزش هم برا. کند یاز گناه م يریخواب است چون جلوگ

ن جهت خوب یورزش از ا. ستادن استیو سرکوچه ا يو مشکل ساز ینیبد و توطئه چ

  .است

بخواند  یمطالعه کند نماز شب بخواند و نماز مستحبد یک طلبه که مومن است و بای یول

  .ن کار صالح باشدیکنم ا یفکر نم؟ ک ساعت بدودیها را کنار بگذارد که  نیا

سازد کمک  یکه خانه م یا به کسیورزش بروند به کشاورز کمک کنند و  يجوانان به جا

  .ن ورزش نماز استید که بهتریستیا به نماز باید یکن
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و . ت معلوم کرده استیمومن باطل است مگر سه مورد که روا يها تمام لهو ت فرمود کهیروا

  .است یدفاع ي هیو بن یجنگ يرویت نیدارد و تقو یها هدف مشخص نیا

خالف  يزیاگر چ. ها است گر ورزشیاز د ینه، د هر لهو مومن باطل استیفرما ین که میا

  .میاوریل بید دلیم بایم ثابت کنین را بخواهیا

بعدا اقرار خواهند کرد که . ها است لین موبایهم يب مانند سرطان مغز براین آسیشتریاالن ب

  .رساند یبه مغز م ییها بیل چه آسین موبایا

وسف یخود  یم و در ثانیم تا مسابقه بدهیوسف به دروغ گفتند که ما رفتیهمراهان و برادران 

  .امبر بود مسابقه ندادیکه پ

  يظاهر يها یفیپاك کردن کث

ها را از ظاهر بدن  ها و چرك عفونت یعن. یاست« [4] ذهب العفنی» گر حمامید ي ائدهف

  .داخل بدن بود يها یفیکث يبرا یفراز قبل یول. دیزدا یبد بدن را م يها و بو عرق. برد یم

ت یروا. شود یت بدن میکند و باعث تقو یاد مید حمام بدن را زیفرما یم يگریات دیروا

  :شود یان حمام برود چاق میک روز در می ید اگر کسیفرما یم

ب و دخُولُ یابِ و کَذَلک الطِّینُ منَ الثِّید و اللَّیزِیلَکَانَ الْغَمزُ   الْبدنِ  ید فیزِیء  یأَنَّه لَو کَانَ شَ

زَ الْمغُم لَو امِ ومکیالْحذَل ا أَنْکَرْتلَم اشفَع [5] ت  

نرم و عطر و داخل  يها جاد کند همانا فشار دادن و لباسیا يادیدر بدن ز يزیاگر چ یعنی

  .شدن در حمام است
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او چاق  يک پایاو الغر و  يک پایکنند که  یمراجعه م يافراد. مهم است یلیت خین روایا

  .ن موارد استیت درمان این روایا. نگونه استیا دست او ا. یاست

ن با آب یشود و همچن یشد آن عضو مشود و باعث ر یکه الغر است با فشار درست م یدست

  .شود یو بزرگ شدن آن عضو م ید که باعث چاقییگرم بشو

  .شود یعضو م ین فشار دادن و آب گرم و حمام باعث چاقیبنابرا

  .مراد حداقل آب گرم و اتاق گرم است. باشد بهتر است یاگر حمام اسالم

  :ن بردن بلغم استیگر حمام از بید ي فائده

انَ یکْثرُ دخُولَ الْحمامِ و إِتْیفاً و یومٍ جوارِشْناً حرِّیأْکُلْ کُلَّ یبِالْبلْغَمِ فَلْ  ذْهبی  أَراد أَنْ  و منْ

ف ودالْقُع و اءیالنِّس  سِ ویالشَّم فَإِنَّه ارِدکُلَّ ب نَّبیتَجیذ و لْغَمالْب رِقُهیب[6] ح  

خواهد بلغم را از بدن خود بر طرف کند و کم کند پس هر روز جوارش تند  یکه م یو کس

 يد و از هر سردیبا زنان و نشستن در نور خورش یاد وارد حمام بشود و همخوابیبخورد و ز

  .سوزاند یبرد و م یرا بلغم را میز کند زیپره

  :ت آمده استیدر روا. برطرف کردن بلغم سخت است

مخَص فَإِنَّه لْغَما الْبأَم ل  ودنْ آخَر جم بٍ انْفَتَحاننْ جم تَهدد[7]ٌ إِنْ س  

  .دیآ یگر میاز جانب د یآن را سد کن يمجادله کننده است اگر جلو یبلغم دشمن یعنی

  .درمان بلغم حمام است. شود یبر طرف نم یبه راحت یعنی
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  .دهد یل میتشکره یشتر آن را انواع زیاست که ب یبیک جور ترکی »جوارش»

  ؟چه مقدار حمام مطلوب است

ان است و حداکثر فاصله یک روز در مین آن یه کرده اند و بهتریاد رفتن را توصیات زیروا

ک روز در یضه آمده است که حمام رفتن یات مستفیدر روا. ک هفته استین دو حمام یب

  .ان باشدیم

 اً فَإِنَّهبغ اممإِلَیالْزَمِ الْح ودکیعملَح [8] ک  

  .گرداند یرا گوشت بدنت را بر میان حمام برو زیک روز در می یعنی

  .د حمام رفته شودیان بایک روز در مید یفرما یم، ز استییاسالم چقدر پاك و تم

همان قدره آدرنال است که به آن غدد  یقلوه پ. کند یرا آب م یهر روز حمام رفتن قلوه پ

که ترشح  ییها مین غدد کم شود و آنزیاگر ا. ت بدن استیند که باعث تقویگو یم يویفوق کل

  .دیآ یرون نمیانسان ب يصدا یکند کم شود حت یم

 يروید نیفرما یم که میدار یاتیروا. الغر شدن انسان است ،گر هر روز حمام رفتنیخطر د

کند  ید مین تولیبه نام آدرنال ياست که مواد يا قت غدهیدر حق ین پیا. است یبدن از قلوه پ

  .کند یاد میرا ز یر گاو و شحم گاو قلوه پیمثال ش. ت کننده بدن استیکه تقو

 یسالمت ين است که برایا يکه به معنانام برده شده است  »باتیط« از شحم گاو به عنوان

  .است يماریبد همان ب یکند و چرب یبد را خارج م یشحم گاو چرب. د استیبدن مف

  .م خواندیات آن را خواهید حمام نباشد و رواید صدق کند و غسل تنها شایحمام رفتن با
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  :آمده است یتیدر روا

اممی  الْحمو   لَا یو میومرُ اللَّحکْث ف انُهمإِد مٍ یکُلِّ  یویوالْکُلْیذ مشَح [9] نیتَیب  

را آب  یقلوه پکند و هر روز به حمام رفتن  یاد میگوشت را ز، انیک روز در میحمام 

  .کند یم

  :گر آمده استیت دیدر روا

رِضْتتَّى  مح  بذَه  ملَى الرِّضَا ص فَقَالَ أَ  یلَحع خَلْتأَنْ یفَد رُّكإِلَیس ودیع قُلْت کملَح ک

 اً فَإِنَّهبغ امملَى قَالَ الْزَمِ الْحإِلَیب ودإِیع و کملَح یکأَنْ تُد اك انَهمفَإِنَّ إِد نَهورِثُ یم

  [10] السل

ا یشدم فرمود آ) ع( که گوشت بدنم آب شد داخل بر امام رضایض شدم تا جائیمر یعنی

را یان حمام برو زیک روز در میعرض کردم بله فرمود ي؟ که دوباره چاق شو يدار دوست

  .شود یرا موجب سل میگردد و هر روز حمام نرو ز یگوشت بدنت بر م

دا الغر یرا انسان را شدیسل گفته اند ز، سل يماریبه ب. د استیشد يالغر يسل به معنا

  .کند یم

  .ها است ت درمان آنین روایا شوند یالغر م يماریکه بر اثر ب يافراد

ن موضوع امروزه درمان یا. الغر شده است يماریاست که بر اثر ب یت انسانین روایموضوع ا

 و »یسروفید« که مبتال به يافراد يان برایک روز در میست که حمام رفتن ید نیبع. ندارد

  .د باشدیمفرود  یل میها تحل هستند و عضالت آن »نوشون« و »یوپاتیم« و »ینوروپات«
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  :دیفرما یم میدار يگریت دیروا

رَ یضْمرَ و کَانَ کَثیوماً و منْ أَراد أَنْ یغب یوماً و یدخُلِ الْحمام یلَحماً فَلْ  حملَی  منْ أَراد أَنْ

  [11] ومیدخُلِ الْحمام کُلَّ یاللَّحمِ فَلْ

خواهد الغر  یکه م یان حمام برود و کسیک روز در میخواهد چاق بشود  یکه م یکس یعنی

  .اد است هر روز به حمام برودیبشود و گوشت بدن او ز

ف و الغر یرا انسان را ضعیز. هر روز حمام رفتن استات دال بر ضرر داشتن ین روایبنابرا

  .چاق استثناء شده اند يها انسان یکند ول یم

حمام باعث  يرا گرمایز يم آرییاگر بگو؟ هم هست ین استثناء باعث آب شدن قلوه پیا ایآ

دن یها از رس بدن آن یاد بودن چربیچاق به جهت ز يها انسان یاست ول یآب شدن قلوه پ

  .شود یم يریجلوگ یقلوه پگرما به 

 یم ولین مطلب نداریبر ا یلیدل؟ شود یم یا کم شدن قلوه پیاد یان باعث زیک روز در می

ان یک روز در میت نگفته است که یروا. شود یف و ناتوان میاگر کم بشود انسان ضع یقلوه پ

اد یز یرا اگر قلوه پیکند ز یرا کم م یبلکه احتمال دارد قلوه پ. کند یاد میرا ز یرفتن قلوه پ

  .شود یشود و انسان الغر م یت انسان میشود باعث تحرك و فعال

 يامروز يها حمام؟ شود یم يامروز يها شامل حمام، ا عوارض هر روز رفتن به حمامیآ

 یها صادق باشد ول رسد حمام بر آن ید میات را ندارد و بعیمذکور در روا يها شرائط حمام

  .ها هم هر روز نرود مامن حیاط به همیاحت يبرا
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سه و یکامل که ک يست بلکه شستو شویمختصر و غسل کردن ن يمراد از حمام شستو شو

  .دن و تظافت کامل باشد حمام استیف کشیل

  جوارش يدارو

کتر به یم از همه نزدیخوان یرا که م یبین ترکیا یدارد ول یمختلف يها بیجوارش ترک يدارو

زبان  يد روین دارو بر طرف کردن لکنت زبان است که بایاز فوائد ا یک. یات استیروا

  .بپاشند

  جوارش يب دارویترک

  .)است یکوه رهیز همان اهیس رهیز. دارد وجود اهیس و سبز رهیز( مثقال مین –اه یره سیز •

 تیخاص و عطر در اهیس رهیز با و است کرمان شهر يبرا( مثقال مین – یره کرمانیز •

  .)وارد شده است یره کرمانیات با لفظ زیروا در. است متفاوت

 میدار قرنفل قرفه و است يا لوله نیدارچ که میدار نیدارچ قره( مثقال مین –پوست قرفه  •

 قرفه یعرب يکشورها در يا لوله نیدارچ. است ابی کم که است خکیم درخت پوست که

  )شود یم گفته

و در  ینمک نفت، اهینمک س، دارد یلفمخت یاسام يهند نمک( مثقال مین – ينمک هند •

  .)شود یخود هندوستان به آن کاال نمک گفته م

  عدد صد –دارفلفل  •

  عدد ستیدو –فلفل  •
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  .است صدم پنج و ستیب و گرم سه درهم هر که درهم ستیب –شکر سرخ  •

بر طرف کردن بلغم  يلکنت زبان و برا يزند برایزبان بر ياب شوند و به شکل گَرد رویآس

  .صبح ناشتا خورده بشود يمربا خورک قاشق ی

  
  . 50ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 125ص، 1جی، برق، المحاسن [2]

  . 19هیآ، لقمان [3]

  . 375ص، 1جي، نور، مستدرك [4]

  . 346ص، امام رضا ع، فقه الرضا [5]

  . 41ص، امام رضا ع، طب الرضا [6]

  . 78ص، 1ج، خ صدوقیش، ر الرضاون اخبایع [7]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 496ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 499ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]
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  )چشم سرطان و دیمروار آب، ناخنک درمان( انغوزه و عسل قطره –ادامه بحث حمام  166

. ک عنوان حمام رفتن است. یدو عنوان وجود دارد، راجع به شستن بدنی، در بهداشت اسالم

هاي  شستن. دیشو یمها  نیف و امثال ایشود و بدن را با صابون و ل یانسان وارد حمام م

  .ع و مختصر هم به نام غسل وجود داردیسر

ن دو حمام یک هفته فاصله بیشتر از یت بیان باشد و در نهایک روز در مید یحمام اول با

  .ده نشده استیشن یزگیپاک يدات روین تاکیا یچ فرهنگیدر ه. فتدین

  غسل

ن بحث قبال گذشت و وارد یا. واجب شده است يگر غسل است که در مواردیعنوان د

  .میشو یالت آن نمیتفص

ض در بانوان واجب یض بعد از قطع شدن حیو غسل حا دخول یغسل جنابت بعد از جنابت 

  .است

ک مرتبه شستن واجب ی يکه خون از پنبه نگذرد روز یز در صورتیخانم مستحاضه ن يبرا

  .د غسل انجام بدهدیسه مرتبه با ياست و اگر خون از پنبه بگذرد حداقل روز

ک مرتبه حمام برود و یشتر از یب يتواند روز ین حکم استفاده بشود که انسان مید از ایشا

دارد اگر چه  يادیزن مستحاضه منفعت ز ين است که برایا، قن آنیندارد و قدر مت يضرر

  .او ضرر هم داشته باشد يد برایشا

  .ن اغسال به عنوان درمان آن استیشده است و ا یمعرف يماریک بیاستحاضه به عنوان 
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ن استفاده یا؟ چند مرتبه حمام رود يروزتواند  یشود که انسان م یضه استفاده مین فریا از ایآ

  .شود یف میهر روز حمام برود ضع ید اگر کسیفرما یات میرا رواید است زیبع

  .ن مرتبه حمام برودیتواند در روز چند ین است که فقط زن مستحاضه میات این روایجمع ب

حمام رفتن مفصل  یندارد ول ین که غسل متعدد مشکلیجمع است و آن ا يبرا يگریوجه د

  .د صالح نباشدیشا

. د انجام بشودیبه نام نفاس است که بعد از قطع شدن خونِ بعد والدت فرزند با يگریغسل د

  .ت استیگر غسل مس میغسل د

هاي  مانند غسل. ات ذکر شده استیوجود دارد که مستحب است و در روا يگریاغسال د

هاي  ن غسلیهمچن. ان استیب در مک شیکه  »افراد«هاي  ماه مبارك رمضان و غسل

  .ارت و غسل ورود به حرمیز

  .اد استیدر مجموع تعداد اغسال مستحب ز

ست و اتاق گرم یاگر حمام گرم ن. خته نشودیبدن ر يم که در حمام آب سرد رویت داریروا

ر یم که حضرت امیت داریروا. ندارد یمشکل ندارد و غسل با آب سرد مشکل، ستیصادق ن

ن غسل با آب ینشاط در نماز شب بنابرا يکردند برا یرودخانه فرات غسل مهر شب در 

  .ندارد یسرد مانع

  ؟به حمام برود یانسان در چه حال

  از حمام کردن با شکم پر ینه
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ات استفاده یح روایاز صر. ز بشودید پرهیاست که با يحمام رفتن با شکم پر خط قرمز

  :ت آمده استیدر روا. است یکشود که حمام رفتن با شکم پر کار خطرنا یم

و دخُولُ الْحمامِ علَى الْبِطْنَۀِ و نکَاح   د الْغَابِیو ربما قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَد  الْبدنَ  هدمنَیثَلَاثَۀٌ 

  [1]الْعجائز

کشند گوشت خشک کهنه و وارد  یکنند و بلکه انسان را م یز بدن را خراب میسه چ یعنی

  ها رزنیمفرط و همبستر شدن با پ يریشدن در حمام در حال س

  .کردند یرا خشک مها  خچال نبوده و گوشتیم یقد

  .شود یسبب الغر شدن بدن و ضعف بدن م يهدم به معنای

. رد امکان آن وجود داردینکه انسان بمیست و این یبدن مضر است شک ين که سه مورد برایا

بوده اند که با شکم پر حمام  يافراد. کشته شدن اتفاق افتاده است یبعض يشود برا یگفته م

  .رفته اند و مرده اند

  .مفرط قبل از حمام رفتن مضر است يریندارد و س یغذا خوردن بعد از حمام مشکل

  :دیفرما یم يگریت دیروا

  [2] و لَا تَدخُلْه و أَنْت ممتَلئٌ منَ الطَّعام

  ی.که از غذا پر هستیوارد حمام نشو در حال یعنی

  .را معنا کرده است »بطنه« تین روایا
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  .دا گرم استیباشد که شد يبازارهاي  گرم و حمامهاي  حمام ين مشکالت براید ایشا

ن حاالت یدر اها  ن حمامید ضرر ایشا؟ هم کشنده استها  خانهمعمول در هاي  ا حمامیآ

  .ندارد يم اصال ضررییم بگویتوان ینم یکمتر باشد ول

را با یز. شود نعمت است یض از زنان خارج میکه با ح یخون. ائسه استیمراد از عجائز زن 

  .کند یرا از رحم خارج مها  یفیروس و قارچ و کثیض ویح

گر یبدن همدهاي  کروبین مشکالت را نداشته باشد چون به میر اد زن و شوهیالبته شا

ات آمده است که یرا در روایشود ز ین معنا استفاده میات هم ایاز روا. عادت کرده اند

گر به تو یشهر دهاي  کروبیم یزنند ول ینم يادیب زیشهر خودت به تو آسهاي  کروبیم

  .رسانند یم يادیب زیآس

ت است و صرف یاستنباط از روا، میبا زن عجوز گفت يکراهت همبستر يکه برا ین علتیا

  .ات استیاشعار از روا

  یناشتا رفتن با شکم خال

. شده است ین حال نهیدر ع یناشتا حمام رفتن خطرات حمام رفتن با شکم پر را ندارد ول

  .دو لقمه غذا بخورد یکیبه اندازه  يزین است که انسان قبل از حمام رفتن چیصالح ا

  :ت آمده استیدر روا

  [3] طْفَأُ بِه عنْک وهج الْمعدةِ و هو أَقْوى للْبدنیء  یجوفک شَ یإِلَّا و ف  الْحمام  لَا تَدخُلِ
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کند  یمعده را خاموش م یاز غذا باشد گرم يزینکه در درونت چیوارد حمام نشو مگر ا یعنی

  .کننده تر است يبدن قو يو برا

  .داخل حمام انجام شود يآن کارها يرویاست که بتواند با ن يزیازمند چیدر حمام بدن ن

  :گر آمده استیت دیدر روا

قُولُونَ إِنَّه علَى یئاً فَأَکَلَه قَالَ قُلْت لَه إِنَّ النَّاس عنْدنَا یشَ  أَنَّه کَانَ إِذَا أَراد دخُولَ الْحمامِ تَنَاولَ

  [4] لْجوفسکِّنُ حرَارةَ ایطْفئُ الْمرَارةَ و یء قَبلَه  یؤْکَلُ شَیکُونُ قَالَ لَا بلْ یقِ أَجود ما یالرِّ

شان عرض یکرد به ا یل میم يزیخواست داخل حمام بشود چ یم) ع( هرگاه امام صادق یعنی

که قبل از حمام  يزین است فرمود نه بلکه چیبهتر ند حمام در حال ناشتایگو یکردن مردم م

را ساکن ) د معدهیاس( درون یکند و گرم یشود صفراء و سوداء را خاموش م یخورده م

  .کند یم

. شود یدن هم سوخت نمیعرض کردم اگر دو شکالت خورده شود با دو ساعت دو يروز

  :استت آمده یدر روا. م اضافه استیکن یکه مصرف م ییشتر غذاهایب

  [5] صلْبه  قمنَیمات یحسب ابنَ آدم لُقَ

  .است یآدم چند لقمه که کمر او را راست کند کاف یبن يبرا یعنی

  .شود یگر میدهاي  يماریت و انواع بیشتر شود سبب مسمومیبن مقدار یغذا از ا

  .ر کرده اندیات بطنه را به شکم پر تفسیروا یول. مفرط است يریس يدر لغت به معنا »بطنه»

  :دیفرما یگر میت دیروا
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  [6]ئایقِ لَا تَدخُلُوه حتَّى تَطْعموا شَیالرِّ  علَى  الْحمام  لَا تَدخُلِ

  .دیبخور يزینکه چیناشتا به حمام نرو تا ا یعنی

بلکه به طور مطلق . کند یدر صبح و بعد از ظهر فرق نم ییناشتا. ناشتا رفتن ممنوع است

  .به حمام رفت ید با معده خالینبا

ن است که ین حال ایبهتر. حمام رفتن است ین دو خط قرمز است و آن شکم پر و خالیبنابرا

  .نرسد يریبخورد اما به حد س يزیانسان چ

  .شامل غسل کردن نباشد، حمام کردن يبودن شکم برا ین مشکالت پر و خالید ایشا

  با حمام يو الغر یارتباط چاق

ا صفراء و سوداء را برطرف کند در یخواهد بلغم را برطرف کند ناشتا حمام برود  یکه م یکس

خواهد  یکه م یکس. که چاق هست خوب است ناشتا حمام برود یکس. برود يریحال س

  .چاق بشود بعد از غذا به حمام برود

ست که ن ایگر ایک احتمال د. یک تکه نان خوردن نداشته باشدیبا  ید ناشتا رفتن منافاتیشا

. باشد یدرمان بلغم باشد که درمان به همراه عوارض م يست مگر برایناشتا رفتن خوب ن

شود  ین رفتن بلغم میشود و موجب از ب ید ناشتا رفتن به حمام سبب گرم شدن درون میشا

  .کند ین بدن را الغر میو همچن

د ناشتا رفتن یفرما یمت یروا. ن ناشتا رفتن و الغر شدن وجود داشته باشدیباي  د مالزمهیشا

 ین رفتن بلغم و چاقیرا باعث از بینداشته باشد ز یبید عین شایا. کند یاد میبدن را ز یگرم

  .شود یم
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بعد از غذا خوردن به  ید اگر کسیفرما یت میرا روایز وجود دارد زین مطلب نیبرعکس ا

  .شود ین رفتن صفراء و سوداء میحمام برود باعث از ب

د بلغم او یل مره است که بایالغر باشد به دل یاگر کس. دهد یرا به ما نشان م ک راهین یبنابرا

د فرد چاق را گرم و داغ یبا. د صفراء او غالب شودیچاق است با یو اگر کس. را غالب کرد

  .ستیسخت غذا خوردن نهاي  میبه رژ يازین. کرد تا الغر بشود

  .برند یرنج م یاز چاق یبعض ینشانه سالمت هست ول یچاق

  :ت آمده استیدر روا

د یو إِنْ دخَلْتَه بعد الْأَکْلِ أَنْقَى الْمرَّةَ و إِنْ أَردت أَنْ تَزِ  الْبلْغَم  قِ أَنْقَىیمنْ دخَلَ الْحمام علَى الرِّ

أَنْ  یف تدإِنْ أَر و کعبلَى شع اممخُلِ الْحفَاد کمیلَحف لَى  ینْقُصع خُلْهفَاد کملَح

  [7] قیالرِّ

کند و اگر بعد از غذا خوردن داخل  یم يکه ناشتا به حمام برود بلغم را پاکساز یکس یعنی

اد شود یگوشت بدنت ز یخواه یکند و اگر م یم يصفراء و سوداء را پاکساز يحمام شو

  .گوشت بدنت کم شود ناشتا وارد حمام شو یو اگر بخواه يریوارد حمام شو بعد از س

که  یدر آنجا آمده است که کس. هم هست که در اول جلد سه آمده است يگریات دیروا

خواهد چاق بشود  یکه الغر است م یبرود و کسخواهد الغر شود ناشتا حمام  یچاق است م

  .بعد از غذا خوردن حمام برود
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 یلیالبته خي. و الغر یچاق يم برایاستفاده کن یطب یات قواعد کلین روایشود از ا یم

ات هر دو را یشود چون روا یانسان الغر م یا با گرمیم که با غلبه بلغم ینکرده ا یبررس

  .دارد

  .است يباعث الغر یو گرم یرد که خشکتوان استفاده ک ید میشا

ک روز در یخواهد چاق بشود  یکه م یخواهد بشود هر روز ناشتا و کس یکه الغر م یکس

  .ان با شکم پر به حمام برودیم

 ياست و صفراء و سوداء باعث الغر یمشخص شده است که بلغم باعث چاق یبه طور کل

د یبا؟ دارند يو الغر یسوداء اثر چاق یصفراء و خشک یبلغم و گرم يحاال سرد. است

  .بشود یبررس

را بدن مرطوب بشود و موجب یم تا خرما با آب بخورند زیکن یه میما به افراد الغر توص

  .بشود یچاق

  حمام رفتن يروزها

ن یا یول. ر و چهارشنبه حمام بروید سه شنبه ناخن بگیفرما یم که میت واحد داریک روای

  .شود حساب کرد یآن نم يست و رویت متعدد نیروا

م یدا کنیرا پ يگریم روز دین روز است و اگر بخواهیحمام رفتن در روز جمعه مناسب تر

  .م چهارشنبه استیبنابر آنچه گفت

  .کرده باشند یحمام رفتن نه يرا برا يات روزیده ام که روایند
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  .است یجمعه واجب طب

  .باشد یا هر دو میا بلغم است و یا دم و یشود که  یاد باعث رطوبت بدن میخوردن آب ز

  قطره عسل و انغوزه

  .د و سرطان چشم استیناخنک در چشم و آب مروار ين دارو برایا

حالت گوشت هم ندارد و شفاف است و . ک گوشت اضافه داخل چشم استیناخنک 

  .است یاهیا سی يدیمانند تاول در قسمت سف یمختصر ورم

کنند  یسوزاند سع یم یلیکند و چون خ یع عمل میسر یلیناخنک چشم خ يسرمه نشادر برا

  .ک بار بمالندی یناخنک ماه يفقط رو

  .ک ساعت سرمه را بشورد و بعد از آن سرمه اثمد بکشدیبعد از 

  ب قطره عسل و انغوزهیترک

است که اي  از عسل خوب و انغوزهاي  ناخنک وجود دارد و آن قطره يبرا يگرید يدارو

  .خوب باشد

 که قطره. اب شود و با عسل مخلوط شودیآس. نباشد و صاف و شفاف باشد یانغونزه خاک

ها  اندازه. د دو برابر دارو باشدین است که عسل بایا یقانون کل. نام دارد »عسل و انغوزه»

  .است یوزن

  .ا سرطان دارند استفاده کنندید دارند و یا آب مرواریکه ناخنک دارند  يافراد
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هم  یلیا دو ساله که مبتال به سرطان چشم هستند و خیساله  کیآورند که  یمهایی  بچه

ه کرده اند و به چشم دوم او زده بود که با یچشم او را تخلاي  ک بچه. یاست یمنظره دردناک

  .ن قطره درمان شدیهم

د یبا یکند ول یقرمز م یلیسوزناك است و چشم را خ یلین قطره خید توجه داشت که ایبا

  .تحمل کنند

 »رهیذر». ات آمده استیقطره هم در روا ید ولید سرمه بکشیفرما یات میموارد رواشتر یب

  .مخصوص چشم زخم است »نیشفاء الع«. گرد یعنیم یهم دار

  
  . 314ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 84صی، ابن فهد حلی، عده الداع [5]

  . 77ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [6]

  . 66ص، اتیابن سابور الز، طب االئمه [7]

  )مرتبط با حمام يکارها( ادامه بحث حمام 167

. میحمام را خواند ي هندسه. است یو حمام اسالم یاسالمبحث حمام و حمام رفتن به سبک 

  .شود یم که داخل حمام انجام میپرداز یم ییامروز به کارها

  لخت شدن در حمام
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  ؟است یت واجب طبیا ستر عور؟ یتواند در حمام کامال لخت باشد یا انسان میآ

که اگر در حمام  ز آمده استین یفقه ي هیکه از ناحیاست در حال یه پزشکیبحث ما از ناح

  .کشف عورت حرام است، باشد يگریفرد دی، عموم

که در یدهند در حال یت نمیاهم یعمومهاي  ستر عورت در حمام ي به مسئله یامروزه برخ

  :ات آمده استیروا

  [1] ملْعون  هیالنَّاظرَ و الْمنْظُور إِلَ

شود هر دو ملعون  یکه به عورت او نگاه م یکند و کس يگریکه نگاه به عورت د یکس یعنی

  .هستند

بدون  ین است که اگر شخصیاست ا یطب ي آنچه مهم است و محل بحث است و مسئله

  ؟تواند کامال لخت شود یا میآ، باشد) همسر( خود ي لهیا با حلی يگریحضور د

ات آمده است که اگر جن انسان یدر روا. شود یب جن میکامال لخت شدن سبب ابتال به آس

ب ین معنا است که جن به انسان آسیطمع کردن به ا. کند یدر او طمع م، ندین حالت ببیرا به ا

  .رساند یم

 یکند و ارتباط جنس یم یجن طمع جنسن است که یگر طمع کردن جن در انسان اید يمعنا

  .شود ین جن و انس بر قرار میب

  .ند مربوط به کامل لخت شدن انسان استیب یجن م ي هیکه انسان از ناح یبین آسیشتریب
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شب لخت ، خواهند ازدواج کند یکه با جن م يافراد، دیآ ین معنا به دست میات ایاز روا

  .بخوابد

را در کنار بدن خود را احساس  یو وجود بدن یبدن يگرما، شب لخت بخوابد یاگر کس

  .کند یم

نفس  يشود که برا یم یه بهداشتیتوصها  را به آنیع است زیدن در اروپا شایلخت خواب

 ي خوابند که هر دو نقطه یتنها مها  یینکه اروپایعالوه بر ا. دیلخت بخوابها  شب، دن بدنیکش

  .شود یب زدن جن میرا سبب آسیاست ز یضعف

حالت ها  آن يآورده اند که براها  یسیمانند انگلها  یمن از خارج يبرا يادیز يموارد

  .شده است يب خوردن جدیازدواج با جن به وجود آمده است و باعث آس

  .با جن وجود دارد یارتباط جنس یق نکرده ام ولینه ازدواج با اجنه تحقیبنده در زم

شود و آب  یهمبستر مها  و گفته اند که جن با آن خانم به بنده مراجعه کرده اندها  د دهیشا

ند یگو یشود و م یده اند که از خانم خارج میجن را هم بعد از اتمام همبستر شدن د یمن

  .رنگ است ینوعا آب

  .دهد یرخ م ین اتفاقین مطلب را عرض کردم که همچیاد نقل کرده اند ایچون ز

  :مینیب یرا نمها  ما آن یولند یتواند ما را بب یاست که ماي  جن به گونه

﴿ ی إِنَّهراکُم وه یقَب ونْ لُهم م ال ثُیحنَه[2]﴾ تَرَو  

  .دینیب نند از آنجا که شما آنان را نمىیب شما را مى) جن( اش لهیطان و قبید شیترد بى یعنی
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که  یشخص یبه کار ما ندارند ول ينند و کاریب یا ما را نمیجن مشغول کار خود است و گو

  .دیآ یجن به وجود مهاي  بیکنند و آس یشود در او طمع م یکامال لخت م

  .ع شده استیه جن شایاز ناحهاي  بیامروزه مشکالت و آس

  ؟تواند لخت شود یانسان م يامروزهاي  حمام مانند یکوچک يا در جایآ

  .ندارد يرادیاهایی  ن مکانیشود لخت شدن در چن یات استفاده میاز روا

ن را یشود تا عورت یمجبور مهایی  ن در حالتیت الخالء و همچنیمانند بهایی  انسان در مکان

  .ظاهر کند

، ت الخالءیخلوت باشد و انسان به طور معمول در آن مکان حضور ندارد مانند ب یاگر مکان

جن ، اگر انسان در خانه لخت باشد یول. توان گفت که جن هم در آن جا حضور ندارد یم

  .ندیب یم

  .ردیگ یرا مها  آن ين جهت که درب بسته جلویهم مثل ما هستند از اها  جن

  :ت آمده استیدر روا

قْ بفَإِنَّ الشَّأَغْل کیطَانَ لَا یابابا  فْتَح[3]ب  

  .کند یرا باز نم یچ دربیطان هیرا شیدرب خانه را ببند ز یعنی

طان کمتر حضور دارد بر عکس یش، که سقف آن جا کوتاه باشدهایی  القاعده در مکان یعل

  .سقف بلند است يکه داراهایی  مکان
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آمده است  یتیدر روا. تواند وارد درون انسان شود یشود که جن م یات استفاده میاز روا

  :که جن درون او بود فرمود یحضرت رسول به کس

اخْرُج مِ اللَّهبِس  ثُیح  س[4] اللَّه  ولُأَنَا ر  

  .را من رسول خدا هستمیز) جن يا( به نام خداوند متعال خارج شو یعنی

  :ت آمده استیدر روا

  [5]ه فَاستَترُوایطَانُ فَطَمع فیه الشَّینَظَرَ إِلَ  أَحدکُم  إِذَا تَعرَّى

کند پس  ید پس در او طمع مکن یطان به او نگاه میاز شما لخت شود ش یکیکه  یهنگام یعنی

  .دیبپوشان

  .ز از جن بوده استیطان نیرا شیطان است زیجن و ش، طانیعرض کردم که مراد از ش

ن باره جاهل محض هستند یندارد و در ااي  دهیچ ایدر مسئله طمع کردن جن ه يطب امروز

  .توانند انجام بدهند ینم يچ کاریب جن هین در مورد آسیبنابرا

دادند و بعد از  یرا به جن ارتباط م يمعتقد به جن بوده اند و هر کار یلیاروپا خ يک روزی

منکر وجود جن ، جهان سوم يکشورهاها  منکر وجود جن شدند و به تبع آنی، انقالب صنعت

طان یکه به ش يطان شده اند به طوریدا معتقد به جن و شیاالن دوباره غرب شد یشدند ول

  .رده اندرو آو یو جن پرست یپرست
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ن یندارند و ا يماریا ارتباط جن با بیجهان سوم هنوز اعتقاد به وجود جن  يکشورها یول

ح یتصر يماریات ما به وجود جن و ارتباط جن با بیکه روایکنند در حال یمسئله را مسخره م

  .دارند

  .است ییمربوط به لخت شدن در تنها یو جن زدگ یو روان یروحهاي  يماریاز ب یلیخ

که  يمشغول کار خود هستند طورها  عرض کردم که آن یند ولیب یشه انسان را میطان همیش

شود که اگر  یمعلوم م. کند یاگر انسان لخت بشود در او طمع م یا انسان وجود ندارد ولیگو

  .ندارند يانسان لخت نباشد به او کار

ت هر دو یکه روا است یا طمع کردن جنس، یب زدن استیآس يا به معنایطان یطمع کردن ش

  .شود یرا شامل م

  .مناسب با مسئله لخت شدن است یرا طمع جنسیمراد است ز یشتر طمع جنسیالبته ب

گفتن از خانه خارج  »بسم اهللا« د است که بایهستند و بعها  ن خانهین و اجنه ساکنیاطیش

در  یطانیچ شیشود و ه یا قرآن خوانده مینماز اي  ن طور باشد که در هر خانهیاگر ا. بشوند

  .خانه وجود نخواهد داشت

طان و جن محافظت یروس و شیکروب و وین گونه گفت که آنچه ما را در مقابل میتوان ا یم

  .است »بسم اهللا« اد خداوند ویکند ذکر و  یم

  .کنند یگر ازدواج میکدین و اجنه زن و مرد دارند و با یاطیش

در مورد مطلق  یکند ول ید مثل میتول ن مسئله هست که بدون ازدواجیطان ایدر خصوص ش

  .ازدواج وجود دارد ي جن مسئله
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ن است که با لنگ یگر ایقانون د. د لخت شدیچ گاه نبایم که هیدار یک قانون کلین یبنابرا

  :د وارد در حمام شدیبا

  [6]بِمئْزَردخُلِ الْحمام إِلَّا یومِ الْآخرِ فَلَا یو الْ  بِاللَّه  ؤْمنُی  کانَ  منْ

به  ینکه لنگیمان دارد داخل در حمام نشود مگر ایکه به خداوند و روز آخرت ا یکس یعنی

  .خود داشته باشد

هاي  ست که مراد حمامید نیبع؟ ت شودید رعایبا یکوچک خانگهاي  حمامن قانون در یا ایآ

  .نبوده است یخانگهاي  را در گذشته حمامیمراد باشد ز یعموم

رِ مئْزَرٍ ملْعونٌ النَّاظرُ و یرِ مئْزَرٍ فَإِنَّ منْ دخَلَ الْحمام بِغَیبِغَ  الْحمامِ  و دخُولَ  اكیإِ یا علی

  [7] هیالْمنْظُور إِلَ

که بدون لنگ  یرا کسیز ينکه بدون لنگ وارد حمام شویبر حذر باش از ا یعلاي  یعنی

  .مشاهده شده ملعون است ننده و همیوارد حمام بشود هم ب

ت و یسبب عموم، شود یحکم ذکر م يکه برا یعلت یعن(ی »العله تعمم و تخصص»

در حمام وجود نداشته اي  نندهیجه گرفت اگر بیتوان نت ین میبنابرا) شود یت حکم میخصوص

  .ندارد یبدون لنگ وارد شدن به حمام وارد شدن مانع، باشد

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [8] رَاه أَحد قَالَ لَا بأْس بِهیثُ لَا یرِ إِزارٍ حیبِغَ  غْتَسلُیو سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ 

  .ندارد یفرمود اشکال) ع( د امامیشو یرا بدون لنگ م که خود يسوال شد از مرد یعنی
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  .دیشو یاست که شخص خود را م یست بلکه سوال از زمانیت بحث حمام نین روایدر ا

شود از  یم یقن است ولیباشد که قدر مت یت مربوط به حکم شرعین روایاحتمال دارد ا

  .را استفاده کرد یو حکم طب یت در حکم شرعیاطالق آن عموم

  دعاء هنگام در آوردن لباس

  :ت آمده استیدر روا

فَقُلْ ف اممالْح خَلْتیإِذَا د الَّذ قْتيالْو ف یتَنْزِعث یهکنِّ -ابع انْزِع میاللَّه تْنثَب قَۀَ النِّفَاقِ ویرِب  

  [9] مانیالْإِ  علَى

 یبگو اللَّهم انْزِع عنِّ يت را درآوریلباس ها یو خواست يکه داخل حمام شد یهنگام یعنی

تْنثَب قَۀَ النِّفَاقِ ولَى  یرِبانیالْإِ  عم.  

  .ردیگ یاست مانند حلقه که گردن را م يزیربقه چ

  د در حمام انجام شودیکه با ییکارها

  .وارد شده است يادیز يدعاها، حمامهاي  در مراحل متعدد و اتاق

  :گر آمده استیت دیدر روا

بِخَمسِ   الْحمامِ  ک فَابدأْ عنْد دخُولِیؤْذیرأْسک ما  یو أَنْ لَا تَجِد ف  الْحمامِ  و إِذَا أَردت دخُولَ

لَ خَمسۀَ یقَۀِ و قیو الشَّق  حسوات ماء حار [حاراً] فَإِنَّک تَسلَم بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى منْ وجعِ الرَّأْس

  [10] أَکُف ماء حار تَصبها علَى رأْسک عنْد دخُولِ الْحمام
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قبل از دخول به  يت در سر نشویو مبتال به اذ يوارد حمام شو یکه خواست یهنگام یعنی

  .ماند یه سالم خواهقیرا از درد سر و در شقیحمام پنج جرعه آب ولزم بخور ز

. اد گرم استیز یلیکرده است و خ یمعرف) ع( است که امام رضا یحمام، مراد از حمام

  .د چند جرعه آب گرم بنوشدینگونه هستند و انسان بایهم گاها ا یعمومهاي  حمام

د یاز سر درد با يریجلوگ يشود و برا یشود مبتال به سر درد م یگرم م يکه وارد فضا یکس

  .جرعه آب بخوردپنج 

و مبتال به سر ) درد در نصف سر( قهین باشد که شخص مبتال به درد شقیاحتمال دارد مراد ا

  .د قبل از دخول به حمام چند جرعه آب گرم بنوشدیدرمان با يبرا، درد

ن است که قبل از حمام چند جرعه آب یقه و سر درد ایسفارش ما به افراد مبتال به درد شق

  .گرم بخورد

ر از آب حمام است که داخل حمام خورده یشود غ یده میآب گرم که قبل از حمام نوش نیا

  .م خواندیت آب داخل حمام را خواهیروا. شود یم

 يبدن ضرر يختن رویر حمام آب سرد ریدر غ یختن ضرر دارد ولیدر اتاق گرم آب سرد ر

  .کرده است یهر صبح در رود فرات غسل م) ع( ریرا حضرت امیندارد ز

  دعاء در هنگام وارد شدن به اتاق اول حمام

  [11] ذُ بِک منْ أَذَاهیو أَستَع یأَعوذُ بِک منْ شَرِّ نَفْس یاللَّهم إِنِّ

  .برم یت حمام به تو پناه میخداوندا از شر خودم و اذ یعنی
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که انسان در حمام انجام  یتیدش و فعالیشد يتواند به خاطر گرما یشود حمام م یمعلوم م

به خصوص اتاق سرد و خشک آن که ممکن است سبب . ب برساندیبه انسان آس، دهد یم

  .بشود يماریو ب یسرما خوردگ

  .کند يه سازیچهارگانه حمام شبهاي  را به اتاقتواند حمام خانه  یانسان م

  دعاء هنگام وارد شدن به اتاق دوم حمام

الْب خَلْتإِذَا د یوالثَّان نِّ  فَقُل یتع بأَذْه میاللَّه دسرْ جطَه و سالنِّج سقَلْبِ يالرِّج خُذْ  -یو و

املَى هع هضَع و ارالْح اءنَ الْملَملَى رِجع نْهم بص و کۀً یترْعج نْهم لَعکَنَ أَنْ تَبإِنْ أَم و ک

 لْ فَإِنَّهینَقِّیفَافْع ثْ فالْب ثَانَۀَ ویالْم یالْبالثَّان ۀ یتاع[12]س  

الرِّجس النِّجس و طَهرْ  یبگو اللَّهم أَذْهب عنِّ يکه وارد خانه دومِ حمام شد یهنگام یعنی

دسقَلْبِ يج ز و اگر ممکن بود از آن آب یپاها بر يز و رویسر خود بر يو آب گرم رو یو

  .شود یمثانه م یو سالمت یزگیرا سبب پاکیگرم حمام بنوش ز

اتاق دوم سرد و مرطوب است و مقدمه رفتن به اتاق سوم است که گرم و مرطوب است به 

  .ز و اگر ممکن بود از آن بنوشیسر و پاها بر يد آب گرم را رویفرما ین جهت میهم

ک یهر کدام درمان ، وارد شده است که اگر مراعات بشوند یک سفارشاتی يدر هر کار

اگر آب گرم در حمام . دارد یمثال خوردن از آب حمام اثر درمان. بدن است قسمت از

  .شود یمثانه م يخورده بشود سبب شستوشو

ن رفتن چرك و خون ین خوردن آب گرم در حمام درمان مثانه است و باعث از بیبنابرا

  .شود یداخل مثانه م
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کبد و درمان کبد  يرا باعث شستوشویمثال افطار مستحب است که با آب ولرم باشد ز

  .زدیسر بر يقه است قبل از حمام رفتن آب گرم رویکه مبتال به درد شق یا کس. یشود یم

ت کند و ین موارد را رعایبتواند ا یاگر کس. گر وارد شده استید يکارها، گریدر موارد د

  .شود یمها  يماریتمام ب يبدون دارو برا ینظام درمان، کند ين موارد را جمع آوریا یکس

  .د آب گرم حمام باشدیآب گرم با

  
  . 87ص، امام رضا ع، فقه الرضا [1]

  . 27هیآ، سوره اعراف [2]

  . 532ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 581ص، 3جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [4]

  . 373ص، 1ج، خ صدوقیش، ب االحکامیتهذ [5]

  . 497ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 13صی، ابن شعبه حران، تحف العقول [7]

  . 84ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [8]

  . 113ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [9]

  . 29ص، امام رضا ع، طب الرضا [10]

  . 113ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [11]

  113ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [12]

  نوره - ) سفارشات در مورد استحمام کردن( ادامه بحث حمام 168
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قبال عرض شد در . ات وارد شده استیراجع به استحمام در رواهایی  سفارش يک سری

  .شود یوارد نم ین باشد کسیقینکه یتوان لخت شد مگر ا ینم یو حمام عمومحمام بازار 

  ر آسمان و داخل رودخانهیلخت نشدن ز

ست یر آسمان لخت شدن خوب نید لخت شدن هنگام استحمام در زیفرما یدر سفارش اول م

  .از آنجا عبور نکند ینباشد و کس یاگر کس یحت

 یرا فرموده اند که هوا هم اهل و ساکنانیشد زممکن است علت آن وجود مالئکه در هوا با

  .ستیدارد همانطور که ادرار از ارتفاع جائز ن

در مورد لخت شدن در آب  یامده است ولیر آسمان نیلخت نشدن ز يبرا یات علتیدر روا

  .از مالئکه دارد یرا آب هم ساکنانیرد زید صورت بگیآمده است نبا

 یعلت آن هم وجود ساکنان. ستیدر آب خوب ن ن است که لخت وارد شدنیسفارش دوم ا

  .شوند یت مینند و اذیب یاز مالئکه است و م

  :ت آمده استیدر روا

تلِ تَحنِ الْغُسى ص عئْزَرٍ  نَهإِلَّا بِم اءم[1]الس  

  .با تو باشد ینکه لنگیفرمود مگر ا یر آسمان نهیاز غسل کردن ز) ص( امبریپ یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [2]نَهى عنْ دخُولِ الْأَنْهارِ إِلَّا بِمئْزَرٍ فَقَالَ إِنَّ للْماء أَهلًا و سکَّانا
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آب اهل و  يرا براینکه با لنگ باشد زیفرمود مگر ا یاز دخول در آب نه) ص( امبریپ یعنی

  .وجود دارد یساکنان

  :گر آمده استیت دیدر روا

نَ خَصلَۀً و نَهاکُم عنْها إِلَى أَنْ قَالَ و کَرِه الْغُسلَ تَحت یتُها الْأُمۀُ أَربعاً و عشْرِیأَ  لَکُم  کَرِه  اللَّه  إِنَ

الْأَنْهارِ عمار و سکَّانٌ منَ  یرِ مئْزَرٍ و کَرِه دخُولَ الْأَنْهارِ إِلَّا بِمئْزَرٍ و قَالَ فیالسماء بِغَ

  [3]الْملَائکَۀِ

 ینهها  شما ناپسند دانست و شما را از آن يست و چهار خصلت را برایهمانا خداوند ب یعنی

ر آسمان بدون لنگ استحمام کند و بدون یه زکه فرمود خداوند کراهت دارد کیکرد تا جائ

  .از مالئکه وجود دارد یساکنانها  لنگ وارد رودخانه شدن و فرمود در رودخانه

  .وار هم داشته باشدین است که حمام سقف نداشته باشد ولو دیمهم ا

  نخوردن آب سرد داخل حمام

را بدن و یست زین یدرستفروشند که کار  یمشاهده کردم که نوشابه م یعمومهاي  در حمام

د و یآ یرون بدن به وجود میسرد درون عدم تعادل داخل و ب یدنیهوا گرم است و با نوش

  .شود یم  یقلب ي رود و چه بسا موجب سکته یبه سمت قلب مها  لخته

  در حمام) آب جو( نخوردن فقاع

م یتحرن یا یآب جو مسلما حرام است ول. خوردن فقاع در حمام سبب فساد معده است

  .است یاست عالوه بر حرمت شرع یطب
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  .است که مست کننده است ییآب جو يفقاع به معنا

  بدن در حمام يختن آب سرد روینر

بد است و  یلیکنند که خ یخشک خود را وارد آب سرد م يامروزه در استخرها بعد از سنا

  .دارد و چه بسا موجب سکته بشود يضرر جد

  :ت آمده استیدر روا

الْماء الْبارِد   کیعلَ  فْسد الْمعدةَ و لَا تَصبنَیفَإِنَّه   الْحمامِ یو شُرْب الْماء الْبارِد و الْفُقَّاعِ فاك یإِ

 نیفَإِنَّهدالْب ف[4] ضْع  

 يشود و رو یرا موجب فساد معده میز زیاز خوردن آب سرد و فقاع در حمام بپره یعنی

  .کند یف میرا بدن را ضعیز زیخود آب سرد نر

  دن در حمامیدراز نکش

رو و قوت یکند که ن ین را ترشح میسبب قدرت و قوت انسان است و هورمون آدرنال یقلوه پ

  .کند یاد میانسان را کم و ز يصدا

  دن در حمامیبه پشت نخواب

  :ت آمده استیدر روا

  [5] نیتَیب شَحم الْکُلْیذیه فَإِنَّه یلَۀِ و لَا تَضْطَجِع فیورِثُ داء الدبیه فَإِنَّه یف  قَفَاك  علَى  لَا تَستَلْقِ
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شود و در حمام  یس میه آپاندیشب يماریرا موجب بیدر حمام به پشت دراز نکش ز یعنی

  .کند یرا آب م یرا قلوه پیدراز نکش ز

فوق  ي غده« ه است که به آنیکه اطراف کل یو چرب یپ. ل استآدرنا ي همان غده یقلوه پ

  .ندیگو یم »يویکل

 یشاداب يند برایگو یم یبرخ یندارد ول یپاها اشکال يختن آب سرد رویموقع خارج شدن ر

  .د استیمفها  يماریب يکل بدن در حمام خوب است و برا يختن آب سرد رویبدن ر

گفت با  یرد و میبود بعد از حمام مفصل دوش آب سرد بگد یم که دکتر بود و مقیداشت یما دائ

  .فوت کرد یآورم و قبل از پنجاه سالگ یبه دست م ین کار سالمتیا

  .شده است یبدن در حمام نه يختن آب سرد رویکال ر

  نشستن سر با گل

ست و باعث خشن شدن صورت و از ین یشستن و کار درست یم سر را با خاك گندم میقد

  .شود یت مین روایز مشمول ایگل سرشور ن. شود یاوت صورت مدست رفتن طر

  :ت آمده استیدر روا

  [6] الْوجه  سمجینِ فَإِنَّه یاك أَنْ تَغْسلَ رأْسک بِالطِّیإِ

  .کند یرا صورت را زشت میز زیاز شستن سر با گل بپره یعنی

کرد  یهر شب در رودخانه غسل م) ع( ریندارد و حضرت ام یشنا کردن در رودخانه اشکال

  .دا کندینماز شب نشاط پ يتا برا
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  دن صورت با لنگینمال

  :ت آمده استیدر روا

  [7] ذْهب بِماء الْوجهیوسطک فَإِنَّه  یف ياك أَنْ تَدلُک رأْسک و وجهک بِالْمئْزَرِ الَّذیو إِ

را طراوت صورت را یز زیبپرهاي  که در وسط بدن بسته یدن سر و صورت با لنگیاز مال یعنی

  .برد ین میاز ب

قبال . ردیدن صورت با پارچه صورت نگیر حمام هم مالیدر غ یسفارش شده است حت

کرد و فرمود به مرور زمان  ینه) ص( امبریشستن تا برق بزند و پ یعروس را با پارچه م

  .کند یاه میصورت را س

  شانه نکردن در حمام

زش مو یر يوبا به معنا. شود یمو و نازك شدن موها م يشانه کردن در حمام سبب وبا

  .زش مو هستند به جهت شانه کردن در حمام استیافراد که مبتال به ر یلید خیشا. است

موها هم به سبب شانه کردن در حمام ، فتندیم یکی یکیهمانطور که مردم به سبب وبا 

  .زندیر یم

  [8]ورِثُ وباء الشَّعریالْحمامِ فَإِنَّه  یاك و التَّمشُّطَ فیإِ

  .شود یزش مو میرا باعث ریز زیاز شانه کردن در حمام بپره یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا
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  [9]الشَّعر  رَقِّقُی

  .کند یشانه کردن مو در حمام موها را نازك م یعنی

  مسواك نزدن در حمام

  .زدیر یپشت سر هم مها  دندان یعنیشود  یدر دندان م يمسواك در حمام سبب وبا

  .است یکیو حمام هم معموال  ییدستشو. شود یانجام م ییامروز در دستشومتاسفانه 

  دن کف پا با سفالینساب

دن کف پا با سفال یآمده است ساب یدر برخ. رسند یبه حد تواتر م یات مختلف است ولیروا

  .شود یم یسیا سبب جذام و پیکند و  یبدن را خراب م

ن یهم ا يامروزهاي  اط از حمامیز باب احتا. اتاق گرم است، عرض کردم که مراد از حمام

  .ت بشودیسفارشات رعا

اگر تابع اطالق . ندیگو یز حمام مین يامروزهاي  سرد و حمامهاي  امروزه عرفا به حمام

  .شود یز مینها  ن حمامیم شامل ایحمام باش یعرف

  .ا سفال حمام ضرر داردید که سفال شام یفرما یم یتیروا

  :ت آمده استیدر روا

بِط کُموسءلُوا رنِیلَا تَغْس   رَ فَإِنَّهصبِالْغَیم بیذْه یرَةِ و[10]اثَۀیورِثُ الد  
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وث شدن یبرد و سبب د ین میرت را از بیرا غید زییسر خود را با گل مصر نشو یعنی

  .شود یم

  .کند یگران را به اهل و محرم خود دعوت مید یعنیاثت ید

  :گر آمده استیث دیدر حد

  [11]الذِّلَّۀ  ورِثُی

  .شود یم يشستن سر با گل مصر سبب خوار یعنی

 يمارین بیندارند و ا یرت خوبیدانند که مردم غ یکه از کشور مصر اطالع دارند م يافراد

  .آورد یم یرتیغ یخاك مصر و گل مصر ب. وع داردیک مقدار شی

  :ت آمده استیدر روا

  [12] مصرُ الْحتُوف

  .کوتاه يو عمرهاها  ن مرگیسرزم یعنی

خاك آن جا ن باشد که ید همیکند و علت آن هم شا ید که عمر را کوتاه میوارد مصر نشو

  .ع باشد و عمر را کوتاه کندید زنا آن جا شایکند و شا یرت میغ یانسان را ب

  .شود یم یرتیغ یل هم موجب بیآب ن یده ام حتیشن

چون بدون الف و الم است مراد  یشهر است ول يبه معنا، مصر اگر الف و الم داشته باشد

  .کشور مصر است
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  حمام ي ز کردن از غسالهیپره

  :دیفرما یان مینگونه بیشود و علت آن را ا یحمام باعث جذام م ي غساله

  [13]هو شَرُّهما يو النَّاصب الَّذ یو الزَّان  الْحرَامِ  منَ  ه الْجنُبیغْتَسلُ فی

بدتر است در آب حمام غسل  یو ناصب که از دو مورد قبل یرا جنب از حرام و زانیز

  .کنند یم

د که یفرما یات مین جهت بعض از روایه همشود عرق از جنب حرام ضرر دارد ب یمعلوم م

  .ضرر دارد ین است که از جهت طبیحداقل ا. عرق از جنب حرام نجس است

  که با آفتاب گرم شده است ینشستن بدن با آب

  :ت آمده استیدر روا

وديلَا تَع  رَصی  فَإِنَّه[14] ورِثُ الْب  

 یسیرا موجب پید گرم شده است را تکرار نکن زیکه توسط خورش یشستن بدن با آب یعنی

  .است

شود و بدن خود را با آن  ید گرم میورشدر آفتاب است و با خها  که منبع آن يافراد

 ین زمان منبع آبیدر ا یسیاد شدن پیل زید دلیند احتمال دارد ضرر داشته باشد و شایشو یم

  .د گرم شده استیباشد که با خورش

 ین آب پشت سدها مانعیندارد بنابرا یسرد شده باشد شستن مانع، اگر آب بعد از گرم شدن

  .ندارند



1491 

 

  .د شده استیت آب در ظرف قیرا در رواینداشته باشد ز یآزاد باشد مانعد هم اگر آب یشا

  نوره

  .شده است يادید زیآن تاک ياست که روها  از درمان یکینوره 

  کند یاد مینوره آب کمر را ز

که  يا افرادیکنند  یدا میپ یچسبندگها  آب کمر هستند و نخاع آن یکه مبتال به کم يافراد

کند  یده اند و مبتال به کمر درد شده اند را نوره درمان میسرنگ کش را توسطها  آب کمر آن

کند و هم و  یاد میرا ز یکند و قلوه پ یت میکند و بدن را تقو یاد میچون نوره آب کمر را ز

ها  و قارچها  کروبینکه طهور است و پاك کننده است و میکند عالوه بر ا یغم را بر طرف م

  .شود یم یر مو مخفیطان زیم که شیت داریرواکند به خصوص  یرا زائل م

  :ت آمده استیدر روا

  [15]ستَترُ بِهایتَّخذُها مخْبأً یطَانَ یفَإِنَّ الشَّ، و لَا عانَته  شَارِبه و لَا شَعرَ إِبطه  أَحدکُم  طَولَنَیلَا 

اطراف آلت خود را بلند  ير بغل و موهایز يل و موهایسب يک از شما موهایچ یه یعنی

  .دهد یگاه قرار م یرا مخفها  طان آنیرا شینکند ز

ن یپنهان بشود بنابرا ر مویتواند ز یطان کوچک است و میشود که ش یت استفاده مین روایاز ا

کروب یم یدارد ول يس قد و قامت بلندیرا ابلیروس است زیکروب و ویم يطان به معنایش

  .ر موها پنهان بشوندیتوانند ز یروس کوچک هستند و میو و

  .طان استیافته از شیر حالت ییروس تغیکروب و ویتا مینها
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ا یرا یروس است زیکروب و ویم، طانیم که در بعض موارد مراد از شیدر جلد اول اثبات کرد

از باب توسعه در ، روسیکروب و ویم يطان برایا استعمال شیهستند  یکیاز جهت سنخ 

  .شود یطان گفته میب برساند شیکه از راه پنهان به انسان آس يزیهر چ یعنیاستعمال است 

  .طان هستندیاز انواع ش یکیروس یکروب و ویدارد و م یطان انواعیش

  .کند یمار مید دارند که انسان را بیطان تاکیش يات رویشتر روایب

  :دیفرما یوب میحضرت ا

﴿نسبٍ طانُیالشَّ یمبِنُص ذاب و[16]﴾ ع  

  .افکنده استطان مرا به رنج و عذاب یش یعنی

ست که یمتصور ن. استها  ر ناخنیطان زیرا محل سکونت شید زیریبگها  د ناخنیفرما یا می

  .روس استیکروب و وید گفت میرا ناخن است بلکه بایکه وسواس و خناس است ز یطانیش

  .میرا خوب بفهم) ع( تیشرفت علم کمک کرد تا کالم اهل بیپ

  .د داده امیات جدیات و کشفین روایق بید پنجاه مورد تطبیبنده شا

  
  . 111ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [1]

  . 111ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [2]

  . 42ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [3]

  . 113ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [4]
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  . 385ص، 1جي، نور، مستدرك [5]

  . 86ص، امام رضا ع، فقه الرضا [6]

  . 86ص، امام رضا ع، فقه الرضا [7]

  . 292ص، 1ج، صدوق خیش، علل الشرائع [8]

  . 501ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 501ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 282ص، 2جی، م قمیبن ابراه یعلی، ر قمیتفس [11]

  . 256ص، 5ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 503ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 88ص، 2ج، خ صدوقیش، ون اخبار الرضایع [14]

  . 93ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [15]

  . 41هیآ، سوره ص [16]

  95/08/04 ادامه بحث نوره 169

ا موبر امام ی یمانیکه همان موبر سل یعیاستفاده از نوره طب. صحبت راجع به نوره است

و مضر  ییایمیش، موجود در بازار يموبرها. لغ بشودیاء بشود و تبید احیبا، است ییرضا

  .است

  .شده است یاز داروها معرف یکیات به عنوان یدر روا یعینوره طب

  :ب است و شدت داردیعج یلیبر نوره خ) ع( د ائمهیلحن تاک

نَّۀُ فیالس  ةِ فشَرَ  یالنُّورۀَ عسلَیکُلِّ خَمع ماً فَإِنْ أَتَتشْرُونَ یوع یکماً ویلَ و كنْدع س

  [1] فَاستَقْرِض علَى اللَّه
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ست روز یک بار استفاده شود پس اگر بین است که هر پانزده روز یسنت در نوره ا یعنی

  .ریقرض بگ، ستیه نوره نیته يبرا یشت و نزد تو پولگذ

  .کند ین قرض است و ادا مین است که خداوند ضامن ایا ياهللا به معنا یعل

شتر از چهل روز از نوره یب ین مدت استفاده نکردن از نوره چهل روز است که اگر کسیشتریب

  .ستیاستفاده نکند مومن بلکه مسلمان هم ن

  :ت آمده استیدر روا

نَّۀُ فیالس  ةِ فشَرَ  یالنُّورۀَ عسلَیکُلِّ خَمع نْ أَتَتماً فَمشْرُونَ یوع ى ودإِح ماً فلیهن یستدیو

منٍ س بِمؤْیتَنَور فَلَیوماً و لَم یه أَربعونَ یتَنَور و منْ أَتَت علَی] علَى اللَّه عزَّ و جلَّ و لْ ستَدنْی[فَلْ

  [2]و لَا مسلمٍ و لَا کَرَامۀ

ست و یکه ب یک بار است پس کسیدر استفاده از نوره هر پانزده روز ) ع( امبرانیسنه پ یعنی

رد که خداوند آن قرض را یه نوره قرض بگیته يوره استفاده نکرده است براک روز از نی

که چهل روز بگذرد و از نوره استفاده نکند مومن و  یکند و نوره بکشد و کس یضمانت م

  .ندارد یست و کرامت و ارزشیمسلمان ن

 يندارد و اگر برا یهیچ توجیدن هیدر نوره کش ين است که سهل انگاریت ایلحن روا يمعنا

  .دهد تا از نوره استفاده نکند یبه خود اجازه نم یکس، مینگونه از نوره صحبت کنیمردم ا

  :گر آمده استیت دیدر روا

تَقْرِض سیجِد فَلْینَ فَإِنْ لَم یعانَته فَوقَ الْأَربع  حلْقَ  تْرُكیومِ الْآخرِ فَلَا یو الْ  بِاللَّه  ؤْمنُی  کانَ  منْ

عبالْأَر دعلَا یب [3]ؤَخِّرینَ و  
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ش از چهل روز ترك ید عانه را بیمان به خداوند و روز آخرت دارد تراشیکه ا یکس یعنی

  .ندازدیر نیرد و به تاخیقرض بگ، کند و پول ندارد یدا نمیپس اگر پ، نکند

غ یدن نوره است و مراد تیکش »حلق« شود مراد از یمعلوم م، ردینکه فرمود قرض بگیاز ا

  .ازمند قرض کردن نباشدیغ نید تیست چون شاین

تقرض سیفل« دیگو یغ باشد مین است که اگر مراد قرض گرفتن تبیا یقانون در زبان عرب

به ذهن او ؟ دیآ یچه به ذهن او م »ریبرو قرض بگ« گفته شود که یاگر به کس.  »یموس

  .ردید که پول قرض بگیآ یم

غ وجود داشته یشه تیهمها  بوده است و در خانه یشگیهم ي لهیک وسیغ در آن زمان یت

  .است

  اصل نوره

س ازدواج یمان با بلقیکه حضرت سلیزمان. بوده است) ع( مانیاصل نوره از زمان حضرت سل

درست  ییمان از اجنه خواست دارویحضرت سل. داشت يادیزائد ز يس مویبدن بلق، کرد

  .زائد را بر طرف کند يکنند تا موها

و سفال و  ینینوره و شکر و چهاي  کارخانه، داشت يمتعددهاي  مان کارخانهیحضرت سل

  .داشتها  نیو امثال ا یسنگهاي  گیساخت د

اء ین نوره با علم انبیساخت نوره بوده است بنابرا يمان برایحضرت سلهاي  از کارخانه یکی

رسد که با سفارش حضرت  یبه نظر م یا با علم اجنه ساخته شده است ولیو  یو وح

  .ساخته شده باشد) ع( مانیسل
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  ستینوره چ

  .ک ششم آهک باشدیخ یزرن. خ و آهک داردیزرن ي ب دوگانهینوره ترک

با هم . لو باشدیک کید یک است بایخ که همان آرسنیزرن، لو باشدیاگر آهک شش کمثال 

  .خوب مخلوط بشوند یلید خیشود و با یمخلوط کنند که نوره درست م

خ زرد که گران یزرن. هفت هزار تومان است ییلویخ سبز که کیزرن. خ وجود داردیسه نوع زرن

که از همه بهتر  ییخ طالیزرن. ومان استهزار ت یا سیست و پنج یدر حدود ب يزیاست و چ

  .شود یدا میکم پ یلیخ یاست ول

د یه کنیخ زرد تهید زرنیاگر بتوان یدهد ول یخ سوخته و سبز هم خوب است و جواب میزرن

  .کند یکند و نه سوزش دارد و زود هم عمل م یت میبهتر است که نه اذ یلیخ

اد تر یخ را زیزرن ي ک مقدار اندازهیاگر خوب اثر نکرد ، خ سبزیه نوره با زرنیاگر بعد از ته

ر کمتر داشته ید تاثین علت شایخ زرد است به همیزرن ي سوخته شده، خ سبزیرا زرنید زیکن

  .باشد

  .هم کاربرد دارد يمواد انفجار ي هیرا در تهیخ ممنوع شده است زیالبته االن فروش زرن

  .ده امیمن ند یند وجود دارد ولیگو یخ قرمز هم میزرن

ها  یخاك دارد و بعضها  از آهک یبعض، مختلف استها  آهک، ده باشدید آب دیآهک با

  .ز استیید و براق و تمیسف یلیآهک مشهد است که خ، ن آهکیبهتر، ز استییتم
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ن یا. نرم است یلیند که خیگو یگذارند که به آن آهک پخته م یآهک را در کوره مها  یبعض

البته آهک زبر هم کار خودش را انجام  یندارد ول يچ زبریپخته هآهک . خوب است یلیخ

  .ندارد یچ مشکلیدهد و ه یم

آن انجام  يرو يخ زرد رنگ است و کاریاصل زرن یخ سوخته سبز رنگ است ولیزرن

 یدر زدودن مو مشکل ید ولیآ یشود که به حالت سبز در م یاز آن گرفته ماي  شود و ماده یم

  .ندارد و در ساخت بمب هم اثر ندارد

  سفارشات

  :ت آمده استیدر روا

رَ إِذَا یسیأْخُذُ منْه الْیجمع ذَلک و یأَو   ا و الْحضُضیئاً منَ الصبِرِ و الْقَاقیالنُّورةِ شَ  یطْرَح فیو لْ

 يئاً حتَّى تُمات النُّورةُ بِالْماء الْحار الَّذیةِ منْ ذَلک شَالنُّور یف یلْقیکَانَ مجتَمعاً أَو متَفَرِّقاً و لَا 

رَ یسیابِسِ و إِنْ جمع ذَلک أَخَذَ منْه الْیالْ  أَو ورد الْبنَفْسجِ  و الْمرْزنْجوش  ه الْبابونَجیطْبخُ فی

  [4]النُّورةِ مثْلَ ثُلُثها  خُیکُنْ زِرنیالْماء رائحتَه و لْ شْرَبیمجتَمعاً أَو متَفَرِّقاً قَدر ما 

از صبر زرد  يد مقداریزیبر د وید و نوره در آن حل کنیه نوره آب را بجوشانیبعد از ته یعنی

ا و حضض را داشته یشه مخلوط صبر زرد و اقاقید همیا و حضض و با هم مخلوط کنیو اقاق

د در آن بابونه و یشود با یکه جوشانده م یز تا نوره در آب حل شود آبیباش و در نوره نر

پخته  که یوقت، ا بابونه و گل بنفشه خشک جوشانده شود و در آب پخته شودیمرزنجوش 

خ ینوره در آن آب حل شود که نوره کامل است و زرن، اهان جذب آب شدندیگ يشدند و بو

  .ک ششم آهک استی

  .است یاهیک جور برگ گیحضض 
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ا بابونه و مرزنجوش باشد تا یا گل بنفشه و یشود و در آن بابونه  ین آب جوشانده میبنابرا

ن آب حل ین مرحله نوره را در ایبعد از ا. اهان به آب منتقل بشودین گیا يپخته بشوند و بو

  .دیا و حضض را به آن اضافه کنیب سه گانه صبر زرد و اقاقید و ترکیکن

بعد . است به خصوص که صبر زرد هم دارد یپوستهاي  يماریب يد است و داروین نوره مفیا

  .دیاد نزنیبه صورت ز یدن هم از حنا استفاده کنند ولیاز نوره کش

باشد که صادق اي  ن ببرد بلکه به اندازهیاد باشد که اثر نوره را از بید زیافه نبامقدار مواد اض

  .اهان به کار رفته استین گیباشد در نوره ا

  .وه درست بشودین شید با ایکه دارو است بااي  نوره

از  ياه بعدینصورت دو گیدا نکرده ام که در ایشود که من تا به حال پ یدا میاه حضض کم پیگ

  .شود یاستفاده م ییبه تنها يباب ناچار

را استفاده ید فقط در صورت لزوم مصرف بشود متفاوت است زیکه با یخوراک ينوره با دارو

  .کنند یاز نوره را سفارش م

  يسفارشات بعد

  :ت آمده استیدر ادامه روا

غَسلها و  یبادر إِذَا عملَت فیبِها و لْیلِّلْ منْ تَقْلقَیأْمنَ إِحرَاقَها فَلْیأْمنَ النُّورةَ و یو منْ أَراد أَنْ 

سحقُ بِخَلٍّ یاذُ بِاللَّه أُخذَ عدس مقَشَّرٌ فَیء منْ دهنِ ورد فَإِنْ أَحرَقَت و الْع یمسح الْبدنَ بِشَیأَنْ 

 و درو اءم یوعِ الَّذضولَى الْميطَّلَى ع  ةُ فَإِنَّهالنُّور رَقَتْهرَأُ بِإِذْنِ اللَّهیأَح[5] ب  
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نوره  یتخواهد از سوزش نوره در امان باشد کمتر آن را هم بزند و وق یکه م یو کس یعنی

روغن گل  يکار خود را در زدودن موها انجام داد به شستن آن اقدام کند و بدن را با مقدار

  .کند یروغن مال، سرخ

  ه روغن گلیطرز ته

تون و ید در روغن زیگل سرخ با. د به شکل سرد باشدیه روغن گل بایات تهیمستفاد از روا

ک ماه حداقل آن ی یدا کند بهتر است ولیش پیافزاها  اگر ماه. ک ماه خوابانده شودیا کنجد ی

  .است

  ه روغن برگ درختانیطرز ته

د یبا، ا برگ حنایا مرزنجوش یروغن برگ درختان مانند روغن سداب  ي هیته يبرا یول

که بعد از سه تا چهار ساعت ، خته شودیآن روغن ر يرد و رویم قرار بگیآتش مال يرو

قرار داده شود  يبخار ياگر رو. سوزد یشد ماد بایاگر آتش ز. شود یل به روغن میتبد

  .د گرم شودیست بلکه بایجوشاندن در کار ن. ردیمواد را بگ يد رویروغن با. خوب است

  ه روغن حنظلیطرز ته

م یر مستقید خورد شود و با روغن آغشته شود و در معرض آفتاب غیروغن حنظل تازه با

ل به آب شود و صاف شود و یبماند که تبدرد در ظرف در بسته و سه تا چهار روز یقرار بگ

  .رد و آب آن برود و تنها روغن آن بماندیآتش قرار بگ يرو

  .د استیعطسه مف يد است و روغن مرزنجوش برایگوش مف يروغن سداب برا
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م که یهم دار یتیالبته روا، تون استیبا ز یرونیمصرف ب يبا کنجد و برا یمصرف درون يبرا

  .شود یتون استفاده میز یدرون ي استفاده يبرا

  يسفارش بعد

  :ت آمده استیدر ادامه روا

و لَا سواد فَاغْسلْ بِالْماء الْبارِد قَبلَ أَنْ   و لَا شُقَاقٌ  بک قُرُوحیصیبثُرَ و لَا یو إِذَا أَردت أَنْ لَا 

  [6]تَنَور

قبل  يپوست نشو یاهیو مبتال به زخم و ترك و س یاز نوره استفاده کن یخواه یاگر م یعنی

  ي.از استفاده از نوره بدنت را با آب سرد بشو

به پوست ب یشود نوره جذب پوست نشود و آس یشود باعث م یچون آب جذب بدن م

  .رساند ینم

 يگریز دیت چین روایا یکه معروف است استفاده از نوره با بدن خشک است ول يزیچ

  .دیفرما یم

  .میل نداریضد بلغم بودن نوره دل ينوره ضد سوداء است و برا

  .سوداء در کل بدن و در خون وجود دارد

  يسفارشات بعد

  :ت آمده استیدر روا
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لنُّورةِ فَأَخَذَ منَ النُّورةِ بِإِصبعه فَشَمه و جعلَ علَى طَرَف أَنْفه و قَالَ صلَّى اللَّه منْ أَراد الاطِّلَاء بِا

  [7]مانَ بنِ داود کَما أَمرَنَا بِالنُّورةِ لَم تُحرِقْه النُّورةیسلَ  علَى

ک مقدار نوره را با اگشت بردارد و بو کند و بر نوك یخواهد نوره بکشد  یکه م یکس یعنی

مانَ بنِ داود کَما أَمرَنَا بِالنُّورةِ نوره او را یسلَ  د صلَّى اللَّه علَىیخود بمالد و بگو ینیب

  .سوزاند ینم

  :گر آمده استیدر نقل د

  [8] مانَ بنَ داود عیاللَّهم ارحم سلَ

  .است یمانیاستفاده از نوره سنت سل

  .بشود ید بررسیزم آن بایشود که نوره نسوزاند که مکان یبو کردن نوره سبب م

  يسفارش بعد

  :گر آمده استیت دیدر روا

 ا بِشَیونْهالْخُرُوجِ م دعب دسالْج لَکید  یءقْلَع  خِ وقِ الْخَورا کَوتَهحائیثَجِ ر و نَّاءالْح فُرِ وصرِ الْع

  [9]الْورد و السنْبلِ مفْرَدةً أَو مجتَمعۀ

ن ببرد مانند برگ ینوره را از ب يده شود تا بویمال يزیچبدن با ، بعد از استفاده از نوره یعنی

  .ا همه باهمها ی از آن یکیب یهلو و تفاله عصفر و حنا و گل سرخ و سنبل الط

د مراد از برگ یشا؟ ا نهیدانم برگ آن هم بو دارد  یخود هلو است و نم يبو برا، در هلو

  .شود یخشک شده هم برگ گفته م يخشک شده باشد چون به هلو يهلو، هلو
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از عصفر استفاده کردند و رنگ آن  یوقت. ه رنگ زعفران استیشب یک جور رنگیعصفر 

  .نامند یر میآن را ثج ي تفاله، گرفته شد

جات هم استفاده  ینیرید در شیاالن شا یکردند ول یاستفاده م يرنگرز يقبال از عصفر برا

  .شود یت میبد است و موجب حساس یلیخ یراککنند که استفاده از آن به عنوان خو

ت را داشته ین خاصیا يامروزهاي  د صابونیشا، نوره برطرف بشود ين است که بویمهم ا

  .د هستندیبدن هم مف يرا برایت دارد زیاهان خصوصین گیرسد که ا یبه نظر م یباشند ول

  .ده بشودیحنا مال، ن است که بعد از استفاده از نورهیا يسفارش بعد

  یو اثر سوختگ یدرمان سوختگ

 يبرا یک. یکند یع اثر میاست وسر یدرمان سوختگ يار خوب که برایبس يدو دارو

  .است یبرطرف کردن اثر سوختگ يبرا یکیو  یسوختگ

پوست که به آن دال عدس و عدس قرمز هم  یپودر عدس بی، درمان سوختگ يبرا

ن محلول را یشد ا یمبتال به سوختگ یاگر کس. با گالب و سرکه مخلوط بشود، ندیگو یم

  .بمالد یمحل سوختگ يرو

  .ک ذکر نشده استیاندازه هر  يبرا یت مقدار خاصیدر روا

رنگ درست  یمحلول نارنج. د محلول درست بشودیاب شده باشد و باید نرم آسیعدس با

  .شود یم
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مخلوط  يبه مقدار مساو يترش انگور یلیروغن گل سرخ با سرکه خی، اثر سوختگ يبرا

ک ماه یبعد از ، ست سال قبل باشدیب يد هرچند برایبمال یاثر سوختگ يشود و مرتب رو

  .شود یم یپوست مانند قبل از سوختگ، استفاده

  
  . 506ص، 6ص، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 503ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [2]

  . 538ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [3]

  . 31ص، امام رضا ع، طب الرضا [4]

  . 34ص، امام رضا ع، طب الرضا [5]

  . 31ص، امام رضا ع، طب الرضا [6]

  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 119ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [8]

  . 323ص، 59جی، مجلس، بحاراالنوار [9]

  95/08/09 ادامه بحث نوره 170

  .میصحبت کرد یسوختگ يروز راجع به دو دارویآخر بحث د

  یساکت کردن درد سوختگ يدارو

ساکت کردن درد آن و  يگر باشد برایا هر چه دیا آتش یاگر به علت آب جوش  یسوختگ

  .شود یاستفاده م یاز محلول سوختگی، برطرف کردن مشکالت سوختگ

  .د استیز مفیه پوشک بچه نیناح یسوختگ ين محلول برایا
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نرم  یلید خیشود با یده میدال عدس که همان عدس بدون پوست است و عدس قرمز هم نام

  .ه شودیبه شکل محلول ته، اب شود و به همراه سرکه و گالبیآس

ل به سرکه یتبد، که بعد از خمر شدناي  سرکه، باشد يخل الخمر یعنید خوب باشد یسرکه با

  .د خوب باشدیگالب هم با. شده باشد

کند و  یساکت م يا را لحظه یدرد سوختگ، معجزه آسا یلیه شود خین محلول اگر تهیا

  .کند یرا برطرف م یسوختگ عوارض

  کهنه یبرطرف کردن آثار سوختگ يدارو

د روغن گل یبا، کهنه که به صورت گوشت اضافه است یبرطرف کردن آثار سوختگ يبرا

آرام آرام  یده شود تا اثر سوختگیمحل مال يترش مخلوط شود و رو یلیخ ي سرخ با سرکه

دارد  یجه خوبینت یدا کند ولیروز ادامه پست تا چهل یممکن است طول درمان ب. ن برودیاز ب

  .گردد یکه پوست بدن به حالت قبل برمیتا جائ

ن دو دارو یق هم باشد با ایعم یلیخ یاگر سوختگ یحت، مین دو دارو را تجربه کردیا

  .شود یبرطرف م

  روش درست کردن سرکه

روز محکم ک ظرف قرار داده شود و در آن به مدت هشت یآب انگور گرفته بشود و در 

درجه  28گرما از  ي درجه. سپس در ظرف را باز بگذارند تا مگس سرکه بزند. بسته بشود

  .گرم باشد يد در جاین ظرف بایبنابرا. د کمتر باشدینبا
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آب . ماند ینطور خمر میشود و تا چهل روز هم یل به خمر میبعد از سه روز آب انگور تبد

شود  یل میند و آب انگور به خمر تبدیآ یباال مها  تفالهدر انقالب اول ، انگور دو انقالب دارد

انقالب ، لین تبدیشود که به ا یل به سرکه میروند و خمر تبد ین مییپاها  تفاله یو بعد از مدت

  .ندیگو یدوم م

  .توان در ظرف را بست یدل خمر به سرکه میبعد از تب

  شود یده میکه نوره مالهایی  محل

  .دیمو برو، لیر بقل و محل سبید در عانه و زینده فرمود اجازه) ص( امبریپ

  :ت آمده استیدر روا

حلُّ لامرَأَةٍ تُؤْمنُ بِاللَّه یوماً و لَا ی  نَیأَربع  فَوقَ  عانَتَه  تْرُكیومِ الْآخرِ فَلَا یؤْمنُ بِاللَّه و الْیمنْ کانَ 

  [1]وماًینَ ینْها فَوقَ عشْرِومِ الْآخرِ أَنْ تَدع ذَلک میو الْ

ش از چهل روز رها یمان به خداوند و روز آخرت دارد شرم گاه خود را بیکه ا یکس یعنی

  .نکند

عانت خود را  ينکه موهایرد نه ایدستور داده شده است که روزه بگ، شخص مجرددر مورد 

 یشود ول یکم م یل جنسیم، عانه آمده است که اگر بلند بشود يدر مورد مو، بله. بلند کند

  .بلکه روزه وارد شده است، ز نشده استیتجو یل جنسیکم کردن م يبرا

  :ت آمده استین روایآنچه که در ذهن من است ا

رِ فة یکَثْرَةُ الشَّعوالشَّه تَقْطَع دس[2]الْج  
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  .کند یشهوت را قطع م، اد بودن مو در بدنیز یعنی

  .نطور استیهم اد باشدیسر هم اگر ز يمو

  :ت آمده استیدر روا

ستَّرُ بِها ی یتَّخذُها مخَابِیطَانَ یشَارِبه و لَا عانَتَه و لَا شَعرَ جنَاحه فَإِنَّ الشَّ  أَحدکُم  طَولَنَیلَا 

  [[3]تَستَّرُ بِهای]

طان یرا شیر بقل خود را بلند نکند زیل و شرمگاه و زیسب يک از شما موهایچ یه یعنی

  .کند یپنهان مها  دهد و خود را در آن محل یپناهگاه خود قرار م

کروب و یشامل مرساند که  یبه انسان ضرر م یاست که از راه پنهان و مخف يزیطان چیش

  .شود یروس و قارچ میو

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [4] ستَترُ بِهیتَّخذُه مجنّاً یطَانَ یه فَإِنَّ الشَّیشَعرَ إِبطَ  أَحدکُم  طَولَنَیلَا 

طان آن موها را پناهگاه یرا شیر بغل خود را بلند نکند زیز يک از شما موهایچ یه یعنی

  .شود یم یدهد و در آنجا مخف یخود قرار م

م که نوره را یدار يگریات دیروا یامده است ولیم استفاده از نوره نیکه خواند یاتین روایدر ا

  .دهد یح میمو ترجا کندن یدن یبر تراش

  :ت آمده استیدر روا
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  [5] الْحمام یبِالنُّورةِ ف  هیإِبطَ  یطْلیأَنَّ أَبا عبد اللَّه ع کَانَ 

  .دیمال یر بغل خود را نوره میدر حمام ز) ع( امام صادق یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [6] ه أَفْضَلُ منْ حلْقهیو قَالَ حلْقُه أَفْضَلُ منْ نَتْفه و طَلْ

دن یاست و نوره کشها  ر بغل بهتر از کندن آنیز يدن موهایفرمود تراش یم) ع( امام یعنی

  .استها  دن آنیبهتر از تراشها  آن

  .تمام بدن است يدن براید نوره کشیفرما یآمده است که م یاتیروا

له و یلُف إِزاره علَى أَطْرَاف إِحلیها ثُم یلیعانَتَه و ما   یطْلیبدأُ فَیدخُلُه فَیأَنَّ أَبا جعفَرٍ ع کَانَ 

تُه قَالَ کَلَّا إِنَّ یتَکْرَه أَنْ أَراه قَد رأَ يامِ إِنَّ الَّذیوماً منَ الْأَیفَقُلْت لَه   سائرَ بدنه یفَأَطْل یدعونی

  [7]النُّورةَ ستْرَة

د سپس یکش یخود و اطراف آن را نوره م ي شد و ابتدا عانه یوارد حمام م) ع( امام باقر یعنی

ر بدنش را نوره یزد تا سا ید و صاحب حمام را صدا میکش یلنگ را اطراف عضو خود م

  عرض کردم) ع( به امام يبمالد روز

  :گر آمده استیت دیدر روا

و سرَّتَه ثُم أَمرَ صاحب الْحمامِ فَطَلَى ما کَانَ خَارِجاً منَ   هیرکْبتَ  ثُم دخَلَ فَاتَّزَر بِإِزارٍ و غَطَّى

  [8] ده ثُم قَالَ هکَذَا فَافْعلیم طَلَى هو ما تَحتَه بِثُ یالْإِزارِ ثُم قَالَ اخْرُج عنِّ
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ناف را پوشاند سپس صاحب وارد حمام شد و لنگ بست و از زانوها تا ) ع( سپس امام یعنی

حمام را امر کرد تا آنچه خارج از لنگ است را نوره بکشد سپس فرمود خارج شو سپس 

  .نگونه عمل کنید و فرمود ایر لنگ را نوره کشیخودش ز

 یک تفاوتیه آمده بود و یحضر الفقیدر من ال یت قبلیآمده است و روا یت در کافین روایا

اول عانت و اطراف آن را ) ع( ت اول آمده بود امامیدر روا. داردت وجود ین دو رواین ایما ب

ت دوم یدر روا یه بدن را نوره بمالد ولیبق یداد تا حمام ید و بعد از آن دستور میمال ینوره م

بدن را نوره بمالد و بعد از آن  یداد تا ما بق یدستور م یاول به حمام) ع( آمده است امام

  .دیالم یر لنگ را نوره میمحل ز

انتخاب  ینیآنچه کل یار داشته اند ولیات را در اختیهردو تمام روا ینیخ کلیخ صدوق و شیش

  .ق تر و سالم تر از جهت سند استیکند دق یم

از  یول. ق تر استیات دقیاضبط است و در نقل روا ینیخ کلیشی، ن و قواعد رجالیبنابر قوان

زبر و  يرا منطقه عانه موهایصدوق است زخ یت شیعمل کردن به روا، د بهتریگر شایجهت د

ن است که ین صالح ایدارد بنابرا يشتریاز به زمان بیشود و ن یکنده نم یدارد و به راحت يقو

  .ده بشودیبدن نوره مال یده شود و بعد از آن باقیاول محل عانه نوره مال

  .ر باشدیمخ، بدن یباقا ین ابتدا به عانه یب، ن است که انسان در شروع کردن به نورهیت اینها

  دن به صورت و گردنینوره مال

، نگونه باشدید ایرا شایر از صورت و گردن است زین است که مراد از بدن غیشتر ایاحتمال ب

ر از سر و یبه غ، بدن یشود ول یکه شامل سر و گردن هم باشد جسد گفته م یبه کل بدن

  .شود یگردن اطالق م
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  .مانند سوزاندن صورت دارد یرا آثار مخربیز شود زیصورت تجو يد است که نوره برایبع

  دنینوره کش يبرا یفواصل زمان

د نوره یبدن بلند شد با ين هر موقع موهایبنابرا. بدن است يزدودن موها يبرا ینوره گاه

فتد یک ماه اتفاق میبلند شدن مو در  یگاه. بلند شدن مو در افراد مختلف است. استفاده شود

  .شود یشش ماه هم طول م یو گاه

دن ینوره کش يات برایروا ید صبر کند تا موها بلند شود ولیمو باشد با ياگر مالك بلند

ک روز و یست و یات آمده است پانزده روز و بیکه در رواهایی  زمان. کنند ین مییزمان تع

  .چهل روز است

  :ت آمده استیدر روا

  [9]وماًیکُلِّ خَمسۀَ عشَرَ  یف  یطَّلی  أَنْ  أُحب للْمؤْمنِ

  .ک بار نوره بکشدیمومن دوست دارم که در هر پانزده روز  يبرا یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

نَّۀُ فیالس  ةِ فشَرَ  یالنُّورۀَ عسلَیکُلِّ خَمع ماً فَإِنْ أَتَتشْرُونَ یوع لَیک ماً ویو كنْدع س

  [10] فَاستَقْرِض علَى اللَّه

ست روز بگذرد و یدن در هر پانزده روز است پس اگر بینوره کش) ص( امبریسنت پ یعنی

  .پردازد یقرض کن که خداوند آن را م يه نوره نداریته يپول برا

  :گر آمده استیت دیدر روا
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نَّۀُ فیالس  ةِ فشَرَ  یالنُّورۀَ عسیکُلِّ خَمنْ أَتَتماً فَملَ وشْرُونَ یعع ى ودإِح ماً فلیهن یستدیو

س بِمؤْمنٍ یتَنَور فَلَیوماً و لَم یه أَربعونَ یتَنَور و منْ أَتَت علَی] علَى اللَّه عزَّ و جلَّ و لْ ستَدنْی[فَلْ

  [11]و لَا مسلمٍ و لَا کَرَامۀ

ک روز یست و یکه ب یدن در هر پانزده روز است پس کسینوره کش) ص( امبریسنت پ یعنی

که چهل روز  یپردازد و کس ید قرض کند و نوره بکشد که خداوند قرض او را مینوره نکش

  .ندارد یست و ارزشیومن و مسلمان ننوره نکشد م

 یست احتماالتیکه چهل روز نوره نکشد مسلمان و مومن ن ین که فرموده است شخصیا

  :ات فرموده اندیرا که روایمان او است زیظاهرا به جهت نقص اسالم و ا یمطرح است ول

  [12] مانیالْإِ  النَّظَافَۀُ منَ

  .مان استینظافت از ا یعنی

  .مان استیاز ا یفاقد جزئ، که از نوره استفاده نکند ین کسیبنابرا

  :گر آمده استیت دیدر روا

ستَقْرِض یجِد فَلْیفَإِنْ لَم   نَیالْأَربع  تْرُك حلْقَ عانَته فَوقَیومِ الْآخرِ فَلَا یبِاللَّه و الْؤْمنُ یمنْ کانَ 

عبالْأَر دعلَا یب [13]ؤَخِّرینَ و  

شتر از یشرمگاه خود را ب يدن مویمان دارد تراشیکه به خداوند و روز آخرت ا یکس یعنی

  .ندازدیر نیض کند و به تاخچهل روز ترك نکند پس اگر پول نداشت بعد از چهل روز قر
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دن در هر پانزده روز یو ائمه نوره کش) ص( امبریشود که سنت پ یت اول استفاده میاز دو روا

  .ک بار استی

دن یبه نوره کش یمجوز قرض گرفتن است و ارتباط يک روز برایست و یست روز و بیب

شدن آن  ينوره فرصت هست که با سپر ي هیته يپنج روز برا، بعد از پانزده روز یعن. یندارد

  .پردازد ین را مید قرض گرفته شود و خداوند آن دیبا

اگر چهل روز از نوره استفاده  یعن. یدن استینوره نکش يحد اعال يت چهل روز برایروا

استحقاق اسم مومن و مسلمان  ین شخصیشود و چن یم یف و پر از آلودگیانسان کث، نشود

  .اردند یرا ندارد و ارزش

شود که راه  یات برداشت میرا از روایست زین یکاف يقو ي ندهیشستن بدن با مواد شو

با  یطان است و حتیزائد پناهگاه ش يرا موهایاست زها  زدودن موها  یاز آلودگ یخالص

  .را خارج کردها  شود آن ینده هم نمیمواد شو

م که کل یت داریالبته در روام یل نداریدرمان بلغم دل ينوره درمان سوداء است و برا

ع تر بشود و با یشود تا رشد مو سر یرا نوره باعث میکند ز یرا از بدن خارج مها  يماریب

  .از بدن خارج بشود يماریدن مو بیرو

را ید زیک بار از نوره استفاده کنیا سه روز یک هفته ی یشود که حت یت استفاده میاز روا

ز یل کننده بدن است و چینوره استر. زه کننده استیکپاك کننده و پا یعنی »طهور« نوره

  .ردیگ ینوره را نم يجا يگرید

  .برد ین مینوره حتما قارچ بدن را از ب ید از درمان قارچ عاجز است ولیطب جد



1512 

 

  :گر آمده استیت دیدر روا

امٍ فَقَالَ یت منْذُ أَیفَقُلْت إِنَّما اطَّلَ  اطَّلِ  ا عبد الرَّحمنِی یعبد اللَّه ع الْحمام فَقَالَ ل یدخَلْت مع أَبِ

ورا طَه[14]. اطَّلِ فَإِنَّه  

عبدالرحمن از نوره استفاده اي  ام شدم به من فرمودوارد حم) ع( به همراه امام صادق یعنی

  .را نوره طهور استیفرمود نوره بکش ز) ع( دم امامیش نوره کشیکن عرض کردم چند روز پ

زه کردن بدن یل کردن و پا ك و پاکیست بلکه صحبت از استریفقط از زدودن مو صحبت ن

  .است

  :گر آمده استیت دیدر روا

وم الثَّالثَ فَقَالَ أَ ما علمت أَنَّها یتَنَور فَقَالَ إِنَّما تَنَورت أَولَ منْ أَمسِ و الْ رٍیا أَبا بصیفَقَالَ 

  [15]طَهور فَتَنَور

) ع( دم امامیش نوره کشیر نوره بکش عرض کرد سه روز پیابابصاي  فرمود) ع( امام یعنی

  .پس نوره بکش؟ نوره طهور است یدان یا نمیفرمود آ

  .ز خوب استینها  بچه ينوره برا

  .کند یبدن را پاك م، بدنهاي  و قارچها  ینوره عالوه بر برطرف کردن کثافات و آلودگ

  .د استینوره مف، هم نباشد يزائد يبدن مواگر در 

  .د باشدیمحاسن است که کوتاه تر نبا يجو برا ي اندازه
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کند به  یع میخروج مو و بلند شدن مو را تسر، ماده مو از سوداء است و استفاده از نوره

  .شود یسوداء از بدن خارج م ي ن سبب مادهیهم

  .ستروس ایکروب و ویم کردن میعق يبه معنا »میتعق»

  مرتبط با استعمال نورههاي  هیتوص

ل آن هم یاجتناب شود و دل يالزم است که تا دوازده ساعت از همبستر، دنینوره کش يبرا

رسد علت آن سست شدن بدن است و موجب سوزش و  یبه نظر م. امده استیات نیدر روا

  .شود یب بدن میآس

شتر یشستن بعد از جنابت را ب یزگیرا نوره پاکیتواند از نوره استفاده کند ز یشخص جنب م

  .او گذشته باشد يد دوازده ساعت از همبستریبا یکند ول یم

  :ت آمده استیدر روا

سائرِ  یجوز النُّورةُ فیمستَمرٍّ و   نَحسٍ  ومیفَإِنَّه  -وم الْأَربِعاءیتَوقَّى النُّورةَ یللرَّجلِ أَنْ  ینْبغی

  [16] امیالْأَ

را یدن در روز چهارشنبه بر حذر باشد زیمرد سزاوار است که از نوره کش يبرا یعنی

  .دن جائز استیروزها نوره کش یاست و در باق يچهارشنبه روز نحس مستمر

  :دیفرما یم میهم دار یتیروا

  [17] الْبرَص  ورِثُی

  .شود یم یسیدن روز چهارشنبه موجب پینوره کش یعنی
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  :ت آمده استیرا در روایاستفاده نشود زز از نوره یروز جمعه ن

  [18]وم الْأَربِعاءیالْجمعۀِ و   ومیالنُّورةُ   الْبرَص  ورِثُیخَمس خصالٍ 

  . . .دن در روز جمعه و چهارشنبهینوره کش: است یسیز موجب پیپنج چ یعنی

  :شتر استفاده بشودیدر تابستان از نوره ب

  [19]الشِّتَاء یرٌ منْ عشْرٍ فیف خَیالص  یۀٌ فیطَلْ

  .دن در زمستان بهتر استیاز ده بار نوره کش، دن در تابستانیک بار نوره کشی یعنی

  .ف شدن بدن در تابستان استیعلت آن سرعت کث

  :ز کندیکشد از نشستن پره یه نوره مک یکس

خ رتَنَوم وه و لَسنْ جلَیأَنَّ مع الْفَتْقیف [20] ه  

  .ترس از فتق است، ده استیکه نوره کشیست درحالکه نشسته ا یکس يهمانا برا یعنی

  .ستاده بول کردن جائز استیا، دهیکه نوره کش یشخص يکه برایتا جائ

  
  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 399ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [2]

  . 29ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [3]

  . 120ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [4]
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  . 376ص، 1جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [5]

  . 91ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [6]

  . 53ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [7]

  . 501ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 503ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [11]

  . 21صي، مستغفری، طب النب [12]

  . 538ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [13]

  . 505ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  . 120ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [16]

  . 92ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [17]

  . 92ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [18]

  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [19]

  119ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [20]

 همعد ورم ای تیگاستر يماریب یمعرف – نتیز در یسالمت –ادامه بحث نوره  171

95/08/10  

  ا کندن مویدن یتراش



1516 

 

در ؟ ن نوره استیگزیدن و کندن مو جایا تراشیآ. صحبت راجع به استفاده از نوره است

دن و کندن ین فوائد در تراشیست و این یشک، نکه خود نوره مطلوب است و فوائد داردیا

  .وجود ندارد

دن و کندن هم حاصل یتراشن مطلوب با یزائد بدن است که ا يمطلوب اول زدودن موها

  .مطلوب دوم بدست آوردن فوائد استفاده از نوره است. شود یم

 امام یش از نوره استفاده کردم ولیکند سه روز پ یم که شخص عرض میخواند یتیدر روا

  .را نوره طهور استید از نوره استفاده کن زیفرما یم) ع(

را پس از سه روز یست زیمراد ن، دودن مودن تنها زیشود از نوره کش یت استفاده میاز آن روا

  .ان استیل کننده بودن نوره در میطهور بودن و استر ي ست بلکه مسئلهیدرکار ن ییمو

 ین نوره باشد ولیگزیتواند جا یزائد م يزدودن موها یعنیدن و کندن در مطلوب اول یتراش

  .ندارد ینیگزینوره جا، و درمان بودن یزه کنندکیطهور بودن و پاک یعنیدر مطلوب دوم 

م که استفاده از یهم دار یاتیم و روایدن و فوائد آن دو داریدر مورد کندن و تراش یاتیروا

  .هم در مورد مضرات کندن مو وارد شده است یاتیداند و روا ین راه مینوره را بهتر

  :ت آمده استیدر روا

  [1]ومای  نَیأَربع  فَوقَ  تْرُك عانَتَهیومِ الْآخرِ فَلَا یؤْمنُ بِاللَّه و الْیمنْ کانَ 

ش از چهل روز رها یمان به خداوند و روز آخرت دارد شرمگاه خود را بیکه ا یکس یعنی

  .کندن
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  .ست بلکه فقط سفارش به زدودن مو شده استیت صحبت از استفاده از نوره نین روایدر ا

  :گر آمده استیت دیدر روا

ستَّرُ بِها ی یتَّخذُها مخَابِیطَانَ یو لَا عانَتَه و لَا شَعرَ جنَاحه فَإِنَّ الشَّ  شَارِبه  أَحدکُم  طَولَنَیلَا 

  [[2]بِهاتَستَّرُ ی]

طان آن یرا شیر بغل خود را بلند نکند زیل و شرمگاه و زیسب يک از شما موهایچ یه یعنی

  .شود یم یرد و در آن مخفیگ یرا پناهگاه م

ن همان مطلوب اول یطان است بنابرایگاه شیزائد و از بردن مخف يبلند نشدن موهامطلوب 

دن یهم امر به کندن و تراش یاتین جهت روایزائد بدن است به هم يزدودن موها یعنی

  .پردازد یکند و به ذکر فوائد آن م یزائد م يموها

  :ت آمده استیدر روا

 طالْإِب ینَتْفۀَ   ینْفحنَّۀالرَّائس و ورطَه وه نْکَرَةَ و[3]الْم  

  .است) ع( امبرانیو سنت پ یزگیکند و پاک یبد را برطرف م ير بغل بویز يکندن موها یعنی

  :دیفرما یگر میت دیوادر ر

  [4]احلقُوا شَعرَ الْإِبط للذَّکَرِ و الْأُنْثَى

  .دیر بغل را بتراشیز يمرد و زن موها یعنی

  .مطلوب است یزائد به هرشک يشود خود کندن و زدودن موها یمعلوم م



1518 

 

دن یکش »نتف« آمده است احتمال دارد که مراد از »طهور« ریت اول چون تعبیالبته در روا

  .ر به کندن آمده استیبه هرحال تعب ینوره باشد ول

  .میدر مورد ضرر داشتن کندن دار يات متعددیرا روایاست ز يکندن در حالت اضطرار

  :ت آمده استیروا در

نَتْف   طیالْإِبفضْع  بنْکیالْم ینِ ویوه  ریوصالْب ف[5]ضْع  

  .کند یف میرا ضعو چشمان ها  ر بغل شانهیز يکندن موها یعنی

  :دیفرما یم میهم دار یاتیروا

  [6] ه أَفْضَلُ منْ حلْقهیحلْقُه أَفْضَلُ منْ نَتْفه و طَلْ

  .دن استیدن بهتر از تراشیندن و نوره کشدن بهتر از کیتراش یعنی

دن نسبت یا کندن و تراشیآ یبدن مطلوب است ول یدن نسبت به تمامیم که نوره کشیخواند

  ؟ن نوره باشدیگزیتواند جا یز میبدن ن ي هیبه بق

  .کل بدن است ينوره برا يدن برایکندن و تراش ینیگزین است که جایاطالق ا يمقتضا

  :دیفرما یت میدر روا

  [7]ۀِیالطَّلْ  ۀِ إِلَىینَ الطَّلْیما بیلَأَحلقُ کُلَّ جمعۀٍ ف یإِنِّ

  .تراشم یده است را مییرو، دنین دو نوره کشیکه ب ییمن هر جمعه موها یعنی
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ک مرتبه نوره ین است که در هر پانزده روز یرا سنت ایز، هر پانزده روز یعنین دو نوره یما ب

  .تراشم یک بار موها را مین پانزده روز ین اید مابیفرما یم) ع( امام. ده بشودیکش

زائد  يدن مو مطلوب باشد بلکه مطلوب زدودن موهایرسد معلوم نباشد تراش یبه نظر م

رات در یرا تعبید زیاست که مو برو یین نوره باشد در جاهایگزیدن جایاگر هم تراش. است

ست به یدن نیزدودن مو آمده است و بحث طهور و درمان بودن تراش يبرا، دنیمورد تراش

د ضرر هم یبلکه شا، د باشدیکه مو ندارد مف یغ در جائیدن تیست کشیگر معلوم نیعبارت د

  .ن نوره در زدودن مو باشدیگزیتواند جا یکه مو وجود دارد م ییدرجاها یداشته باشد ول

که مو  ییرا کندن در جایزائد باشد ز ين نوره در زدودن موهایگزیتواند جا یکندن هم م

از بدن است که مو  ییل ضرر داشتن مخصوص جاهایکندن به دل. معنا است یب، وجود ندارد

  .ستز شده ایتجو يدارد و در صورت ناچار

  .دن را داردین حکم تراشینامند بنابرا یدن مین را هم تراشیامروزه استفاده از ماش

  )خضاب( استفاده از حنا بعد از نوره

خضاب در ، ن خضابیمراد از ا ینت خواهد آمد ولیاستفاده از حنا در بحث خضاب و ز

  .حمام و بعد از استفاده از نوره است

بِالْحنَّاء آمنَه اللَّه تَعالَى منْ ثَلَاث خصالٍ الْجذَامِ و الْبرَصِ و الْآکلَۀِ إِلَى   و اخْتَضَب  منِ اطَّلَى

  [8]ۀٍ مثْلهایطَلْ

از جذام  يدن بعدیکه نوره بکشد و با حناء خضاب کند خداوند او را تا نوره کش یکس یعنی

  .دارد یمن میو خوره ا یسیو پ
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  .استفاده از حناء به قصد رنگ کردن است يکلمه خضاب به معنا

 یسیدرمان پ يدن بعد از استفاده از نوره برایت استفاده کرد که حناء مالین روایشود از ا یم

  .وارد شده است يریشگیپ يت برایاگر چه روا د استیمف

که  یسیجذام و پ يبرا یوقت، ن است که استفاده از حناء بعد از نورهیبنده ا اعتقاد

 یپوستهاي  يماریدرمان تمام ب یق اولیدرمان باشد به طر، هستند یالعالجهاي  يماریب

  .ر آن استیو اگزما و غ يوزیمانند پستر

تا چهل روز یا نهایزمان نوره است که همان پانزده روز  »هیالطل یه الیالطل« مراد از کلمه

استفاده از حنا امان از جذام ، ک سال فاصله افتاده باشدین دو نوره هرچند ینکه بیاست نه ا

  .و خوره باشد یسیو پ

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

لَّکنِ اطَّلَى فَتَدإِلَى   م هنْ قَرْنم نَّاءبِالْحنُف همالْفَقْر یقَد نْه[9]ع  

که نوره بکشد پس با حناء بدنش را از فرق سر تا نوك پا بسابد فقر از او برطرف  یکس یعنی

  .شود یم

  .نوك سر است يبه معنا »قرن»

دن حناء شسته یمال ي لهین است که نوره به وسیا يبه معنا »فتدلک یمن اطل« نکه فرمودیا

ندارد که نوره را برطرف کند و  یو سفت يرا حناء آنقدر زبریرسد ز ید به نظر میشود البته بع

 يازین نیکه نوره بکشد و بعد از حنا استفاده کند بنابرا ید کسیفرما یگر هم میت دیروا

  .ست که نوره با حناء برطرف شودین
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  :گر آمده استیت دیدر روا

هعأَتْب فَاطَّلَى ثُم اممخَلَ الْحنْ دم  ذَامِ والْج نُونِ ونَ الْجم اناً لَهکَانَ أَم همإِلَى قَد هنْ قَرْنم نَّاءبِالْح 

  [10]الْبرَصِ و الْآکلَۀِ إِلَى مثْله منَ النُّورة

از حناء ، که داخل حمام شود و نوره بکشد سپس دنبال آن از فرق سر تا نوك پا یکس یعنی

  .باشد یامان م يو خوره تا نوره بعد یسیاو از جنون و جذام و پ يبرا، استفاده کند

ز یهستند ن یوانگیکه مبتال به د يافراد ين برایآمده است بنابرا »جنون« ت کلمهین روایدر ا

  .د استیمف

 ين است به مقدارین حالت در استفاده از حناء ایشود که بهتر یات استفاده میروا یاز بعض

  :ت آمده استیرا در روایرنگ بدهد ز یبدن بماند تا کم يرو

ت أَبا جعفَرٍ ع و قَد خَرَج منَ الْحمامِ و هو منْ قَرْنه إِلَى قَدمه مثْلُ الْوردةِ منْ أَثَرِ یرأَ

  [11]اءالْحنَّ

دم که از حمام خارج شد و اثر حناء او را از سر تا پا مانند یرا د) ع( امام محمد باقر یعنی

  .گل کرده بود

  نتیدر ز یسالمت

ره ین بر خالف سیو تجمل است که ا ییبایانسان مومن تارك ز، ن مردم استیآنچه مشهور ب

مطلوب است و اسالم  ییبایشود که ز یات استفاده میاز روا. است) ع( و ائمه) ص( امبریپ

  .طلب است ییبایبا است و زیز
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زائد  يموهام که نسبت به یدیکردند و د یست و سه مرتبه شانه میب يروز) ع( م ائمهیخواه

که هایی  بیرا آسیشتر مطلوب است زیب ییبایز، هر چه سن باالتر برود. چقدر حساس بودند

بماند مانند رنگ کردن و مانند استفاده از نوره و  یمرور زمان به وجود آورده است مخف

  .بدن است یحناء که موجب شاداب

  به موها یدگیرس

  .شود یدگیسنکه به موها ریا ایده شود ید تراشیا بایسر 

جاد کرد یشود با آن فرق سر ا یاست که م ییمو، بلند يشود که مو یات استفاده میاز روا

  .دیایگوش ب ي ر اللهیتا ز یعنیگوش بگذرد  یاست که از پ ییمو، بلند يبلکه مو

  تیگاستر يماریب یمعرف

است ی) طوالن( ا مزمن) یهمراه با درد و سوزش( ا حادیورم معده . ت ورم معده استیگاستر

  .معده است یمخاط ي هیا همان الیه اول یکه ورم ال

  .کند یبه صورت خطرناك بروز م یفتد که گاهیاتفاق م یورم معده نوعا ناگهان

 ینه) ص( امبریکه پ( داغ یلیخ يغذاها، مصرف الکلیی، مایش يعلت ورم معده داروها

یی، ایمیکود ش، خته هایو ترارها  ک شدهیک و اصالح ژنتیر ارگانیغ يغذاها) ، فرموده است

  .باشد ینوشابه م، مواد نگهدارنده، فیآلوده و کث يغذاها

  .دیآ یورم در اطراف زخم به وجود م، ت مزمنیدر گاستر
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تهوع و سردرد و ، و احساس پر بودن معده ییاشتها یو ب یکوفتک يمارین بیعالئم ا

، نفس تند، د و حالت بهتیشد یتشنگ) ، ن معده استیکه باعث تسک( استفراغ، جهیسرگ

ت مزمن در عمل یسفت شدن شکم که در گاستر، حساس شدن شکم، بزرگ شدن شکم

  .دیآ یمعده اخالل به وجود م یحرکت

  ا ورم معدهیت یدرمان گاستر

استفاده از نمک قبل و بعد ، استراحت) ، حذف نهار( غذاهاي  کم کردن وعدهي، استفراغ عمد

، آن مرکب دو یدرمان اصلیی، ایمیعدم مصرف دارو و مواد ش، دن غذایخوب جو، از غذا

ا خوردن پوست انار و ی یخوردن انار با پ، هضم کننده، رهیجامع امام رضا با آب ز

  .هم وجود دارد يگریدهاي  درمان

  
  . 506ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف ][1

  . 29ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [2]

  . 101صی، ابن شعبه حران، تحف العقول [3]

  . 136ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [4]

  . 120ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریالمن  [5]

  . 60صی، طبرس، مکارم االخالق [6]

  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 121ص، 1جی، خ حرعاملیش، حضریمن ال [8]

  . 509ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 509ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  509ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]
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 يماریب یمعرف –) کردن جادیا فرق –به موها  یدگیرس( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 172

  95/08/11معده  زخم همان ای کیتیپ

 یدگیاز موضوعات رس یک. یدارد ینت موضوعاتیز. نت بودیدر ز یصحبت راجع به سالمت

  .باشد یمها  نیو امثال ا یاعم از شانه کردن و روغن مال یدگیرس. به موها است

، جاد کندیخود ا يمو يتواند فرق برا یکه م یکس. بلند يمو يبه معنا »اتخاذ الشعر»

آن  ي گوش است که الزمه ي اللهگذشتن موها از ، گریمالك د. شود یصاحب مو شناخته م

  .موها است يداشتن فرق برا

  .ستیصاحب مو ن، که امکان فرق باز کردن ندارد یشود کس یات استفاده میاز روا

در جواب ) ع( ائمه؟ کرد یجاد میدر سر خود فرق ا) ص( امبریشد که پ یاز ائمه سوال م

  .هم نداشت نکه مو نداشت فرقیبه جهت ا) ص( امبریپ. ریفرمودند خ یم

. د احکام مو بر آن صادق نباشدیست و شایمو ن، شتر نباشدیگوش ب ي که از الله ییا مویگو

کند که  یدگیخود رس يکه مو دارد مکلف است تا به موها ینکه گفته شده است کسیمانند ا

  .شود یکوتاه دارد نم يکه موها یشامل شخص

  :ت آمده استیدر روا

قَالَ لَا إِنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ إِذَا طَالَ شَعرُه کَانَ إِلَى   شَعرَه  فْرُقُیلُ اللَّه ص قُلْت لَه أَ کَانَ رسو

هۀِ أُذُنم[1]شَح  

؟ کرد یخود درست م يموها يفرق برا) ص( امبریا پیعرض کردم آ) ع( به امام صادق یعنی

  .دیرس یگوش م ي تا الله) ص( امبریپ يموها يفرمود نه همانا بلند
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د احکام یاز به فرق ندارد و شایگوش است ن ي که تا الله یین است که موهایت ایروا يمعنا

  .مو بر آن بار نشود

  بلند يصاحبان موها يبراهایی  هیتوص

  به موها یدگیرس

بلند  يکو کردن موهایه به نید است و توصیبلند شد يبه مو یدگیات درباره رسیلحن روا

ن نداشتن مو یبلند و ب يبه مو یدگین رسیر بییات تخیاز روا يک سریمفاد . شده است

  .است

  :ت آمده استیدر روا

  [2]هیحسنْ إِلَیشَعرٌ فَلْ  لَه  کَانَ  منْ

  .کو قرارش دهدیکند و ن یدگیکه مو دارد پس به آن رس یکس یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3] هیإِلَ  حسنْیمنِ اتَّخَذَ شَعراً فَلْ

  .کند ییکویو ن یدگید به آن رسیدارد با یکه مو نگه م یکس یعنی

  .گوش بگذرد ي است که از الله ییموها »اتخذ شعرا« ظاهرا مراد از

  :آمده است گریت دیدر روا

  [4] جزَّهیأَو ل  تَهیوِلَا  حسنْیمنِ اتَّخَذَ شَعراً فَلْ
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  .ا بتراشدیکند  یدگیکند و به آن رس ییکویدارد به آن ن یخود مو نگه م يکه برا یکس یعنی

  .امر است »جزهیل« کلمه

بپردازد و ها  د به آنیاست که شخص با یفیوظا، ت پدر و مادر بر فرزندیت مانند والیوال

  .ت کندید رعایمصلحت و منفعت مو است را با يکه در راستا ییکارها. را انجام دهدها  آن

ت یکه اگر در وسط جمید بودند تا جائیمق یلیبه موها خ یدگیرس ي به مسئله) ص( امبریپ

  .کرد یم ییمرتب شناسا يموها ي لهیبه او را به وسیشخص غر، گرفتند یقرار م

  :ت آمده استیدر روا

  [5]جمۀ  النَّاسِ  أَرجلُ

  .کرد یم یدگیخود رس يبه موها یلیخ) ص( امبریپ یعنی

  .شانه کردن و مرتب کردن مو است يبه معنا »لیترج»

را با الگو یاست ز ییبایکند و امت ز یم یدگیخود رس ياست که موها یامتی، امت اسالم

کنند و  یاقتدا نم) ص( امبریمتاسفانه مسلمانان به پ ینگونه هستند ولیا) ص( امبریگرفتن از پ

  .دهند ین کارها را انجام میاها  یخارج

  مو يجاد کردن برایفرق ا

  :ت آمده استیدر روا
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لَم راً ونِ اتَّخَذَ شَعی  مفْرُقْه   فْرَةً لَمص و ولِ اللَّهسرُ رکَانَ شَع نْ نَارٍ قَالَ ونْشَارٍ مبِم اللَّه فَرَقَه

  [6]بلُغِ الْفَرْقَی

ک اره یجاد نکند خداوند سرش را با یآن فرق ا يخود را بلند کند و برا يکه مو یکس یعنی

جاد یآن فرق ا يکه برااي   به اندازه یاد بود ولیز) ص( امبریپ يکند و موها ینصف م یآهن

  .کند نبود

نباشد ز ییرا مو تا تمیز نگه داشتن مو است زییو وسائل تمها  از روش یک، یجاد کردن فرقیا

  .آن فرق باز کرد يشود برا ینم

 یهیدانم فق ید میبع. د استین اوامر تاکیشتر مراد از ایاست و ب یف طبیشتر تکالیب، ن اوامریا

  .استحباب آن فتوا داده باشد یا حتیجاد فرق یبه وجوب ا

  .د به عذاب استیت در وعیظاهر روا

که راه یزمان. ه استیبیخود را بلند کرد و آن در صلح حد يموها) ص( امبریک مورد پیدر 

وعده ) ص( امبریدر برگشت خداوند متعال به پ، انجام اعمال حج بسته شد يبرا) ص( امبریپ

، ن وعدهیبعد از ای. تراش یخود را م يرفت و در آنجا موها ینده به مکه خواهیداد که سال آ

خود فرق  يموها ياه نکرد که در آن موقع براخود را کوت يتا سال بعد موها) ص( امبریپ

  .کرد یجاد میا

  :م آمده استیدر قرآن کر

﴿قَ لَقَددص اللَّه ولَهسقِّ ایالرُّؤْ رخُلُنَّ بِالْحن لَتَدآم اللَّه إِنْ شاء رامالْح جِدسلِّقیالْمحنَ ینَ م

  [7]﴾بایلَم تَعلَموا فَجعلَ منْ دونِ ذلک فَتْحاً قَر نَ ال تَخافُونَ فَعلم مایرؤُسکُم و مقَصر
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امبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت بطور قطع همه شما یخداوند آنچه را به پ یعنی

ت و در حالى که سرهاى خود را یت امنید در نهایشو ست خدا وارد مسجد الحرام مىبخوا

ى را یزهاید ولى خداوند چیچ کس ترس و وحشتى ندارید و از هیا ا کوتاه کردهیده یتراش

براى ( کىیفتح نزد، و قبل از آن) ر حکمتى بودین تأخیو در ا( دیدانست دانست که شما نمى مى

  . قرار داده است) شما

  :ت آمده استیدر روا

ف یعبد اللَّه ع الْفَرْقُ منَ السنَّۀِ قَالَ لَا قُلْت فَهلْ فَرَقَ رسولُ اللَّه ص قَالَ نَعم قُلْت کَ یقُلْت لأَبِ

فْرُقُ کَما فَرَقَ یس منَ السنَّۀِ قَالَ منْ أَصابه ما أَصاب رسولَ اللَّه ص یفَرَقَ رسولُ اللَّه ص و لَ

ف ذَلک قَالَ إِنَّ رسولَ اللَّه یرسولُ اللَّه ص فَقَد أَصاب سنَّۀَ رسولِ اللَّه ص و إِلَّا فَلَا قُلْت لَه کَ

یص حنِ الْبع دینَ صداقَ الْهکَانَ س قَد و الرُّؤْ يت اللَّه اهأَر رَمأَح یویا الَّت أَخْبا فبِه اللَّه یرَه 

نَ یا بِالْحقِّ لَتَدخُلُنَّ الْمسجِد الْحرام إِنْ شاء اللَّه آمنیلَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرُّؤْ - قُولُیکتَابِه إِذْ 

لِّقحرِیمقَصم و کُمؤُسص أَنَّ   نَ ال تَخافُونَینَ ر ولُ اللَّهسر ملفَعس یاللَّهیف  نْ ثَمفَم اها أَربِم لَه

رَ الَّذالشَّع کفَّرَ ذَليو ح هأْسلَى ریکَانَ عف هلْقحظَاراً لانْت رَمینَ أَح رَمِ حیالْح زَّ وع اللَّه هدعثُ و

 لَم لَقَها حلَّ فَلَمیجف دیع فلَا کَانَیتَو رِ وص رِ الشَّع هلنْ قَبم ک[8] ذَل  

فرمود نه ؟ مو سنت است يجاد کردن برایا فرق ایعرض کردم آ) ع( به امام صادق یعنی

فرمود بله عرض کردم چکونه ؟ جاد کردیخود فرق ا يمو يبرا) ص( امبریا پیعرض کردم آ

که  یفرمود اتفاق؟ که از سنت نبودیجاد کرد در حالیخود فرق ا يموها يبرا) ص( امبریپ

شخص  ياگر برا، شان شدیا يمو يجاد کردن فرق برایافتاد و موجب ا) ص( امبریپ يبرا

جاد کرد و به یفرق ا) ص( که رسول خدا کند همانطور یجاد میفرق ا، فتدیهم اتفاق ب يگرید

ن باشد به سنت عمل نکرده است عرض یر از ایعمل کرده است و اگر غ) ص( امبریسنت پ

که از  یهنگام) ص( افتاد فرمود همانا رسول خدا) ص( رسول خدا يبرا یکردم چه اتفاق
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 یخداوند در خواب، دبه همراه داشت و احرام بسته بو یکه قربانیت اهللا الحرام منع شد درحالیب

 داد نشان خواب عالم در امبرشیپ به را آنچه خداوند ﴿که در قرآن آمده است به او خبر داد 

ت و یت امنید در نهایشو مسجد الحرام مى وارد خدا بخواست شما همه قطع بطور گفت راست

 ﴾دیندارچ کس ترس و وحشتى ید و از هیا ا کوتاه کردهیده یدر حالى که سرهاى خود را تراش

 در آنچه سبب به کند یم عمل خود ي وعده به يزود به خداوند که دانست) ص( امبریپ پس

بلند کرد و منتظر ماند تا  را داشت سر در احرام هنگام که را ییموها جهت نیا از دید خواب

خود را  يکه موها یرا بتراشد همانگونه که خداوند به او وعده داد و هنگامها  در حرم آن

خود را بلند  ين قبل از آن هم موهایگر به بلند کردن موها اقدام نکرد و همچنید دیتراش

  .نکرده بود

  ؟ستیفرق چ يمعنا

خود  ين موهایب یعنی »فرق شعرهیفل«. جاد شودیتواند در تمام سر ا یفرق اگر وسط باشد م

  .ن حالت فرق از وسط متصور استیدر ا، جاد کندیفرق ا

  .جداکردن از هم و بافتن باشد يمعنااحتمال دارد فرق به 

ک طرف سر یاگر فرق در  یمو به هر شکل است حت يجاد کردن فرق برایاحتمال سوم ا

  .باشد

تمام  يبرا یعنی »فرق شعرهیفل« ت آمده استیرا در روایتر است ز ياحتمال اول از همه قو

  .ک قسمت سر فرق باشدی يجاد کند و نه برایمو فرق ا

 peptic ulcer) ، (ا همان زخم معدهیک یتیاولسر پ( کیتیزخم پ يماریب یمعرف

disease(  
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ک مقدار ید که یآ یمعده به وجود م یعضالن ي هیو ال یمخاط ي هیاست که در ال یزخم

ا یعشر  یا اثنیمعده  يدر سر معده و باال یعنی ير مریشتر در قسمت زیاست و ب یعمق

  .دیآ یحساس معده به وجود م يجاها

د که یآ یمعده م يغذاها و قسمت باال يد معده است که رویاد شدن اسیز يمارین بیاعلل 

ن یتواند از صفراء باشد و همچن یکند که م یجاد میحالت زخم ا یمتوال يروزها یدر ط

گر هم آب یعلت د. شود یاد شدن ترشح معده میاد خوردن باشد که موجب زیتواند از ز یم

اگر  یرساند ول ینم یبیرود و آس یمها  د به رودهیبا آب اسنخوردن بعد از غذا است چون 

ت یدر روا. شود یجاد زخم میشود و موجب ا یمعده جمع م يد در باالیاس، آب خورده نشود

  :آمده است

  [9] معدتُه  تَنْشَقُ

  .شود یاو پاره م ي که بعد از غذا آب نخورد معده یکس یعنی

  .م پاره شدن همان زخم استیما گفت

د ینکه غذا گوشت باشد که آب بایا اینکه غذا چرب باشد یاز است مگر ایآب بعد از غذا ن

  .فتدیر بیا دو ساعت به تاخیک ی

، دارند يادیکه استرس ز يافراد. است یو عصب یگر زخم معده اختالالت روانیعلت د

  .اد استید زیجاها اختالل به شکل ترشح اس یدر بعض. خورد یبه هم مها  آن ي ستم معدهیس

  .صفراء است ي ن علت زخم معده هم غلبهیآخر

  عالئم زخم معده
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تهوع و ، شکم یبزرگ، ترشهاي  آروق، ه شکمیدر ناح يگود یعنیه حفره یدرد در ناح

از عالئم زخم معده  یاسهال و کم خوني، الغریی، اشتها یب، اد از حد بزاقیترشح ز، استفراغ

  .است

معده عالمت بارز زخم ، دیآ یو معده به وجود م ياتصال مر ي هیب در ناحین آسیشتریچون ب

اد یشکم است به همراه عالمت آروق ترش و ترشح ز يباال يگود ي هیهمان درد در ناح

  .ورم معده مشترك باشد يماریبا بها  عالمت ي هیبق، دهان

  درمان زخم معده

، شود یت سبب اختالل در کار معده میرا عصبانیز یو بدن يدرمان صفراء و استراحت فکر

از  يریح نوع غذاها و نخوردن غذا در حال سو اصال يه و عدم پرخوریاصالح تغذ

  .زات زخم معده استیپره

  .ل استین درمان مرکب دو و خود زنجفیبهتر

د را یق خشک اسیرا سویق است زیره و هضم کننده و سویدر مرحله بعد جامع با آب ز

  .کند یت آمده است که معده را جارو میکند و در روا یجذب م

  
  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 156ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [2]

  . 157ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [3]

  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 185ص، 16صی، مجلس، بحاراالنوار [5]
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  . 108ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [6]

  . 27هیآ، سوره فتح [7]

  . 486ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 572ص، 2جی، برق، المحاسن [9]

  95/08/12هضم  سوء يماریب یمعرف –) شانه زدن( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 173

  شانه زدن موها

ها  از جمله شانه کردن آن یفیخود وظا يشود که انسان نسبت به موها یات استفاده میاز روا

ک ی يک درمان برایبر شانه کردن مو دارند و آن را به عنوان  يادید زیات تاکیروا. دارد

  .کنند یمطرح مها  يماریب يسر

  :ت آمده استیدر روا

تَزِ  حِیرِکَثْرَةُ تَس قَ والرِّز بلتَج و اءببِالْو بیالرَّأْسِ تَذْهف اع ید[1] الْجِم  

کند و در قدرت  یرا جلب م يکند و روز یبرطرف ماد شانه کردن سر وبا را را یز یعنی

  .دیافزا یجماع م

 ست رایده نیکه صاف است و ژول ییبه موها. متفاوت است »طیتمش« با کلمه »حیتسر» کلمه

 یعن. یشانه است ي لهیصاف کردن مو به وس يح به معناین تسریبنابرا. ندیگو یم »سرِح«

  .آنقدر موها شانه شود که صاف شوند

  .کنند یر میتفس يمسر يماریات وبا را به تب و بیروا
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ن و یالبته شانه کردن قوان. کمتر شانه کردن موها باشد يبرا یاز علل ضعف جنس یکید یشا

است که عقل بشر  يزیچی، جنس ي ارتباط شانه کردن با مسئله. دارد یمخصوصهاي  اندازه

  .رسد یبه آن نم

  .کند یوبا را ترد م، د شده است که شانه زدنیات تاکیدر روا

  :ت آمده استیدر روا

شُد یۀِ یذْهب بِالْوباء قَالَ قُلْت و ما الْوباء قَالَ الْحمى و الْمشْطُ للِّحیالْمشْطُ للرَّأْسِ 

  [2] الْأَضْرَاس

فرمود تب ؟ ستید عرض کردم وبا چیگو یم يکند راو یشانه کردن سر وبا را برطرف م یعنی

  .کند یرا محکم مها  ه دندانیاست و شانه کردن لح

  .استها  آن ي است که همراه با تب است و شانه کردن درمان همه يماریا هشتاد بیهفتاد 

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3]لَا تَضْعفَااي   يذکْرِ یا فیو ال تَن - ذْهب بِالْونَا و هو الضَّعف قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّی

  .برد و آن ضعف است ین میشانه کردن وبا را از ب یعنی

 شْطلْغَم  قَلِّلُیکَثْرَةُ الْم[4] الْب  

  .کند یاد شانه زدن بلغم را برطرف میز یعنی
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، ن اگر بلغم برطرف شودیبنابرا. استها  يماریک چهارم بیا یک سوم یعرض شد بلغم منشا 

  .شود یبرطرف مها  يماریک چهارم بی

  شانه کردندفعات 

. د هر روز و بلکه در هر روز پنج مرتبه شانه بشوندین است که موها بایات ایمستفاد از روا

 يصرف خارج شده است و رنگ و بو ییبایدهد شانه کردن مو از بحث ز ین امر نشان میا

  .درمان به خود گرفته است

  :ت آمده استیدر روا

الَى یفتَع هلیخُذُوا زِ  قَوع نَتَکُمجِدسکُلِّ م کُلِّ یقَالَ إِنَّ أَخْذَ الزِّ -نْد نْدشُّطُ عالتَّم ونَۀِ ه

  [5]صلَاةٍ

) ع( د از امامینت خود را نزد هر مسجد داشته باشید زدر مورد قول خداوند که فرمو یعنی

  .شانه کردن هنگام هر نماز است، نتیفرمود همانا مراد از گرفتن ز، سوال شد

، ضه وجود داردیر کرده اند و پنج مرتبه نماز فریه را به نماز تفسین آیمسجد در ا) ع( ائمه

  .خود را شانه کند يد در هر روز پنج مرتبه موهاین انسان بایبنابرا

  :ت آمده استین روایهم ي گر و در ادامهیدر نقل د

قْطَع یماء الصلْبِ و  ید فیزِینْجِزُ الْحاجۀَ و یحسنُ الشَّعرَ و یجلب الرِّزقَ و یفَإِنَّ الْمشْطَ 

  [6] الْبلْغَم
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اد و یکو و حاجت را برآورده و آب کمر را زیرا جلب و موها را ن يرا شانه کردن روزیز

  .کند یبلغم را قطع م

ت آمده است ین روایدهد و در ا یش مین آمده بود شانه کردن جماع را افزایشیت پیدر روا

ي، اد شدن عمل همبستریزم زیجه گرفت مکانیتوان نت ین میبنابرا، کند یاد میآب کمر را ز که

  .اد شدن آب کمر استیز

  .زاد و ولد و بارور شدن مهم است ين مسئله برایا

د شانه و ید و موقع نماز باید بلکه دور کنیمال و بنون را اتخاذ نکن یعنی »عند کل صاله»

  .م خواند را همراه کردیرا که خواه يگرید يزهایچ

  .ن حداقل استیست و سه مرتبه شانه شود و اینکه در هر روز بیکنند به ا یب میات ترغیروا

  :ت آمده استیدر روا

 نَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد قَالَ هو التَّمشُّطُ عنْد کُلِّیخُذُوا زِ  سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ قَوله تَعالَى

  [7]ضَۀٍ و نَافلَۀٍیصلَاةٍ فَرِ

د یرینت خود را بگیدر مورد قول خداوند که فرمود نزد هر مسجد ز) ع( از امام صادق یعنی

  .ضه و نافله استینت شانه کردن هنگام هر نماز فریفرمود مراد از ز) ع( امام سوال کردم

تواند به  یبخواند م ین انسان هر چقدر نماز مستحبینماز مستحب است بنابرا ينافله به معنا

ست و دو یتعداد ب، م مراد از نافله همان رواتب استییاگر بگو یول، شانه بزندها  تعداد آن

  .شود یمرتبه م
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 »نتیز« ست اگرچه کلمهینت نیشود که از شانه کردن تنها مسئله ز یات استفاده مین روایا از

ن تعداد یسفارش به ا یشود ول یمحقق م ییبایز، ا سه مرتبه شانه زدنیرا با دو یز، آمده است

  .مطرح است، و درمان یسالمت ي ن دارد که مسئلهینشان از ا، از شانه زدن

ت آمده یرا در روایاز سفارشات نماز شانه کردن است ز یکی، میهمانطور که عرض کرد

  :است

  [8]التَّمشُّطُ عنْد کُلِّ صلَاةٍ  ذَلک  منْ

  .شود شانه زدن است یکه هنگام نماز گرفته م ییزهایاز جمله چ یعنی

  جنس شانه

الزم است  یول. ا عاج باشدیست که شانه حتما از جنس چوب یات مطلق است و الزم نیروا

  :ت شده باشدیکه صفات شانه رعا

  :ت آمده استیدر روا

  [9]الْمشْط  النَّاس سواء کَأَسنَانِ

  .هستند يشانه مساوهاي  مردم مانند دندانه یعنی

و  يمساوبا هم ها  ن دندانهیمتعدد دارد و اهاي  شود که شانه دندانه یت استفاده مین روایاز ا

  .هم طراز هستند

 یکیپالستهاي  شانه یباشد بهتر است و چوب از همه بهتر است ول یعیشانه هرچه طب

شود  یمردم را خراب کرده است و نم ي دندان همه یکیپالستهاي  مسواك، ندارد ینیتضم
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ما  یست ولیدرست ن یکیپالست ي و شانه یکین مسواك پالستیاس بیالتبه ق. نان کردیاطم

  .ک انتخاب بشودید شانه از جنس پالستین مسئله نبایبه خاطر هم. میستین منیا

ک با یته به وجود آمده با پالستیسیشود و نوع الکتر ید میته تولیسیبا شانه کردن در سر الکتر

 یچوب ي متفاوت است و ممکن است که با شانه یچوب ي به وجود آمده با شانه ي تهیسیالکتر

ن یبه هم. کند یته را مهار میسین است که الکتریرا طبع چوب اینشود ز دیته تولیسیاصال الکتر

  .کرد يشود در انتخاب شانه سهل انگار یجهت نم

، شود با آن دستگاه یم. ته راحت استیسیسنجش الکترهاي  ن مسئله با دستگاهیاثبات ا

. کرد یبررسرا  یا منفیرا از جهت مثبت  یکیپالست ي به وجود آمده با شانه ي تهیسیالکتر

  ؟ا نهیکند  ید میته تولیسیا الکترینکه آیکرد و ا یچوب را بررس ي تهیسین الکتریهمچن

، بعد از شانه کردنی، چوب ي ز کاغذ به شانهیرهاي  ک کردن تکهیتوان با نزد ین میهمچن

د یته تولیسیالکتر یچوب ي کرد که اگر شانه یرا بررس یچوب ي ته در شانهیسیوجود الکتر

  .کند یکاغذ را به خود جذب مهاي  تکه، ه آهن ربایباشد شبکرده 

ل ید دارد و ائمه هم شانه از عاج فیل تاکیشانه از عاج ف يشتر رویب، اتیبه هر حال روا

  .داشته اند

  .ز مانند استخوان و مو و ناخن استثناء شده استیزده چیته سیاز نجاست م

  :ت آمده استیدر روا

 ینَقِّیطْفئُ الْمرَار و یطْرُد الدود منَ الدماغِ و یالرَّأْسِ و  ینْبِت الشَّعرَ فی  بِمشْط الْعاجِ  حیالتَّسرِ

  [10]اللِّثَۀَ و الْعمور
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مغز را هاي  شود و کرم یش مو در سر میشانه زدن با شانه از جنس عاج موجب رو یعنی

  .کند یز مییرا تمها  ن دندانیکند و لثه و گوشت ب یکند و صفراء و سوداء را خاموش م یطرد م

  .ل هم خوب استید استخوان فیفرما یهم م یتیروا

  ستاده شانه کردنیز از ایپره

  :ت آمده استیدر روا

  [11]ورِثُ الْفَقْری  امٍیق  التَّمشُّطُ منْ

  .شود یستاده شانه کردن موجب فقر میا یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [12] نیامتَشَطَ قَائماً رکبه الد  منِ

  .شود یکند مقروض م یستاده شانه میکه ا یکس یعنی

که  یکس. اد داشته باشدیو فوائد زاثرات ، زیر يست که کارهاینطور نیا یچ فرهنگیدر ه

  .ند و شانه بزندیبنش، ونش اداء شودیخواهد د یم

  :گر آمده استیت دیدر روا

نْ قطْ متَشیلَا تَم یامٍ فَإِنَّهف فیورِثُ الضَّع  فَإِنَّه سالج أَنْت طْ وتَشام یالْقَلْبِ ويقَو  و الْقَلْب

  [13]الْجِلْدة  مخَجی
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و  يرا قلب را قویرا سبب ضعف قلب است و نشسته شانه کن زیستاده شانه نزن زیا یعنی

  .کند یپوست را مغزدار و محکم م

  .اد و نشسته شانه کنندیم که زیکن یف قلب دارند سفارش مکه ضع ين به افرادیبنابرا

ژن . است یکیژنت ي بسته، است و مراد از قلب باطن يهر دو ماد یو قلب باطن يقلب عضو

  .شود یم يف و قویضع يست دارد بلکه قلب عضویشود و هست و ن یف نمیو ضع يقو

  ا روغنیمرتب کردن مو با شانه و آب 

  :ت آمده استیدر روا

قُولُ کَفَى بِالْماء للْمؤْمنِ یبِالْماء و   شَعرَه  رَجلُیو أَکْثَرُ ما کَانَ   شَعرَه  رَجلُیکَانَ رسولُ اللَّه ص 

[14]با یط  

کرد و  یل میشتر موارد با آب ترجیکرد و ب یل میخود را ترج يموها) ص( امبریپ یعنی

  .است یبه عنوان روغن کاف، مومن آب يفرمود برا یم

  .س کردن آن که خوب شانه بشودیشانه کردن مو به همراه خ یعنیل یترج

  .ستیعطر ن يبه معناند و یگو یاست که به آن دهن هم مها  روغن گل يب به معنایط

  .رسد یچ کدام به روغن بنفشه نمیه یل هم خوب است ولیروغن نارگ

  سوء هضم يماریب یمعرف
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ر یماند و معده د یدر معده م یشود و مدت طوالن یغذا در معده هضم نم يمارین بیدر ا

  .رسد یامراء نم ي غذا در معده به مرحله، که سوء هضم دارد یکس. شود یه میتخل

  يماریبعالئم 

کند تا  یدا میشود نفخ پ یف میمعده ضع ینفخ و گاز چون وقت، معده يدرد در قسمت باال

بزرگ شدن شکم و حالت آروق به ، رود ین میکه قدرت نگه داشتن وضوء هم از بیجائ

  .است ینید و احساس سنگیآ یوجود م

  يماریبهاي  علت

خوردن غذا در حال ، اتیروان شده در ییاز حد تع يپرخور، سه وعده بودن خوردن غذا

  ي،ریس

شود  یغذا موجب م ياز دست دادن حرکت معده است و خوردن غذا رو يبه معنا «برده»

  .شود ین برود و باعث بزرگ شدن معده و شکم میحالت انبساط و انقباض معده از ب

  درمان

ق یسو، نیریانار ش، رهیجامع با آب ز، میکه اسم آن را هاضوم گذاشته ا) ص( امبریپ يدارو

خواب بعد از غذا ، ریپن، اترج و عسل، نان خشک، به خصوص بعد از خوردن کله پاچه

اشتباه  یلین خید و ایند بعد از غذا راه برویگو یکه م يغات امروزیخوردن که بر خالف تبل

  .ردیگ یرود و در کار معده اخالل صورت م یرا خون به پاها میاست ز

خورد بخوابد و کار به  یکه شام م یبعد از صبحانه خوردن است و کس يدن برایدرازکش

  .نداشته باشد يغات امروزیتبل
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  . 489ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 488ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [2]

  . 129ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [3]

  . 120ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [4]

  . 122ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [5]

  . 122ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [6]

  . 122ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [7]

  . 489ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 368صی، ابن شعبه حران، تحف العقول [9]

  . 72صی، طبرس، مکارم االخالق [10]

  . 505ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [11]

  . 70صی، طبرس، مکارم االخالق [12]

  . 72صی، طبرس، مکارم االخالق [13]

  . 156ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [14]

ي اسهال صفراو يماریب یمعرف _) سفارشات مو( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 174

  95/08/15) تیگاسترو آنتر(

  .است یشانه کردن مو و ارتباط آن با سالمتصحبت راجع به 

  استفاده از مدرا

. معمول استهاي  شانه که بزرگتر از دندانه ي ه به دندانهیشب، ک دندانهیعبارتست از ، مدرا

  .شود یمو استفاده مهاي  باز کردن گره ياز چوب است که برا یاز آهن و گاه یمدرا گاه
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دارد و از آن اي  ا چهل سال قبال بوده است که دستهی ید سیشا یامروزه مدرا وجود ندارد ول

  .شود یگرفته م

  .کرده اند یاز مدرا استفاده م) ص( حضرت يبرا) ص( امبریهمسران پ

  :ت آمده استیدر روا

  [1]و تُرَجلُه نساؤُه   بِالْمدرى  رأْسه  رَجلُیتَمشَّطُ و یو کَانَ ص 

ل او یکرد و همسران او ترج یسر را با مدرا صاف م يکرد و موها یشانه م) ص( امبریپ یعنی

  .دادند یرا انجام م

  شانه در مکان نماز

که  ییاز آنجا. شه از آن استفاده کردیباشد که بتوان هم ییک جایا ید همراه باشد یشانه با

. خوب از که شانه در جانماز گذاشته بشود، ه شده است که شانه زده شودیهر نماز توص يبرا

  .در مسجد داشتاي  شانه) ع( امام صادق

  :آمده است) ص( امبریدر مورد پ

  [2] ذْهب بِالْوباءیإِنَّ الْمشْطَ : قُولُیضَع الْمشْطَ تَحت وسادته إِذَا تَمشَّطَ بِه و یو کَانَ ص 

  .برد ین میفرمود شانه وباء را از ب یداد و م یلشت خود قرار مر بایشانه را ز) ص( امبریپ یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3] تَمشَّطُ بِه إِذَا فَرَغَ منْ صلَاتهیالْمسجِد   یعبد اللَّه ع مشْطٌ ف یو کَانَ لأَبِ
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شد با آن  یکه از نماز فارغ م یدر مسچد بود که هنگاماي  شانه) ع( امام صادق يبرا یعنی

  .زد یشانه م

ل بر شانه زدن بعد یت دلین رواین اینماز باشد و همچن يد در جایشود که شانه با یاستفاده م

  .از نماز است

  ا بلند کردن مویدن یتراش

علماء . دن مو استیو تراش یدر کوتاه یطلبگ ين است که زیه ایعلمهاي  مشهور در حوزه

  .داشته اند ییا مختصر مویزدند  یغ میا تیما هم 

  .کردند یبلند م) ، ع( امبران و ائمهیپ يل بلند بودن موهایخود را به دل يز موهایناي  عده

در مو است بهتر از هر  يو بلند ین کوتاهیکه حد وسط ب) ص( امبریعمل پ، رسد یبه نظر م

  .گوش نگذرد ي که از الله ییمو. دو قول گذشته باشد

  :ت آمده استیدر روا

  [4]الشَّعر  اء ع تُمسکیلَا کَانَ الْأَنْبِ

  .داشتند یمو را نگه نم) ع( اءیانب یعنی

  .آمده است) ع( اءیهم در مورد انب، دندیتراش یم یعنی »جزون الشعری« مانند يگریرات دیتعب

 یکردند ول یل موها را رها مین دلیدن مو سخت بوده است و به همیتراش، میقدهاي  در زمان

  .کوتاه کردن مو بوده است) ع( اءیسنت انب
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  :آمده است) ص( امبریدر مورد پ

  [5]هو ذو وفْرَة

  يموها يدارا) ص( امبریپ یعنی

از  یک. یاست) ص( امبریدارم که شامل هزار اسم پ »)ص( امبریاسماء پ« به نام یکتاب بنده

  .ببود »ذو وفره«) ص( امبریاسماء پ

که پوست اي  کم پشت به گونه) ص( امبریپ يموها. پرپشت و انباشته است يوفره به موها

  .ده بشود نبوده استیسر د

  :ت آمده استیدر روا

سأَ کَانَ ر لَه ص قُلْت کَانَیولُ اللَّه رُهص کَانَ إِذَا طَالَ شَع ولَ اللَّهسقَالَ لَا إِنَّ ر رَهإِلَى  فْرُقُ شَع  

هۀِ أُذُنم[6] شَح  

گذاشت  یخود فرق م يموها يبرا) ص( امبریا پیعرض کردم آ) ع( به امام صادق یعنی

  .آمد یگوش م ي شد تا الله یبلند م) ص( امبریپ يکه موها یفرمود هنگام

نگهداشتن ، ن اندازه مویگوش است که در آن زمان به ا ي مو تا الله ين حداکثر بلندیبنابرا

شخص ملبس به  ياگر موها. ندیگو یبلند م يمو، ن اندازه مویامروزه به ا یگفتند ول یمو نم

او بلند است و  يشود موها ید گفته میایگوش ب ي ر عمامه تا اللهیاز ز، تیلباس روحان

  .ن بوده استیچن) ص( امبریپ یست ولین یطلبگ يمناسب ز
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 یول. کرد یه ما کوتایزد و  یغ میا تید یتراش یخود را م يموها، مانند مکه یگاه) ص( امبریپ

  .کرده است یا کوتاه میزده  یغ میشه موها را تیهم) ص( امبریرسد که پ یبه نظر نم

ن فرد یدانستند و ا یکه براق و لماع بشود را زشت ماي  غ بزند به گونهیکه سر خود را ت یکس

سر و  یوقت. کند یخود را درست م يک جوریکند و  یل میتمث یعنیدند ینام یم »مثله« را

دن را مانند مثله یست و سر تراشیشود که جائز ن یمثله گفته م، مرده قطع شود يدست و پا

  .دانستند یزشت م، تیکردن م

ن کار مثله یکردند که ا یاعتراض م، در مورد سفارش به کوتاه کردن مو) ع( به ائمه یبعض

  .ستین یز خوبیاست و چ

  .داد یانجام نم، را در کوتاه کردن موها  کار ما طلبه) ص( امبریرسد که پ ین به نظرم میبنابرا

که ینکه شهرت محسوب شود درحالیندارد مگر ا یم اشکالیاقتدا کن) ص( امبریاگر ما به پ

  .دهد ین کار را انجام میا ایست و دنیشهرت ن

، هرچند مخالف عرف باشد، داده است ین کار را انجام میا) ص( امبریاگر ثابت شود که پ

  .ست که ترك شودینصالح 

که سرمه یدن که عرف مخالف آن است درحالین است مانند سرمه کشیاء کردن سنت همیاح

  .کند یم يچشم را قو

ن صالح یبنابرا، میهست یبر اساس حکمت است و ما دنبال مسائل بهداشت) ع( امبرانیاعمال پ

  .است) ص( امبریت از پیو منفعت در تبع
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و منفعت و صالح شما در ، ن بوده استین چنیا) ص( امبریپ، بشراي  مییم بگویخواه یما م

  .دیایش نیپ ید تا شهرتینگونه باشید همه ایخواه یحال م، است) ص( امبریت از پیتبع

، اء کندیرا اح) ع( امبرانیت که سنت پین نیامروز سرمه بکشد به ا یمعتقد هستم اگر کس بنده

ت و یمورد تمسخر و اذ یبرد و حت ینم ینفع ین شخصیرا چنیمجاهد است ز، دیایرون بیو ب

  .ردیگ یگران قرار میآزار د

را یما تصورمان از اسالم اشتباه است ز، نتیکشم بخاطر ز یفرمود من سرمه م) ص( امبریپ

  .ده باشدید ژولیم شخص مومن بایکن یفکر م

  :ت آمده استیدر روا

ۀٍ أُخْرَى یرِوا یجلُو بصرَك و فیقلُّ درنُه و دوابه و وسخُه و تَغْلُظُ رقَبتُک و ی  شَعرَك  استَأْصلْ

 تَرِیویسنُکدب [7]ح  

ن برود یآن از ب یفیو چرك موها کمتر شود و شپش و کث یت را از ته بتراش چربیموها یعنی

گر آمده است و بدنت یت دیابد و در روای یت میتو تقو یینایو گردنت کلفت شود و ب

  .استراحت کند

  :دیفرما یم) عی (سیحضرت ع یتیدر روا. ستیده نیاد پسندیگردن ز یکلفت

  [8] تُم ربکُمیو نَس  تَشْبعوا فَإِنَّکُم إِذَا شَبِعتُم غَلُظَت رِقَابکُم و سمنَت جنُوبکُمو لَا 

شما بزرگ نشود و پروردگارتان را هاي  تان کلفت نشود و باسنید تا گردن هایر نشویس یعنی

  .دیفراموش کن
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  :گر آمده استیت دیدر روا

  [9]قُولُونَ إِنَّ حلْقَ الرَّأْسِ مثْلَۀٌ فَقَالَ عمرَةٌ لَنَا و مثْلَۀٌ لأَعدائنَایعبد اللَّه ع إِنَّ النَّاس  یقُلْت لأَبِ

فرمود ) ع( دن سر مثله است امامیند تراشیگو یعرض کردم مردم م) ع( به امام صادق یعنی

  .دشمنان ما مثله است ينت و تاج است و برایما ز يبرا

بلکه مراد کوتاه کردن است ، ستیغ زدن نیاز ته زدن و با ت، تین روایدر امراد از حلق راس 

  .آورد یم ییبایآورد و کوتاه کردن مو ز یم ییبایچون تاج ز

، ن حالقیبنابرا. کند یش میشود که آرا یاطالق م یبه کس یدر زبان عرب »حالق» کلمه

  .ست بلکه همان مثله استیندارد و حلق ن ییبایسر ز يدن مویکند و تراش یبا میانسان را ز

  :فرمود یبه شخص) ص( امبریپ یتیدر روا

 قْ فَإِنَّهلیزِیاحف ک یدالم[10] ج  

  .کند یاد میرا ز ییبایرا زیراش زسر را بت یعنی

 یآورد ول یم ییبایرا کوتاه کردن زینا کوتاه کردن است زیقیت ین روایمراد از حلق در ا

  .آورد بلکه مثله است ینم ییبایز، دن از تهیتراش

سر کچل را شانه ) ص( امبریا پیآ، کرد یاد شانه میز) ص( امبریم که پیخواند يادیات زیروا

  ؟مو داشته است) ص( امبریا پ؟ یکرد یم

 یعنی »ذو وفره« کرد و یخود را باز م يموهاهاي  با مدرا گره) ص( امبریم که پیت داشتیروا

  .بلند بود يصاحب موها
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  از مو یدن قسمتیتراش

ظاهرا منع و . گذارند یم یاز سر را باق یتراشند و برخ یاز سر را کامال م یامروزه قسمت

ت آمده یدر روا. د انجام بشودین کار نبایشود که ا یاستفاده مات یاز روا یندارد ول يضرر

  :است

نمجع یحضونْ ملَقَ مفَح امجالْح  نِ ع فَقَالَ یالنُّقْرَةِ فَرَآنسو الْحقْ یشَاي  أَبلفَاح بذَا اذْهه ء  

أْسر لَقْتح و تبقَالَ فَذَه کأْس[11] یر  

من را ) ع( د سپس امام کاظمیسر را تراش ي حجام من را حجامت کرد و موضع نقره یعنی

سر خود را د من هم یگو یم يبرو و سر خود را بتراش راو؟ ستین چید و فرمود اید

  .دمیتراش

د به جهت یشا. از سر به صالح نباشد یدن موضعیت استفاده شود که تراشین رواید از ایشا

  .نکه ضرر داشته باشدیا ایباشد و  یزشت

  دن قفایتراش

گردن  ینییپشت گردن و اصل گردن و قسمت پا يا به معنایپشت سر و  يا به معنایقفا 

  .کوتاه کردن آن است، دن قفایتراشچون قفا مو ندارد مراد از . است

  :ت آمده استیدر روا

رُ فا کَثُرَ الشَّعمبر اكدف لْتعج یفَ يقَفَا یقُلْتنیغُم اً شَدیغَمی یداً فَقَالَ ل تملا عاقُ أَ محا إِس

  [12]ذْهب بِالْغَمیأَنَّ حلْقَ الْقَفَا 
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شود و سبب هم و  یاد میپشت سر من ز يعرض کردم چه بسا موها) ع( به امام صادق یعنی

دن پشت سر هم و غم را یتراش یدان یا نمیاسحاق آاي  فرمود) ع( شود امام ید میغم شد

  ؟برد یم

  دیسف يموها

  :ت آمده استیدر روا

  [13] نُور فَلَا تَنْتفُوه  بیالشَّ

  .دیرا نکنها  د نور است پس آنیسف يموها یعنی

د یسف ياد شدن موهاین باعث زیست و همچنیخوب ن یسالمت يبرا دیسف يکندن موها

  .شود یم

  :گر آمده استیت دیدر روا

یأَنَّ أَمنؤْمزِّ الشَّینَ ع کَانَ لَا یرَ الْمبِیرَى بِج   أْساً ونَتْفَهیب [14] کْرَه  

  .د و از کندن آن کراهت داشتید ید نمیسف يدن مویدر تراش یاشکال) ع( ریحضرت ام یعنی

  .است یمخالفت با سالمت يبحث کراهت به معنا

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

و   بهیشَ  النَّاتف  میهِم و لَهم عذاب أَلیزَکِّیو ال   هِمینْظُرُ إِلَیامۀِ و ال یوم الْقیکَلِّمهم اللَّه یثَلَاثَۀٌ ال 

ف نْکُوحالْم و هنَفْس حیالنَّاک رِهب[15]د  
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نگاه ها  کند و به آن یصحبت نمها  امت با آنیسه دسته هستند که خداوند در روز ق یعنی

د خود را یسف يکه موها یشوند کس یم میکند و دچار عذاب ال یرا پاك نمها  کند و آن ینم

  بکند

  .ندارد یمانع یحکم فقه ي هیاز ناح یدارد ول يادید ضرر زیسف يشود کندن مو یمعلوم م

  )تیگاسترو آنتري (اسهال صفراو يماریب یمعرف

 يبه جهت خوردن غذا یا اسهال خونیاد صفراء است و یعموما اسهال با به جهت ترشح ز

  .آلوده است

صفراء وجود داشته باشد اسهال  یعود کننده است و تا وقت یست ولین یعفون ياسهال صفراو

  .بوست دارندیا یهستند و اسهال دارند و  يا صفراویمردم . دیآ یبه وجود م

  .ست بلکه ترشح صفراء استیبد بو ن ياسهال صفراو یبد بو است ول یاسهال عفون

مبتال به اسهال  یو جوش زدناي  است و به اندك بهانه یاسهالها  است که طبع آن يافراد

  .شوند یم

  .ا سبز رنگ استیشتر زرد یب يرنگ اسهال صفراو

هستند که غذا  يافراد. اد حرکت کردن روده به جهت ترشح صفراء استیزن اسهال یعلت ا

هم  ییت غذایو حساس یجانات عاطفیهی، عصب يفشارها. بروند یید دستشوینخورده با

  .شود یموجب ترشح صفراء م

  يعالئم اسهال صفراو
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 یآورند ول یم ییرا به علت کم غذاهایی  بچه یگاه. اشتها هستند یبها  يصفراویی، اشتها یب

  .است ين شخص صفراویا، اد استیند جنب و جوشش زیگو یم

  .ا زرد استیصبح و به رنگ سبز  يتهوع به خصوص در ابتدا

  احساس سوزش سر دل

  .نخورده است ییچ غذایغذا ولو ه یاحساس انباشتگ

  ها بعد از عاروق ياحساس بهبود

  اسهال

  ناف یدل درد در حوال

  .و صفراء است ینشان گرمبلغم ی، مدفوع شل و بلغم

  ساکت شدن درد شکم بعد از اجابت مزاج

ند که مدفوعشان یگو یکنند و م یمراجعه م يافراد. ن عالمت آن مدفوع چرب استیمهم تر

ا یدرسته  يایشود مانند خارج شدن لوب یهضم نشده خارج م ییا مواد غذایچرب است و 

  .تکه نان هضم نشده

  يدرمان اسهال صفراو

عجله ، ق جاورسیسو، مصرف سماق، جامع با آب مورد سه عدد، ق عدسیسو، صفرابر

  .نکردن در خوردن
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  .شود یباز مها  آن ياشتها، صفرابر که مصرف کنند، اشتها هستند یکه ب يافراد

  
  . 33صی، طبرس، مکارم االخالق [1]

  . 33صی، طبرس، مکارم االخالق [2]

  8. 48ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 486ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 210ص، 5ج، ریابن اث، ثیب الحدیغر یه فیالنها [5]

  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 484ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 447ص، 2جی، برق، المحاسن [8]

  . 484ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 124ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [10]

  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

  . 485ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 156ص، ابن اشعث، اتیالجعفر [13]

  . 492ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  . 106ص، 1ج، خ صدوقیش، الخصال [15]

 یعفون اسهال يماریب یمعرف –) مو و محاسن( نتیدر ز یمتادامه بحث سال 175

95/08/16  

  .باشد یدن و زدودن مو میصحبت راجع به موها و تراش
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  دفن کردن مو 1,175

از انسان است و  یند که مو جزئیگو یم یبعض. خوب است که دفن بشوند، دن مویبعد از تراش

درمورد . د دفن شودیانسان با ن مانند خودیقرار است محشور شود و به بدن برگردد بنابرا

  .ناخن هم سفارش شده است که دفن شود

پناهگاه ، م که مویات خواندیدر روا. احتمال دارد که دفن کردن مو به خاطر بهداشت باشد

را حتما ید دفن شوند زیز باینها  ناخن، ن سببیبه هم. روس استیکروب و ویم یعنیطان یش

ن یاگر ااي  ا پرندهی یمثال مرغ. انسان منتقل بشود کروب آلوده است و ممکن است بهیبه م

  .گردد یبه بدن انسان بر م، فضوالت را بخورد

  .به نظر احتمال دوم مراد است

  :ت آمده استیدر روا

  [1]و الْعلَقَۀ، و السنِّ، مۀِیو الْمش، ضِیو الْح، و الدمِ، و الظُّفُرِ، الشَّعرِ  أَنَّه أَمرَ بِدفْنِ

  .به دفن کردن مو امر کرد) ص( امبریپ یعنی

  .باال دارد يشود و ماندگار یه نمیتجز یمو آلوده است و خوردن آن حرام است و به راحت

او پر از مو شده بود و  ي دن مو مبتال بود و معدهیمراجعه کرد که به جو يمارید روز قبل بچن

ها  بر آن يمعده هم اثر يدهایشود و اس یرا از معده خارج نمیآن کرد ز يشد برا ینم يکار

  .ندارند

  .د مشکل تجمع موها در معده را حل کندیق شایو سو یو سناء مکها  استفاده از مسهل
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معلوم است که تماس با . ز به دفن مو امر کرده اندیهما السالم نیباقر و امام صادق علامام 

  .است یموها ضرر دارد و سبب آلودگ

نصورت آتش زدن موها یر ایدر غ، ن کار وجود داردیدر ا يد دفن شود و رازیموها هم با

  .دیفرمودند که موها را آتش بزن ید بود مینداشت و اگر مف یمشکل

کنند که بدن  یدر اروپا سفارش مها  یلیزدند و امروزه هم خ یرا آتش مها  مردهها  ییبودا

کرده اند  ین کار نهیات از ایروا یرسد ول یم یو به نظرشان هم کار خوب، سوزانده شودها  آن

  .شود ینکه انسان معذب میل ایبه دل

ن ما تابع یهم وجود داشته باشد بنابرا يگریدهاي  علت، دفن کردن مو يممکن است برا

  .میل هستیدل

  )ن چشم و گوشیما ب يموها( نیدن و کوتاه کردن صدغیتراش 2,175

) دو طرف محاسن( نیکوتاه کردن عارض. کنند یدو طرف سر را کوتاه مها  شگریامروزه آرا

  .ز مستحب استین

  :ت آمده استیدر روا

غَیلدرِ صنْ شَعم کُمدارِضَ هیأْخُذْ أَحنْ عم یو حهیل[2] ت  

  .ردین چشم و گوش و دو طرف محاسن خود را بگیب يک از شما مویهر یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3]ۀِ و ما جاوز الْعنْفَقَۀَ منْ مقَدمهایاللِّح یو منْ عارِضَ  نِیمنْ شَعرِ الصدغَ خُذُوا
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ن خود را یین چانه و لب پایماب يگوش و دو طرف محاسن و موها ن چشم ویب يموها یعنی

  .دیریبگ

  .کوتاه کردن ناخن است يکه به معنا »اخذ االظفار« کوتاه کردن است مانند ياخذ به معنا

  سر يکوتاه کردن مو از جلو 3,175

س یشانزده اصل آن در مستطرفات سرائر ابن ادر، که قبال وجود داشت یاز چهارصد اصول

  .عه استیش یمیقدهاي  است که از کتاب »ید نرسیز« اصلها  از آن یک. یداردوجود 

  :ت شده استین کتاب روایدر ا

أْ بِالنَّاصدفَاب کأْسرِ رنْ شَعم مِیإِذَا أَخَذْتقَدم ۀِ و  کأْسغَ  ردالص نَّۀُ یوالس کنِ إِلَى الْقَفَا فَکَذَل

 مِ اللَّهقُلْ بِس ورَاهلَّۀِ إِبلَى مع و بِاللَّه یونح دمحآلِ م و دمحنَۀِ مس و نَ یمما أَنَا م ماً ولسفاً م

شْرِکنَیالْم  نطأَع میاللَّه طَاقَۀٍ ف رَةٍ ونْ یبِکُلِّ شَعیا نُوراً یالدالْق میولْندأَب مۀِ اللَّهراً لَا  یامشَع کَانَهم

امۀِ ثُم تَجمع شَعرَك و تَدفنُه و یوم الْقیا و نُوراً ساطعاً یالدنْ یو وقَاراً ف ینَۀً لیک تَجعلُه زِیعصی

ه و طَهرْه حتَّى یو لَا تَسخَطْ علَ هیتَقُولُ اللَّهم اجعلْه إِلَى الْجنَّۀِ و لَا تَجعلْه إِلَى النَّارِ و قَدس علَ

نَۀً و وقَاراً و نُوراً یباً و زِیبِعدده و ما تُبدلُه مکَانَه فَاجعلْه طَ یتَجعلَه کَفَّارةً و ذُنُوباً تَنَاثَرَت عنِّ

یف یالْقنۀِ میراً یاممالرَّاح محیا أَرز مینِّینَ اللَّه ننِّبج ى ورِ یبِالتَّقْوشَع نِّبج شَرِ يوب يو 

اصعیالْم ننِّبج ى فَلَا  یواكیالرَّدوس دأَح کذَل کل4 م][  

سر و دو  يو جلو یشانیپ ياز موها یخود را کوتاه کن يموها یکه خواست یهنگام یعنی

است و بگو بِسمِ اللَّه و بِاللَّه و ) ع( امبرانیطرف سر به سمت پشت سر شروع کن که سنت پ

رَاهلَّۀِ إِبلَى میعنح دمحآلِ م و دمحنَۀِ مس و یم ماً ولسفاً مشْرِکنَ الْمنَیما أَنَا م  نطأَع میاللَّه 

طَاقَۀٍ ف رَةٍ ونْ یبِکُلِّ شَعیا نُوراً یالدالْق میولْندأَب مۀِ اللَّهراً لَا  یامشَع کَانَهیمصزِیع لُهعتَج نَۀً یک
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یل قَاراً فو نْ یوعاً یالداطنُوراً س یا والْق مۀِیوام  مبعد موها را جمع کن و دفن کن و بگو اللَّه

ه و طَهرْه حتَّى تَجعلَه کَفَّارةً یه و لَا تَسخَطْ علَیاجعلْه إِلَى الْجنَّۀِ و لَا تَجعلْه إِلَى النَّارِ و قَدس علَ

امۀِ یالْق ینَۀً و وقَاراً و نُوراً فیباً و زِیانَه فَاجعلْه طَبِعدده و ما تُبدلُه مکَ یو ذُنُوباً تَنَاثَرَت عنِّ

نیراً یممالرَّاح محیا أَرز مینِّینَ اللَّه ننِّبج ى ورِ یبِالتَّقْوشَع نِّبج شَرِ يوب يو اصعیالْم  و

ننِّبى فَلَا  یجاكیالرَّدوس دأَح کذَل کلم.  

  .نامند یم »مقدم« سر را يسر تا انتها ياز جلو

  :دیفرما یدر ادامه م

ئْ بِالنَّاصتَداب یوظْمقْ إِلَى الْعلاح ینِ النَّابِتَیۀِ وانلْأُذُنَیینِ الدینِ لفالتَّو بِاللَّه [5] قینِ و  

ک ید تا استخوان دو طرف صورت که نزدیسر شروع کن يکوتاه کردن سر از جلو يبرا یعنی

  .گوش است

  .شود ین محسوب مین و عارضیموها جزء محاس یباق

  لیصورت و سب يموها 4,175

ک ی ي صورت به اندازه يموها ک جو و حداکثریصدق مو به اندازه ، صورت يحداقل موها

 امبریست و پیدرست نها  یو داعشها  يهودیصورت مانند  يبلند کردن موها. مشت است

ک قبضه یشتر از یمحاسن ب يکه فرموده است اگر مویکرده است تا جائ یدا نهیشد) ص(

  .باشد در آتش جهنم است

کردن در مورد محاسن هم ست و سه مرتبه شانه یکه راجع به سر است مانند ب یسفارشات

  .شتر شده استیسفارش ب یآمده است و حت
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  :ت آمده استیدر روا

ذْهب ینِ یح الذُّؤَابتَیذْهب بِالْوباء و تَسرِیۀِ یح اللِّحیتَشُد الْأَضْرَاسِ و تَسرِ  نِیالْعارِضَ  حیتَسرِ

  [6] قْطَع الْبلْغَمیح الرَّأْسِ یمانٌ منَ الْجذَامِ و تَسرِنِ أَیح الْحاجِبیبِبلَابِلِ الصدرِ و تَسرِ

ند و شانه کردن محاسن وبا را از ک یت میرا تقوها  شانه کردن دو طرف محاسن دندان یعنی

برد و شانه کردن دو ابرو  ین میث نفس را از بیقه حدیبرد و شانه کردن دو طرف شق ین میب

  .برد ین میبرد و شانه کردن سر بلغم را از ب ین میجذام را از ب

 یاعمال کوچک که آثار بزرگ. ات استفاده کردیبدون دارو از روا یک روش درمانیشود  یم

  .دارد

  .تب است »وباء« شتر مراد ازیب

  :گر آمده استیت دیدر روا

لِّحشْطُ لالْم الْأَضْرَاسیۀِ یو [7] شُد  

  .کند یرا محکم مها  دندان) ن محاسنییت پاقسم( هیشانه کردن لح یعنی

  .هم بشود »نیعارض« ه شاملید مراد از لحیشا

د به مقدار یشانه کردن شا، در سر. اد شانه زده شودید شده است که زیدر مورد محاسن تاک

اد یدر محاسن شانه زدن به تعداد ز یول، د شانه کردیمرتب شدن مو با ي صدق و به اندازه

از  يریشگیشود و وارد درمان و پ ید خارج مینت شایز ي و از مقولهوارد شده است 

  .شود یمها  يماریب



1558 

 

  :ت آمده استیدر روا

 ید فیزِیقُولُ إِنَّه ینَ مرَّةً و منْ فَوقها سبع مرَّات و یأَربع  تهیلح  تَحت  سرِّحیکَانَ رسولُ اللَّه ص 

 نِ ویالذِّه لْغَمقْطَع[8] الْب  

کرد و  یآن هفت مرتبه شانه م يخود را چهل مرتبه و از باال ي هیر لحیز) ص( امبریپ یعنی

  .کند یاد و بلغم را قطع میفکر را زن کار ذهن و ذکاوت و قدرت تیفرمود ا یم

  .کند یرا درمان مها  يماریک چهارم بین معنا است که حداقل یکند به ا ینکه بلغم را قطع میا

د با اصالح یدرمان با. دیسیبنو »درمان بدون دارو« در مورد یخوب است که رفقاء کتاب

شود محاسن را چهل مرتبه مار گفته یبه ب، بلغم زدا يدادن دارو يبه جا. باشد یسبک زندگ

  .ر و هفت مرتبه از رو شانه کندیاز ز

 ییاز خواص دارو يبهره مند يست بلکه براین ییبایز يشود شانه کردن مو تنها برا یمعلوم م

  .و برطرف کردن بلغمها  ز هست مانند سفت شدن دندانیآن ن

  .نه استیات محل تمرکز بلغم سیدر روا

  :ت آمده استیدر روا

 یأَنَّهرِّحس  حیلتَه  عبقُ أَرإِلَى فَو تنْ تَحیم رَّةً وینَ م عبس تقُ إِلَى تَحنْ فَوم و قْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاه

 و رَّاتیمادالْع یقْرَأُ و ثُم نِّیاتع رِّحس مور یقُولُ اللَّهدشَۀَ الصحو و ومالْغُم و ومم[9]الْه  
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کرد و سوره قدر را  ین به باال چهل مرتبه شانه مییمحاسن خود را از پا) ص( امبریپ یعنی

خواند سپس  یات را میزد و سوره عاد ین شانه مییاال به پاخواند و هفت مرتبه از ب یم

  .الْهموم و الْغُموم و وحشَۀَ الصدور یفرمود اللَّهم سرِّح عنِّ یم

ز ینها  خانم يبرا ینفس مرور دادن شانه خوب است حت، که محاسن ندارد يافراد يبرا

ن مرور یکشد بنابرا یرا به سر خود م غیاعمال حج ت يکه مو ندارد برا یشخص. خوب است

  .مطلوب است ییغ به تنهایدادن ت

زه یمانند شانه کردن محاسن که ر. ما نظم خواهد گرفت یت شود زندگین مسائل رعایاگر ا

  .دارد یو قانون خاص يکار

تواند هم و غم و وحشت را برطرف  یشود که شانه زدن محاسن م یت معلوم مین روایاز ا

  .کند

  :ت دبگر آمده استیدر روا

  [10]وماًینَ یطَانُ أَربعیقْرَبه الشَّیمرَّةً و عدها مرَّةً مرَّةً لَم   نَیسبع  تَهیلح  سرَّح  منْ

که محاسن خود را هفتاد مرتبه شانه کند و تعداد آن را بشمارد تا چهل روز  یکس یعنی

  .شود یک او نمیطان نزدیش

  دن محاسنیتراش 5,175

جو کمتر نباشد و  ي دانه ي د از اندازهیبا یصورت از جهت کوتاه يدن مویتراش ي محدوده

ن مقدار یش از ایش بیدن ریز فتوا به حرمت تراشیفقهاء ن یبرخ، داشتن محاسن صادق باشد

  .شتر باشدیک مشت بید از یهم نبا ياز جهت بلند. داده اند
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  :ت آمده استیدر روا

أَ یته فَبلَغَ ذَلک الرَّجلَ فَهیأَ منْ لحیۀِ فَقَالَ ما کَانَ علَى هذَا لَو هیاللِّح  لُیطَوِ  ص رجلٌ یمرَّ بِالنَّبِ

حیلب یتَهلَى النَّبِیتَینَ اللِّحخَلَ عد لُوا ینِ ثُمکَذَا فَافْعقَالَ ه آها ر[11]ص فَلَم  

فرمود چه ) ص( امبریعبور کرد و پ) ص( امبریبلند از کنار پ یلیبا محاسن خ یشخص یعنی

د و محاسن خود ین سخن به آن شخص رسیکرد و ا یشد اگر او محاسن خود را مرتب م یم

) ص( امبریسپس نزد پ) ک مشتیک جو تا ی ي ن اندازهیب( معتدل کوتاه کرد ي به اندازه را

  .دین کار را انجام بدهیفرمود ا) ص( امبریپ، حاضر شد

  .بلند بشود یلیا خیده شود و یصورت از ته تراش يد موین نبایبنابرا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [12] تَهیحل  ت أَبا جعفَرٍ ع قَد خَفَّفیرأَ

  .دم که محاسن خود را کوتاه کرده بودیرا د) ع( امام باقر یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

نَ اللِّحم ادا زۀِ یمف وضَۀِ فَهنِ الْقَب[13]النَّار یع  

  .ک مشت در آتش جهنم استیما زاد محاسن از  یعنی

، هین مسئله از سنت حنفیمو مطلوب است و ا دنید نتراشیفرما یم که میدار يادیات زیروا

  .م استیاست و فطرت درست و سل) ع( میاز سنت حضرت ابراه یعنی
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  .دارد البته نوع منافع ذکر نشده است یه منافع طبیدن لحیشود که نتراش یات استفاده میاز روا

کنند  یکه فکر مها  یحساس هستند مانند داعش یلیصورت خ يدن مویعامه در مسئله نتراش

  .خود را بتراشدهاي  لیداشته باشد و سب يبلند یلید محاسن خین دار بایانسان د

  :که شاعر بوده است گفته است یمتنب

  ا امه ضحکت من جهلها االممین ان تحفوا شواربکمیه الدیا غا

ا به جهل یک دنیکه  یامتاي  ؟دیخود را کوتاه کنهاي  لین است که سبین ایت دیا نهایآ یعنی

  .ده اندیخندها  آن

  .شکل باشداي  رهیسفارش شده است که محاسن به صورت دا

  :ت آمده استیدر روا

  [14]فَقَالَ دورها  تهیلح  أْخُذُ منْیت أَبا جعفَرٍ ص و الْحجام یرأَ

شکل اي  رهیفرمود محاسن را دا، کرد یش میرایدم که حجام او را پیرا د) ع( امام باقر یعنی

  .کن

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [15] تَهیبطِّنُ لحیه و یأْخُذُ عارِضَیت أَبا جعفَرٍ ع یرأَ

خود شکم  ي هید و به لحیتراش یدم که دو طرف محاسن خود را میرا د) ع( امام باقر یعنی

  .داد یم
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 ياحتمال دارد که مراد شکم داشتن قسمت جلو. ستشکل کردن ااي  رهیدا ين به معنایتبط

  .عقب تر نباشد) ن و چانهیین لب پایما ب( »عنفُقه« محاسن باشد و از

  ی)ت عفونیگاسترو آنتری (اسهال عفون يماریب 6,175

 امبرین جهت پیبه هم. کروب استیو م يآلوده به باکتر يخوردن غذاهای، منشا اسهال عفون

  .کردند یغذاها مد بر بستن درب ظرف یتاک) ص(

حلُّ یکْشف غطَاء و لَا یطَانَ لَا یفَإِنَّ الشَّ  تَکُمیتَکُم و أَوکُوا أَسقیفُوا أَبوابکُم و خَمرُوا آنیأَجِ

  [16]وِکَاء

را ید زید و سر مشک آب را بگذاریخود را بپوشانهاي  د و ظرفیتان را ببندیدرب ها یعنی

  .کند یدارد و درب را باز نم یطان پرده را بر نمیش

م تا غذاها آلوده یرا بگذارها  م و درب ظرفیآلوده نخور يم که غذاین سفارش داریبنابرا

  .نشود

  ر آلودهیش

بچه اگر مبتال به اسهال . ن پستان و کف ظرف استیروس ما بیکروب و ویم یعنیطان یش

  .ر آلوده استیشوند به جهت خوردن ش یم یخون

 ي ت آمده است که همهیدر روا. رون بدن استیبه طبائع ندارد بلکه از ب یارتباط يمارین بیا

رون بدن وارد یرا آن از بیکه به همراه تب است زهایی  يماریاز درون است مگر بها  يماریب

  .شود یم
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خچال یدر  ید به سفارشات حتیبا یکند ول یکروب را کم میت میسرد فعال يخچال و هوای

  .میعمل کن

آورند و  یاو حوله م يشست و برا یدستان خود را م، زمان صرف غذا) ع( امام رضا

  .دست زدن به حوله دستان خود را شستم يفرمود برا یم

  .کرده اند یرا م یت دقت درباره آلودگیائمه نها

طان در دست شما است یدستش را گرفت و فرمود ش) ص( امبریخواست غذا بخورد پاي  بچه

طان در یدستش را گرفت و فرمود ش) ص( امبریپ، ا بخوردهم آمد و خواست غذ يو مرد

  ي.دست شما است و دستت را بشو

  .کروب استیر آلوده راه انتقال مین دست و غذا و شیبنابرا

  یعالئم اسهال خون

حالت بهت و تهوع و دل ی، درد عضالن) ، تب و لرز ندارد ياسهال صفراو، (تب، لرز، سردرد

  .بد اسهال يبو، ابتال به شک است ید و گاهیچه و اسهال شدیپ

  درمان

 امبریپ، آمد عرض کرد برادرم مبتال به اسهال شده است يفرد. ن درمان عسل استیبهتر

فرمود ) ص( امبریپ، شتر شدیدوباره برگشت و گفت اسهال او ب، فرمود به او عسل بده) ص(

فرمود به او ) ص( امبریپ، دوباره برگشت و عرض کرد خوب نشد، دوباره به او عسل بده

  .دیگو یخداوند راست گفت و شکم برادرت دروغ م، عسل بده
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  .گر هم وجود داردید يجامع با آب عسل هم است و داروها يدارو

  
  . 155ص، 1جی، خ حرعاملیش، ه االمهیهدا [1]

  . 124ص، 1ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [2]

  . 124ص، 1ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [3]

  . 84ص، 73جی، مجلس، بحاراالنوار [4]

  . 394ص، امام رضا ع، فقه الرضا [5]

  . 19صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [6]

  . 488ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 268ص، 1ج، خ صدوقیش، الخصال [8]

  . 37ص، د بن طاووسیس، االمان من اخطار االسفار و الزمان [9]

  . 489ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 488ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

  . 487ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 487ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 487ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  . 486ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  . 324ص، 5جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [16]

 سمیفاو يماریب یمعرف –) مو کردن رنگ –ل یسب( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 176

  95/08/18) ییغذا تیمسموم(
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  لیکوتاه کردن سب 1,176

د یبا، ل بر خالف محاسنیسب. ل استیسب يدن موهایصحبت راجع به کوتاه کردن و تراش

ک ین نزدیل محل عبور دم و بازدم و همچنیسب. طان استیل پناهگاه شیرا سبیکوتاه شود ز

ر یزهاي  کروبیو دهان است که م ینیک بیل نزدین سبیبنابرا. محل ورود غذا به بدن است

ل یسب ين جهت از انسان خواسته شده است که موهایتواند به انسان ضرر بزند به ا یل میسب

  .ان شده است بتراشدیآن ب يکه برا يرا طبق حدود

به بدن ها  کروبیوجود دارد مانع ورود م ینیکه داخل ب یبه همراه آب ینیداخل ب يموها

و دهان باشد الجرم به داخل بدن راه  ینیب يک ورودینزدها  کروبیم یوقت یشوند ول یم

  .کنند یدا میپ

  :ت آمده استیدر روا

  [1] ستَترُ بِهیتَّخذُه مخْبأً یطَانَ یفَإِنَّ الشَّ  شَارِبه  أَحدکُم  طَولَنَیلَا 

گاه قرار یطان آن را پناهگاه و مخفیرا شیل خود را بلند نکند زیک از شما سبیچ یه یعنی

  .دهد یم

ل را یسب يبلند یشوند و به استحسانات یم یل مخفیر سبیل زیکروب سبیمسلم است که م

کروب تجمع یم، ت آمده است که با آلوده شدن اطراف دهنیدر روا. میدان یم یضیموجب مر

  .د شده استیتاک، ع دهان بعد از خوردن غذایشستن سر ين جهت رویکند به هم یدا میپ

  [2]الْغَمر  شَمیطَانَ یفَإِنَّ الشَّ

  .کند یغذا را استشمام م يطان بویرا شیز
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را خداوند به حضرت یشود ز یمحسوب م یزگیک پاکیل یسب ین حال خود کوتاهیدر ع

خود را هاي  لیدر مقام امتثال سب) ع( میز کن و حضرت ابراهییر و تمیفرمود تطه) ع( میابراه

  .کوتاه کرد

  .آمده است و مراد از گرفتن کوتاه کردن است »اخذ« ات با لفظیشتر روایب

  :ت آمده استیدر روا

  [3]بلُغَ الْإِطَاریحتَّى   الشَّارِبِ  تَأْخُذَ منَ  إِنَّ منَ السنَّۀِ أَنْ

  .است) ع( امبرانیدور لب برسد از سنت پ ي نکه به اندازهیل تا ایگرفتن سب یعنی

نکه یا ایبه خصوص لب باال است ها  است که دور لب يدیخط سف، مراد از چهارچوب دهان

زان نشود و به لب یل از محل خودش تجاوز نکند و آویسب یعنیل است یمراد چهار چوب سب

  .ل به خود لب نرسدین است که سبیاحتمال سوم ا. نرسد

  .ل استیشه سبیدن به ریل هم رسین حد سبیکمتر

  :دیفرما یت میدر روا

سبِالْع قَهتَّى أَلْصح هفَى شَارِبع أَح اللَّه دبا عأَى أَبر [4] بیأَنَّه  

  .ده بودیشه تراشیدن به ریخود را تا رسهاي  لید که سبیرا د) ع( امام صادق یعنی

و  یو خوش یباعث خوشحال یعنی »نشره« لید گرفتن سبیفرما یات میاز روا یدر بعض

  .سرور است
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  ینیداخل ب يموها 2,176

را یست زیبه صالح نها  کندن آن ید کوتاه بشود ولیخارج بشود با ینیاگر از ب ینیب يموها

 ي خارج شده يت آمده است که مویدر روا. به داخل بدن استها  کروبیمانع از عبور م

  .دیبا شوید تا زیریرا بگ ینیب

  :ت آمده استیدر روا

یلکُمدنْ  أْخُذْ أَحم  شَارِبِه  ،رَ الَّذالشَّع يو یف هلْ، أَنْف یوهنَفْس داهتَع ، کیزِیفَإِنَّ ذَلف ه یدالم[5] ج  

را یاست را کوتاه کند و به خودش برسد ز ینیکه در ب ییل خود و مویک از شما سبیهر یعنی

  .کند یشتر میرا ب ییبایز

  .شود یم یسبب زشت ینیب يرون آمدن موهایشود ب یمعلوم م

  :گر آمده استیت دیدر روا

نَ الْأَنْفرِ منُی  أَخْذُ الشَّعسه  حج[6] الْو  

  .کند یبا میصورت را ز ینیب يگرفتن مو یعنی

مصدر  یاست ول ینیمراد است که خارج ب ییدهد مو یآمده است نشان م «من« نکه حرفیا

  .آمد یم »یف« باشد با حرف ینیداخل ب ياگر مراد مو. است ینیآن بو منشا 

  .شود ین مورد هم مین شامل ایمو دارد بنابرا ینیب يافراد رو یبعض
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  رنگ کردن مو 3,176

ات رنگ یدر روا. استها  یست و کار غربیج و متعارف نیرا یلیامروزه رنگ کردن مو خ

بهتر از هزار درهم در ، رنگ کردن موک درهم در راه یخرج کردن . کردن مو مطلوب است

  .راه خدا است

د شامل یسف ين عالوه بر رنگ کردن مویبنابرا. ر دادن رنگ مو استییتغ يخضاب به معنا

  .شود یز مین ییاه به طالیس ير رنگ دادن موییتغ

در . شود یانجام م »بابونه« ای »ورس« و زرد کردن موها است که با یدستور اسالم به طالئ

  .ه شده استیره کردن مو توصیاه و تیمرحله دوم سرخ کردن و در مرحله سوم س

  .است یقیمومن حق، کند یخود را طالئ يک نفر موهایاگر 

ز یست با چه چیر دادن است و مهم نییک قانون است و مهم تغیر دادن رنگ مو یین تغیبنابرا

  .ر داده شودییتغ

  :دیفرما یم) ع( امام صادق

أْسضَابِبِ  لَا ب[7] کُلِّه  الْخ  

  .ستین یاشکالاي  لهیدر رنگ کردن مو با هر وس یعنی

که به پوست  ییایمیکه ضرر نرساند مانند مواد ش یخوب است به شرطها  ن تمام رنگیبنابرا

  .شود یزش مو میرساند و باعث ر یب میآس
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را در ادامه ید است زیاگر ضرر هم داشته باشد مف ید استفاده بشود که رنگ مو حتیالبته شا

  .ندارد ین حال فرموده اند که اشکالیبا ا یم خواند که ضرر دارند ولیرا خواههایی  رنگ

  .کند ید میموها را سفیی، ایمیشهاي  به خصوص با رنگ، دن موکال رنگ کر

 يحداقل مراد موها. ل استیر رنگ آن اعم از سر و محاسن و سبییرنگ کردن مو و تغ

د یشا، است ییبایچون بحث از ز یز شامل شود ولیبدن را ن يد تمام موهایظاهر است و شا

  .به سر و صورت هم داشته باشدد انصراف یسر و صورت مراد باشد و شا يشتر موهایب

ست بلکه یمعلوم ن؟ د به همان رنگ بماندیا بایآ یخود خوب است ول يد به خودیسف يمو

  .توان آن را رنگ کرد یم

سرت با خونت خضاب  يوعده داد که رنگ مو) عی (به حضرت عل) ص( امبریچون پ

، کنم یکه استفاده م یسر خود را رنگ نکرد و فرمود تنها رنگ يز موین یحضرت عل، شود یم

  .رنگ خون سرم است

هم رنگ کردن محاسن را اي  ند و عدهیفرما یسر را م يات رنگ کردن مویاز روااي  عده

  .کنند یهم هر دو را با هم ذکر م یگفته اند و برخ

  :ت آمده استیدر روا

نَ یرَ الْمؤْمنینَ السنَّۀِ فَقَالَ نَعم قُلْت إِنَّ أَمۀِ أَ میو اللِّح  الرَّأْسِ  سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ خضَابِ

 هیع لَمذنْ هم تُخْضَبس هذص إِنَّ ه ولِ اللَّهسلُ رقَو هنَعا مقَالَ إِنَّم ب[8] خْتَض  
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ا از سنت است فرمود بله یدم که آیاز رنگ کردن مو و محاسن پرس) ع( از امام صادق یعنی

رسول خدا که با خون سرت  ي رنگ نکرد فرمود فرموده) عی (عرض کردم حضرت عل

  .او بود يمانع از رنگ کردن موی، کن یخضاب م

  مواد رنگ کردن 4,176

  حنا 1,4,176

  :ت آمده استیروا در

 فَإِنَّه نَّاءوا بِالْحبیاخْض رَ وصلُو الْبیج رَ والشَّع الرِّیطَینْبِت یب و ۀیحجکِّنُ الزَّو[9]س  

 يش مو است و بویبخشد و باعث رو یده را جال میرا دید زیبا حنا سر خود را رنگ کن یعنی

  .کند یکند و همسر را جذب م یبدن را مطبوع و خوش م

ن افراد که مبتال به یبنابرا. شود یش مو میشود و باعث رو یزش مو میو ر یتاس يحنا جلو

  .شود یرا باعث رشد مو میحنا بمالند زتوانند  یدارند م یا تاسیزش مو هستند یر

، ر از چند تار مویشان هم به غیا يکرد و موها یبه طور مرتب از حناء استفاده م) ص( امبریپ

  .د نشدیشان سفیتا آخر عمر و شهادت ا

 يبرا يتوان از حناء عطر یم، تواند به جذب همسر کمک کند یحناء م ياگر ثابت شود که بو

  .درست کنند یرفع مشکالت خانوادگ

  :گر آمده استیت دیدر روا

 نَّاءیالْحبذْه  کهبِالس   یزِیوف ید  و هجالْو اءیطَیم ۀَ والنَّکْه لَدیبنُ الْوس[10]ح  
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کند و  یاد میکند و آب صورت و طراوت صورت را ز یبد بدن را برطرف م يحناء بو یعنی

  .کند یبا میکند و فرزند را ز یدهان را خوش م يبو

ن یهمچن. ن افراد از حناء استفاده کنندیا، بد استها  عرق بدن آن يهستند که بو يافراد

  .بگذارند ر بغل را حناءیتوانند فقط ز یم

  .شتر استیاثر آن ب، بدن بماند يرو يشترین صورت است که هرچه مدت بیحناء به ا

 يکند به خصوص که اگر رو ید میدند که حناء صورت را سفیامتحان کرده اند و فهماي  عده

  .ده بشودیصورت مال

د و به شو یبا میبچه ز، ده شودین صورت که اگر موها حنا مالیدارد به ا یکیحناء اثر ژنت

  .د درخت حناء از بهشت استیفرما یم) ص( امبریپ، که دارد يادیجهت اثرات ز

  .شود یم که حناء موجب سقط میندار یلیدل

د کردن مو یاز اثر سف يریجلوگ ين برایرد بنابرایگ ید شدن مو را میسف يجلو یروغن مال

زد  یخود را روغن بنفشه م يشه موهایهم) ص( امبریپ. بشود یموها روغن مال، توسط حناء

  .د نشدیشان سفیا ياد از حناء موهایز ي رغم استفاده ین جهت علیبه هم

  :گر آمده استیت دیدر روا

 نَّاءلُ الشَّیالْح[11] بیشْع  

  .کند ید میحناء موها را سف یعنی
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است که عوارض  ییحناء دارو. کند ید مین است که مو را سفیاها  ت تمام رنگیبلکه خاص

  .د نور استیسف يد مویفرما ید کردن مو است هرچند اسالم میآن سفدارد و عوارض 

د حکمت آن استفاده از روغن ید نشد و شایتا آخر عمر سف) ص( امبریپ يعرض کردم موها

  .است

م یده ایشن. میات هستیا نه بلکه ما تابع روایرد یگ یمو را م يدیسف يدانم آرد نخود جلو ینم

  .میده ایدر عمل ند یکند ول یاه میکه مو را س

  کتم 2,4,176

  .کرده اند یخود را با کتم رنگ م يموها) ع( و امام باقر) ع( نیو امام حس) ص( امبریپ

  .ند که در بازار وجود داردیگو یم یده ام ولیمن تا به حال ند. اه استیره و سیکتم رنگ ت

  .شود یهم با حنا مخلوط م یو گاه ییکتم به تنها

  وسمه 3,4,176

 يهنگام شهادت موها) ع( نیکنند امام حس ینقل م. کرده اند یوسمه رنگ ماد با یز) ع( ائمه

  .کرده است یاد استفاده میز از وسمه زین) ع( امام باقر. خود را با وسمه رنگ کرده بودند

  .عوارض استفاده از وسمه لق شدن دندان است

  :ت آمده استیدر روا
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فَمضَغْت هذَا الْعلْک   یا محمد نَقَضَت الْوسمۀُ أَضْرَاسیمضَغُ علْکاً فَقَالَ ی  ت أَبا جعفَرٍ عیرأَ

  [12]لأَشُدها قَالَ و کَانَت استَرْخَت فَشَدها بِالذَّهبِ

م را لق کرده یمحمد وسمه دندان هااي  د فرمودیجو یدم که علک میرا د) ع( امام باقر یعنی

  .م را محکم کنمیجوم تا دندان ها یاست و آدامس م

محکم ها  است که دندان يگریز دیا چیدن کندر یجو، دندان یبرطرف کردن لق ي راه چاره

  .نکه از سعد استفاده بشودیا ایشود 

  .افراد مسن خوب است يد وسمه برایگو یم که میدار یتیروا

  :ت آمده استیدر روا

  [13]ریخِ الْکَبِیسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الْوسمۀِ فَقَالَ لَا بأْس بِها للشَّ

  .ندارد ین مرد مسن اشکالیا يدم فرمود برایدرباره وسمه پرس) ع( از امام صادق یعنی

  .داردد یمسئله رنگ کردن مو تاک يات رویعرض کردم روا

  :ت آمده استیدر روا

ه أَربع یلِ اللَّه عزَّ و جلَّ و فیسبِ یرِه فیغَ یأَفْضَلُ منْ أَلْف درهمٍ ف  الْخضَابِ  یف  درهم یا علی

شُد یب النَّکْهۀَ و یطَیم و یاشینُ الْخَیلَیجلُو الْبصرَ و ینِ و یح منَ الْأُذُنَیطْرُد الرِّیعشْرَةَ خَصلَۀً 

 بِالضَّنَىیاللِّثَۀَ و بذْه   ۀَ الشَّیوسوسلُّ ویق کَۀُ ولَائالْم بِه تَفْرَح نُیطَانِ وؤْمالْم رُ بِهشتَبس -  و

  [14] قَبرِه یبرَاءةٌ لَه ف رٌ و هویمنْه منْکَرٌ و نَک یستَحیب و ینَۀٌ و طیظُ بِه الْکَافرَ و هو زِیغی
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که در راه خدا صرف  یرنگ کردن مو بهتر است از هزار درهم يک درهم برای یعلاي  یعنی

بخشد  یده را جال میکند و د یدو گوش را درمان م يشود و چهارده فائده دارد وز وز و صدا

را  يماریکند و ب یکند و لثه را محکم م یکند و دهان را خوشبو م یرا نرم مها  نوسیو س

حال شوند و مومن خوش یکند و مالئکه خوشحال م یطان را کم میکند و وسوسه ش یبرطرف م

و امان در قبر است و  یمنینت و عطر است و موجب ایشود و ز یم یشود و کافر عصبان یم

  .کنند یاء میر از شخص خضاب شده حیمنکر و نک

  .شود یهم م ینیاطراف ب یم ولییگو یمها  نوسیم امروزه به سیاشیخ

ن مسئله یبه اها  سال يافراد. وز وز گوش عاجز است یعنی ين معضل امروزید از ایطب جد

در روغن گوش انغوزه حل  یعنیم یده یروغن سداب با انغوزه مها  مبتال هستند و ما به آن

  .د مو را رنگ کندیدهد با ین دارو جواب نمیکه ا یدر بعض. خته بشودیشود و داخل گوش ر

  .التهاب گوش مراد باشد، ح گوشیالبته احتمال دارد مراد از ر

ت دارند از رنگ ینوزیالتهاب س، ت هستندینوزیبتال به سنوس دارند و میکه مشکل س يافراد

  .کردن مو استفاده کنند

  :گر آمده استیت دیدر روا

 نِیوع شَاءلُو الْغرِ  جصالْب . . . بِالْغَشَیو ب[15] انیذْه  

  .کند یو تشنج را برطرف م. . . کند ید را برطرف مید يتار یعنی

هاي  ء درمانحناء جز. است که حناء درمان غش کردن و صرع و تشنج است یمهم ي نکته

  .بدون دارو است
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 يدارو. دادها  د به آنیگرم با يزهایکنند سرد مزاج هستند و چ یکه تشنج م ينوعا افراد

  .تشنج انغوزه هم دارد

  .کند یا آخر ماه است که جن در نطفه مشارکت میا وسط یانعقاد نطفه در اول ، علت تشنج

  .العالج استهاي  يماریاز ب ياریدرمان بسست بلکه ین ییباین رنگ کردن مو صرفا زیبنابرا

  :ت آمده استیدر روا

   ض الْوجهیبیالْبشَرَةَ و  يرَویو   الْعرُوقِ  یف  يجرِیلِ یدهنُ اللَّ

  .شود یم يجارها  در رگ، شب یروغن مال یعنی

  .گذارد یاثر م یینایو گوش و بها  نوسینطور است و در سیدر حناء هم هم

  .است یسلطان يحنا، حناءن یبهتر

  )ت به باقالیحساس( سمیفاو يماریب یمعرف 5,176

ست ین يت با باکتریم مسمومیخوان یت است و آنچه میک جور مسمومیقت یسم در حقیفاو

  .است ییا غذایو  یوانیا حی یاهیت با زهر گیبلکه مسموم

ب یبه خصوص س ینیب زمیبا س یبا قارچ و گاه یبا باقال و گاه ییت غذایمسموم یگاه

غذاها  يکپک رو یا گاهیکرده اند و  یکه سم پاشاي  وهیا با میا جوانه زده یسبز  ینیزم

  .شود یجاد میت ایمسموم
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مارستان منتقل ید به بیروند و با یافراد باقال سم است و با مصرف آن از حال م یبعض يبرا

  .شوند

  سمیعالئم فاو 1,5,176

ا گشاده یتنگ ) ، صورت و چشم يزرد( رقانیو استفراغ و اسهال و حالت بهت و  یجیگ

  .گلو یفشردگ، اد بزاق و اشک چشمیترشح ز، شدن مردمک چشم

  .شود یبا خوردن باقال تمام صورتشان زرد م یسمیافراد فاو

  .بشود ید مردمک چشم بررسیص خوردن زهر بایتشخ يبرا

  .نسبت به گندم و جو هم حساس هستند یبرخ

  ها تیسم و کل مسمومیدرمان فاو 2,5,176

ن و مسهل مانند یاستفاده از مل. سم استیو استفراغ درمان فاو یبا ق یخارج کردن ماده سم

  ی.مک يسنا

  با آب انغوزه) ع( جامع امام رضا يدارو

  سم خوب است يب برایس

  .کند یبخورد سم در او عمل نم یبرن يخرما یت آمده است که اگر کسیدر روا یبرن يخرما

  .استت خوب یمسموم ير هم برایش
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  سمیفاواي  شهیدرمان ر 3,5,176

هم  یسمیفاو، د هستندیشد يافراد صفراو. است یسم به خاطر غلبه صفراء و کم خونیفاو

  .هستند

  .توانند باقال بخورند یبا صفراء بر و قرص خون م

  .ا با حجامت حل کنندیده باشد درمان آن جامع با آب انغوزه یاگر سم به خون رس

  
  . 488ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 121ص، ابن شعبه، تحف العقول [2]

  . 487ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 487ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 67صي، ریحم، قرب االسناد [5]

  . 488ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 122ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضر الفقیمن ال [7]

  . 88ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [8]

  . 95ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [9]

  . 484ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 483ف ص6ج، هیط اسالمی، نیکلی، ااکاف [11]

   .483ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 482ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 124ص، 1ج، خ صدوقیش، حضریمن ال [14]
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  482ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

س یآپاند يماریب یمعرف –) رنگ کردن مو( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 177

95/08/19  

  ادامه بحث رنگ ردن مو

ن است که رنگ کردن مو یم ایکه دنبال آن هست يزیرنگ کردن مو مطلوب است و آن چ

  .اه دارد هم مطلوب استیس يکه موها یکس يبرا

 يت رنگ کردن برایاثبات مطلوب يبرا ید معمول است ولیسف يموها يرنگ کردن مو برا

  .میاه هستیس يموها

  .دوم انتخاب رنگ است ي رنگ کردن بود و مرحلهت یمطلوب ي مرحله

 یکنند ول یاستفاده مها  امروز از انواع رنگ. ات مطلوب بودن رنگ زرد استیمستفاد از روا

که  يزیچ یو قرمز هم وجود دارد ول یبنفش و آبهاي  را در اروپا رنگیاست و اخ ییایمیش

بهتر از رنگ زرد است و  یرنگ قرمز حنائ یمجوز آن صادر شده است رنگ زرد است ول

  .بهتر است یو حنائاي  ره از قهوهیاه و تیرنگ س

  .ره تر باشد بهتر استین است که رنگ هرچه تیات ایمستفاد از روا

  :ت آمده استیدر روا

أَم خَضَب یلَقَدنؤْملَغَ النَّبِیرُ الْمفْرَةِ فَبفَقَالَ ینَ ع بِالص کص ذَل )ضَابِ یفالْخ (لَامإِس-  هفَخَضَب

ص ذَلک فَقَالَ  یمانٌ فَخَضَبه بِالسواد فَبلَغَ النَّبِیص ذَلک فَقَالَ إِسلَام و إِ یبِالْحمرَةِ فَبلَغَ النَّبِ

  [1]مانٌ و نُوریإِسلَام و إِ
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د فرمود یرس) ص( امبرین مطلب به پیخود را زرد کرده بود ا يموها) عی (حضرت عل یعنی

 يموها) ع( ریاز اسالم است بعد از آن حضرت ام يا است و نشانه یرنگ کردن کار اسالم

اسالم و  ي ن کار نشانهید فرمود ایرس) ص( امبرین مطلب به پیکرد و ا یخود را قرمز و حنائ

د یرس) ص( امبرین مطلب به پیاه کرد و ایخود را س يمو) ع( ریمان است و بعد حضرت امیا

  .مان و نور استین کار اسالم و ایفرمود ا

را یاه هم مطلوب است زیس يموها يشود که رنگ کردن برا یت استفاده مین روایاز ا

زمان بودن  يت براین روایاگر ا. د نداشتیسف يمو) ص( امبریان پدر زم) ع( ریحضرت ام

 ریحضرت ام، نه باشدیمد يست سال دارد و اگر برایر بیز) ع( ریحضرت ام، در مکه باشد

  .سال هستند یر سیز) ع(

ن ین باشد که اید مراد ایمان است شایت فرموده است رنگ کردن اسالم و این رواینکه در ایا

  .مان داشتن استیاسالم آوردن و اکار معادل 

  .ا بابونه استیاه ورس یگ ي لهیرنگ زرد به وس

  :گر آمده استیت دیدر روا

حفَّرَ لص قَد ص و ولِ اللَّهسلَى رخَلَ علًا دجیإِنَّ رتَه   ذَا ثُمنَ هسا أَحص م ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه

قَد أَقْنَى بِالْحنَّاء فَتَبسم رسولُ اللَّه ص و قَالَ هذَا أَحسنُ منْ ذَاك ثُم  ه بعد هذَا ویدخَلَ علَ

  [2] ه فَقَالَ هذَا أَحسنُ منْ ذَاك و ذَاكیه بعد ذَلک و قَد خَضَب بِالسواد فَضَحک إِلَیدخَلَ علَ

به او فرمود ) ص( امبریآمد که محاسن خود را زرد کرده بود پ) ص( امبرینزد پ يمرد یعنی

 یحنائاي  ا قهوهیمحاسن خود را قرمز وارد شد که  ين کار چقدر خوب است سپس فردیا
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خود را  يکه مو يبهتر است سپس فرد ین از قبلیتبسم کرد و فرمود ا) ص( امبریکرده بود پ

  .استها  ین بهتر از قبلید و فرمود ایخند) ص( امبریاه کرده بود پیس

 یاگر جوان. است ییباین زیاسالم د. خوب بودن کار است ي نشانه) ص( امبریدن پیخند

د رنگ کردن یفرما یات میرا روایز. مه بلند و روغن زده داشته باشد مومن استین يموها

  .مان و نور استیاسالم و ا

  :گر آمده استیت دیدر روا

ماهحفَّرُوا لص ابِهحنْ أَصماً مص أَنَّ قَو ولَ اللَّهسلَغَ رلَامِ إِنِّ  بالْإِس ضَابذَا خیفَقَالَ ه بأَنْ  لَأُح

لقَالَ ع ماهلَ یأَرع ترَرا یع فَملَامِ قَالَ فَلَمالْإِس ضَابذَا خقَالَ ه مآها رفَلَم هفَأَتَو مرْتُهفَأَخْب هِم

 ضَابذَا خص قَالَ ه ولَ اللَّهسر کلَغَ ذَلا با قَالَ فَلَموا فَأَقْنَوبغر نْهم کوا ذَلعمانِ إِنِّیالْإِسیم 

لقَالَ ع ماهأَنْ أَر بلَ یلَأُحع ترَریع فَم ضَابذَا خقَالَ ه مآها رفَلَم هفَأَتَو مرْتُهفَأَخْب هِم

  [3]ه حتَّى ماتُوایمانِ فَلَما سمعوا ذَلک منْه بقُوا علَیالْإِ

از اصحاب شما محاسن خود را زرد کرده اي  د که عدهیخبر رس) ص( به حضرت رسول یعنی

  نمین افراد را بببین رنگ اسالم است من دوست دارم ایاند فرمود ا

  :گر آمده استیت دیدر روا

بک أَحالالْح إِلَى اللَّه ضَابِکُم[4] خ  

  .ره استین رنگ نزد خداوند رنگ تیتر یدوستداشتن یعنی

  .استها  در مورد خانم یکیدر جنگ و  یک. ید شده استیدر دو مورد رنگ کردن مو تاک
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  :ت آمده استیدر روا

سلَى الْحع مخَلَ قَویدلنِ عینِ ب  دفَم کنْ ذَلع أَلُوهفَس ادوباً بِالسخْتَضم هإِلَى یص فَرَأَو هد

حیلص ف ولُ اللَّهسرَ رقَالَ أَم ثُم ها أَنْ  یتیغَزَاةٍ غَزَاهل ادووا بِالسبلَى یخْتَضع ا بِهوقْو

شْرِک[5] نیالْم  

ن یک. د تا برابر مشراه کننیخود را س يامر فرمود که همه موها یدر جنگ) ص( امبریپ یعنی

  .ت شوندیتقو

  .شود یت انسان میاه سبب تقویشود که خضاب کردن مو به رنگ س یاستفاده م

با رنگ کردن مو جوان جلوه ، رمرد وجود داردیان افراد پین احتمال هست که اگر میالبته ا

  ،کم استها  رمردیچون تعداد پ یکنند ول

کامل نشده ها  که همه جوان هستند و محاسن آنآمده است ) عج( اران امام زمانیدر مورد 

  :دیفرما یم؟ رها چهیشود از پ یامده است و سوال میا در نیاست و 

  [6]الزَّاد  یف  کَالْملْحِ

  .شود یسفر برداشته م ي توشه ياست که برا یبه مقدار نمکها  رمردیپاز  یعنی

االن . کم است یلیخ یعنیرمردها در جنگ به مقدار نمک در توشه است یقت تعداد پیدر حق

 یکیبا وجود شصت و سه سال سن ) ص( امبریپ. شود ید میاد سفیموها زها  هیبه جهت تغذ

  .د شده بودیشان سفیا يدو مو

  .اندازد یدر دل دشمن م یاه ترسیشود رنگ س یمعلوم م
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ن مو رنگ شده ید ایگو یند میبب ین اگر کسیاست بنابرا یعیطب ير از رنگ مویرنگ کردن غ

  .فتدینکه ترس در دل دشمن بیشدن است نه ا يت ذکر شده است قویکه در روا یعلت. است

  .کند یاه میرنگ مو را س، اه کتمیگ

  :در برابر دشمن است یاه جزو آمادگیرنگ سم به خصوص یت داریدر روا

﴿وا ودأَع ما لَهتُ متَطَعةاسنْ قُوم [7]﴾م  

  .دیآماده ساز، ] [دشمنان براى مقابله با آنها، دیى در قدرت داریرویهر ن یعنی

  .ردیگ یانسان قوت م، ن با رنگ کردن مویبنابرا

  .رسدینم یبه حد مشک یکند ول یره میاه وسمه تیگ

شتر نور ین است که با جذب بیک احتمال ا. یاه استیت انسان با رنگ سیدر تقو یاحتماالت

  .شود ید باعث گرم شدن مغز میخورش

ها  جذب کردن خانم يبرا، نسبت به رنگ زرد یعنیانس است ها  خانم ياه برایرنگ س

  .موثرتر است

  :ت آمده استیدر روا

رجلٌ أُحب النِّساء و أَنَا  یجعفَرٍ ع فَرَأَوه مخْتَضباً بِالسواد فَسأَلُوه فَقَالَ إِنِّ یدخَلَ قَوم علَى أَبِ

  [8] أَتَصنَّع لَهنَ
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اه یخضاب شده به رنگ س يرا با مو) ع( وارد شدند و امام) ع( نزد امام باقراي  عده یعنی

 يهستم که زنان را دوست دارم و برا يمرددند فرمود من یشان علت آن را پرسیدند از اید

  .کنم یخودم را درست مها  جذب آن يو براها  آن

ن یا یبا رنگ طالئ یکنند ول یم یشتر احساس مردانگیدر مرد ب، اهیبا رنگ سها  د خانمیشا

  .دهد یدست نمها  حالت به آن

ار نکرد یاخت یزنرا او یبه زن گرفتن نداشته باشند ز یلید میشا) عی (سیروان حضرت عیپ

  .ار کنندیز زن اختیروانش نیست و سه زن گرفت بلکه پیب) ص( امبریپ یول

  :گر آمده استیت دیدر روا

 یبِالسواد فَقُلْت أَراك قَد اخْتَضَبت بِالسواد فَقَالَ إِنَّ ف  الْحسنِ ع و قَد اخْتَضَب یدخَلْت علَى أَبِ

راً وضَابِ أَجالْخ التَّه و ضَابا یالْخمیزِیئَۀُ ملَّ فج زَّ وع اللَّه ید  اءالنِّس تَرَك لَقَد و اءفَّۀِ النِّسع

نَّ التَّهاجِهِنَّ لَهوأَز فَّۀَ بِتَرْكیالْع نَّاءلَغَنَا أَنَّ الْحب یزِیئَۀَ قَالَ قُلْتف یشَاي  بِ قَالَیالشَّ ید  یزِیءد 

یبِ الشَّیالشَّ یف یزِیبف میکُلِّ  ید[9] و  

د اه کرده بویخود را س يرنگ مو) ع( که امامیوارد شدم درحال) ع( نزد امام کاظم یعنی

است و رنگ  یفرمود در رنگ کردن مو ثواب؟! نمیب یاه میس يعرض کردم تو را با رنگ مو

آن عفت  ي لهیاست که خداوند به وس ییزهایاز چها  خانم يبرا یجاد آمادگیکردن مو و ا

عفت را ترك ، شوهران یدگیو رس یزنان را خواسته است و زنان به خاطر عدم آراستگ

  .کنند یم

  .که دارد يره است به جهت فوائدیاه و تیامروزه رنگ س زین رنگ نیبهتر
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  :ت آمده استیدر روا

  [10] هود و النَّصارىیو لَا تَتَشَبهوا بِالْ  بیرُوا الشَّیغَ

  .دیقرار نده يهود و نصارید و خود را همانند ید خود را رنگ کنیسف يموها یعنی

  .کنند ید خود را رنگ نمیسف يهود و نصارا موهای

  .د نداردیسف يت رنگ کردن مویبا مطلوب یمنافات ید ذاتا خوب است ولیسف يمو

ی شود که در عرب یموها دو رنگه می، کند بعد از مدت یخود را رنگ م يکه موها یکس

  .دا مکروه استین کار شدیند که ایگو یم »نصال«

  :ت آمده استیدر روا

  [11]فَإِنَّ ذَلک بؤْس  الْخضَابِ  و نُصولَ  اكیإِ

  .است یینوا یو ب یچارگیرا بیز از دو رنگه شدن مو زیبه پره یعنی

  سیآپاند يماریب یمعرف

زنده  یاگر منفجر شود کمتر کس. ر شده استیتعب »لهیدب« ات بهیدر درون است در روا یورم

. شود یک چشم گفته میا روده یروده کور  یعنی »المسران االعور«ی در عرب. ماند یم

ا یا سفت شدن یس یباعث بسته شدن آپاندها  وجود دارد که با ورم کردن آن یلنفهاي  غده

  .شود یچ خوردن میپ

  سیآپاند يماریعامل ب
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از  یناش يمارین بیات ایبنابر روا. شود یم یس عفونیآپاند، کروبیم از یبا نفوذ نوع خاص

 يماندن غذا ال یبا باق. دندان است يت بهداشت دهان و دندان و ماندن غذا الیعدم رعا

  .شود یس میدر آپاند يمارین بید که باعث ایآ یبه وجود م یکروبیدندان م

 يبازارهاي  خالل. شود یس میآپاندشخص مبتال به ، خورده بشودها  دندان يال ياگر غذا

ساخته  یرا از نیشود ز یفرستاده مها  خراب کردن دندان يشود برا ین فرستاده میعمدا از چ

ها  دندان یدندان و خراب يرا باعث وباید زیخالل نکن یفرمود با ن) ص( امبریشده است و پ

  .شود یم

اه خالل که در یاست به نام گ یاهیخالل خوب است و از همه بهتر گ يتون برایچوب ز

  .شود یخوزستان است که با آن خالل م

  سیآپاند يماریعالئم ب

د شدن درد هنگام یشد، استفراغ، تهوعیی، اشتها یب، و دور ناف ید در حوالیدل درد شد

و سفت  ير ارادیانقباض غ، شکم یت ربع تحتانیحساس، فیتب خف، سرفه و عطسه کردن

  .شکم یشدن جداره قدام

 یکند وقت ید سرفه مصنوعییبه او بگو، کند یس به شما مراجعه میمشکوك به آپاند یشخص

  .س استیدتر شد آپاندیبا سرفه درد شد

  .ستدندیتوانند راست با یس دارند نمیکه آپاند يافراد

  سیدرمان آپاند
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س یراجع به آپاند. د استیهم فصد و حجامت هم مف یاهدانه با عسل و گاهیس یدرمان اصل

  :آمده است

  [12]زیالشُّون یعنیرَ الدواء الْحجامۀُ و الْفصاد و الْحبۀُ السوداء یإِنَّ خَ

  .اهدانه استیدرمان حجامت و فصد و سن یبهتر یعنی

  .اهدانه استیخوردن عسل به شکل فراوان با س

  .اهدانه باشد مصرف شودیعسل که هر قاشق با هفت دانه س يسه قاشق مرباخور

  .د اصل باشدیعسل با

  
  . 91ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [1]

  . 123ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضر الفقیمن ال [2]

  . 20ص، خ صدوقیش، ثواب االعمال [3]

  . 21ص، خ صدوقیش، ثواب االعمال [4]

  . 481ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  . 631صی، نعمان، بهیالغ [6]

  . 60هیآ، سوره انفال [7]

  . 481ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 480ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 498ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [10]

  . 482ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]



1587 

 

  . 144ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [12]

 يماریب یمعرف –) دنیکش سرمه –رنگ دست و ناخن ( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 178

  95/10/05روده  انسداد

  ها و ناخنها  رنگ کردن دست

آن . استها  کردن دست و ناخن مخصوص خانمات استقاده شود که رنگ ید از روایشا

  .د در فقه بحث شودیآن با یاست و جهت فقه یم از جهت طبیخوان یکه م يزیچ

حق ندارند که ها  خانم. خود را رنگ کنندهاي  د دستیباها  ات ما آمده است خانمیدر روا

ن یمهم ا یولگر باشد یدهاي  ا رنگیتواند با حناء  یرنگ م. رنگ داشته باشند یب يدستها

  .است) ع( تین مطلب دستور اهل بیا. خارج بشود یرنگ یو ب يدیاست که از حالت سف

  :ت آمده استیدر روا

  [1] لَا تَکْتَحل یلَا تَخْضب و الْمرْهاء الَّت یالنِّساء السلْتَاء و الْمرْهاء فَالسلْتَاء الَّت  منَ  لَأُبغض  یإِنِّ

هستند که رنگ  ید سلتاء زنانیآ یفرمود از زنان سلتاء و مرهاء بدم م) ص( امبریپ یعنی

  .کشند یه نمهستند که سرم یدست و ناخن ندارد و مرهاء زنان

 یعنیده شود یرون کشیزن از رنگ بهاي  مثال دست. دن استیرون کشیب يبه معنا »سلت»

  .رنگ نداشته باشد

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [2] تَشَبهنَ بِالرِّجالیلَا یدعنَها لکَیبِالْحنَّاء و لَا   رْنَ أَکُفَّهنَیغَیفَلْ
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خود را با هاي  فرمود به زنان امر کن که کف دست) ع( ریبه حضرت ام) ص( امبریپ یعنی

  .ه مردان نشوندیر بدهند تا شبییحناء تغ

ن یاز ا یکیکند تا با مرد تفاوت داشته باشد و  يد کاریه مرد باشد بلکه باید شبیزن نبا

  .استها  در رنگ دستها  تفاوت

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3]مسنَّۀها منَ الْخضَابِ و لَو أَنْ تَمسها بِالْحنَّاء مسحاً و لَو کَانَت یدیتَدع   لامرَأَةٍ أَنْ  ینْبغیال 

را با حناء مسح ها  باشد اگر چه آن یست که دستانش از رنگ خالیزن سزاوار ن يبرا یعنی

  .اد باشدیکند اگرچه عمر او ز

  .دن حنا به دست استیمال، رنگ کردن دست زنان حداقل

نجا یما در ا؟ با کردن دست زنان جائز استیا رنگ کردن و زیپرسند که آ یاز ما سوال م

د رنگ یزنان باهاي  دستی، و سالمت یو طب یم بلکه از جهت بهداشتیکن ینم یبحث فقه

  .شود

ن کل دست را یاست بنابرات مطلق یروا یرنگ کردن باطن دست است ول، ع استیآن چه شا

کنند که  یرا با رنگ درست م یدست اشکال ياالن مرسوم است که رو. توانند رنگ کنند یم

 یعینکه رنگش ضرر نداشته باشد و طبیا یاست به شرط یست و اسالمین يز بدین چیا

  .باشد

  .ستین ین زنان مجرد و متاهل تفاوتیب
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  :ت آمده استیدر روا

ولُ اللَّهسرَ رغَ أَم لِ وعالْب ضَابِ ذَاتبِالْخ اءلِ فَتَتَزَیص النِّسعالْب ا ذَاتلِ أَمعالْب ا یرَ ذَاتجِهزَونُ ل

  [4] د الرِّجالیدها ی  رُ ذَات الْبعلِ فَلَا تُشْبِهیو أَما غَ

زنان را به رنگ کردن امر فرمود چه شوهر داشته باشند و چه مجرد باشند ) ص( امبریپ یعنی

ه به دست ید شبیزن مجرد نبا نت کنند و دستانیشوهر خود ز يزنان شوهردار خود را برا

  .مردان باشد

ن اگر یمحسوب بشود بنابرا ییباید زیشود که رنگ دست زن با یت استفاده مین روایاز ا

اه یمثال اگر دست را به خاطر حجاب داشتن س. ستیمحسوب نشود مطلوب ن ییبایز یرنگ

  .ستین ییبایز، کند

ت استفاده ین روایاز ا یان کنند ولینماگران ید يخود را برا ییبایحق ندارند زها  خانم

  .د بحث آن را در فقه انجام دادیشود که رنگ دست استثناء است که با یم

  رنگ ناخن

سفارش به رنگ کردن  یدانند ول ین نمیاو را متد، امروزه اگر زن ناخن خود را رنگ کند

  .د مانع وضوء باشدیناخن شده است البته رنگ نبا

  :ت آمده استیدر روا

رَها یأَظَاف يجوز أَنْ تُرِیطاً و لَا یعنُقها خَ یجوز للْمرْأَةِ أَنْ تُعطِّلَ نَفْسها و لَو أَنْ تُعلِّقَ فیا لَ

حایبسم نَّاءا بِالْحهحسأَنْ تَم لَو و [5]ضَاء  
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زان کند و جائز یبر گردن آو یاگر چه نخ، با نکندیست که خود را زیزن جائز ن يبرا یعنی

  .با حنا بمالد و رنگ کند راها  رنگ داشته باشد اگر چه ناخنیبهاي  ست که ناخنین

 یبا باشد ولیکه ز يگردنبند، زان کندیبه گردن خود آو ید گردن بند درست و حسابیزن با

  .زان کندیبه گردن آو ید نخیبا، نداشت یاگر امکانات مال

هاي  که ناخن ین خانمیبنابرا. تواند دست خود را رنگ کند یم یبا هر رنگ ین خانمیبنابرا

  .عمل کرده است) ص( امبریاست به سفارش پخود را رنگ کرده 

د ید صورت خود را بایشا ید خود را بپوشانند و حتیباها  زن. اء بشودید احیباها  ن سنتیا

  .د رنگ کندیرا باها  ناخن یبپوشاند ول

ده شود و با تر کردن یمالها  ناخن يحناء رو. وجود داردها  رنگ کردن ناخن يبرا یروش

ن کار را انجام دهند و در آخر یچند مرتبه ا. کنند يریحناء جلوگ از خشک شدن، دائم آن

  .دهد یمها  به ناخن ییبایار زیرنگ بس

  .دهد یخود را از دست م یت رنگ دهیخاص، حناء اگر خشک بشود

مثال حناء پوست . ستین ییبایدارد و تنها بحث از ز ینقش در سالمتها  رنگ کردن ناخن

توانند با  یدارند م یت پوستیمانند حساس یکه مشکالت پوست يافراد. کند یدست را مقاوم م

  .استفاده از حناء بر طرف کنند

ت ناخن یو تقو ید است و سبب برطرف شدن حالت شکنندگیناخن هم مف يحناء برا

د اثر مثبت داشته باشد یشا یینایب يشتر داشته باشد مثال رویب يد فوائدیشا یشود و حت یم

  .خته شودیناف روغن ر يرو، برطرف کردن ترك پا ياست که برا ات آمدهیرا در روایز
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  .رات مثبت داشته باشدیز تاثیمغز و روان زن ن يد رویشا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [6] فَإِنْ لَم تَکُنْ مخْتَضبۀً فَلْتَمس مواضع الْحنَّاء بِالْخَلُوق

  .ست پس مواضع حناء را با خلوق مس کندیرنگ شده نها  اگر ناخن یعنی

  .ن است که با خلوق بمالدیدستان ا ين حداقل برایبنابرا

  .زعفران است، ن حداقل رنگ کردنیبنابرا. شتر آن زعفران استیاست که ب يخلوق عطر

  انیرنگ کردن دست آقا

م یدار یتیروا یاست ولها  خانم يد که رنگ کردن دست برایآ یات به دست مید از روایشا

د با رنگ کردن دست یبا یتوانند دستان خود را رنگ کنند ول ید مردان هم میفرما یکه م

  .متفاوت باشدها  خانم

  :ت آمده استیدر روا

  [7] جعفَرٍ ع یأَبِ  يدی یت أَثَرَ الْحنَّاء فیرأَ

  .دمید) ع( اثر حناء را در دستان امام باقر یعنی

دن حناء یدستان خود را رنگ نکرده است بلکه با مال) ع( شود که امام یت استفاده میاز روا

  .رنگ گرفته است) ع( به بدن دستان حضرت

  .متفاوت باشدها  د با رنگ دست خانمیبا یتواند رنگ داشته باشد ول ین دست مردان میبنابرا
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  دنیسرمه کش

 یامروزه کمتر کس. کرد یاز خود جدا نم، حضرسرمه دان خود را در سفر و در ) ص( امبریپ

  .است که سرمه دان را همراه خود داشته باشد

اء بشود هرچند امکان دارد ید احیدن بایسنت سرمه کش، د همراه باشدیشه بایسرمه دان هم

 ینکیک نفر عیگر یاگر مردم سرمه بکشند د. دارد يادیرا فوائد زیم زیمورد تمسخر واقع شو

  .نخواهد بود

  :ت آمده استیدر روا

  [8]و الْمکْحلَۀُ و الْمقْرَاض و الْمسواك و الْمشْط  أَسفَارِه قَارورةُ الدهنِ یفَارِقُه فیو کَانَ ص لَا 

جدا ) ص( امبریاز پ، مسواك و عطری، چیق، سرمه دان، روغن ي شهیش، چگاه در سفریه یعنی

  .شد ینم

  :آمده است يت بعدیدر روا

  [9]ادهنُوا غباً و اکْتَحلُوا وتْراً و امشُطُوا رسلًا رجلًا و استَاکُوا عرْضا

د و به ید و از باال شانه کنید و به عدد فرد سرمه بکشیکن یان روغن مالیک روز در می یعنی

  .دیعرض مسواك بزن

  .کردند یدن و مسواك زدن میفارش به سرمه کشمردان و زنان س يبرا) ص( امبریپ

دن و مسواك زدن با چوب ید دو سنت سرمه کشیحداقل با یبنده معتقد هستم طب اسالم

  .اء بکندیتون را احیا زیاراك 
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  :ت آمده استیدر روا

  [10]نَۀٌینَ و هو بِالنَّهارِ زِینْفَع الْعی  لِیبِاللَّ  الْکُحلُ

  .نت استیچشم نافع است و در روز ز يدن در شب برایسرمه کش یعنی

  .است مطلوب دوم ییبایاست و ز یسالمت، دنین مطلوب اول در سرمه کشیبنابرا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [11] کْتَحلیومِ الْآخرِ فَلْیؤْمنُ بِاللَّه و الْیمنْ کانَ 

  .مان دارد سرمه بکشدیامت ایکه به خداوند و روز ق یکس یعنی

ه است یشرط »من« کلمه. مان استیا ي شود و نشانه یمان میدن مربوط به ایسرمه کش

  .مان او ناقص استیا، د استفاده شود که اگر شخص سرمه نکشدین شایبنابرا

  دنیفوائد سرمه کش

  .العالج استهاي  يماریدن درمان بیسرمه کش

  :ت آمده استیدر روا

  [12] الرِّزق ید فیزِیو الْخلَالُ   الْفَم  بیطَی  الْکُحلُ

  .کند یاد میرا ز يدن روزیکند و خالل کش یدن دهان را خوشبو میسرمه کش یعنی
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به چشم خود سرمه ، هم هست یدهان دارند و مشکل العالج ییمشکل بدبوکه  يافراد

  .شود یدهان را امروز بشر متوجه نم ییدن و خوشبوین سرمه کشیارتباط ب. بکشند

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [13] عذب الْفَمی  الْکُحلُ

  .کند ین و گوارا میریدن دهان شیسرمه کش یعنی

ن یشود و ارتباط ب یدن حل میکنند که با سرمه کش یت میدهان در صبح شکا یاز تلخ يافراد

  .تواند بفهمد یدهان را بشر نم ینیریسرمه و ش

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [14]جلُو الْبصرَیقَ و یعذب الرِّیجفِّف الدمعۀَ و و ینْبِت الشَّعرَ و یالْکُحلُ 

ن یریکند و آب دهان را ش یرا خشک م يزیاند و اشک ریرو یدن مو میسرمه کش یعنی

  .دهد یرا جال م یینایکند و ب یم

. باشداي  زش سکهیو ر یتواند درمان طاس یم که سرمه میتفاده کردت اسین روایما از ا

  .جواب داده است ییم و به شکل معجزه آسایامتحان کرد

مصرف  ییایمیش يگرفته اند و دارو یشدند و افسردگاي  زش سکهیکه مبتال به ر يافراد

 ییایمیش يداروها. شود یحل مها  دن مشکل آنیکرده اند و جواب نگرفته اند با سرمه کش

  .کنند یدا میزش پیدوباره موها ر یبعد از مدت یاند ولید در ابتدا مو برویشا
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و اي  سکله يزش مویسرمه درمان ر. شود یسرمه اثمد را به سر بمالند که باعش رشد مو م

  .شود یم یزش مو به طور کلیدرمان ر

  .شود یخوب است و موجب بزرگ شدن چشم م یلیکوچک خهاي  بچه يدن برایسرمه کش

هستند با سرمه اثمد درمان  يزیکه مبتال به اشک ر يافراد، شود یت استفاده مین روایاز ا

درمان  یعنیات داشت یشود از روا یز میرهاي  م خواند که استفادهیانشاء اهللا خواه. شوند یم

  .ات استفاده کردیتوان از روا یرا مها  يماریتمام ب

درمان آن ، اشک نداردها  چشم هستند و چشم آن یند مبتال به خشکیگو یهم م يافراد

  .ق عدس استیبه همراه سو يسرمه کافور

  :ت آمده استیدر روا

 وه و سقَدم كاربم یفَإِنَّه و ۀیرِقُّ الْقَلْبعمرُ الد[15]کْث  

  .کند یاد میکند و اشک چشم را ز یعدس مبارك و مقدس است و قلب را نازك م یعنی

 يبراها  شک چشم آنکنند که در محرم به عزادارها عدس پلو بدهند تا ا یسفارش م یبرخ

  .اد بشودیه زیگر

  .اثمد است، ن سرمهیبرد و بهتر ین میو عفونت چشم را از ب یرطوبت اضاف، سرمه اثمد

چشم در اثر ضعف چشم  يزید که اشک ریایگر بدست بیات دیت و رواین رواید از ایشا

  .دهد یکند و چشم را جال م یرا برطرف م يزید اشک ریفرما یت مین روایا. است

  :دیفرما یگر میت دیدر روا
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  [16]ضَوء الْبصرِ و نَبت الْأَشْفَار  ید فیزِیالْکُحلُ 

  .دیافزا یمها  در رشد مژه دن در نور چشم ویسرمه کش یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [17]الْماء  منَ  الْکُحلُ عنْد النَّومِ أَمانٌ

  .است) اهید و آب سیآب مروار( از آب یمنیدن هنگام خواب ایسرمه کش یعنی

را یز، اد استیزها  د هستند و فشار چشم آنیا آب مرواریاه یکه در معرض آب س يافراد

  .سرمه اثمد بکشند، آورد یاه میفشار چشم آب س

 یکیفشار چشم  يشود که برا یات استفاده میاز روا. درمان ندارد یلیامروزه فشار چشم خ

  .د استیدن مفیسرمه کش يگریت قفا و دا حجامیحجامت سر 

  .ردیگ یرا م يکور يدن جلویقت سرمه کشین در حقیبنابرا

شود که  یات استفاده میاز روا. د استیو سرمه اثمد مف يچشم هم سرمه کافور یدرمان تنبل

  .کردند یسرمه دان را از خود جدا نم) ص( امبریرا پید مداوم باشد زیدن بایسرمه کش

چهار سرمه در چشم راست و ، لیهفت م) ص( امبریدن سه بار است و پیکشحداقل سرمه 

  .دیکش یل در چشم چپ میسه م

د عدد سرمه یبا یندارد ول یا کم کردن تعداد سرمه اشکالیاد یشود که ز یات استفاده میاز روا

  :فرمود) ص( امبریرا پیدن فرد باشد زیکش
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  [18]اکْتَحلُوا وتْرا

  .دیسرمه به تعداد فرد بکش یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [19] علْ فَلَا بأْسفْیوترْ و منْ فَعلَ فَقَد أَحسنَ و منْ لَم یفَلْ  اکْتَحلَ  منِ

کشد  یکه به تعداد فرد سرمه م یکشد پس به تعداد فرد بکشد و کس یکه سرمه م یکس یعنی

  .ندارد یکه به تعداد فرد سرمه نکشد اشکال یت و کسانجام داده اس ییکویکار ن

در اصطالح . ندارد یت نکرد مشکلیکه تعداد فرد را رعا یبهتر است و کس یعنی »احسن»

  .ت استیم که نشان استحباب و عدم حتمییگو یص بعد از امر میبه آن ترخ یاصول

است و  یخاص ي سرمهده شود که در یل سرمه کشیم که در هر چشم سه میت داریک روای

  .د استیدرمان آب مروار يد سرمه نشادر است که برایآن شا

  .ندارد یات استفاده شود که سرمه اگر به تعداد زوج هم باشد اشکالید از مجموع روایشا

ن یشود بنابرا یچشم م یشود و موجب سالمت یده میاست که به چشم کش يزیسرمه هرچ

  .ل آمده استیل و دو میک میات یرچه در رواهم بشود اگ »قطره« د شاملیسرمه شا

ل یدن با میسرمه کش، نت باشدیکه شفاء در شب است و در روز هم ز يزید آن چیشا یول

  .ندارد ییبایز »قطره« رایز، باشد
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. هم دارد يک رنگ قرمزی یاست ول یمشک، رنگ معروف اثمد. اثمد است، ن سرمهیبهتر

شتر فوائد سرمه در خصوص اثمد وارد یب. سرمه در اثمد استعمال شده است ي شتر کلمهیب

  .دندیکش یرفتند با اثمد سرمه م یکه به رخت خواب م یموقع) ص( امبریشده است و پ

ند و به صحبت بگذراند و چشمان باز ید بنشیگر نبایکشد د یکه سرمه م یشود کس یاستفاده م

  .کردن سرمه در صورت بسته بودن چشم است د اثر کردن و درمانیشا. داشته باشد

  :ت آمده استیدر روا

  [20]وتْراً وتْراً  فرَاشه  کْتَحلُ بِالْإِثْمد إِذَا أَوى إِلَىیکَانَ رسولُ اللَّه ص 

  .دیکش یرفت به تعداد فرد با اثمد سرمه م یکه به رخت خواب م یهنگام) ص( امبریپ یعنی

  .دیخواهد ببن ین است که چشمانش را میه از ایبه رخت خواب رفته است کنا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [21]نْبِت الشَّعریجلُو الْبصرَ و یرَ کحالکُم الْإِثْمد یخَ  إِنَ

دهد و مو  یرا جال م یینایب، شما اثمد است ي ن سرمهیفرمود بهتر) ص( امبریپ یعنی

  .دانیرو یم

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [22]مذْهبۀٌ للْقَذَى مصفَاةٌ للْبصر  فَإِنَّه  بِه  کُمیعلَ

  .کند یبرد و چشم را صاف م یو اضافات چشم را مها  یفیرا کثید زبر شما باد سرمه اثم یعنی
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راه آن سرمه اثمد  یآورند ول یدر م يزیداخل چشم را با چهاي  اء و آشغالیامروزه اش

  .رود یاست که در چشم م يسرمه اثمد درمان غبار و خاك و خار. دن استیکش

ندارند و  یصاف يدیدارد و سفوجود هایی  يزیخونریی، نقطه هاي، چشم افراد يدیدر سف

  .رنگ است که درمان آن سرمه اثمد است یا آبیرنگ آن کدر 

  .د باشدید مراد صاف کردن دیالبته شا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [23]نِیشُد أَشْفَار الْعیب النَّکْهۀَ و یطَیبِالْإِثْمد   الاکْتحالُ

  .کند یچشم را محکم مهاي  دن با اثمد دهان را خوشبو و مژهیسرمه کش یعنی

 زیابوبکر ن. شود یدرمان م ینز سرمه است البته با استفاده طوالین »نینیح العیاش» درمان

ک ی یعن. یبوده است «حیاش« طان همیز آمده است شیگر نیت دیدر روا. بوده است »حیاش«

  .گر استیک رنگ دی يگریک رنگ و دیچشم او 

  :گر آمده استیت دیدر روا

 دیالْإِثْم رَ وصلُو الْبیج رَ والشَّع ۀِینْبِتعمبِالد ب[24]ذْه  

  .کند یرا بر طرف م يزیاند و اشک ریرو یدهد و مو م یسرمه اثمد چشم را جال م یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [25] هینَام علَیأَمنَ منَ الْماء الْأَسود أَبداً ما دام   رِ ممسکیإِثْمد غَمنْ نَام علَى 
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که از اثمد  یاه تا مادامیکه مشک نداشته باشد بخوابد از آب س يکه با سرمه اثمد یکس یعنی

  .شود یمن میکند ا یاستفاده م

دن هنگام خواب ید به سرمه کشیراه آن تق، اه هستندیو آب س يکه در معرض کور يافراد

  .است

  .کشند یبندند و سرمه را م یخورد و چشم را م یبرند و به چشم هم م یل را داخل چشم میم

  .هنگام خواب است، دنیشود که موقع سرمه کش یات استفاده میاز روا

  .ل استیا از عاج فین سرمه دان از استخوان ید آهن باشد و بهتریز بایسرمه ن ي لهیم

  :گر آمده استیت دیدر روا

الْم لَ فَخُذأَنْ تَکْتَح تدإِذَا أَر یبِ  لَیوكنَىیالْ  دم  ف هاضْرِب إِذَا  یو و مِ اللَّهقُلْ بِس لَۀِ وکْحالْم

الْم لْتعیجیلَ ف رِیعصب رنَو مفَقُلِ اللَّه کين لْ فعاج یونداه و قَّکح رْ بِهصنُوراً أَب إِلَى  یه

  [26] یو آخرَت يایدنْ یلِ الرَّشَاد اللَّهم نَور علَیإِلَى سبِ یقِ الْحقِّ و أَرشدنیطَرِ

ر و در سرمه دان بزن و یله را با دست راست بگیم یسرمه بکش یکه خواست یهنگام یعنی

ه نُوراً یو اجعلْ ف يبگو اللَّهم نَور بصرِ یرا داخل چشم گذاشتل یکه م یبگو بسم اهللا و هنگام

نداه و قَّکح رْ بِهصیإِلَى طَرِ یأَبندشأَر قِّ وبِ یقِ الْحلَیإِلَى سع رنَو ماللَّه نْ یلِ الرَّشَادياید  و

رَتی.آخ  

ها  ل با مژهیداخل چشم برود و صرفا برخورد م دیل بایشود که م یت استفاده مین روایاز ا

  .ستین یکاف
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  .است يچشم مانند شب کورهاي  يماریو ب يو درمان کور يماریدرمان ضعف ب ين دعایا

  .ل داخل چشم استیگر گذاشتن میل داخل سرمه دان است و کار دیک کار فرو بردن می

  .چشم برودچوب داخل هاي  را امکان دارد تکهیخطرناك است ز یل چوبیم

  .دیشود سرمه کش یسنگ است و با سنگ نم ینید چیحد

  انسداد روده يماریب یمعرف

  .شود یر میانسداد روده تعب یعنی »سدد االمعاء« ای »سدد« ات از آن بهیدر روا

 یعلت آن چسبندگ. ات روده استیا محتویدن حرکت روده یا متوقف گردیآهسته شدن 

  .گر استیا مشکالت دیروده به جهت عفونت 

کنند  یله میا آب و با مشکل تخیه با روغن یه ندارند مگر با تنقیهستند که اصال تخل يافراد

  .هستند یکه مبتال به چسبندگ

ا ی یز سختیامکان دارد چ. روده استهاي  یدگیات روده در خمیر کردن محتویگر گیعلت د

  .شود یده مر کرده است که موجب بسته شدن روین روده گیخورده است و ب یسنگ

در روده است که خارج از هایی  )گوشت اضافه( پیا پولها ی ا ورمیگر وجود تومور یعلت د

ک یجه روده باریکند که در نت یروده است و مجاور روده است و به روده فشار وارد م

  .شود یم

  .است »فتق« هم علت انسداد روده یگاه
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  انسداد روده ي نشانه

شود  یده میوار شکم کشید، وار شکمیکشش د، استفراغ، ناف یحوالا یچه در دور یدل پ، درد

شود و هرچه  یشکم بزرگ م، شود یده میشکم د ي جداره يروده از رواي  و حرکات دوده

  .شود یشود و شکم بزرگ م یخورد جمع م یغذا م

  انسداد روده يماریدرمان ب

. شود یمعجزه آسا درمان م یلیخ. آن خوردن روغن بنفشه است ي عمدههاي  از درمان یکی

دهند و محل  یانجام م یروده درمان ندارد بلکه عمل جراح یچسبندگ يدر طب امروز

  .برند یرا م یچسبندگ

  .است یرا درونیه کنجد بخورند زیروغن بنفشه پا يک قاشق مربا خوریهر روز صبح ناشتا 

  .دد همان بادرنج باشیشا. است یحان کوهیر یعنیگر باذروج یدرمان د

و  یگر هم مانند تخم شربتید يزهاید چیشا. ر هم درمان انسداد روده استیحوك و انج

  .اسفرزه درمان باشد

  
  . 395ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [1]

  . 395ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [2]

  . 395ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [3]

  . 82صی، طبرس، مکارم االخالق [4]

  . 587ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [5]
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  . 177ص، 1ج، نعمان یقاض، سالمدعائم اال [6]

  . 80صی، طبرس، مکارم االخالق [7]

  . 35صی، طبرس، مکارم االخالق [8]

  . 407ص، امام رضا ع، فقه الرضا [9]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 22ص، خ صدوقیش، ثواب االعمال [11]

  . 152صی، طبرس، مکارم االخالق [12]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [14]

  . 504ص، 2ف جیبرق، المحاسن [15]

  . 84صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [16]

  . 22ص، خ صدوقیش، ثواب االعمال [17]

  . 407ص، امام رضا ع، فقه الرضا [18]

  . 495ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [19]

  . 493ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [20]

  . 397ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [21]

  . 146ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [22]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [23]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [24]

  . 494ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [25]

  . 397ص، امام رضا ع، فقه الرضا [26]
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مقعد  ي هیناح يماریب چند یمعرف –ی) روغن مال( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 179

95/10/11  

  یروغن مال

ق یتشو) ع( تیو اهل ب) ص( امبریپ. است یو فوائد روغن مال یصحبت راجع به روغن مال

مانند  ییبایز يدرمان و هم در راستا يسفارش هم در راستان یا. کرده اند یم یبه روغن مال

  .د شده استیمو تاک یطراوت پوست و براق

  .د اشاره بشودیبا ینکات يک سریاالن به 

  یزمان روغن مال

د یشتر تاکیب یدارد ول یکه باشد منافع یدر هر زمان یشود که روغن مال یات استفاده میاز روا

  .در شب است یروغن مال ين اثر براین و کاملتریترشیب. در شب است یبر روغن مال

شب  يشتر روید بیتاک یدارد ول يادید زیکند اثرات مف یروغن مال یدر روز هم اگر کس

  .است

  :ت آمده استیدر روا

  [1]ض الْوجهیبیالْبشَرَةَ و  يرَویالْعرُوقِ و  یف يجرِی  لِیاللَّ  دهنُ

کند و صورت  یم ياریکند و پوست را آب یدا میان پیجرها  در شب در رگ یروغن مال یعنی

  .کند ید میرا سف
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بدست  یروغن مال يبرا يشتریآثار بی، با مطلق روغن مالسه یات در مقاین رواید از ایشا

  .دیایب

در شب نه  یروغن مال، کند یآب را باز م يمجار، در روز و به طور مطلق یاگر روغن مال

  .شود یم یخونهاي  کند و وارد رگ یدا میکند بلکه نفوذ پ یآب را باز م يتنها مجار

ن یعالوه بر ا، شب یروغن مال یکند ول یآب را باز م يمطلق مجار ید روغن مالیفرما یم

  .کند یم ياریکند و پوست را آب یدا میشه مو نفوذ پیشود و به ر یمها  وارد رگ

پوست را ، در شب یروغن مال، کند یبه طور مطلق رنگ پوست را روشن م یاگر روغن مال

  .در شب است یروغن مال، د کردن پوست صورتیسفهاي  از راه یکین ینبابرا. کند ید میسف

ن روغن یدرمان آن هم، د بشودیخواهند پوست صورتشان سف یکنند و م یمراجعه م یلیخ

  .شود ید میپوست سف، اگر روغن بنفشه در شب بمالند. فشه استیب

 یشیو مواد آراها  شود و مانند رنگ ید میعتا سفیپوست صورت طب، در شب یبا روغن مال

  .ستین ییایمیش

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

  [2]الْبشَرَة یرْبِیالْعرُوقِ و  یف يجرِی  لِیاللَّ  دهنُ

  .دهد یپوست را پرورش مشود و  یم يدر شب در عروق جار یروغن مال یعنی
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ا ی یدر پوستش مشکل ین اگر کسیبنابرا. کند یم مینواقص آن را ترم یعنیپرورش پوست 

درمان آن روغن بنفشه است ، ا اگزما وجود داشته باشدیا اثر جوش و یو ها  ا چالهی یخشک

  .کند یدهد و نواقص آن را برطرف م یرا پوست را پرورش میز

صورتشان سوراخ  یصورتشان چاله دارد و بعض یبعض. ان استاز درم يک فازین خود یا

روغن بنفشه هم صورت را ، لکه دارند یصورت دارند و بعض یخشک یسوراخ است و بعض

 يخوب برا یلیک درمان خین ین ایبنابرا. کند یم میکند و هم نواقص آن را ترم ید میسف

  .به خصوص پوست صورت است، مشکالت پوست

  مرد و زن يبرا یمقدار روغن مال

کند بلکه روغن  یصورت را شاداب م ین است که روغن مالیات ایعرض شد مستفاد از روا

. دهد یبا میشاداب و ز یکند و صورت یکند و انسان را مانند اهل رفاه م یبا میانسان را ز یمال

. تاسها  مال خانم ییبایرا زیاست زها  خانم يبرا یروغن مال ين جهت مراتب باالیبه هم

را مطلوب یندارد ز یاستفاده کنند خوب است و مانع یهرجه از روغن مالها  ن خانمیبنابرا

صورت و بدنش  يو لطافت رو یو نرم ییبایبا باشد و آثار رفاه و زید زین است که زن بایا

  .د در حد مطلوب نباشدیان شایآقا يبرا یول. ظاهر باشد

 یو ب یینوا یب يبئس به معنا. بئس و شعث استک مرز . یشود ین مییات تعیدو مرز در روا

 ي نشانه، ره و زشت استیکه پوست صورتش خشک و ت یکس. و مسکنت است یچارگ

ن امر مطلوب یا. است یو زجر و زحمت کش یو فقر و فالکت و گرسنگ یینوا یبئس و ب

داشته  دهیژول ين حد خود را رها کند که ظاهر خشک و زشت و موهاید تا ایمرد نبا، ستین

  .باشد

  .داشته باشدها  اد مانندخانمیز یو نرم ییبایز، گر خواسته نشده است که مردیاز طرف د
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  :ت آمده استیدر روا

  [3]رَى متَزَلِّقاً کَأَنَّه امرَأَةیلَا 

  .ده نشودیک زن نرم و صاف دیمرد مانند  یعنی

. با زن نداشته باشد یچ تفاوتیهی، برسد که از جهت طراوت و شاداب يد مرد به مرزینبا

، خود را بلند کند ياگر موها یعنیبا خانم ندارد  یشود که تفاوت یده مید يمردها  وقت یبعض

  .کند یبودن او شک ما مرد یانسان در زن 

ا ی یسال، دو باراي  هفته، ک باراي ی هفته. مختلف است یات ما راجع به مقدار روغن مالیروا

. ست بلکه مورد و اشخاص مختلف استین اختالف تعارض نیا. ز آمده استیک بار نی یماه

اگر هر روز هم  یشود و گاه یکند مانند زن م یک بار روغن مالی یماه یشخص یگاه

 یکه در آن زندگ ییبه اعتبار شرائط و آب و هوا. شود یک زن نمیکند مانند  یروغن مال

  .شود یشرائط متفاوت م، کند و به اعتبار کار شخص یم

اد یکند ز یک بار هم روغن مالی یاگر ماه، ندینش یز میکه کارمند است و پشت م یشخص

 یپوست يند و دارایب یم يو سرد یو نه گرمند یب ینه آفتاب م ین شخصیرا چنیاست ز

پنج بار  ياگر روز، کند یکار م يآجر پز ي که در کوره یشخص یف و با طراوت است ولیظر

ره یرا آتش کوره صورتش را خشک و تیماند ز یم یصورتش مردانه باق، هم روغن بمالد

  .رود ین نمیاز ب یکند که با روغن مال یم

 ید ماهیگو یگر میکبار و به شخص داي ی د هفتهیگو یم يبه مرد یگاه) ع( ن امامیبنابرا

تعارض  يپس اختالف از رو. کن یکبار روغن مالی ید سالیگو یگر مید یکبار و به شخصی

  .ستین یاست و قانون کل یشخص يایست بلکه به اعتبار افراد است و قضاین
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 یصورت ينه دارا. انه باشدید در میشود که مرد با یاستفاده م یات قانونیاز مجموع روا

  .ک زن باشدیو طراوت صورتش مانند  یده باشد و نه شادابیره و ژولیخشک و ت

  :آمده است یتیدر روا

هاً تَشَببنْ غهنَّۀِ نَبِ  ادیبِس[4] ص  ک  

  ی.عمل کرده باش) ص( امبریکند که به سنت پ یان روغن مالیک روز در می یعنی

ک روز نکن یکن  یروغن مال ک روزی یعن. یمیا زمان محاسبه کنیم روز یتوان یرا م «غبا»

د پشت سر هم یبه هر حال نبا. انجام نده یک مدتیانجام بده و  یروغن مال یک مدتیا ی

  .باشد

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [5]رَى متَزَلِّقاً کَأَنَّه امرَأَةیرَى الرَّجلُ شَعثاً لَا یومٍ یکُلَّ   الرَّجلُ  دهنُیلَا 

ک زن یده شود و مانند یدر مرد د یدگیک مقدار ژولینکند  یمرد هر روز روغن مال یعنی

  .ده نشودینرم و صاف د

د ین صورت مرد نبایبنابرا. است »سر«ي به معنا »زلق«. است »سرسره«ي به معنا »متزلق»

  .سر باشد و روغن از آن بچکد

ات مختلف یندارد و به اعتبار افراد مختلف است و روا یزمان مشخص ین روغن مالیبنابرا

  .است

  :گر آمده استیت دیدر روا
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  رِ فَأَتَمسح بِهیسیمنَ الدهنِ بِالْ یالنَّاسِ و قَد أَکْتَف عبد اللَّه ع أُخَالطُ أَهلَ الْمرُوءةِ منَ یقُلْت لأَبِ

ومٍ و یوم لَا فَقَالَ و ما أُحب لَک ذَلک قُلْت یوم و یفَقَالَ ما أُحب لَک ذَلک فَقُلْت   ومٍی  کُلَ

  [6] نیومیو وم ینِ لَا فَقَالَ الْجمعۀُ إِلَى الْجمعۀِ یومی

روغن  یکنم و به مقدار کم یعرض کردم با مردمان مهم رفت و آمد م) ع( به امام صادق یعنی

تو دوست  ين کار را برایفرمود ا) ع( کنم امام یم یروغن مالکنم و هر روز  یاکتفا م یمال

ن کار یشما ا يفرمود برا) ع( امام؟ کنم چه یان روغن مالیک روز در میندارم عرض کردم 

ا یک اي ی فرمود هفته) ع( کنم امام یان روغن مالیرا دوست ندارم عرض کردم دو روز در م

  .کن یدو روز روغن مال

است و  یشخص ي ک مسئلهین یا یعنیشما دوست ندارم  يد برایفرما یم) ع( ن که امامیا

  .اختصاص به سائل دارد

  :گر آمده استیت دیدر روا

خَصاصۀً  یرَى النَّاس بِیکُلِّ سنَۀٍ مرَّةً فَقُلْت إِذَنْ  یکَم أَدهنُ قَالَ ف یعبد اللَّه ع ف یقُلْت لأَبِ

 هساکلْ أُمأَز فَلَمیفَقَالَ فَف  رَّةً لَمرٍ میکُلِّ شَهنلَ یزِدایع[7]. ه  

فرمود در هر سال ) ع( کنم امام یعرض کردم چه مقدار روغن مال) ع( به امام صادق یعنی

نند و با یب یدر من م ینند و نقصیب ینصورت مردم من را زشت میک بار عرض کردم در ای

  .من اجازه نداد يشتر از آن برایک بار و بیچانه زدم پس فرمود در هر ماه ) ع( امام

ت اول یروا يد اسحاق بن عمار که راویشا. ندارند یات با هم تعارضین روایم ایعرض کرد

به او ) ع( گرم بوده است و امام يا هوایداشته است و در معرض آفتاب  یکار سخت، است

ت دوم یروا ير که راویاز کالم اسحاق بن جر یول. کند یدوبار روغن مالاي  فرمود هفته
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ن برنامه یاست و اهل ا یو شاداب ییبایشود که دنبال ترف و ز ین طور برداشت میا، است

کبار و بعد از ی یبه او فرمود سال) ع( با باشد و امامیزن زک یاست و دوست دارد مانند 

  .ک باری یبه او فرمود ماه) ع( چانه زدن امام

  ؟ک باری یک بار و بعد فرمود ماهی یاول فرمود سال) ع( چرا امام

 یمتقاعد شد که ماه) ع( امام، و اصرار شخص ین است که به خاطر چانه زنیاحتمال اول ا

  .ا اجازه بدهدر یک بار روغن مالی

اگر از  یک بار بوده است ولی یاز اول هدفشان همان ماه) ع( ن است که امامیاحتمال دوم ا

  .شد یک بار می يشخص با اصرار خواهان روز، ک باری یفرمود ماه یابتداء به او م

ک بار ی یز که همان ماهین صالح او را نیاز دل او و اصرار او آگاه بود و همچن) ع( امام

ک بار تا با اصرار شخص همان صالح او که ی ین اول فرمود سالیبنابرا. دانست یرا ماست 

  .دیک بار است را به او بفرمای یماه

 یخورد و صورت شاداب یم یخوب يه پرور است و غذایشخص کارمند است و سا یگاه

کند  یست و اگر بخواهد روغن مالین يازین شخص نیا يبرا ینصورت روغن مالیدر ا، دارد

ن صورت یبشود که در اها  خواهد مانند زن ین کار دارد و میاز ا یشود که اهداف یمعلوم م

  .کند یک بار روغن مالی یفرموده است سال) ع( امام

  .است ینیشخص مع يت براین دو رواین هرکدام از ایبنارا

تواند  ین میابنابر، با باشدید زیاست و زن باها  زن يبرا ییبایعرض شد که زها  خانم يبرا

  .کند یشتر روغن مالیهرچه ب
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خارج بشود  یو زشت یچارگ یکنند که از حالت بئس و ب یروغن مال يد به قدریمردها با

 یک ذره مردانگید یست و بایمطلوب ن، ه به زن شدن شودیش از آن که منجر به شبیب یول

  .در صورت مرد معلوم باشد

دارد و  یدرمان ي شتر جنبهیان بیآقا يبرا یمال شود که روغن یات استفاده میاز مجموع روا

ی، د از روغن مالین هدف مردان بایبنابرا. ستین ییبایاست و هدف ز ییبایآن ز ي الزمه

  .درمان باشد

ا برطرف کردن ها ی ا ترك لب، یکند يریاست جلوگ يماریک بیپوست که  یمثال از خشک

  .برطرف کند شود را یمحسوب م يماریک بیاه صورت که یسهاي  لک

  .آن درمان است ي است و الزمه ییبایز یاز روغن مال یهدف اصلها  خانم يبرا یول

د روغن یسر شدن صورت با، نرم شدن، متزلق شدن، د شدنیسف، با شدنیت زیبه نها  زن

ها  رگ يزش مو و وارد شدن رگ به مجاریاز ر يریآن درمان و جلوگ ي کنند و الزمه یمال

  .گر استیو فوائد د ها و باز کردن رگ

  یمحل روغن مال

د به یصورت و روشن تر شدن و نرم شدن پوست است شا يدیسف ینکه هدف از روغن مالیا

ن است که روغن یات ایمستفاد از روا یول. پوست باشد يد رویبا ید که روغن مالیایذهن ب

موها مانند  يبراشتر یب ین روغن مالیبنابرا، مو است يفقط برای، مگر در موارد خاصی، مال

  .است ینیل و ابرو و داخل بیسر و سب يمو

  .ب هم دارد که عرض خواهد شدیترت یروغن مال
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  :گر آمده استیت دیدر روا

قُولُ یدهنُ بِالْبنَفْسجِ و یۀِ و کَانَ یقُولُ إِنَّ الرَّأْس قَبلَ اللِّحیته و یو لح  بدأَ بِرَأْسه  و کَانَ إِذَا ادهنَ

شَمه ثُم یأَنْفه و  یدخلُه فیه ثُم یه ثُم بِشَارِبیِ و کَانَ ص إِذَا ادهنَ بدأَ بِحاجِب هو أَفْضَلُ الْأَدهان

  [8] تهیه بِدهنٍ سوى دهنِ لحیبدهنُ شَارِیه منَ الصداعِ و یدهنُ حاجِبیدهنُ رأْسه و کَانَ ص ی

فرمود سر قبل از  یکرد و م یرا از سر و محاسن شروغ م یروغن مال) ص( امبریپ یعنی

کرد و سپس  یکرد از ابرو شروع م یرا شروغ م یکه روغن مال ینگامو ه. . . محاسن است

 یبعد سر را روغن مال ي کرد و در مرحله یکرد و بو م یم ینیل و سپس روغن را داخل بیسب

ر از روغن یغ یل از روغنیسب يکرد و برا یم یگرن روغن مالیم يکرد و ابروها را برا یم

  .کرد یمحاسن استفاده م

  .کردن ابروها است یگرن روغن مالیمهاي  از درمان یکی

دن مو یید راز آن رویشا. مو است، کرده است یم یروغن مال) ص( امبریکه پ يموارد یتمام

  .باشد یتوسط روغن مال

 امبرین پیشود بنابرا یکند و صورت خراب م یمو رشد م، ست اگر روغن بمالندیکه مو نیجائ

  .کرده است یم یکه مو دارد را روغن مال ییفقط جاها) ص(

  یراز روغن مال

شود که روغن با رفتن به  یات استفاده میاز روا، نفوذ به داخل بدن استی، راز روغن مال

  :ت آمده استیرا در روایکند ز یم میپوست را ترم، داخل بدن

  [9]الْبشَرَة یرْبِیالْعرُوقِ و  یف يجرِی
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  .دهد یشود و پوست را پرورش م یم يدر عروق جار

از خارج نه ، ن روغنیبنابرا. شود یم پوست میکند باعث ترم یدا میان پیجرها  چون در رگ

  .کند یم میبلکه از داخل بدن پوست را ترم، پوست

ن یروس که کوچک تریا وی يباکتر. کند یز از پوست نفوذ نمیچ چید هیگو یم يطب امروز

موها مانند ابر عمل . تنها راه نفوذ موها هستند. کند یدا نمیاز پوست نفوذ پ، موجود است

  .برد یداخل بدن مکند و به  یروغن را به خود جذب م یعنیکند  یم

ن مقدار یبنابرا، ستیچون مقدار آن معتد به ن یز داشته باشد ولیر يد صورت موهایشا

د موجب رشد مو یشا، صورت ین روغن مالیعالوه بر ا، شود یاز روغن وارد بدن نم یمناسب

  .در صورت شود

از ، جذب خون به محل، تواند داشته باشد یعضو م يبرا یکه روغن مال یتیتنها خصوص

نکه بتواند به یقدرت جذب خون دارد نه ا یروغن مال. استها  چهیق گرم کردن ماهیطر

ق پوست وارد بدن یتواند از طر یروس هم نمیو، میرا عرض کردیدا کند زیداخل بدن نفوذ پ

  .باشد

، شود ینرم م، شود یکه اگر روغن مال یف چرمیمانند ک، شود یم یباعث نرم یروغن مال، بله

  .که به سبب جذب روغن به داخل بدن باشد وجود ندارد ياثر یول

  .قدرت جذب دارد، بدنهاي  هیگر ناحیم که برخالف دیل خاص داریناف دل ي درباره

  :ت آمده استیدر روا

  [10] دهنها متى دهن رأسهیف  سرته  شتکىیو من أراد أن ال 
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ناف ، کند یم یکه سر خود را روغن مال یزمان، مار نشودیخواهد ناف او ب یکه م یکس یعنی

  .کند یخود را روغن مال

ن است که بعد از یراه درمان ناف درد ا. کنند یت میمراجعه کنندگان از ناف درد شکا یبعض

د روغن در یز بایدرمان ترك دست و پا ن يبرا. کنند یناف را هم روغن مال، سر یروغن مال

وجود دارد  یدارد و راه يادیناف قدرت جذب ز، شود ین معلوم میبنابرا. خته بشودیناف ر

  .از ناف که روغن به دست و پا برسد

شود و  یدرشت می، وجود دارد که با روغن مال يزیر يموها، مانند گونه، گرید يجاها

  .شود یباعث رشد م

  یب روغن مالیترت

است به صورت  ینیل و بعد از آن بیابرو است و بعد از آن سبی، ن مکان روغن مالیاول

شود و بعد از آن  یسر روغن مال يموهای، نیبعد از ب. با انگشت یا روغن مالیختن روغن یر

  .شود یمحاسن روغن مال

نکه یا ا. ینسبت سر به محاسن است، از محاسن است د سر قبلیفرما یم که میدید یتیاگر روا

ست ینطور نیا. کند از سر و سپس از محاسن شروع کند یخواهد کل بدن را روغن مال یاگر م

  .ل باشدیکه سر و محاسن قبل از ابرو و سب

  :ت آمده استیدر روا

نَۀَ و الْمحبۀَ و أَعوذُ بِک ینَ و الزِّیأَسأَلُک الزَّ یإِنِّ  اللَّهم -إِذَا أَخَذْت الدهنَ علَى راحتک فَقُلِ

  [11] ابدأْ بِما بدأَ اللَّه بِه  أْفُوخکی  علَى  نِ و الشَّنَآنِ و الْمقْت ثُم اجعلْهیمنَ الشَّ
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  .شروع کرده است یکه خداوند تعال ییروغن را در مالج سر قرار بده و از جای. . . . عنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [12]تهیو لح  بدأَ بِرَأْسه  و کَانَ إِذَا ادهنَ

کند ابتدا از سر و محاسن قبل از سائر  یخواست روغن مال یکه م یهنگام) ص( امبریپ یعنی

  .کرد یجسد شروع م

از سر و ، کند مانند وقت حمام رفتن یخواست کل بدن را روغن مال یم) ص( امبریاگر پ

  .کرده است یسپس محاسن شروع م

  یدعاء روغن مال

  :ت آمده استیدر روا

نَۀَ و الْمحبۀَ و أَعوذُ بِک ینَ و الزِّیأَسأَلُک الزَّ یإِنِّ  اللَّهم -إِذَا أَخَذْت الدهنَ علَى راحتک فَقُلِ

  [13] ابدأْ بِما بدأَ اللَّه بِه  أْفُوخکی  علَى  هنِ و الشَّنَآنِ و الْمقْت ثُم اجعلْیمنَ الشَّ

نَۀَ و الْمحبۀَ ینَ و الزِّیأَسأَلُک الزَّ یإِنِّ  بگو اللَّهم يکه روغن را داخل پا قرار داد یهنگام یعنی

که خداوند  ییآنجا، مالج سر قرار بده ينِ و الشَّنَآنِ و الْمقْت سپس رویو أَعوذُ بِک منَ الشَّ

  .شروع کرده است

ن باشد که خلقت انسان از مالج سر ید مراد ایشا؟ چرا خداوند از مالج سر شروع شده است

  .ستشروع شده ا

  .شود یه بدن کامل میبق، د و بعد از کامل شدن سریآ یاول سر به وجود م، در رحم مادر
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  ه دادن روغنیهد

که اسالم نشان داده است  یراه. به روغن سخت است یابیروغن نوعا گران است و دست 

ق یه تشویه دادن و قبول کردن هدیدر اسالم هد. ه دادن استیبحث هد، روغن ي هیته يبرا

  .استشده 

  .ثواب دارد یلیگر خیشخص د یا روغن مال، یه دادنیروغن هد

  .د رد بشودیگران نباید ي هید شده است که هدیزها تاکیچ یدر مورد بعض

  :ت آمده استیدر روا

  [14]علَى منْ أَتَاکُم بِها  لَا تَرُدوا شَرْبۀَ الْعسلِ

  .دیشما آورده اند رد نکن يرا که برا یعسل یعنی

ا یا عطر و یمت روغن یبه جهت باال بودن ق ید کسیشا. د رد بشودیعطر و روغن هم نبا

ز را انتخاب ین چیکوشد تا بهتر یشخص م، ه دادنیهد يبرا یه نکند ولیخود ته يبرا، عسل

  .مت باشدیکند ولو گران ق

  .ه استیبدست آوردن هد يبرا یروش، هین هدیبنابرا

  :ت آمده استیدر روا

  [15]امۀیوم الْقیمنْ دهنَ مؤْمناً کَتَب اللَّه لَه بِکُلِّ شَعرَةٍ نُوراً 
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 ينوریی، کند خداوند مقابل هر مو یا او را روغن مالیدهد  یکه روغن به مومن یکس یعنی

  .سدیاو بنو يامت برایدر روز ق

ن راه استفاده کرده است تا یاسالم از ا. ه دادن روغن استیق مردم به هدیت تشوین روایا

  .کنند یمردم روغن مال

ن یبه ا. خرند یگران میه دادن به دیهد يبرا، خرند یخودشان نم يرا که برا يزیمردم چ

  .شده است يادیجهت سفارش ز

  :ت آمده استیدر روا

 ةُ وادالْوِس نثَلَاثَۀٌ لَا تُرَدهالد نُ و[16] اللَّب  

  .ر و روغنیشوند بالش و ش یز رد نمیسه چ یعنی

  ها انواع روغن

نوعا روغن گل . مراد استر گل یهم روغن غ یگاه. روغن گل مراد است، شتر از روغنیب

هاي  روغنِ دانه، مراد یگاه. که معطر است يا گل محمدیمعطر است مانند روغن گل سرخ 

  .تون مراد استیهم روغن ز یگاه. مانند کنجد است یروغن

نْ طُورِ سم رَةً تَخْرُجشَج لیولْآکغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب [17] نیناء  

براى ) نان خورشى( د با روغن و رنگىیرو ناء مىید از طور سیآ و درختى که برون مى

  . خورندگان

  .است »صبغ«ی است و روغن خوراک »دهن«ی روغن مال
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  :ت آمده استیدر روا

نَ یطَانُ أَربعیقْرَبه الشَّیفَإِنَّ منْ أَکَلَه و ادهنَ بِه لَم  - و ادهنْ بِه  کُلْه  تیک بِالزَّیعلَ یا علی

  [18]وماًی

که روغن  یرا کسیکن ز یتون آن را بخور و با آن روغن مالیبر تو باد روغن ز یعلاي  یعنی

  .شود یک او نمیطان تا چهل روز نزدیکند ش یتون بخورد و با آن روغن مالیز

کروب و یو اگر مراد م، شود یمرتکب گناه نم، طان همان وسواس خناس باشدیاگر مراد از ش

  .شود یمار نمیشخص ب یعن، یمراد استن یروس باشد که همیو

  .است يماریحفظ نفس از ب يبرا یتون روشیبا ز ین خوردن و روغن مالینبابرا

  ه مقعدیناحهاي  يماریب یمعرف

  ریبواس

 شود یشود و خوانده م ید که هاء آن تلفظ نمیا هموروها) یانهیتلفظ عام( دیهموروئ

  «دیهمورا«

ر یبواسهاي  د شبکهیاتساع وري، مارین بیقت ایحق. شود یگفته م »ریبواس« به آن یدر عرب

  .همراه است يزیورم و خونر ياست که اغلب با مختصر

د یاتساع ور یر داخلیبواس. کنند یم میتقس یو خارج یر را به داخلیبواس يدر طب امروز

ی، ر خارجیبواس. خط انتقال پوست به مخاط است ياست که در باال يریبواسهاي  شبکه

  .شود یده میمقعد است که د یدر قسمت تحتان يریبواس ي شبکه يدهایح وراتسا
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ماده که  یعنی »اناث« ر بهیبواس. است يگریم دیم تقسیکن یات استفاده میکه ما از روا يزیچ

و گوشت اي  ر نر حالت ساچمهیبواس. شود یم میتقس، نر یعنی »ذکر« د دارد ویشد يزیخونر

از پنج . ل استیزگ يذکر شده است که به معنا »ذکر« آن با نام ات ازیدر روا. دارداي  اضافه

  .دیآ یل در مقعد به وجود میتا هفت زگ

به اي  ممکن است گوشت اضافه. است ير بادیاست که بواس »ریاح البواسیار« قسم سوم

دا ین است که شدیر این بواسیت ایخصوص. خوابد یع هم میاست و سر يباد ید ولیایوجود ب

  .ند و ظاهر استیگو یم «ير بادیبواس« است که به آنبد بو 

ر ید صبر کند تا تمام بواسیشود و شخص با یر نر دارند مانع خروج مدفوع میکه بواس يافراد

  .ردید و بعد از آن دفع صورت گیایرون بیب

 يشما به اسم امروز ییو فقط به جهت آشنا. میر را خواندیدر جلد سوم درمان بواس

  .استها  يماریب

روده قرار  يراست روده است که در انتها یعنی [rectum] «رکتوم«هاي  يماریر از بیبواس

  .دارد

  شقاق

له شده  یاز مقعد که به هر علت یا قسمت کوچکی یزخم سطح. گر شقاق داردید يماریب

  .است

  ستولیف
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ن مجرا یا. شود یده میرون مقعد دیکه در مجاور و ب یک و نامنظم با منشا داخلیبار يمجار

  .امکان دارد به روده هم برسد که از همه سخت تر است

  .شود یگفته م »ناسور«ی در عرب

  ا همان مقعدیراست روده  یافتادگ

  شود یگفته م [Rectal prolapsed] پروالپس يمارین بیبه ا

  .شود یشود و وارونه م یکل ساختمان مقعد خارج م. مقعد است ین افتادگییپا يمارین بیا

  يبعدهاي  يماریب

  .مدفوع است ياریاخت یخارش مقعد و ب يبعدهاي  يماریب

  درمان

  .شود ینجا فقط اشاره میقبال ذکر شده است که در اها  يمارین بیاهاي  درمان

شود و به  یده میرون آمده پاشیمقعد ب يجمع کننده است که رو يمقعد دارو یدرمان افتادگ

هم وجود  يگریدهاي  روش. شود یمحکم بسته م يزیشود و با چ یخود برگردانده م يجا

  .دارد

، اگر خارش بخاطر انگل باشد. ده موثر استیصبر زرد و خرفه به شکل مال، خارش يبرا

  .داستیدن سرکه در ناشتا مفینوش
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شود و اگر داخل  یده میستول مالیپ يبا عسل رو) ع( جامع امام رضا يدارو، ستولیف يبرا

  .بهتر است ق بشودیستول تزریف يمجرا

  .ز موثر استیاد نیستول به مدت زیف ياستفاده از گذاشتن نمک رو

  
  . 519ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 93صي، سابوریات نین سابور الزیا، طب االئمه [2]

  . 520ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 428ص، 1جي، محدث نور، مستدرك وسائل [4]

  . 520ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  . 520ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 520ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 33صی، طبرس، مکارم االخالق [8]

  . 93صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [9]

  . 40ص، امام رضا ع، طب الرضا [10]

  . 519ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

  . 33صی، طبرس، مکارم االخالق [12]

  . 519ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 26صي، مستغفری، طب النب [14]

  . 520ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  . 27صي، مستغفری، ب النبط [16]

  . 20هیآ، سوره مومنون [17]
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  . 78ص، امام رضا ع، فه الرضایصح [18]

 –) رساءیا روغن و بنفشه روغن –ها  انواع روغن( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 180

  95/10/12) گوارش دستگاه سرطان( نئوپالسم يماریب یمعرف

  ها ادامه بحث انواع روغن

د شده است و یات تاکیدر رواها  از روغن یبعض يرو یخوب است ولها  روغن ي عامه

  .ذکر شده استها  آن يبرا يفوائد

  روغن بنفشه

، فصل بنفشه. است یطب اسالم ي روغن بنفشه است که معجزه، ن روغنین روغن و بهتریاول

، مازندران، خراسانهاي  در استان. ستم اسفند استیوسط ماه اسفند است که نوزده و ب

اد است یز يگل بنفشه به قدر. کند یبنفشه رشد م، در اطراف قم یکردستان و کرمانشاه و حت

  .ممکن است به رنگ بنفش بزندها  که در باغ

ن گل بنفشه شکوفه یقبل از فرورد یهار است که حتن گل بیاول، معروف است که بنفشه

ستند و ارزش آن را یاد آشنا نین گل و فوائد آن زیمردم با ا یاد است ولیگل بنفشه ز. زند یم

  .روغن گل بنفشه است، ن روغنیکه بهتریدانند درحال ینم

  .ات در مورد بنفشه آمده استیدر روا یرات جالبیتعب

  :ت آمده استیدر روا

  [1] ت علَى النَّاسیعلَى سائرِ الْأَدهانِ کَفَضْلِ أَهلِ الْب  الْبنَفْسجِ  فَضْلَ
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  .بر مردم است) ع( تیاهل ب يمانند برترها  نگر روغیروغن بنفشه بر د يبرتر یعنی

ن خلق و خالق یب یرابط) ص( امبریپ. ستیگر مردمان قابل درك نیبر د) ص( امبریپ يبرتر

  .میه خبر داریک طرف قضیاست و فقط ما از 

  .گزاف نگفته ام، لت روغن بنفشه متواتر استیات فضیم روایاست و اگر بگو يات متعددیروا

ن یبنابرا. استها  نیگر دیاسالم بر د يروغن بنفشه مانند برتبر يد برتریفرما یم یتیدر روا

  .سه کردیمقاها  گر روغنیشود روغن بنفشه را با د ینم

 ییلوینداشت و ک یمتیبنفشه ق، میست سال قبل کردیکه شروع به دارو ساختن در ب یما زمان

دهد کم کم مردم به  ینشان م. چهارصد هزار تومان است ییلویاالن ک یهزار تومان بود ول

  .برده اند یفوائد بنفشه پ

  .کند یست ساله را درمان میساله و ب ین سیگریمعجزه آسا است م ییبنفشه دارو

  :ت آمده استیدر روا

  [2] علَى سائرِ الْخَلْق یکَفَضْل  الْأَدهانِ  فَإِنَّ لَه فَضْلًا علَى، کُم بِدهنِ الْبنَفْسجِیعلَ

مانند ها  گر روغنیآن بر د يرا برتریفرمود بر شما باد به روغن بنفشه ز) ص( امبریپ یعنی

  .گر خالئق استیمن بر د يبرتر

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

لِ الْبلَى النَّاسیکَفَضْلِ أَهع [3] ت  
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  .گر مردمان استیبر د) ع( تیاهل ب يمانند برتر یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

رِ الْأَدائلَى سلَامِ ع[4] انیکَفَضْلِ الْإِس  

  .استها  نیاسالم بر سائر د يمانند برتر یعنی

را یفهمد ز یرات را مومن مین تعبیرا ایاست ز یطب اسالم ياز رازها یکیروغن بنفشه 

  .ستیقابل درك ن) ع( تیو اهل ب) ص( امبریپ يبرتر

 امبریپ يرا منافع و برتریتوان فوائد روغن بنفشه را محدود و محصور کرد ز ین نمیبنابرا

  .ستیقابل حصر ن) ص(

  فوائد روغن بنفشه

  :ات بعض منافع روغن بنفشه ذکر شده استیدر روا

 معلَن جنَفْسنُ الْبهنَیالدم اءبِالد بالرَّأْسِ  ذْه  الْع نُوا بِه  نِینَیوه[5] فَاد  

برد پس با  یرا از سر و دو چشم م يماریبنفشه حتما باست روغن  یچه خوب روغن یعنی

  .دیکن یآن روغن مال

 يمهابا برا یب. کرد یسر را درمان مهاي  يماریندارد و مطلق ب یخاص يماریاختصاص به ب

  .دیز کنیروغن بنفشه تجو، در سر دارد یهرکس که مشکل
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ده شود یابروها مال يرو دیبا ید ولیز کنیچشم هم روغن بنفشه تجوهاي  يماریدرمان ب يبرا

  .و معجزه آسا است

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

  [6] رْزنُ الدماغی  دهنُ الْبنَفْسجِ

  .کند ین میروغن بنفشه مغز را سنگ یعنی

دارند و  يب مغزیکه مشکالت و آس يافراد. شود یباعث رشد مغز م یو حجم یاز جهت وزن

سم دارند یکه اوت یهستند و کودکان ينسون و فلج مغزیمر و پارکیمغز و آلزا یمبتال به کوچک

  .کند یرا درمان م یو عقب افتادگ يمغزهاي  تیانواع معلول ي و همه

  .میکن یرا با روغن بنفشه درمان می) منگل( ا سندروم داوونیسم را یاالن ما اوت

تواند سندروم داوون را درمان  یم) ص( امبریگفته شد مگر پها  از دانشگاه یکیدر  يروز

 امبرین کار پیگفتم اها  به آن؟ توانند سندروم داوون را درمان کنند یم) ع( تیمگر اهل ب؟ کند

  !مار سندروم داوون را درمان کرده امیبلکه من خودم صدها ب، خواهد ینم) ص(

  .کند ین میروغن بنفشه مغز را سنگ، ن روغن بنفشه استیهم يراه درمان مشکالت مغز

  .زندیبر ینید داخل بیروغن بنفشه را با

را بدن تحت کنترل مغز یز، دهد یم میبه کل بدن فرمان ترم، مشکل مغز برطرف شود یوقت

  .میده یو بخور هم م) ص( امبریپ يهم مانند دارو يگرید يه داروهاالبت. است
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نم سندروم یب یاالن م یست ولیسندروم داوون قابل درمان ن، کردم یفکر م يمن هم روز

ن روغن بنفشه و بخور یسهل العالج است به شکل معجزه آسا با همهاي  يماریداوون از ب

 يکند و به حال عاد یر مییتغها  آن ي چهره یکنند و حت یدا میدرمان پ) س( میحضرت مر

  .ردیگ یبرم

ز اگر خوب رشد نکرده است روغن یپوفیه. ز معجزه آسا استیپوفیه يروغن بنفشه برا

  .شود یز میپوفیباعث رشد ه یعنیکند  ین میسنگ، بنفشه

، میکه خواند یتیاطالق روا يمقتضا؟ د استیمغز هم روغن بنفشه مف يتومورها يا برایآ

ن احتمال وجود یکند ا یاد میچون حجم مغز را ز یاز طرف یشود ول ید بودن آن ثابت میمف

 يتومورها يم و برایکن یاط مین مورد احتیاد کند و ما در ایدارد که حجم تومور را هم ز

ت ید و همانطور که از اطالق رواید با تجربه دیبا یول. میکن یز نمیروغن بنفشه را تجوي، مغز

  .د استیهم مف يتومور مغز يبرا یروغن بنفشه حت، دیآ یم به دست یقبل

  :گر آمده استیت دیدر روا

اجِبنُ الْحهجِ یدنَفْساعینِ بِالْبدبِالص ب[7] ذْه  

  .کند یگرن را برطرف میم، کردن دو ابرو یروغن مال یعنی

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

دإِلَى أَبِیأَه یت الَّذ ترَعغْلَۀً فَصع ب اللَّه دبيع تْهفَأَم هعا مبِه لْتسأَر  دخَلْنَا الْمرْنَا یفَدنَۀَ فَأَخْب

وهطْتُمعع فَقَالَ أَ فَلَا أَس اللَّه دبا عقَالَ   أَب رَأَ ثُمجِ فَبنَفْسطَ بِالْبعجاً فَأُسنَفْسیب جنَفْسۀُ إِنَّ الْبقْبا ع
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ف ارِدیب یالصف ارح لَ یف یالشِّتَاءلَى شنَا ینٌ عتیع نَا لَوودلَى عع یابِسا فم النَّاس لَمیع 

أُوق تجِ قَامنَفْسیالْببِد [8]نَاریتُه  

ن قاطر فرستادم را با سر یکه همراه ا يه کردم و مردیهد يقاطر) ع( امام صادق يبرا یعنی

م فرمود یخبر داد) ع( م و به امام صادقینه شدیپس داخل مد) شد يضربه مغز( ن زدیبه زم

  خته شد و خوب شدیاو ر ینیپس روغن بنفشه داخل ب؟ دیختیاو نر ینیا روغن بنفشه در بیآ

ا در تصادف یخورند  ین میا از ارتفاع با سر به زمیشوند  یم يکه ضربه مغز يافراد يبرا

 ینیاگر در ساعات اول روغن بنفشه در ب. است یاتیروغن بنفشه ح، شوند یم يضربه مغز

  .شود یم میترمها  گردند و مغز آن یبر م یزود به زندگ یلیخ، خته شودیرها  آن

معروف بوده  ینیختن روغن بنفشه در بیاحتمال دارد که ر. دارد یدو معن »اال اسعطتموه»

ن کار را یکند که ا یت روغن بنفشه است و امر میاطالع دادن به اهم يبعد ياست و معنا

  .انجام بدهند

  .خته بشودید ریبا ینیدو قطره در هر ب

  :آمده استگر یت دیدر روا

  [9]اکْسرُوا حرَّ الْحمى بِالْبنَفْسجِ

  .دیشدت تب را با روغن بنفشه بشکن یعنی

روغن بنفشه را ، گرن داشتیکه تب م یکس يبرا) ع( گر آمده است که امام رضایت دیدر روا

  .دندیاو مال یشانیبه پ یبا کاسن
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  .ن درمان تب استیع ترین و سریبهتری، دن روغن بنفشه با کاسنیمال

  :گر آمده استیت دیدر روا

سفْلَتک عنْد  یقُطْنَۀٍ فَاحتَملْه ف  یتَأْخُذُ دهنَ بنَفْسجٍ ف  عبد اللَّه ع قَالَ یللزُّکَامِ عنْ أَبِ يو روِ

  [10] منَامک فَإِنَّه نَافع للزُّکَامِ إِنْ شَاء اللَّه

ت شده است که فرمود موقع خواب روغن بنفشه را یروا) ع( دقزکام از امام صا يبرا یعنی

  .د است ان شاء اهللایزکام مف يرا برایک پنبه قرار بده و در مقعد بگذار زیدر 

  :گر آمده استیت دیدر روا

الْحمامِ بِدهنِ بدنک بِدهنِ رُها فَابدأْ عنْد دخُولِ یبدنک بثْرَةٌ و لَا غَ یظْهرَ فیو إِذَا أَردت أَنْ لَا 

  [11] الْبنَفْسج

حمام  یخواه یکه م یهنگام، ر آن در بدنت ظاهر نشودیجوش و غ یخواه یاگر م یعنی

  .کن یابتدا بدنت را با روغن بنفشه روغن مال يبرو

ک یکن پالن همه یگوس و لیو پنف یجوش و غرور جوان، ع شده استین مسئله شایامروزه ا

  .شود یز است که به صورت جوش و دمل ظاهر میچ

ن مسئله را به طور کامل برطرف یکند که روغن بنفشه ا یفرد را زشت م ي جوش چهره

  .کند یم

  .شود ید کل بدن روغن مالیفرما یت مین روایا

  .دیاید به مرور زمان به دست بیشود و با ین چند مورد محدود نمیفوائد بنفشه در ا
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  .کند یرا درمان م يروده و مر یاز فوائد آن درمان چسبندگ یکی

  :آمده است یتیدر روا

 یلَوا فم النَّاس لَمجِ  یعنَفْسوا  الْبسح هوس[12]لَح  

  .خوردند یدارد آن را با ولع م یتیدانستند روغن بنفشه چه خاص یاگر مردم م یعنی

در خوردن آن هم وجود دارد  يلکه فوائدب، ستیدن و سعوط نیمال ين فائده بنفشه برایبنابرا

  .آن کار کرد يد رویست و باین فوائد مشخص نیکه ا

  .میخوان ید است که ان شاء اهللا میقارچ و اگزما و ترك دست و پا هم مف يبرا

شتر مراد روغن بنفشه است یشود که ب یشرب است و از قرائن برداشت م يحسوه به معنا

  .ممکن است خود گل بنفشه هم مراد باشد یول

  :ت آمده استیدر روا

 یلَوا فم النَّاس لَمجِ  یعنَفْسالْب  أُوق تیقَامبِد [13]نَاریتُه  

ک یا صد گرم آن را با یگرم  یدانستند که چه در روغن بنفشه است س یاگر مردم م یعنی

  .خرند یمثقال طال م

مردم . ون تومان است که نشان از ارزش بنفشه استیلیدر حدود پنج م يزیک مثقال طال چی

بنفشه را به هاي  تیشرفت کند که خاصیپ يد به قدریعلم با. دانند یت بنفشه را نمیخاص

  .میم تا خواص آن را کشف کنیم و در عمل استفاده کنید تجربه کنیبا. اوردیدست ب
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العالج را هاي  يماریدهد ب ین عبارات وجود دارد که نشان میز ایله نیدر مورد سنا و شنبل

  .دانند یدر هر زمان مردم قدر آن را نم. کند یدرمان م

  .میجات نداریاصال عرق یدر طب اسالم

نکه آن را بچوشانند یست مگر ایآرام آرام است و خود گل قابل حسو ن يبه معنا »سوح»

  .شتر مراد روغن بنفشه استیشود ب یات استفاده میاز مجموع روا یول

  :م که فرمودیخواند یتیدر روا

   [14]علَى سائرِ الْأَدهانِ  الْبنَفْسجِ  فَضْلَ

  .بنفشه بر سائر روغن ها يبرتر یعنی

  .شود یدهد بنفشه در مورد روغن بنفشه استعمال م ینشان م

  .د به دست آوردید فوائد آن را بایم و بایکن یرد نمت خود بنفشه را هم یالبته خاص

  طبع روغن بنفشه

) ع( تیو اهل ب) ص( امبریپ یع است که روغن بنفشه سرد است ولیان مردم شایدر م

  .د که روغن بنفشه هوشمند و اتومات استیفرما یم

ف ارِدب جنَفْسیإِنَّ الْب یالصف ارح [15]الشِّتَاء یف  

  .روغن بنفشه در تابستان سرد و در زمستان گرم است یعنی

  روغن بنفشه ي هیته
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لو یست کیا بیمثال از ده ، ه کندیهروغن ت، تواند و امکانات دارد تا از خود گل یم یاگر کس

ه روغن بنفشه و کل گل یروش ته یگر از معجزه هم باالتر است ولیرد دیگل بنفشه روغن بگ

  .ندارد یرا خود گل به روغن قابل توجهیگر است زیبا اضافه کردن روغن د، ها

  .زندیر یهم روغن بادام ماي  زند و عدهیر یا کنجد میتون یگل بنفشه روغن ز يرو

  .آتش ندارد يه شود و گذاشتن روید به شکل سرد تهیروغن گل با

بخواهد  یاگر کس. ک ماه بگذارند و بعد صاف کنندیخته شود و حداقل یگل ر يروغن رو

گر یک ماه دید کند و یگل روغن را تجد، ک ماهیبعد از ، داشته باشد يشتریاثر ب، روغن

  .شود یشتر میماه انجام بدهد اثر روغن بگر تا ده یدهاي  ن کار در ماهیبگذارد و اگر ا

روغن . ن روغن ده ماهه استیهم، است یکه امروز قابل دسترساي  ن روغن بنفشهیبهتر

  .شود یمعجزه آسا م ي شود که روغن بنفشه یگل آن عوض م یهمان روغن است ول

  .ت را درمان کندینوزیگرن و سیمی، نیا دو بار استفاده کردن در بیک ید با یشا

  .دیایبها  گل يد تا رویوغن بار

و ) ص( امبریروغن بنفشه در زمان پ یامده است ولیات نیروغن بنفشه در روا ي هیروش ته

اگر . ذکر شده استها  است که در کتاب ین شکلیشده است و به هم ید میتول) ع( تیاهل ب

  .کردند یداشته اند حتما اشاره م ينظر) ع( تیاهل ب

  :دیفرما یخراسان مبه اهل ) ع( امام صادق

  [16] نَا منَ الْبنَفْسجیء أَحب إِلَ یشَ  تکُمینَا منْ نَاحیأْتیما 
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  .امده استیما ن يشما برا ي هیتر از بنفشه از ناح یبهتر و دوستداشتن يزیچ یعنی

  .گریدهاي  استانهاي  خراسان است و بعد از آن بنفشه يبرا، ن گل بنفشهیشود بهتر یمعلوم م

برگ آن را هم داخل روغن  یساقه و حت یول، د در روغن باشدیبا ییخود گل بنفشه به تنها

  .دهند یقرار م

  .کنند یه مین روش از گل روغن تهیهم که روغن گر هستند همه به يافراد

شود مواد  یروغن بنفشه بد نباشد و باعث م ي هیته يم برایر مستقیرسد آفتاب غ یبه نظر م

  .شود ید میگل به داخل روغن برود و گل سف

  .فروشند یگل بنفشه م يشود گاها به جا یگفته م »ركیپن« که به آن يخباز یاالن گل ختم

  .ک و بلند آن استیبار ي آن ساقه ي است و نشانهز یر یلیگل بنفشه خ

  رساءیروغن ا

بلکه از ، شود یه نمیروغن زنبق از گل ته. شود یگفته م »یرازق« ای »زنبق« به آن یدر عرب

  .فوائد دارد یلیفروشند که خ یآن را مها  يشودکه عطار یه میآن ته ي شهیر

  .دارد يتند يز است که بوید و خوشبو و ریگل سف

 یدرشت ي شهیر. وجود دارد یعرب يدر کشورها یخوزستان است ول، ران باشدیدر ا اگر

  .دارد

  :ت آمده استیدر روا
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  [17] یالرَّازِق یعنی  الزَّنْبقِ  راً للْجسد منْ دهنِیء خَ یس شَیإِنَّه لَ

  .ستیبدن ن يبرا یرازق یعنیبهتر از روغن زنبق  يزیچ یعنی

 یرازق، رساءیبه ا یعرب يکشورها یت آمده است و بعضیدر روا یرازق ي ن کلمهیبنابرا

  .ندیگو یم

خوب است ها  نیمو و امثال ا يروغن بنفشه برا. ن استییاز گردن به پا، بدن يجسد به معنا

رسد که  یبه نظر م یرساء از روغن بنفشه بهتر است ولیا، بدن يد استفاده شود که برایشا یول

  .رساء بهتر استیبدن هم از ا يروغن بنفشه برا

  رساءیفوائد روغن ا

  :گر آمده استیت دیدر روا

نَ یرَةً و شفَاء منْ سبعیه لَمنَافع کَثیإِنَّ ف  الزَّنْبقِ  دهنِللْجسد منْ   ء منَ الْأَدهانِ أَنْفَع یس شَیلَ

  [18]داء

 يادیرا در آن منافع زیست زیجسد از روغن زنبق ن يبرا نافع ترها  از روغن يزیچ یعنی

  .است يماریوجود دارد و درمان هفتاد ب

  .نگونه استیحتما ا، دارد يادیند منافع زیگو یم) ع( ائمه یوقت

  :دیگو یم يکه راو) ع( مانند قرص خون امام رضا، میما تجربه کرده ا

نِ الرِّضَا ع کَثسو الْحا یکَانَ أَبیراً مرُنیأْم  و اءوذَا الده یبِاتِّخَاذیقُولُ إِنَّ فعنَافم ه  [19]رَةیکَث  
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فرمود در آن  ین دارو استفاده کنم و میکرد که از ا یسفارش ماد به من یز) ع( امام رضا یعنی

  .است يادیمنافع ز

مشکل ، کند ید عمل شود را درمان میکه با یچه قلبیدر، دارد يادیواقعا قرص خون منافع ز

  .کند و معجزه آسا است یسرطان خون را درمان م، بدنهاي  يزیخونر، بدنهاي  رگ

  :دیفرما یگر میت دیدر روا

؟ سیا ابنَ رسولِ اللَّه و ما الْکینَ داء قُلْنَا یه شفَاء منْ سبعیسِ فَتَدهنُوا بِه فَإِنَّ فیکُم بِالْکیعلَ

  [20] یالرَّازِق یعنیقَالَ الزَّنْبقُ 

 يماریرا درمان هفتاد بید زیکن یبر شما باد روغن عاقل و هوشمند پس با آن روغن مال یعنی

  ی.رازق یعنیود زنبق فرم؟ ستیاست عرض کردم روغن عاقل چ

  .روغن زنبق است، ن مراد از زنبقیبنابرا

 يجا یعن. یکند یهرجا که باشد حمله م يمارین است که به درد و بیا ياز امور هوشمند

  .رود یدهد و به آنجا م یص میرا تشخ يماریب

ست یبدن و خود پوست است و مثل روغن بنفشه ن يشتر برایرساء بیشود روغن ا یاستفاده م

د یبدون ق یم که روغن مالیمطلق هم دار یالبته روغن مال. مو است يکه گفته شده است برا

  .سر و محاسن آمده است يبرا

ات که جسد آمده ین روایدر ا یول، محل مو است يشتر برایدو جور است که بها  تیروا

  .بدن و پوست بدن استفاده کرد يشود که استفاده کرد برا یاست م
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  :ه استگر آمدیت دیروا

  [21] قَالَ الزَّنْبقی؟ قُلْت و ما الرَّازِق  یالرَّازِق  راً للْجسد منَیء خَ یس شَیلَ

  .فرمود زنبق است؟ ستیچ یست عرض کردم رازقیبدن ن يبرا یبهتر از رازق يزیچ یعنی

کل بدن استفاده  يدر قرآن جسد برا یگاه یر از سر است ولیم جسد بدن غیعرض کرد

  :شود یم

﴿ فَأَخْرَج مالً لَهجداً عسج [22]﴾خُوار لَه  

  . کرى که آن را است بانگىیاى پ شان گوسالهیپس برون آورد براى ا یعنی

  .کل بدن استعمال بشود يست که براید نیبع

  :دیفرما یگر میت دیک روای

قَالَ و کَانَ الرِّضَا ع   هید الْحرِّ خَسفَیثَا و بِالزَّنْبقِ الشَّدیستَعطُ بِالشَّلیالْحسنِ موسى ع کَانَ أَبو 

نَ فَذَکَرَ أَنَّه یذَکَرْت ذَلک لبعضِ الْمتَطَببِ یبنِ جعفَرٍ لم ذَلک فَقَالَ عل یستَعطُ بِه فَقُلْت لعلیضاً یأَ

اعِیجلْجِمل [23]د  

کرد و امام  یسعوط م ینیدا گرم در دو سوراخ بیثا و زنبق شدیبا شل) ع( امام کاظم یعنی

ن کار را انجام یبن جعفر که چرا ا یکرد عرض کردم به عل یسعوط من دو یز با این) ع( رضا

جماع خوب  يگفتند که براها  بان ذکر کردم و آنیطب یبعض ين را برایگفت ا؟ دادند یم

  .است

  .نکه با تجربه ثابت شودیست مگر این) ع( ت کالم امامین روایالبته ا
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  .است يماریگرم است و درمان هفتاد بدا یرساء شدیشود که روغن ا یت استفاده مین روایاز ا

متفرق هاي  يماریب يبرا یاست که همراه با تب است و گاههایی  يماریب يهفتاد برا یگاه

هم مراد از  یگاه. شود یاطالق م یروان یروحهاي  يماریب يهم برا یگاه. شود یگفته م

  .هفتاد کثرت است

مانند اي  دهیچیب پیترک. عرض خواهد شد يک روزیاست که ان شاء اهللا  یبیثاء ترکیشل

  .گر استیبات دیفل و ترکیب طریترک

  .میقرص خون مرکب شش است که در جلد دو خواند

  :ت آمد استیدر روا

اح یالرِّ یحتَّى إِذَا هبت علَ  یرأْس  یداً فیأَجِد برْداً شَد یالْحسنِ الرِّضَا ع إِنِّ یکَتَبت إِلَى أَبِ

دأَنْ ک لَیتیغْشَى ع ل لَ یفَکَتَبیع بِإِذْنِ اللَّه نْهافَى مامِ تُعالطَّع دعقِ بالزَّنْب رِ ونْبالْع وطعبِس ک

  [24] جلَّ جلَالُه

زد  یباد م یوقت یکنم حت یدر سرم احساس م يدیشد ينوشتم که سرد) ع( به امام رضا

ترسم که غش کنم به من نوشت بر تو باد با عنبر و زنبق سعوط کردن بعد از غذا ان شاء  یم

  ي.شو یاهللا خوب م

  .شود یدا نمیاست و پ يک نوع عطریعنبر 

  .فرمود که بعد از غذا سعوط کن) ع( شود امام ید میتشد يغذا خوردن سردچون بعد از 

  :گر آمده استیت دیدر روا
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وفانَ الصسنُ حابِرُ بج ع قَالَ  یإِلَى أَبِ یکَتَب اللَّه دبیعتْننَعم ولِ اللَّهسنَ ریرِ یا ابشَابِکَۀٌ   ح

ب کَتینَ قَرْنَیشَب میإِلَى قَد ل اللَّه عإِلَ یفَاد کَتَب و ا لَهعلَیفَدع الزَّیه رِ ونْبالْع وطعبِس قِ یکب

  [25] قِ تُعافَى منْها إِنْ شَاء اللَّه تَعالَى فَفَعلَ ذَلک فَکَأَنَّما نَشَطَ منْ عقَالیعلَى الرِّ

ر یدردناك درگ يکل بدنم را باد) ص( فرزند رسول خدااي  نوشتم) ع( به امام صادق یعنی

تر از آن که قدرت خم شدن را  يا قویسم یمانند رمات يزیبدنم قفل کرده است چ( کرده است

نوشت بر تو باد سعوط  ياو دعا کرد و برا يبرا) ع( من دعا کن امام يپس برا) ردیگ یم

ا از ین کار را انجام داد و گویو ا یابی یت میکردن با عنبر و زنبق در حال ناشتا انشاءاهللا عاف

  .ر آزاد شدیزنج

  .توانست حرکت کند یشود که شخص نم یمعلوم م

ر از سر استعمال یبدن غ يجسد برا ي اگر کلمه. است ینیرختن دارو در ب يسعوط به معنا

  .شود و آن سعوط با روغن زنبق است یسعوط به آن اضافه م، شود

ند یگو ینکه میشود مثل ا یر از سر است و بدن استعمال نمیغ يجسد برا يدر اصطالح امروز

  .شود یرا بدن شامل سر هم میند زیگو ینم) ع( نیو بدن امام حس) ع( نیجسد امام حس

  :گر آمده استیت دیدر روا

لۀ سبع تمرات برنى یأکل کل لیر فلیظهر به وجع البواسیمن وجع السفل و ال   أمنی  اراد ان  من

  [26] ه بدهن زنبق خالصیین انثیدهن بیبسمن البقر و 
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ر گرفتار نشود پس در ین تنه در امان باشد و به درد بواسییخواهد از درد پا یکه م یکس یعنی

خود را با روغن  ي ضهین دو بیبخورد و ب يبا روغن زرد گاو یبرن يهر شب هفت خرما

  .کند یروغن مال) ، نشده باشد یبا آن قاط يگریروغن د( زنبق خالص

ر است یرا بحث بواسیباشد که همان دو باسن باشد ز »هیتیال«،  »هییانث« دارد مراد از احتمال

  .ضه آمده استیدو ب یعنی »هییانث« ت به شکلیدر روا یول

  رساءیه روغن ایته

س یست و چهار ساعت خیخته شود و بیاب شود و هشت برابر وزن آن آب ریرساء آسیا

بماند و بعد از  یک چهارم مجموع آن باقیوشد تا آتش گذاشته شود و بج يبخورد و بعد رو

آتش  يو رو. شود به آن اضافه کرد یلو میلو تا هفت کیک کیاز . آن روغن اضافه شود

  .بماند یر شود و روغن باقیگذاشته شود تا آب آن تبخ

سانده شود و بعد از یبا آب خ یعن. ید از روش گرم استفاده شودیباها  شهیه روغن ریته يبرا

  .روغن اضافه بشود آن

  .شود یه مین شکل تهین به ایروغن چوب مانند روغن دارچ

  .ا روغن کنجد استیتون و یا روغن زیشود  یکه اضافه م یروغن

  ها نئوپالسم يماریب یمعرف

تواند  ید که از حلق تا مقعد میآ یاست که در دستگاه گوارش به وجود م ییا تومورهایورم 

  .تواند باشد یهم م يا در مریدر معده  یولنوعا در روده است . باشد
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  .م استیم است که نوعا بدخیبدخ یم و بعضیخوش خها  ن ورمیاز ا یبعض

 يزیا در روده است که با خونریشتر در معده یپ حاد مزمن است که بیپولها  ن آنیع تریشا

  .باشد یهم م يا در مر) یروده بزرگ( در کولون. است

م یوم از انواع خوش خیپاپ، ومیآمانژ، پومیل، آدنوم، ومیم، برومیف نورو، ع استیبروم که شایف

  .است

  .م استین کلمات باشد خوش خیاز ا یکیاگر  يا پاتولوژیش یدر آزما

  .دارد OMA شاتیدر آزما. م استیاز انواع بدخها  و سارفومها  لمفوم

 يانه تومور مرشود که نش ینه میر کردن غذا در پشت جناق سیموجب گ، باشد ياگر در مر

با سمت چپ یرد که تقریگ یاحساس درد م، شکم ياست و اگر در معده باشد در قسمت باال

  .نشانه آن است یرنگ و کم خوناي  و استفراغ قهوه ییاشتها یاست و ب

نفس  یتنگ، سرخ شدن صورت، اسهال، تهوع، ضعف، تپش قلب، اگر در روده کوچک باشد

  .از عالئم آن است

  .شود یدفع نم یات روده به راحتیشود و محتو یدا میاختالل دفع پ، باشد اگر در کولون

  .دیآ یاگر در مقعد باشد زخم دردناك به وجود م

ن یشتریشود که ب یده میشود و خون در مدفوع د یهم م يزیآن سبب خونر ي شرفتهینوع پ

  .آن است ي نشانه

  درمان
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  )ص( امبریپ يدارو، سلعه، ثفا ياعم از داروها  درمان کل سرطان يدارو

  رهیگوارش جامع با آب عسل و جامع با آب زهاي  و دستگاهها  اگر روده

و معده را  يکه ورم مر یاورام به شکل خوراک يا معده باشد استفاده از داروی ياگر در مر

  .کند یانشاءاهللا آب م

که معجزه  ق بشودیهر روز جامع با آب عسل در مقعد تزر، ا در مقعد باشدیاگر در کولون 

  .شود یآسا درمان م

 یسرطان. کنند یند و تشکر میآ یم يهر روز افراد. شود یدرمان م یامروزه سرطان به راحت

  .شود یدرمان م یاسالم يبا داروها یکه در همه بدن پخش شده است به راحت

  
  . 93صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [1]

  . 118صي، ریحم، قرب االسناد [2]

  . 93صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [3]

  . 48صی، طبرس، مکارم االخالق [4]

  . 521ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  . 522ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [6]

  . 522ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 521ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 522ص، 6ج، هیاسالم طی، نیکلی، الکاف [9]

  . 377صی، طبرس، مکارم االخالق [10]

  . 31ص، امام رضا ع، طب الرضا [11]
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  . 522ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 521ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 93صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [14]

  . 521ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [15]

  . 521ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [16]

  . 523ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [17]

  . 94صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [18]

  . 101صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [19]

  . 94صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [20]

  . 86صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [21]

  . 88هیآ، سوره طه [22]

  . 524ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [23]

  . 87صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [24]

  . 70صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [25]

  . 35ص، امام رضا ع، طب الرضا [26]

 گل و کنجد و يریخ و بان روغن –ها  انواع روغن( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 181

  95/10/13رقان ی و بلع یسخت يماریب یمعرف –) سرخ

  ها ادامه بحث انواع روغن

  روغن بان

دارد که در  یروغن ي دانه. کند یرشد مها  کوه يرو، است که در عربستان یاهیک گیبان 

  .فروشند یم «دهن البان« رند و به اسمیگ یکنند و روغن آن را م یجمع م یفصل خاص
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عود « به ناماي  ساقه، حث ساقهیو در . شود یع خم میدارد که سر یمینرم و مالهاي  ساقه

  .وجود دارد »البان

  .ستین یطب یدارد ول یبیروغن بان آثار عج

خود  یحرزها که اگر کس ي هیاست مانند بق يک حرز، یات آمده است که روغن بانیدر روا

 ي هیاز ناح یبیآس، او مراجعه کند ستد و بهیرا با روغن بان بمالد و در مقابل سلطان با

  .دیسلطان به او نخواهد رس

  :ت آمده استیدر روا

  [1] ضُرَّه بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى عزَّ و جلیطَانِ لَم یالشَّ يدینَ یثُم قَالَ ب  الْبانِ  منِ ادهنَ بِدهنِ

 یبیسلطان و ظالم به او آس، کند و نزد سلطان برود یروغن مال، که با روغن بان یکس یعنی

  .رساند به اذن خداوند متعال ینم

گران را یرا برطرف کند و محبت د یمشکالت اجتماع یتواند حت یق بهداشت انسان میاز طر

  .جلب کند

  :گر آمده استیت دیدر روا

اء صلَوات ینعم الدهنُ دهنُ الْبانِ هو حرْز و هو ذَکَرٌ و أَمانٌ منْ کُلِّ بلَاء فَادهنُوا بِه فَإِنَّ الْأَنْبِ

  [2] ستَعملُونَهیهِم کَانُوا یاللَّه علَ

است  یاز هر بالئ یمنیروغن بان چقدر خوب است حرز است و روغن نر است و ا یعنی

  .کردند یاء از آن استفاده میرا انبید زیکن یپس با آن روغن مال
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ز ینها  يمارید از بیت ذکر شده است و شایدر روا، سلطان باشد ي هیکه از ناح یبالئ يبرا

  .امان محسوب شود

  .اء هستیسنت انب، ن استفاده از روغن بانیبنابرا

. امبران در شام بودندیشتر پیرا بید استفاده بشود که بان در شام هم وجود داشته باشد زیشا

  .آوردند ین عربستان میاز سرزمها  آن يد هم که برایشا

  .هم باشد يگریدهاي  امکان دارد به زبان. است يحرز نوعا از نوع ذکر و دعا و نوشتار

  ر حرزیراز تاث

کند تا  یمالئکه را جذب م. کند یرا جذب م »يعلو«ي روهاین است که حرز نیک احتمال ای

  .از انسان حفاظت کنند

  .مالئکه هستند يعلو يروهایاجنه هستند و نی، سفل يروین

م که ممکن ییگو یمالئکه و فرشتگان مها  ر هستند که به آنیخ يروها در راستاین يک سری

  .خوب هم مشمول آن باشند ي است اجنه

  .شود یطان گفته میشها  شر هستند که به آن يروها در راستاین يک سریو 

  .کنند یر را جذب میخ يروهاین است که نیت حرزها ایخصوص

شدند مانند بودن قرآن در خانه  یر میخ يروهایم که موجب جذب نیخواند ییکارها یگاه

  .که موجب جذب مالئکه است
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  .ا همراه داشتن حرز استیاستفاده از روغن بان ها  از راه یکی

 يگرید يزهایممکن است چ. ر باشدیخ ي د مراد اجنهیشا. هم وجود دارد يگریاحتماالت د

  .میفهم یرا نمها  که ما آن هم وجود داشته باشد

آثار  یست ولیقتا ذکر نیحق یعنیذکر بالحکومه باشد . اد باشدی يذکر احتمال دارد به معنا

  .کند یدا میا حکم انسان ذاکر را پیکه روغن بان بمالد گو یکس. اد خدا را داردیذکر و 

را ذکر در یدارد زن روغن قدرت نفوذ یا یعن. یذکر به فتح اول و دوم است، تر ياحتمال قو

  .برد ین میرا از ب يماریکند و ب ین در بدن نفوذ میاست بنابرا یفاعل يروینی، مقابل انث

ن یآن را از بي، ماریکند و با جذب ب یرا به خود جذب م يماریاست که ب یروغن ماده روغن

است و با نفوذ و ورود  یفاعل يرویکه روغن ذکر ن یدارد در حال یحالت قابل یعنیبرد  یم

  .برد ین میرا از ب يماریبه بدن ب

  .سرد باشد يبه معنا یگرم باشد و انث ياحتمال دارد ذکر به معنا

نجا معادل ید در ایشا. ندارد یاد است و ارزشیدر عربستان ز یست ولینجا نیروغن بان در ا

  .بشود ید بررسیروغن بان وجود داشته باشد که با

  .دا نکردمیپ يزیچ ینجا گشتم ولیر مورد معادل روغن بان در ادر گذشته بنده د

ن ینکه کوچکتریبا ا، و دهان و زخم ینیگذارد مگر از راه ب یر نمیروس در انسان تاثیچرا و

شود و اگر  یاز پوست رد نم يزیچ چیه. قدرت نفوذ از پوست را ندارد یموجود است ول

  .مو است يهم برا یم که روغن مالیدیق موها است و ما دیاز طر، رد بشود يزیچ
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  شقاق

ختن روغن بان در ناف است یدرمان آن ر. هستند که مبتال به ترك دست و پا هستند يافراد

  .ده شودیاست روغن بان مال یا سطحیاگر ناف کوچک . ق باشدیکه ناف عم یدر صورت

  .تواند کشف کند یارتباط ناف با ترك دست و پا را نم یعلم به راحت

، ا بنفشهیتون یگر هم استفاده کند مانند روغن زیاز روغن د ین است که اگر کسیا تجربه

  .تر باشد يرسد که روغن بان قو یبه نظر م یکند ول یترك را برطرف م

ت در ین روایالبته ا. چرب کن یمال یکه به سرت م یم که ناف را با روغنیت خواندیدر روا

  .مورد ناف درد بود

  .به سمت دست و پا وجود دارد یک راهیشود که از ناف  یت استفاده میار روا

ن را ثابت کرده است یم تجربه اییگو یما م. تحقق درمان است، ما مهم است يکه برا يزیچ

ن یتنها مشکل ا. شود یترك دست و پا برطرف م، خته بشودیکه اگر روغن بنفشه در ناف ر

کرده  یات عوارض را نفیروا. استدرمان محقق شده  یول؟ ا نهیا عوارض دارد یاست که آ

ا یشود روغن بنفشه  یدر ناف م یعنید یرا فرموده است ناف را با روغن سر خود بمالیاست ز

  .بان استفاده بشود

را با یفه و مردود است زیاس ابوحنیشود همان ق یت کرد و میتوان الغاء خصوص یدر فقه نم

  .در طب تجربه هم وجود دارد یرود ول ین میاس سنت از بیق

ها  توان به آن یثابت کند مها  م اگر تجربه آنییگو یف السند میات ضعیمثال در ارتباط با روا

  .عمل کرد
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ما در استفاده . م که عوارض داردیده ایرا فهمیم زیکن یرا قبول نم ییایمیطب ش، ن مواردیدر ا

  .میداشته باش) ع( امنکه مجوز آن را از امیم مگر ایستیمن نیاز دارو ا

 ید است ولینها مفیرقان و امثال ایکبد و  يمنصوص است که برا يک دارویمثال مرکب 

رشد مو هم استفاده  يم برایتوان ین میبنابرا. رشد مو مثال خوب است يتجربه نشان داد برا

  .ن با تجربه به دست آمده استیم و ایکن

مجوز استفاده از دارو در مورد خاص  ین وقتیندارد بنابرا يماریوجود عوارض ارتباط با ب

  .توان استفاده کرد یگر هم میدر موارد د، داده شد

ن است که دارو عوارض یا يبه معنا، دیفرموده است از دارو استفاده کن) ع( نکه امامیهم

  .ندارد

  :ت آمده استیدر روا

ها باناً و یه فَقَالَ لَه خُذْ قُطْنَۀً فَاجعلْ فیو رِجلَه یدی یعبد اللَّه ع شُقَاقاً ف یشَکَا رجلٌ إِلَى أَبِ

ا فهیضَع  کرَّتس   اكدف لْتعارٍ جمنُ عاقُ بحیفَقَالَ إِسانَ فلُ الْبعیج  یقُطْنَۀٍ وا فلُهعیج  هرَّتس

 ا أَنْتیفَقَالَ أَمانَ فالْب باقُ فَصحیا إِس  سکا کَبِ  رَّتنُ أُذَیفَإِنَّهیرَةٌ قَالَ ابینَۀَ لَق دعلَ بالرَّج ت

رَنفَأَخْب کیذَل نْهع بةً فَذَهداحرَّةً وم لَهفَع [3]أَنَّه  

بردار و اي  فرمود پنبه) ع( ت کرد امامیاز ترك دست و پا شکا) ع( به امام صادق يمرد یعنی

ت شوم روغن در یدر او روغن بان قرار بده و آن را در نافت بگذار اسحاق عرض کرد فدا

بان را در نافت  اسحاق روغناي  فرمود اما تو) ع( امام؟ پنبه قرار بدهم و در ناف بگذارم

دم و به من یدها  گفت شخص سوال کننده را بعد از مدت يرا ناف تو بزرگ است راویز زیبر

  .ن کار را انجام داد و ترك او درمان شدیک بار ایگفت 
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  .ن درمان معجزه آسا درمورد ترك دست و پا استیا

که  يافراد یکنند ول از روغن بان استفاده، اورندیتوانند روغن بان به دست ب یکه م يافراد

تجربه نشان داده است که استفاده از روغن بنفشه و روغن ، دا کنندیتوانند روغن بان پ ینم

  .کند یز موثر است و ترك را درمان میتون نیز

م در ین جهت عرض کردیسک و خطر نداشته باشد به همید باشد که ریبا ییتجربه در جا

  .میکن یاط میدارند احت ير مغزکه تومو يافراد يز روغن بنفشه برایتجو

مانند ها  روغن یدر مورد بنفشه فرموده اند که فضل آن نسبت به باق ین وقتیعالوه بر ا

د یترك دست و پا مف يروغن بان برا یوقت، نسبت به سائر مردم است) ع( تیاهل ب يبرتر

  .موثر است یق اولیروغن بنفشه به طر، است

ختن روغن یم و در مورد ناف مجوز ریمجوز داشته باشد یم در هر درمان بایعرض کرد

  .میدار

  )شب بوي (ریروغن خ

  .ات در کنار روغن بنفشه ذکر شده استیروغن شب بو در روا

  [4] فیلَط يرِیثُم قَالَ و إِنَّ الْخ  فَزَکَّاه  ذَکَرَ دهنَ الْبنَفْسجِ

ف کرد و سپس فرمود روغن یروغن بنفشه را ذکر کرد و از آن تعر) ع( امام صادق یعنی

  .ف استیلط يریخ
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روغن ي، رین است که روغن خیر شده است دال بر ادر کنار بنفشه ذک يرینکه روغن خیهم

کردند  یروغن بنفشه استفاده م يبه جا يریاز روغن خ) ع( ائمه یالبته برخ. است یخوب

  .شود یعطر محسوب م یهم روغن است و هم نوع. ت داردیدو خصوص يریچون خ

  :ت آمده استیدر روا

 ينَ أَنْت عنِ الْبنَفْسجِ و قَد روِیادهنْ فَقُلْت لَه أَ یفَقَالَ ل يرِیدهنُ بِالْخیت أَبا الْحسنِ ع یرأَ

نْ أَبِیفع ع یه اللَّه دبرِ  ع لَهیقَالَ أَکْرَه قَالَ قُلْت هرِ یفَإِنِّ  ح أَکْرَه یکُنْت کأَنْ أَقُولَ ذَل أَکْرَه و هح

لَغَنا بمیل نْ أَبِیفع أْس یهع قَالَ لَا ب اللَّه دب[5] ع  

 یکرد به من فرمود روغن مال یم یروغن مالي، ریدم که با روغن خیرا د) ع( امام کاظم یعنی

نقل شده است که ) ع( از امام صادقی؟ کن یکن عرض کردم چرا از روغن بنفشه استفاده نم

  .روغن شب بو عطر هم هست یندارد ول یخوب يبنفشه بو

  .هوا سرد است يالدیماه اول سال م

  :ت آمده استیدر روا

الحلو و  هیحذر فیرى و ما ناسبه و یخ بدهن الخیه دخول الحمام اول النهار و التمرینفع فیو 

  [6] اکل السمک الطرى و اللبن

و آن  يریدر کانون آخر حمام رفتن در اول روز منفعت دارد و ماساژ با روغن خ یعنی

  .که مانند آن است يزیچ

  .ا دوازده استیازده یآن برج  یمعادل فارس یشود ول یم يالدیبرج اول سال م، کانون آخر
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ت یدر روا. گرم استهاي  روغن، مناسب با روغن شب بو يزهایرسد مراد از چ یبه نظر م

  .دیبعد از حجامت استفاده کن يرید روغن خیفرما یم

ء منْ مسک و صب منْه علَى هامتک  یو ماء ورد و شَ  يرِیالْخ  و ادهنْ موضع الْحجامۀِ بِدهنِ

  [7]  منْ حجامتک  ساعۀً تَفْرُغ

از مشک مال و از همان بر فرق  يو گالب و مقدار يریموضع حجامت را با روغن خ یعنی

  ي.شو یکه از حجامت فارغ م یز در همان ساعتیسرت بر

  روغن کنجد

  :ت آمده استیدر روا

  [8]مو هو السمس  الْجلْجلَانِ  أَنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ إِذَا اشْتَکَى رأْسه استَعطَ بِدهنِ

  .ختیر یم ینیشدند روغن کنجد در ب یمبتال به سر درد م یوقت) ص( امبریپ یعنی

  .کنجد است يبه معنا یسمسم در عرب

  .د استیسردرد مف يروغن کنجد برا

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [9]ستَعطَ بِدهنِ السمسمِی  أَنْ  حبی  ص کَانَ یأَنَّ النَّبِ

  .دوست داشتند که با روغن کنجد سعوط کند) ص( امبریپ یعنی

  .دارد يادیز ي ن روغن کنجد فائدهیبنابرا
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م از یکه مستق یروغن يگریروغن ارده و د یک. یشود یاالن دو جور روغن کنجد گرفته م

  .شود یخود کنجد گرفته م

 يشود ماندگار یکه از کنجد گرفته م یروغن. ن اهل فن اختالف است که کدام بهتر استیب

  .دارد يبد يباال ندارد و بو يروغن ارده ماندگار یباال دارد ول

  .روغن ارده بهتر است، دارو و درمان يرسد برا یبه نظر م

  روغن گل سرخ

ب داروها مانند مرکب یهم در ترک یشود و گاه یاز روغن گل سرخ به عنوان عطر استفاده م

  .ردیگ یا مفاصل قرار میک ی

  .به بدن ذکر شده استدن یبه عنوان مال يموارد

ده شود که یمال یمحل سوختگ يترش مخلوط شود و رو یلیخ ي روغن گل سرخ با سرکه

  .شود یکهنه باشد را برطرف م یلیاگر گوشت آورده باشد و خ یحت یسوختگ يجا

  .ده امیخود من آثار آن را د

  .کند یبا آب جوش و عرق سوز را هم برطرف م یسوختگ

  .ده شود و ماساژ داده شودیک بار مرتب مالی يروز، ست روزیحداقل ب

  )مشکل بلع غذاي (س فاژید يماریب یمعرف
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به خاطر تومور است که  یکه گاه ير کردن غذا در مریگ یعنیاست  »عسر البلع« معادل آن

به وجود آمده است و  يمر یاست که در اناتوم يرییب و تغیبه خاطر آس یگاه، عرض شد

  .است يمراي  دودها به خاطر عصب و حرکت ی

حرکت خود را از  يمر یگاه. شود یدارد که باعث حرکت غذا به سمت معده م یحرکت يمر

  .خورند یشه میکه هم يدهد به خصوص در افراد یدست م

  .است »يسفاژید«ي در اصطالح امروز

  .از آب استفاده کنند، بلع هر لقمه ين افراد مجبورند برایا

  درمان

  .اد درمان استیبعد از غذا به مقدار زاستفاده از نمک قبل و 

نمک . شود یم يکاریاز حالت خمود و ب ينمک محرك است و سبب خارج شدن مر يتند

  .کند یدستگاه گوارش را آماده هضم غذا م

  .کند یاستفاده از سرکه هم درمان م یگاه

  .باشد یتواند درمان خوب یجامع با عسل هم م يدارو

  ا دارو استینمک در

لع لَوم  النَّاس  ا فلْحِ  یمرِ  الْمرْیالْجإِلَى ت هعوا متَاجا احلَا إِلَى غَیشِ م هیاقٍ وعم [10] رِه  
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ر آن یاق و غیگر به تریاست د یتیا چه خصوصیدانستند که در نمک در یاگر مردم م یعنی

  .شدند یمحتاج نم

  .استها  يماریب ي نمک درمان همه یعنی

  .شتر از مقدار صدق مصرف شودید بین موارد بایمقدار صدق مطلوب است و در ا

  رقانی يماریب یمعرف

. دهد یر رنگ مییعات بدن تغیهم نسوج و هم ما. د صفراء استیشد ي غلبه، رقانیقت یحق

  .شود یزرد م ینیچشم و آب دهان و آب ب يدیبدن و سف

  .رقان است، یر رنگ بدن بر اثر صفراءیین تغیبنابرا

از  یک جزئین یروبیلیالبته ب. شود یاد میدر خون ز »نیروب یلیب« زانیند میگو یامروزه م

  .صفراء است ي ر درست آن غلبهیصفراء است که تعب

شود  یبسته م يصفراو يمجار یگاه. دارد يک حالت انسدادیو  یک حالت احتباسیصفراء 

ن یرود به ا یبدن م یرود و به تمام یشود و داخل خون م یو ترشح صفراء در روده قطع م

. صفراء به خاطر سنگ صفرا است يند که به خاطر انسداد مجاریگو یم يحالت انسداد

د یر و خارش شدیشود و مبتال به که یبدن زرد مکند و  یر میگ يسنگ صفراء در مجار

  .دیآ یبه وجود م یا چسبندگید و یآ یبه وجود م ينکه توموریا ایشود و  یم

  .د جامع با آب سناء مصرف شودیباشد با يکه صفراء انسدادیدر صورت
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باشد چه از راه کبد و چه از  یکه در خون م یصفرائ. است یرقان احتباسیهم علت  یگاه

، د داخل خونیبااي  ماده. کند یزد و روده جذب میر یچون صفراء در روده م، روده هاراه 

صفراء شکن . ت بدن بشودیصفراء را بشکند تا بدن بتواند از صفراء استفاده کند و باعث تقو

د یمف ي نصورت بدن قدرت ندارد تا صفراء را به مادهیشود و در ا یدر خون کم م یگاه

  .ندیگو یم «ن کونژوگهیروب یلیب« ل کند که به آنیتبد

  .شکند یسرکه صفراء را م. میگو یات سرکه میف روایبه صفراشکن در تعر

  [11]الصفْرَاء  طْفئُیکْسرُ الْمرَّةَ و ی  الْخَل

  .کند یشکند و صفراء را خاموش م یرا م) سوداء و صفراء( سرکه مره یعنی

  .کند یرد مماند و بدن را ز یصفراء م ي ماده، اگر شکننده در خون نباشد

  .ر گذار استیسم دارند سرکه به همراه صفرابر و سردکننده تاثیکه فاو يافراد يبرا

  .سرکه انگور باشد

  .د است که در محل خود بحث شده استیمف یلیق عدس هم خیدرمان صفراء و سو

صفراء است زوائد صفراء است و مانند  ي سهیکه در ک يزیصفراء در کل بدن است و چ

از خود ، ازمند صفراء استیکه بدن ن یکند و مواقع یصفراء را جمع م يادیاست که ز يانبار

  .کند یصفراء ترشح م

  
  . 94صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئه [1]
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  . 94صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئه [2]

  . 523ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 522ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 522ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [5]

  . 21ص ،امام رضا، طب الرضا [6]

  . 61ص، امام رضا ع، طب الرضا [7]

  . 524ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 524ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 590ص، 2جی، برق، المحاسن [10]

  330ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [11]

 يکبد روزیس يماریب یمعرف –) ادامه بحث ناخن گرفتن( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 182

  95/10/15چرب  کبد و

  ادامه بحث ناخن گرفتن

ر یز. ر ناخن استیز یفیو کث یبحث آلودگ، شود که علت ناخن گرفتن یات استفاده میروا از

کروب و یم، طانینه است که مراد از شین قریشود و ا یروس جمع میکروب و ویناخن م

  .ر ناخن باشدیز، طان وسواس خناسیست که شیرا قابل تصور نیروس است زیو

  ؟ر ناخن وجود داشته باشدیند زتوا یم يزیچه چ، روسیکروب و ویر از میغ

طان در آن پنهان یاست که ش یین جایتر یمخف، ر ناخنیر شده است که زیت تعبیدر روا

ن راه یشود و از ا یم یر ناخن مخفیطان زیش. رساند یب مین راه به انسان آسیشود و از ا یم

  .شود یبر انسان مسلط م
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روس و قارچ و تخم انگل یکروب و ویر ناخن میشود که ز یامروز هم گفته م یدر پزشک

  .وجود دارد

  :ت آمده استیدر روا

قا مأَنَّهل وا الْأَظْفَارا قَصیلُ الشَّیإِنَّم نْهم یطَانِ و[1]انُیکُونُ النِّس  

ن یطان است و از ایدن شیو خواب یرا آن جا محل مخفیرا گرفته اند زها  همانا ناخن یعنی

  .شود یم یجهت انسان مبتال به فراموش

 حالت یعنیدارند  »لیمق« ستند بلکه حالتیر ناخن به شکل مداوم نیدر زها  کروبیم

  .رندیگ یر ناخن قرار میدر ز یک زمان کوتاه. یهستنددارند و در حال رفت و آمد  »لولهیق»

اء و حضرت ین سنت را به جا گذاشته اند که مراد انبیاست که ا ییروهاین،  »قصوا« مراد از

  .است) ص( امبر اسالمیو پ) ع( امبرانیگر پیو د) ع( میابراه

  .کوتاه کرده اندرا ها  ن جهت ناخنیروس آگاه هستند به همیکروب و وین افراد از وجود میا

 يزییرا به تمیندارد ز يهم ضررها  آن ياست و برا ییبایز يبراها  خانم يناخن نگرفتن برا

  .ندیشو یکنند و م یز مییتمها  ر ناخنیرسند و ز یخود م

نت محسوب یمردان ز يبرا یز کنند ولییند و تمیر ناخن را بشویتوانند ز یمردها هم م

  .باتر استیزشود بلکه اگر کوتاه کنند  ینم
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کروب و ناخن است یم یشود که علت فراموش یهم معلوم م یت علت فراموشین روایاز ا

شود  یسبب م، هم در آنجا حضور دارد یشود و مدت یم یر ناخن مخفیکروب زیچون م

  .بشود یانسان مبتال به فراموش

آن  يد رویاست که با یاسالم يک تئوریست و یامروزه مطرح ن یفراموش یکروبیعلت م

  .کار کرد

کروب به داخل بدن ینکه میا ایاست  یر ناخن سبب فراموشیکروب در زیا صرف وجود میآ

است  یکروبیم يماریک بی یدر هر حال فراموش؟ شود یم یشود و سبب فراموش یمنتقل م

  .ن مسئله را کشف نکرده استیکه هنوز علم ا

 »انیکون النسیمنه « ک جملهین ید که درك همینیب یم. کار دارد يجا یلیخ یطب اسالم

  .شود یم یر ناخن سبب فراموشیکروب زیرا سوال است که چکونه میست زیراحت ن

 یسبب فراموشی، کروبیبدون عامل م، ناخن ين هم وجود دارد که خود بلندیبله احتمال ا

  .کنند یاد فراموش میزها  ن جهت خانمیشود به هم

﴿وا شَه وتَشْهِدیاسید فَإِنْ لَم کُمنْ رِجاللَینِ مجنَ یکُونا رنَ منْ تَرْضَومرَأَتانِ مام لٌ ونِ فَرَج

  [2]﴾ الشُّهداء أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما الْأُخْرى

ک ، یو اگر دو مرد نبودند! دیریشاهد بگ) ن حقّیبر ا( خود را) عادل( و دو نفر از مردان یعنی

، ن دو زنیو ا! (دیانتخاب کن، نان شما هستندیت و اطمیاز کسانى که مورد رضا، مرد و دو زن

  ادآورى کندیگرى به او ید، افتیکى انحرافى یتا اگر ،) رندید با هم شاهد قرار گیبا

  !باشدها  آنههاي  ه بخاطر ناخنین آیدر اها  آن ید فراموشیشا
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ها  ر ناخنیچون زها  شود و خانم یز کردن برطرف مییروس با تمیکروب و ویم میعرض کرد

  .کروب ندارندیشه با شستن سر و کار دارند و مشکل انتقل میکنند و هم یز مییرا تم

اگر  یر ناخن برطرف بشود ولید با شستن زیکروب باشد شایم انتقال یاگر علت فراموش

ن مطلب یا. شود یناخن است در باشستن هم برطرف نم يخود بلند یم علت فراموشیگفت

  .قابل بحث است

سوره بقره  282هیگرفته شده است و خداوند هم همانطور که در آ »انینس« از »نسوان« کلمه

  .هستندآمده است فرموده زنان فراموش کار 

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [3]رِیالْأَظَاف  سکُنَ تَحتیطَانَ منِ ابنِ آدم أَنْ صار أَنْ یسلِّطُ الشَّیإِنَّ أَستَرَ و أَخْفَى ما 

ن است یشود ا یآدم بر او مسلط م یطان از بنیکه ش يزین چیتر ین و مخفیده تریپوش یعنی

  .کند یدا میسکونت پها  ر ناخنیکه ز

 يکه به معنا »سکنی« دیفرما یت مین روایا یماندن کوتاه مدت است ول يبه معنا »لیمق»

  .است و از مسکن و خانه گرفته شده است یماندن دائم

  :است »صدور«، طان وسواس خناسیمحل ش

  [4]﴾ النَّاس صدورِ  یف وسوِسی﴿

  .کند نه انسانها وسوسه مىیدر درون س یعنی
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ر یروس است که زیکروب و ویطان باشد بلکه مین شیر ناخن همید است که زین بعیبنابرا

  .رساند یناخن است و به انسان ضرر م

روس یکروب و ویرساند و شامل م یب میبه انسان آس یکه از راه مخف يموجود یعنیطان یش

  .شود یهم م

  .است يطان مادیک صد صفحه بحث کرده ام که شیبنده در کتاب نزد

  .با دندان گرفته نشودها  د کرده اند که ناخنیائمه تاک، طان استیر ناخن محل شیچون ز

  :ت آمده استیدر روا

نْ تَقْلى عنَه نَان  مِیو[5] الْأَظْفَارِ بِالْأَس  

  .کرد یاز ناخن گرفتن با دندان نه) ص( امبریپ یعنی

هاي  و عقده يماریک جور وسواس و بیشود گرفتن ناخن با دندان  یات استفاده میاز روا

  .است یروان

  [6]ۀیبِالْأَسنَانِ و أَکْلُ اللِّحم الْأَظْفَارِ یو تَقْل  نِیالطِّ  أَکْلُ  ثَلَاثَۀٌ منَ الْوسواسِ

  .ناخن گرفتن با ناخن و خوردن محاسن، ز از وسواس است خوردن گلیسه چ یعنی

نوعا . استها  آنهاي  و عقده یو روان یخورند به جهت مسائل روح یکه ناخن م یکودکان

  .جوند یت شده اند و ناخن میده اند و اذید یو روان یروحهاي  بیآس
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از هر جهت  یو روان یروحهاي  بیا کال از آسیرد و یگ یاد از سوداء نشات میبه احتمال ز

  .است

  ناخن گرفتن ي نحوه

د از انگشت کوچک دست چپ یدر ناخن گرفتن با. قانون و نظم وجود دارد يزیدر هرچ

  .شروع بشود و به انگشت کوچک دست راست ختم شود

ن یا یدارد ول یک حکمتیست بلکه ینظم ن يگرفتن ناخن تنها برا ي رسد نحوه یبه نظر م

  .کندن مسائل را درك یشرفت کند تا اید پیات ذکر نشده است و علم بایحکمت در روا

د از خنصر چپ شروع کن و به خنصر یفرما یم. انگشت کوچک است يبه معنا »خُنصر»

پا را هم به هاي  د ناخنیشود و با ین شامل پا هم مید دست ندارد بنابرایق. راست ختم کن

  .ن نحو گرفتیا

ب نام پنج انگشت دست از انگشت کوچک تا یسبابه و ابهام به ترت، وسطا، بنصر، خُنصر

  .انگشت شصت هست

  :ت آمده استیدر روا

رِ الْأَ یفنْصأُ بِخدالْأَظْفَارِ تَب یقَصمتَخْت رِ ثُمیبِالْ  س[7] نِیم  

در گرفتن ناخن از انگشت کوچک چپ شروع کن و به انگشت کوچک راست ختم  یعنی

  .نما

  .شود یت مطلق است و شامل دست و پا مین روایا
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از انگشت کوچک سمت راست  یابتدا مدت. ن مسائل با تجربه کسب شودیشود حکمت ا یم

رخ  یاتفاقند که چه یجه را ببیشروع شود و بعد از آن از انگشت سمت چپ شروع شود و نت

  .دهد یم

  زمان ناخن گرفتن

 یو باق. دوشنبه و پنجشنبه وجمعه است، شود که زمان ناخن گرفتن یات استفاده میاز روا

  .خواص خود را دارد يست و هر روزیروزها ناخن گرفتن خوب ن

د یست و شایهم بزرگ ن یلیاست که خ یمیقدهاي  از کتاب یکیکتاب جامع االخبار 

  :ن کتاب آمده استیدر ا. ست صفحه باشدیدو

نْ قَلَّمم  هی  أَظْفَارمو  تبلَ  السع تقَعیولَۀُ فالْآک یه  هأَظْفَار نْ قَلَّمم و هابِعیأَص تبذَه دالْأَح مو

 هأَظْفَار نْ قَلَّمم و نْهرَکَۀُ مالْإِثْنَیالْب مینِ یویصکَات ظاً وافقَارِرُ ح یباً و هأَظْفَار نْ قَلَّمم یاً و مو

 لَیالثَّلَاثَاءع لَاكالْه یخَاف هأَظْفَار نْ قَلَّمم و یه اءبِعالْأَر میویصیرُ س هأَظْفَار نْ قَلَّمم ئَ الْخُلُقِ و

عمرِه  ید فیزِیوم الْجمعۀِ یء و منْ قَلَّم أَظْفَاره ه الشِّفَایدخُلُ فیخْرُج منْه الداء و یسِ یوم الْخَمی

 هأَظْفَار نْ قَلَّمم و هالم أُ بِالْیودیب رِ وبِالْبِنْص طَى ثُمسبِالْو امِ ثُمهبِالْإِب رِ ثُمنْصبِالْخ ۀِ ثُماببنَى بِالسم

  [8]بِالْبِنْصرِ ثُم الْوسطَى ثُم بِالْإِبهامِ ثُم بِالْخنْصرِ ثُم بِالسبابۀسرَى یبدأُ بِالْی

که  یشود و کس یبتال به خوره در انگشتان مرد میرا بگها  که روز شنبه ناخن یکس یعنی

که روز دوشنبه ناخن  یرود و کس یاو م یرد برکت از زندگیکشنبه بگیرا در روز ها  ناخن

رد ترس از هالك یکه روز سه شنبه ناخن بگ یشود و کس یم يسنده و قاریرد حافظ و نویبگ

که روز  یود و کسش یرد بد اخالق میکه روز چهارشنبه ناخن بگ یشدن او است و کس

که ناخن را  یشود و کس یشود و درمان داخل م یاز او خارج م يماریرد بیپنجشنبه ناخن بگ

  که ناخن گرفتن را از یشود و کس یرد در عمر و مال او اضافه میدر روز جمعه بگ
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  ؟ا نهیدارد  ين اثریا ناخن گرفتن روز شنبه چنید امتحان بشود که آیبا

خوب است . رندیگر حفظ کنند روز دوشنبه ناخن بگیز دیا چیخواهند قرآن  یکه م يافراد

 یفراموشهاي  از درمان یک. یدر موسسات حفظ قرآن امتحان کنند. ن کار سنت بشودیکه ا

  .ناخن گرفتن روز دوشنبه است

د کتاب جامع االخبار ینداشته باشد و شا یت ممکن است سند درستین روایدرست است که ا

  .ستین یکه مطرح شده است شوخ ین مسائلیا ینباشد ول يتبرکتاب مع

. ناخن گرفتن روز چهارشنبه باشد، که شخص بد اخالق استهایی  از علت یکیممکن است 

جه را گرفت که ناخن گرفتن در ین نتیشود ا یم، مزاج هستند یعصبان يچون افراد صفراو

  .شود یصفراء م ي روز چهارشنبه موجب غلبه

ن یا، شود یاز شخص م يماریناخن گرفتن در روز پنجشنبه موجب خارج شدن ب مییاگر بگو

ال اس و اي  ت ویالعالج مانند هپاتهاي  يماریکه مبتال به ب يافراد. شود یک درمان میخود 

  .خارج شودها  از بدن آن يماریرند تا بیخود را پنجشنبه بگهاي  ناخن، هستند یپ یس

، کیاتیدرمان س يمثال برا. از درمان باشد يدیک فاز جدی تواند یم یناخن درمان ي مسئله

  .شود یدرد م يمحل درد موجب بهبود يبستن ناخن رو

  .باشد يماریتواند درمان ب یگرفتن ناخن در روز پنجشنبه هم م

  .داشته باشد یبدون اعتقاد هم ممکن است اثر درمان یحت یر در درمان دارد ولیاعتقاد تاث

ک ید ناخن اگر بلند هم نباشد یفرما یت میروا. ک بار استاي ی هفته، قانون ناخن گرفتن

  .ده شودیذره از آن تراش
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بنده  یول! ندیگو ین میچنها  رزنیالبته پ. میبر مکروه بودن ناخن گرفتن در شب ندار یلیدل

  .ده امیل آن را ندیدل

شود  یبدن کم مم یشود و اگر گرفته بشود کلس یر ناخن جمع میز، م بدن در شبینکه کلسیا

و  يان ندارد تا به استخوان سازیجر، در ناخن به جهت روح نداشتن آن يزیچ. ستیل نیدل

  .م ارتباط داشته باشدیکلس

ک ناخن را روز پنجشنبه یر از یخ صدوق غیش. د بوده اندین مسائل مقیعلماء و فقهاء ما به ا

هم . د هر روز را کسب کندگذاشت تا فوائ یروز جمعه م يک دانه را برایگرفت و آن  یم

  .اد بشودیاو درمان شود و هم عمر و مال او ز يماریب

بعد از صدها سال که ، ا رفته استیخ صدوق شب جمعه از دنیشود که چون ش یگفته م

ن است که ین بخاطر ایا. دندیاو را بلند دهاي  از ناخن یک، یده اندیاو را سالم د ي جنازه

  .گذاشت یم یجمعه باق يرا برا یکیگرفت و  یرا مها  پنجشنبه ناخن

ا تازه دفن یخ صدوق سالم است گویش ي دند جنازهید، آمد و قبرستان شهر خراب شد یآب

  .شده است و ناخن او بلند است

آمده است  «ومی« تیم در روایینکه بگوین ایشود بنابرا یدر شبانه روز هم استعمال م ي کلمه

  .ستیح نیصح، خن گرفتد در شب نایل نباین دلیبه هم

  .ستینکه کتاب جامع االخبار چندان معتبر نیست به جهت ایمعتبر ن یلیت خین روایا

  :ت آمده استیدر روا
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وم الْجمعۀِ فَقَالَ سبحانَ اللَّه خُذْها إِنْ شئْت یو الْأَظْفَارِ   قُولُونَ إِنَّما أَخْذُ الشَّارِبِیإِنَّ أَصحابنَا 

ی یفف ئْتإِنْ ش ۀِ وعممِ الْجرِ الْأَ یوائ[9]امِیس  

) ع( ت امامل و گرفتن ناخن روز جمعه اسیند که کوتاه کردن سبیگو یاصحاب ما م یعنی

  .ردیگر بگید يا در روزهایدر روز جمعه  یفرمود سبحان اهللا خواست

د یشا؟ شود یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه هم میشنبه و  يشامل روزها »امیسائر اال» ایآ

  .ات قابل جمع استین روایبنابرا. گر خوب مانند دوشنبه و پنجشبه باشدید يمراد روزها

د در یفرما یم) ع( امام یشود ول ید فقط در روز جمعه گرفته میگو یت سائل مین روایدر ا

  .شود یشود که مراد همان دوشنبه و پنجشنبه م یگر هم ناخن گرفتن هم مید يروزها

 يل ثابت شود براینکه با دلیشوند مگر ا یمربوط به فقه م یتین است که هر روایقانون فقهاء ا

شود  یمربوط به طب م یتین است که هر روایا میقانون ما که دنبال طب هست یست ولیفقه ن

  .ستیطب ن يل ثابت شود براینکه با دلیمگر ا

م ییم بگویخواه یما م یهستند ول یاستنباط احکام فقه يات برایروا ي ند همهیگو یفقها م

  .ن استیر از اینکه ثابت شود غیهستند مگر ا یاستنباط احکام طب يات در راستایروا ي همه

 یامده است پس حکم بهداشتین یو حرمت شرع یت اسم حکم شرعین روایا ن دریبنابرا

  .است

  شستن دست بعد از گرفتن ناخن

  .د با آب شسته شودیآلوده است و با، روسیکروب و ویر ناخن به جهت وجود میو پوست ز
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لَا ف یو سإِذَا م لْقِ الرَّأْسِ ولَا ح الشَّارِبِ و لَا أَخْذ الْأَظْفَارِ و قَص  كن  جِلْدسفَح اء[10] الْم  

شود و اگر بعد از  یل و کوتاه کردن سر باطل نمیء با گرفتن ناخن و کوتاه کردن سبوضو یعنی

  .ن کارها پوست با آب شسته شود خوب استیا

  دفن کردن مو و ناخن

کروب و یچون ناخن محل تجمع م. د دفن شودیگر هم وجود دارد که باید يزهایالبته چ

آلوده  ید تا کسیدفن کن. استخاك ، کروب کشین میبهتر. د دفن شودیروس است بایو

مار شود و یرا بخورد و بها  آن یوانیرا ممکن است حید زیزیهم نرها  در آشغال ینشود و حت

  .دوباره به انسان برگردد

ت گفته است دفن یرا رواید دفن شود زیبا، خورد یآن را نم یوانیم که حیاگر هم مطمئن باش

امت محشور یناخن در روز ق یبدن حت اعضاء ي ند چون همهیگو یم یالبته بعض. شود

  .د دفن بشوندیهمه با، شوند یم

  :در قرآن آمده است

  [11]﴾أَمواتا و اءیأَح کفاتاً الْأَرض نَجعلِ لَم أَ﴿

  . اتشان و هم مرگشانیهم در حال ح  مین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیا زمیآ

  .شود یمراد از زنده و مرده اعم از تمام اعضاء است که شامل ناخن و مو هم م

  :ت آمده استیدر روا
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ضِ و یالشَّعرِ و الظُّفُرِ و الدمِ و الْحاء منَ الْإِنْسانِ یأْمرُ بِدفْنِ سبعۀِ أَشْیأَنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ 

شنِیالْمالس ۀِ ولَقَۀِ  مالْع [12]و  

خون ، خون، ناخن، کرد مو یز از انسان میت چشه امر به دفن کردن هفیهم) ص( امبریپ یعنی

  .دندان و لخته خون، جفت، ضیح

  دعاء هنگام ناخن گرفتن

قُلْ ح ینَ تُرِیوشَارِبِک ا وهقَلْم لَ  -دنْ فَعم ص فَإِنَّه ولِ اللَّهسلَّۀِ رلَى مع و بِاللَّه و مِ اللَّهبِس

  [13] هیموت فی يمرَض إِلَّا مرَضَه الَّذیقُلَامۀٍ و جزَازةٍ عتْقَ نَسمۀٍ و لَم  ذَلک کَتَب اللَّه لَه بِکُلِّ

را هرکس یاللَّه و بِاللَّه و علَى ملَّۀِ رسولِ اللَّه ص ز بِسمِ ل بگویهنگام گرفتن ناخن و سب یعنی

کند  یکه کوتاه م یلیسب يرد و مویگ یکه م یهر ناخن ين کار را انجام بدهد خداوند برایا

  .شود مگر به مرض موت یض نمیسد و مرینو یماي  ثواب بنده آزاد کردن بنده

شود و  یمبتال نم يماریچ بیانسان به ه، اگر ثابت شود یولت جامع االخبار است ین روایا

  .استها  يماریاز کل ب يریشگین پیا

  .ک واکسن استین کار یا

  يروز کبدیس يماریب یمعرف

  .است »الماء االصفر« و »الحبن«ي مارین بیا یمعادل عرب

  .از کبد استهایی  تورم و بزرگ شدن قسمت
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روز یدر س یشود ول یکل کبد متورم می، انباشته شدن چرببه جهت ، کبد چرب يماریدر ب

  .از کبد متورم استهایی  قسمت يکبد

  .شود یگفته م »همبند« اصطالحاي، روز کبدیس يماریشود در ب یکه بزرگ مهایی  به قسمت

  .است »همبند در قسمت پرتاب کبد«ی سیاصطالح انگل

کبد ، کبد يشود که در اثر کم کار یمسبب مختل شدن کار کبد است و سبب کم کار شدن کبد 

 »الماء االصفر« ن آب همانیشود که ا یکند و آب در شکم جمع م یشروع به ترشح آب م

  .آب زرد است یعنی

  يماریعلت ب

ستاده آب خوردن و خوردن آب هنگام ید خوردن خون و در شب ایفرما یت میدر روا

  .است يکبد يماریعلت ب، ستادهیدن شلوار در حال ایخارج شدن از حمام و پوش

  .چگونه آب خوردن است ي هیاز ناح يشتر مشکالت کبدیب

کبد و اختالل در کار  یرا سبب از کار افتادگیوحشتناك است ز، خوردن آب بعد از حمام

  .آب خورده نشود، ک ساعت بعد از حمامیحداقل تا . شود یم يروز کبدیکبد و ابتالء به س

 ينکه برایشود به جهت ا یکبد م يماریستاده سبب بیدر حال ا دن شلواریپوش« میینکه بگویا

 يماریستادن سبب بیک پا ای يپس رو، ستدیک پا بای ياز است انسان رویدن شلوار نیپوش

  .ستیکردن از نص است و درست ن يتعد،  »شود یم يکبد

  عالئم
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عارض درد شکم ، با دست گذاشتن بر شکم( ت شکمیحساسی، اختالل در دستگاه گوارش

، رقان، ینفس که از همه مهم تر است ییبدبوی، ناتوان، تب، کاهش وزن، دل درد) ، شود یم

  .کبد و طحال یبزرگ، بدن. . . پوست و يزرد

  درمان

  .ک مصرف کندیک است که حداقل پنج تا هفت عدد مرکب ین درمان مرکب یبهتر

  .د مصرف کندیحداقل سه بسته با. قرص خون که همان مرکب شش است

  .د مصرف شودیبا يماریا هفت عدد بسته به شدت بیا پنج یحداقل سه ) ص( امبریپ يدارو

ن صورت اگر سنگ ید که در ایآ یبه وجود م »يانسداد صفراو« بر اثر يروز کبدیس یگاه

د سناء و صفرابر و سرد کننده و صاف ید درمان شود و اگر سنگ نباشد بایصفراء باشد با

  .بدن است یر و گرمیکه، همراه با خارش بدن يمارین بیود چون اد مصرف شیکننده خون با

  کبد چرب يماریب

  .آب خوردن است ي نحوهي، کبدهاي  يمارین است که منشا اکثر بیاعتقاد بر ا

ک نوع چاق . یاست يکبدهاي  در سلول یاد چربیقت کبد چرب انباشته شدن مقدار زیحق

  . .. . شدن کبد است

  
  . 132ص، 2جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [1]

  . 282هیآ، سوره بقره [2]
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  . 490ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [3]

  . 5هیآ، سوره ناس [4]

  . 3ص، 4ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [5]

  . 372ص، 4ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [6]

  . 492ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [7]

  . 121صي، ریشع، جامع االخبار [8]

  . 128ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [9]

  . 236ص، 1جي، محدث نور، مستدرك الوسائل [10]

  . 26و25هیآ، سوره مرسالت [11]

  . 340ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [12]

 . 416ص، 1جي، محدث نور، الوسائل مستدرك [13]
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 نـاخن  –) میـوه  – گـل  –خـوش   يبـو  یدن(بوئ یبو درمان 183

 95/10/14یت؛ هپات یماريب معرفی – گرفتن

 
  

 یدرمان بو

  

است. امروز  یروغن درمان یا یاز درمان مانند عطر درمان یديراجع به سنخ جد صحبت

 .خوش است يبوها ییدندرمان از راه استشمام و بو

بلکه فقط در طب  یستمطرح ن یگرد يدر طب ها یددر درمان است که شا یروش این

معنا  ینا یاتخود درمان است که از روا یوهم یاعطر، گل  ییدنوجود دارد. بو یاسالم

 .شود یاستفاده م

خوش  ي( ع) استشمام بو یت(ص) و اهل بیامبرکه پ شود یاستفاده م یاتمجموع روا از

 .دانند یم یو سالمت یرا جزء اساس زندگ

  

 خوش ياستشمام بوها فوائد

 بو شدن نفَس خوش

که خوش بو بودن دهان با مسواك زدن مطلوب است، خوش بو بودن نفس هم  همانگونه

بد است، نفسش بد بو  يخوش. چون انسان در معرض بوها يمطلوب است با استشمام بوها

خوش است که بالمجاوره  يتشمام بونفس، اس یینقص است. راه درمان بدبو ینکه ا شود یم

 .کند ینفس را خوش بو م

 کردن نفس خوش

 .کند یخوش انسان را خوشحال و خوش م يبو استشمام



1671 

 

 يالغر درمان

 .کند یرا درمان م يخوش، الغر يبو استشمام

 [1[ فَالنُّورةُ و الطِّیب و لُبس الْکَتَّان  اللَّواتی لَا یؤْکَلْنَ و یسمنَ أَما

خوش و  يبو یگرينوره و د یکی کنند یچاق م یول شوند یکه خورده نم یزهاییچ یعنی

 .لباس کتان و نرم

 قلب تقویت

 [2[ و تَزِید فی الْجِماع  الرِّیح الطَّیبۀَ تَشُد الْقَلْب إِنَّ

 .کند یم یادرا ز يو همبستر کند یم یتخوش قلب را تقو يبو یعنی

از استعمال عطر  یرخوش غ يخوش است. بو يبلکه صحبت از بو یستاز عطر ن صحبت

 .است

 :فرماید یم گاهی

الْقَلْب الطِّیب شُد3[ ی] 

 .کند یم یتاستعمال عطر قلب را تقو یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْته سفَقَالَ إِنَّا لَنَشَم هامماشْت وزجلْ یه کسنِ الْمع ع اللَّه دبا ع4[ أَب] 

از امام صادق(ع) در مورد جواز استشمام مسک سوال شد فرمود ما مسک را بو  یعنی

 .کنیم یم

ز صحبت ا ین. بنابراکنیم یما عطر را بو م فرماید یامام(ع) م یراعطر مهم است ز بوییدن

آن  ي فائده یرامعطر شود ز یلجهت مستحب است که سب ین. به همیستن یدنعطر مال

 .عطر است یاستشمام دائم

 :آمده است یتروا در

ی  الطِّیبن  الشَّارِبِ  فیبلْکَاتۀٌ لکَرَام ینَ ع ونْ أَخْلَاقِ النَّبِی5[ م] 
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 .داشتن فرشتگان است یو گرام ییناز اخالق نب یلمعطر کردن سب یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

أَنْ یستَاك و أَنْ یشَم الطِّیب فَإِنَّ الْملَک یأْتی الرَّجلَ إِذَا   بِاللَّیلِ  لَأُحب للرَّجلِ إِذَا قَام إِنِّی

لِ  قَامنَ الْقُرْ  بِاللَّیم ا خَرَجفَم یهلَى فع فَاه ضَعتَّى یحنْ شَیآنِ م الْم کذَل فوخَلَ جد ء6[ لَک] 

مسواك بزند و عطر بو کند  شود یم یدارکه در شب ب یمرد دوست دارم هنگام يبرا یعنی

پس آنچه از قرآن  دهد یدهان شخص قرار م يو دهانش را رو آید یم يفرشته ا یراز

 .شود یداخل آن ملک م خواند یم

  

 گل بوییدن

  

است. البته  یجور درمان یکو  یمکار شده ا ینهم مطلوب است و امر به اگل  بوییدن

مهم  یسالمت يآن به خصوص برا ییدنبو یول شود یمحسوب م ینتگرفتن گل به دست، ز

 .است

 .شود یم یرتعب یحاناز گل به ر یاتروا در

 :آمده است یتروا در

فَلْیشَمه و لْیضَعه علَى عینَیه فَإِنَّه منَ الْجنَّۀِ و إِذَا أُتی أَحدکُم بِه فَلَا   بِرَیحانٍ  أُتی أَحدکُم إِذَا

 [7[ یرُده

دو چشم خود  يو بر رو یدشما گل آورد آن را بو کن يبرا یکه شخص یهنگام یعنی

 .شما گل آورد آن را رد نکند يبرا یاگر شخصگل از بهشت است و  یراز یدبگذار

 .گل است ییدن(ص) به بویامبرپ امر

 .در درمان دارد یچشم هم نقش يدادن گل رو قرار
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 يهر روز قطره ا یکاسن يذکر شده است که از بهشت است. مثال رو یزهاییچ یاتروا در

 ي یلههل یا ریزد یفرات هر روز دو ناودان از بهشت م ي در رودخانه یا ریزد یاز بهشت م

 .از بهشت است یاهس

 .نوشته است یدر مورد موجودات بهشت یکتاب کسی

 یادن ینهم به بهشت ا ینقرار دارد. ارواح مومن یادن ینباشد که در ا یمراد بهشت شاید

 .روند یم

 .رد بشوند یدرد شود مانند عسل و عطر و روغن که نبا یداست نبا یزهاییاز جمله چ گل

(ص) یامبرو صلوات بر پ یدکه گل اگر آورده شد آن را ببوس فرماید یم يددمتع روایات

 .یدبفرست

 .شود یشخص محسوب م يبرا یدادن به شخص اکرام و احترام گل

 شود یاستفاده م ید،و ببوس یدچشمان قرار بده يو رو یدچون آمده است گل را بو کن البته

 کنم یدارند و فکر نم يبد ياز گل ها بو یخوش داشته باشد. بعض ياست که بو یمراد گل

 .داشته باشد یتیبو کردن آن خصوص

 .شود یهم به گل خوش بو اطالق م یحانلغت ر خود

  

 گل انواع

 .است یاسگل  يرو یاتروا یدتاک بیشترین

 :آمده است یتروا در

 [8[ نَوعاً سیدها الْآس  واحد و عشْرُونَ الرَّیحانُ

 .است یاسآن ها گل  یدنوع است که س یکو  یستخوشبو ب يگل ها یعنی

 :(ع) نقل شده استیرحضرت ام از

أَما إِنَّه  -فَلَما أَدنَیتُه إِلَى أَنْفی قَالَ رسولُ اللَّه ص -  رسولُ اللَّه بِالْورد بِکلْتَا یدیه  حبانی

 [9[ سید ریحانِ الْجنَّۀِ بعد الْآس
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کردم  ینیب یککه نزد یداد هنگام یههد ي(ص) به من با دو دستش گل محمدیامبرپ یعنی

 .بهشت است يگل ها یدس یاس،بعد از گل  يحضرت (ص) فرمود همانا گل محمد

 :فرماید یم یگرد یتروا در

 [10أَراد أَنْ یرِیح فَلْیشَم الْورد الْأَحمر[ منْ

 .مرا استشمام کند، گل سرخ را بو کند يبو خواهد یکه م یکس یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

و لَو فی الْیومِ مرَّةً و لَو فی الْأُسبوعِ مرَّةً و لَو فی الشَّهرِ مرَّةً و لَو فی السنَۀِ   النَّرْجِس شَموا

 [11یقْلَعها[ حبۀً منَ الْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَصِ و شَمه مرَّةً و لَو فی الدهرِ مرَّةً فَإِنَّ فی الْقَلْبِ

 یکدر ماه  یابار  یکدر هفته  یامرتبه باشد  یکاگر در روز  یدگل نرگس را بو کن یعنی

 یسیاز جنون و جذام و پ يدر قلب دانه ا یرابار ز یک یدر زندگ یابار  یکدر سال  یابار 

 .کند یرگس آن را من ییدناست که بو

 .باشد یهم م یکیگل نرگس، درمان ژنت ییدنکه بو شود یم معلوم

انسان است که  یکیژنت ي قلب عبارت است از بسته یست،ن ياز قلب، قلب صنوبر مراد

 یزيهمان چ یناعمال و حسنات انسان است و ا ي حافظ صفات انسان است و نگهدارنده

 .ماند یم یاست که بعد از مرگ از انسان باق

 یرتعب» عرق«هم از ژن به  یاست که گاه» ژن«همان  یتروا یندر ا» حبه«از  مراد

 .شود یم

 :فرماید یم یگرد یتروا در

 [12فی مدة أیام الشتاء و کذلک حبۀ السوداء[  فإنه یمنع الزکام  ال یؤخر شم النرجس و

 یسرما خوردگ در طول زمستان از یراز یندازن یرگل نرجس را به تاخ یدنبوئ یعنی

 .است ینگونههم ا یاهدانهس کند، یم یريجلوگ

  

 یوهم بوئیدن
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 .گل و عطر بشود یدنملحق به بوئ یدروش درمان است که شا یکهم  یوهم بوئیدن

 :آمده است یتروا در

عینَیه و فَمه ثُم قَالَ اللَّهم   رسولُ اللَّه ص إِذَا رأَى الْفَاکهۀَ الْجدیدةَ قَبلَها و وضَعها علَى کَانَ

 [13کَما أَریتَنَا أَولَها فی عافیۀٍ فَأَرِنَا آخرَها فی عافیۀٍ[

چشمان خود  يو رو بوسید یآن را م دید یم یدجد ي یوهکه م ی(ص) هنگامیامبرپ یعنی

 .سپس فرمود اللَّهم کَما أَریتَنَا أَولَها فی عافیۀٍ فَأَرِنَا آخرَها فی عافیۀٍ داد یقرار م

 .دارد یسالمت يخاص، اثر بر رو يچشم و دعا يو گذاشتن رو یدنبوس بنابراین

 :آمده است یگرد یتروا در

فَشَمه ثُم کُلْه فَإِنَّک إِذَا فَعلْت ذَلک أَخْرَج منْ جسدك کُلَّ داء و   التُّفَّاحِ  أَکْلَ  أَردت إِذَا

 [14غَائلَۀٍ و سکَّنَ ما یوجد منْ قبلِ الْأَرواحِ کُلِّها[

م کار را انجا یناگر ا یراآن را بو کن و بخور ز ي،بخور یبس یکه خواست یهنگام یعنی

و هرآنچه از درد وجود  يها و مشکالت از بدنت خارج کرده ا یمارياز بدنت تمام ب یده

 .شود یدارد ساکن م

باشد. هرچه جاندار باشد و به  یطانش یاو  یروسو و یکروبم یاجن  یداز ارواح شا مراد

 .شود یسخت استعمال م يها یماريهم ارواح در مورد ب یبرساند و گاه یبانسان آس

 :آمده است یگرد یتروا در

الْأَنْبِیاء رائحۀُ السفَرْجلِ و رائحۀُ الْحورِ الْعینِ رائحۀُ الْآسِ و رائحۀُ الْملَائکَۀِ رائحۀُ  رائحۀُ

نَبِیاً و لَا  هو لَا بعثَ اللَّفَاطمۀَ الزَّهرَاء رائحۀُ السفَرْجلِ و الْآسِ و الْورد   الْورد و رائحۀُ ابنَتی

 [15[ وصیاً إِلَّا وجِد منْه رائحۀُ السفَرْجلِ فَکُلُوها و أَطْعموا حباالکُم یحسنْ أَولَادکُم

گل  يمالئکه بو ياست و بو یاس يبو ینحورالع يبه است و بو يبو یاءانب يبو یعنی

را  یامبريو گل سرخ است و خداوند پ یاسبه و  يبو دخترم فاطمه يسرخ است و بو
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و به زنان باردار  یدبه قرار داده است پس به بخور يبا آن بو ینکهمبعوث نکرده است مگر ا

 .شوند یباتا اوالد شما ز یدخود بخوران

 .(س) است یامبرانپ ییدنبا بو يبه مساو ییدنبو بنابراین

اضطرار  ینکهنه ا یدمضطر به استفاده نکردناست و شما  یمیاییبازار ش يعطرها تمام

 .ضرر دارد یراز یدکه استفاده کن یدداشته باش

 یکبخرم  خواستم یبدست آورد هرچند گران است. بنده در مکه م توان یعود را م عطر

 .کوچک پانصد تا ششصد هزار تومان بود ي یشهش

را  یشخص یدمکنند. د یهاز زعفران اسانس ته يکرد. عده ا یهته شود یزعفران هم م عطر

 .کرد یهکرد و اسانس آن را ته یهته ییکه از زعفران عطر خوشبو

 یناز مشکالت کشور، اشتغال است. با هم یکی. آورد یطالب باشد، به دست م یکس اگر

 يکند و به جا یهآب باران ته یالن،نفر برود گ یک. یماشتغال درست کن توانیم یم یطب اسالم

 .بدهد یهها است ته یمارين که درمان کل بآب بارا ی،آب معدن

هر  يکه برا یوانچهارده ل شود یهفته که م یکبه مدت  یوانو شب دو ل یواندو ل صبح

 .شود یاو برطرف م يها یماريشود، کل ب یزنفر که تجو

 یاکنند.  یرتکث یراندر ا توانند یدرخت عود را م یاو  یظب يآهو توان یشد که م عرض

گرم و هرجا  يو در جاها یستانس یاچابهار  یاو در بندر عباس  ینجادرخت مسواك را در ا

 .که شن است پرورش دهند

 .کند یو مشکالت مردم را برطرف م کند یاشتغال م یجادهمه ا این

با آب بشود اسانس  یدشا یگرد يبا روش ها یست،درست ن یرندبا الکل اسانس بگ اگر

 .یستمگرفت، بنده بلد ن

و بعد از  یعکه با بخار و چرخش سر یبا دستگاه اسانس گرفت.[با دستگاه توان یم بله

 [کنند یو جدا م گیرد یسه تا چهار ساعت اسانس باال قرار م
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خادم « ییمبگو ینکهعطر بالحکومه هستند مانند ا یاز گالب استفاده کرد ول توان یم بله

 .است یزچهار چ یعطر اصل یراز» العالم عالم

 .است ياز گل قرمز همان گل محمد رادم

  

 گرفتن ناخن

  

ناخن  یاست. گاه یباییو ز ینتاست و هم باعث ز یگرفتن هم باعث سالمت ناخن

 .است ینتنگرفتن هم باعث ز

فطرت انسان ناخن  یرااست ز يامر فطر یککه ناخن گرفتن  شود یاستفاده م یاتروا از

 .از حد بلند شود یشانسان ب يزشت است که ناخن ها یراز طلبد یگرفتن را م

 :آمده است یتروا در

ثُم قیلَ لَه تَطَهرْ فَنَتَف تَحت جنَاحیه ثُم   لإِبرَاهیم خَلیلِ الرَّحمنِ تَطَهرْ فَأَخَذَ منْ أَظْفَارِه قیلَ

تَهاملَقَ هرْ فَحتَطَه یلَ لَهرْ فَاخْتَتَنَ[  قتَطَه یلَ لَهق 16ثُم] 

خود را گرفت سپس  يد پاك کن پس ناخن هاالرحمن گفته ش یل(ع) خل یمبه ابراه یعنی

بغل را گرفت سپس گفته شد پاك کن سر خود را کوتاه کرد  یرز يگفته شد پاك کن موها

 .سپس گفت پاك کن پس ختنه کرد

 .را با فطرت خود درك کرد و ناخن خود را گرفت یزگی(ع) پاک یمابراه حضرت

 .کرده است یانفتن ناخن را بنگر يداشت و ضررها ید(ص) بر ناخن گرفتن تاکپیامبر

  

 ناخن گرفتن فوائد

 سالمتی

یمتَقْل ظَمالْأَع اءالد نَعمقَ[  الْأَظْفَارِ یالرِّز ردی 17و] 

 .کند یم یرو رزق را سراز کند یم یريجلوگ یمعظ یماريناخن گرفتن از ب یعنی
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 تواند یهم م یماريمعظم ب يو بزرگ است و به معنا یدسخت و شد يبه معنا یشترب اعظم

 .باشد

 زینت

 [18[ لَکُم  أَظَافیرَکُم فَإِنَّه أَزینُ قُصوا

 .است یباترشما ز يبرا یراز یدخود را کوتاه کن يناخن ها یعنی

 .است ینتبه زن ناخن نگرفتن ز نسبت

 [19لَکُنَّ[  اتْرُکْنَ فَإِنَّه أَزینُللرِّجالِ قُصوا أَظَافیرَکُم و للنِّساء   رسولُ اللَّه ص قَالَ

و زنان فرمود ناخن ها را  یدخود را کوتاه کن ي(ص) به مردان فرمود ناخن هایامبرپ یعنی

 .است یباترشما ز يبرا یراز یدرها کن

از جهت  دهند، یم یتاز مردان اهم یشترو ب کنند یم ییزناخن را تم یرخانم ها چون ز البته

 .ندارد یمشکل یسالمت

 .باشد یربا ناخن گ یمتقل یباشد ول یچیبا ق یدشا قص

  

 حاد یتهپات یماريب معرفی

  

و  یبر اثر عوامل عفون یا یاست که بر اثر عوامل سم يحاد کبد یماريب یک هپاتیت

 .اشاره شده است یاتاست. به هر دو قسم در روا يو باکتر یآلودگ

 :آمده است یتروا در

شَرِب لٌ قَائجرکعم أَنْ تَشْرَب رُّكسص فَقَالَ أَ ی ولُ اللَّهسر ماً فَرَآه   الْهِرَّةُ فَقَالَ لَا قَالَ قَد

 [20شَرِب معک منْ هو شَرٌّ منْه الشَّیطَانُ[

به همراه تو آب  ياگر گربه ا یاو فرمود آ ید(ص) دیامبرآب خورد پ یستادها يمرد یعنی

که بدتر از گربه است با تو  یطانعرض کرد نه، فرمود همانا ش شوي؟ یبخورد خوشحال م

 .آب خورد
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 .است یروسو و یکروبم ي یهاز ناح یتهپات یماريب یانگرب یتروا این

 .باشد یتهپات تواند یکه م شود یم يکبد یروسخوردن آب موجب س ایستاده

بدن، بزرگ شدن کبد، احساس فشار در سمت  یعاتزرد شدن بدن و ما یت،هپات عالمت

 .است یراست شکم، اختالالت عموم

 یت. هپاتگویند یاست که به آن ناقل م یرهمه گ یو گاه یرتک گ یگاه یعفون هپاتیت

آلوده به مدفوع  ياز غذا یاست که ناش یروسو يامروز یرو به تعب یطانش یرتحت تاث

 .است یتبه هپات یانمبتال

 .شود یانتقال، خون است و از راه زخم هم منتقل م ياز راه ها یکی

 کند یآب خوردن در شب م یستادها يرو یدتاک یشترب روایات

بزرگ و  ي،قرار یب ی،تهوع، تب، حالت کوفتگ یی،اشتها یب یعفون یتهپات عالئم

 یبزرگ ي،لنفاو يغده ها یبزرگ شود، یحساس شدن کبد که اگر دست بخورد ناراحت م

 .و استهال است یرو که یدخارش شد یطحال، گاه

از راه  یااز راه دهان  یااستنشاق و هوا  یقاز طر یبر اثر ورود مواد سم یسم هپاتیت

 .است یجذب پوست

 .است يکبد ییو نارسا یرقانتهوع، اسهال، استفراغ،  یروسیو یتهپات عالئم

 درمان

است و  یرقان قیاز مصاد یکی یتاست. چون هپات یکمرکب  یتدرمان هپات بهترین

را  یتبه شکل معجزه آسا هپات یکاست. تجربه شده است و مرکب  یرقاندرمان  یکمرکب 

 .کند یدرمان م

جامع با  ياستفاده از دارو ی،عفون یتو در خصوص هپات یبر آن استفاده از کاسن عالوه

 .کند یرا درمان م یکه کل موارد عفون شود یم یزحداقل سه شب تجو يآب عسل برا
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بزرگ شدن کبد را  يو جلو کند یکبد را باز م يخون هم چون مجار یاز صاف استفاده

 .مناسب است گیرد یم

 یتکه خاص »یترک یراگ«دارد به نام  یاهیگ یراز کند یکبد را کوچک م یزطحال ن داروي

 .آن کوچک کردن کبد است

 .بشود یز(ص) هم تجویامبرپ ياست که دارو یازن گاهی

 ياست نشانه گذار یترکه از همه قو A را با یروسو ضعف و و شدت یروسو نوع

 C یتحداقل پنج روز باشد و هپات یددو با ینکه مقدار مصرف دارو در ا B یت. هپاتکنند یم

 .نوع حداقل سه روز است ینتر است و مقدار استفاده دارو در ا یفکه از همه ضع

 .450، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .510، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [2]

 .510، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

 .515، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [4]

 .510، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

 .559، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .524، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .525، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ي،الکا [8]

 .74الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [9]

 .32ص ي،مستغفر ی،طب النب [10]

 .30ص ي،مستغفر ی،طب النب [11]

 .230، ص5ج یانجی،م ياالئمه، احمد یبمکات [12]

 .338صدوق، ص یخش ی،االمال [13]

 .135ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [14]



1681 

 

 .177، ص63ج ی،بحاراالنوار، مجلس [15]

 .28ابن اشعث، ص یات،جعفر [16]

 .490، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [17]

 .29ابن اشعث، ص یات،جعفر [18]

 .491، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [19]

 .472، ص63ج ی،بحاراالنوار، مجلس [20]
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 گردش اختالالت و يکبد اغماء يماریب یمعرف –) لباس( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 184

  95/10/18کبد  خون

  اللَّه  ب اللَّه محدثاً بِنعمۀِ اللَّه و إِذَا أَنْعمیحبِ یه سمیإِذَا أَنْعم اللَّه علَى عبده بِنعمۀٍ فَظَهرَت علَ

  [1] هض اللَّه مکَذِّباً بِنعمۀِ اللَّیبغ یه سمیعبد بِنعمۀٍ فَلَم تَظْهرْ علَ  علَى

ده یب خداوند نامیدهد و عبد آن را آشکار کند حب ینعمت يکه خداوند به عبد یهنگام یعنی

دهد و  ینعمت يکه خداوند به عبد یاست و هنگامکه از نعمت خداوند گفته یشود درحال یم

که نعمت یشود درحال یده میعبد آن را آشکار نکند و بر او آشکار نشود مبغوض خداوند نام

  .خداوند را انکار کرده است

  .را که خداوند به او داده است را آشکار کندهایی  د نعمتیانسان با

ب ین تکذیاس خوب مثال آشکار نکند ایدن لیرا با پوشها  آن یدارد ول یاگر اموال و نعمت

  .ن دروغ استیبه او نداده است و ا يزید خداوند چیگو یرا با کار خود مینعمت است ز

ز ییتم ید مسلمانان امتیبا، ن لباس ظاهر شوندیکند تا با بهتر یق میاسالم مسلمانان را تشو

  .باشند

ننده یم که بیکن يد کاریم بایکه دارا نباش یدر صورت یحت. مید باشیده نبایخرقه پوش و ژول

  .میکن یم یفکر کند در نعمت زندگ

  .ظاهر بشود یروغن مال، عطر، زیید با لباس تمیبا یاالههاي  نعمت

هم از مسلمانان خواسته  یچشم زخم را گرفت و از طرف يد جلویبا دعاء و حرز و ذکر با

  .شده است که چشم نزنند
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  .در کار نخواهد بود یگر چشم زخمید، ت کنندین مسائل را رعایمردم ا ي البته اگر همه

  .ن خانه را بسازدین و بهترین ماشیطلبه اگر دارد خوب است که بهتر

ن یا، د اظهار کندیدست او جمع شده است با یا اگر پولیخود را جمع نکند هاي  ا پولیانسان 

  .ب خداوندیشود حب یم

 یو روغن مال یمانند عطر مال، میکتاب هرچه که خواند نیما از اول ا، د مردم اشتباه استید

هاي  االن مردم از مومن انتظار دارند تا لباس. د مردم استیهمه برخالف د، دنیو سرمه کش

  .کهنه بپوشد

ن کار را انجام یا) ع( ائمه یوقت، ن شدن مردم اشتباه استیبدب) ، ع( با وجود سفارشات ائمه

  .ح استشود به صال یدادند معلوم م یم

مت آن ید که هفتصد درهم قیپوش یم یلباس) ع( مثال امام صادق، م خواندیات را خواهیروا

  .بوده است

ظاهر ها  ن لباسیبا بهتر ییاالن در فرهنگ اروپا، ا بماندید تا آخر دنیاست که با ینیاسالم د

اگر بدانند امت  یم ولیشو یم یف و زشت معرفیکث یملت، مینگونه نباشیشوند و ما اگر ا یم

  .شوند یب میهمه ترغ، با هستندیزهاي  شانه زده و صاحب لباس، امت معطری، اسالم

  .تفکر مردم اشتباه است

د یحاکمان با. ک دسته استثناء شده اند و آن حاکمان هستندی یول. است يگر یاشراف، اسالم

ست و یمسئول ن یاگر کس یول. دیایف نین مردم همسان باشند تا فشار بر طبقات ضعیبا کمتر

  .ن مسلمان و مومن استیا، ن امکانات را داشته باشدین لباس و بهتریبهتر



1684 

 

  :دیفرما یدر قرآن م

﴿ا وۀِ أَممعث بِندفَح کب[2]﴾ ر  

  . و نعمتهاى پروردگارت را بازگو کن

  .دیگو یح میقرآن واضح و صر

) ع( رید مانند حضرت امیآ یجمع شدن پول ندهد هر وقت پول دستش م ي اجازه یاگر کس

ن شخص یا، پوشد یمندرس مهاي  لباس یکند ول یجمع م یکس یب ندارد ولیع خرج کند

  .است یاالههاي  مکذب نعمت

ن وضع ید و با بهتریپوش ین لباس را میبوده است که چرا بهتر) ع( شه اعتراض بر ائمهیهم

  :که خداوند در قرآن فرموده استیدرحال، دیباش ید خرقه پوش وصوفیدو بایشو یظاهر م

اةِ یالْح ینَ آمنُوا فیللَّذ یبات منَ الرِّزقِ قُلْ هیأَخْرَج لعباده و الطَّ  ینَۀَ اللَّه الَّتینْ حرَّم زم قُلْ﴿

  [3]﴾امۀیوم الْقیا خالصۀً یالدنْ

زه را حرام یهاى پاکیو روز، دهینتهاى الهى را که براى بندگان خود آفریچه کسى ز«: بگو

اگر چه ( اند ان آوردهمیبراى کسانى است که ا، اینها در زندگى دنیا«: بگو »؟!کرده است

  «.خواهد بود) براى مؤمنان( خالص، امتیدر ق) ز با آنها مشارکت دارند ولىیگران نید

ی؟ پوش یو لباس گران م يشو یمت سوار مین گران قیاز شما سوال کند چرا ماش یاگر کس

  .[4]﴾اهللا نهیز حرم من قل﴿د گفت یبا
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کند که خالف  یاظهار م يزیچ، را مکذب استیبد است ز یستیساده ز، که دارد یکس يبرا

  .واقع است

 یسالمت ي بحث ما درباره یدارد ول یامور اجتماع ین مسئله نقش در روح و روان و بعضیا

  .است

  زهیلباس پاک

ز بدش یدر همه چ یفیدر محل سکونت و کث یفیراهن و کثیدر بدن و پ یفیاز کث) ص( امبریپ

  :امر فرمود) ص( امبریخداوند به پ. را دوست داشت یزگیآمد و پاک یم

﴿و یثکر اب[5]﴾فَطَه  

  . و لباست را پاك کن

  .ستید است اسراف نیبدن مف يکه برا يزیاست که ضرر دارد و در چ يزیاسراف در چ

  [6] ما أَتْلَف الْمالَ و أَضَرَّ بِالْبدنیإِنَّما الْإِسرَاف ف  إِسرَاف  الْبدنَ  نْفَعیما یس فیلَ

است که مال را  يزیست و اسراف در چیبدن نافع باشد اسراف ن يکه برا يزیدر چ یعنی

  .تلف کند و به بدن ضرر برساند

را از یز، ستیت نیمت شدن در شان لباس روحانین گران قیم سوار ماشییست بگویدرست ن

  ی.شه باالتر از شان خودت باشید همیشود که با یت استفاده میروا

ست چرا یکه حاکم ن یکس یکنند ول ید با حداقل ممکن زندگیعرض کردم حاکمان با

  ؟خود را خرج نکندهاي  پول
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و شانه  یلباس و عطر و روغن مال، ن مظهر ظاهر شوندین امت با بهتریخواهد ا یخداوند م

رنگ کرده داشته باشد و گران هاي  مو و دست. ز و مرتب بودن مطلوب استییزدن و تم

  .ن لباس را بپوشدین عطر را بزند و بهتریتر

  .شود یبه اسالم جذب نم یکه کس ید خرقه بپوشیبا یاگر داشته باش یم شما حتییاگر بگو

ن وضع ید با بهتریاگر حاکم نباشد با یکنند ول ید ساده زندگیعلماء اگر حاکم باشند با

  .کنند یزندگ

  .زه کندیمامور بود تا لباس خود را پاک) ص( مابریپ

  :ت آمده استیدر روا

  [7] نَظِّفْهیمنِ اتَّخَذَ ثَوباً فَلْ

  .ز کندییرد آن را تمیگ یکه لباس م یکس یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

هأْسرُ رثاً شَعلًا شَعجص ر ولُ اللَّهسرَ رصأَب خَۀً ثسیوس هنَ یابص م ولُ اللَّهسفَقَالَ ر الُهئَۀً ح

ۀِیالدمالنِّع ارإِظْه ۀُ وتْع[8]نِ الْم  

داشت فرمود  ياه و حال بدیده و لباس سیژول يد که موهایرا د یشخص) ص( امبریپ یعنی

  .ن استیو اظهار نعمت از د ينت و بهره مندیز

  .ستین ین خرقه پوشیا است و دیدن يالگو یامت اسالم
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  .ده استیفهم، روسیکروب و ویبه م یا ارزش لباس پاك را بعد از آگاهیاالن دن

  .لباس است يزییدر تم یست سالمتیشک ن

  :ت آمده استیدر روا

یالنَّظنَ  فلَاةِی  ابِیالثِّ  ملصل ورطَه وه زَنَ والْح و مالْه ب[9]ذْه  

  .نماز طهور است يکند و برا یز هم و حزن را برطرف مییلباس تم یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

النَّق بی یالثَّوکْبِت  ود[10]الْع  

  .کند یدهد و ساکت م یز دشمن را آزار مییزه و تمیثوب پاک یعنی

  .طان استین دشمن انسان شیاول

  :دیفرما یخداوند م

﴿وقُ ودضٍ ععبل ضُکُمعبِطُوا ب[11]﴾لْنَا اه  

  .د بودیگرى خواهیدر حالى که بعضى دشمن د! دییفرود آ) نیبه زم( همگى یعنی

باهم دشمن  کهید درحالید و نازل شویطان و مار فرمود هبوط کنیخداوند به آدم و حوا و ش

روس هم یکروب و ویشامل م، طانیم شیطان است که گفتین دشمن ما شین اولید بنابرایباش

  .شود یم
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  جنس لباس

. ک استیشم و امروزه پالستیا جنس لباس از چرم و پنبه و کتان و پشم و مو و ابریدر دن

 يالغر و درمانها  از درمان یکیلباس نرم . پنبه استی، اسالم ين جنس در تئوریبهتر

  .است

  :ت آمده استیدر روا

وا ثسیالْبنَا  الْقُطْنِ  اباسبل وه ص و ولِ اللَّهسر اسبا ل[12]فَإِنَّه  

  .و لباس ما است) ص( امبریرا لباس پید زیبپوشاي  لباس پننبه یعنی

  .ن لباس پنبه استیدانند که بهتر یا میامروزه در دن

  :دوم کتان است ي در درجه

  [13]نْبِت اللَّحمیاء و هو یلباسِ الْأَنْبِ  منْ  الْکَتَّانُ

  .اندیرو یاء است و گوشت میانبهاي  کتان از لباس یعنی

  .کند یاست که لباس کتان آن را درمان م يماریب ي و نشانه يماریک بی يالغر

ل یتشک ییایمیپشم و مواد شاز  »یفاستون« نیهم. پشم است، ن لباسیا گران تریامروز در دن

اسالم با  یشود ول یشتر باشد جنسش بهتر و گران تر محسوب میهرچه پشم آن ب. شود یم

  .پشم مخالف است

  :ت آمده استیدر روا
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فَإِنَّه لباس رسولِ اللَّه ص و کَانَ   لْبسونَ الصوف و الشَّعرَ فَقَالَ الْبسوا الْقُطْنَیأَنَّه رأَى قَوماً 

لْبس الصوف و لَا الشَّعرَ فَلَا تَلْبسوه إِلَّا منْ علَّۀٍ فَإِنَّ یکُنْ یجِده ص و هو لباسنَا و لَم یأَفْضَلَ ما 

  [14]رَى أَثَرُ نعمته علَى عبدهیو أَنْ   حب الْجمالَیلٌ یو جلَّ جماللَّه عزَّ 

اي  ده بودند فرمود لباس پنبهیلباس پشم و مو پوشد که یرا داي  عده) عی (حضرت عل یعنی

دا کرد و پنبه لباس ما هم یبود که پ يزین چیاست و بهتر) ص( امبریرا لباس پید زیبپوش

  .دید مگر ناچار باشید پس شما هم نپوشیپوش ینم ییو مو یلباس پشم) ص( امبریباشد پ یم

  :گر آمده استیت دیدر روا

رَونَ أَنَّ لَهم الْفَضْلَ ، یفهِم و شتَائهِمیص یف  الصوف  لْبسونَی  آخرِ الزَّمانِ قَوم یکُونُ ف، یا أَبا ذَری

  [15] لْعنُهم ملَائکَۀُ السماوات و الْأَرضیأُولَئک ، رِهمیبِذَلک علَى غَ

نند به یب یپوشند و م یدر تابستان و زمستان لباس پشم م یدر آخرالزمان قوم، اباذراي  یعنی

  .کنند ین لعنت میو زمها  را اهل آسمانها  دارند آن يگران برترین جهت بر دیهم

و کت و شلوار  یرا لباس پشمیم زیت ما باشیروان ین است که مراد از ایک احتمال ای

ند یگو یه مراد باشد و مین است که صوفیشتر ایاحتمال ب. میکن یم و به آن افتخار میپوش یم

ند که ما یگو یم و میپوش یم یم و لباس ذبر پشمیده یاضت میم و خود را ریکه ما خوب هست

  .میگران هستیبرتر از د

هاي  بودند و لباس یصوفها  نیو امثال ا يان ثوریمانند عبان و سف) ع( در زمان ائمه يافراد

 کردند و به ائمه یمناظره م) ع( شه با ائمهیکردند و هم یدند و به خود فخر میپوش یم یپشم

  .کردند یاعتراض م) ع(
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اب یه ثیو علَ- يرٍ الْبصرِیبنُ کَثه عباد یفَلَق یأَو قَالَ علَى أَبِ یکَانَ أَبو عبد اللَّه ع متَّکئاً علَ

فَما هذه   ت النُّبوةِ و کَانَ أَبوك و کَانَیا أَبا عبد اللَّه ع إِنَّک منْ أَهلِ بیۀٌ حسانٌ فَقَالَ یمرْوِ

ا عباد منْ یلَک یأَبو عبد اللَّه ع وابِ فَقَالَ لَه یک فَلَو لَبِست دونَ هذه الثِّیۀُ علَیاب الْمرْوِیالثِّ

إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ إِذَا أَنْعم علَى عبده   بات منَ الرِّزقِیأَخْرَج لعباده و الطَّ ینَۀَ اللَّه الَّتیحرَّم زِ

بۀً أَحمعلَی  أَنْ  نا عیرَاهیلَ  هو أْسا ببِه یس ص فَلَا یلَک ولِ اللَّهسنْ رۀٌ مضْعا أَنَا بإِنَّم ادبا ع

نیتُؤْذ  ادبکَانَ ع یوبثَو سطْرِیلْب[16] نِیینِ ق.  

که لباس نرم ید در حالیر او را دیه داده بود که عباد بن کثیبر من تک) ع( امام صادق یعنی

و پدر تو  یهست) ع( ت نبوتیا اباعبداهللا تو از اهل بیبود عرض کرد ) ع( تن امام ییبایز

کم ارزش تر  یبهتر بود لباسي؟ است که به تن دار ین چه لباسین و چنان بوده است ایچن

هاي  خداوند و رزقهاي  نتیز یعباد چه کساي  فرمود چه شده تو را) ع( امام يدیشپو یم

دهد را بر او مشاهده کند  یکه به بنده م یخداوند دوست دارد نعمت؟ ب را حرام کرده استیط

ت نکن و یهستم مرا اذ) ص( امبریندارد همانا من پاره تن پ یبیدن لباس فاخر و گران عیپوش

  .دیپوش یم يعباد لباس قطر

  !ندیگو یچه م) ع( م و فکرمان کجاست و ائمهیما کجا هست

  :ت آمده استیدر روا

مۀِ حسانٌ یرَةُ الْقیاب کَثیه ثیالْمسجِد الْحرَامِ فَرَأَى أَبا عبد اللَّه ع و علَ یف يانُ الثَّورِیمرَّ سفْ

آلَت اللَّه خَیفَقَالَ وبلَأُو و فَقَالَ نَّه نْهنَا مفَد ذَا ینَّهثْلَ هص م ولُ اللَّهسر ا لَبِسم ولِ اللَّهسنَ را اب

للَا ع اسِ ویاللِّب ص ف ولُ اللَّهسع کَانَ ر اللَّه دبو عأَب فَقَالَ لَه کائنْ آبم دلَا أَح انِ  یع ومز

ها فَأَحقُّ أَهلها بِها یا بعد ذَلک أَرخَت عزَالیقَتْرِه و اقْتدارِه و إِنَّ الدنْأْخُذُ لیقَتْرٍ مقْترٍ و کَانَ 

و نَحنُ أَحقُّ منْ   بات منَ الرِّزقِیأَخْرَج لعباده و الطَّ ینَۀَ اللَّه الَّتیأَبرَارها ثُم تَلَا قُلْ منْ حرَّم زِ
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منْ ثَوبٍ إِنَّما أَلْبسه للنَّاسِ ثُم اجتَذَب  یما تَرَى علَ يا ثَورِی یرَ أَنِّیمنْها ما أَعطَاه اللَّه غَأَخَذَ 

الَ ظاً فَقَیه ثُم رفَع الثَّوب الْأَعلَى و أَخْرَج ثَوباً تَحت ذَلک علَى جِلْده غَلیانَ فَجرَّها إِلَید سفْی

نَفْسل هسذَا أَلْبأَ یها رم فْیولَى سباً عثَو ذَبج لنَّاسِ ثُمل یتَهغَل لَاهیانَ أَع کلُ ذَلاخد نٌ وظٌ خَش

  [17]. نٌ فَقَالَ لَبِست هذَا الْأَعلَى للنَّاسِ و لَبِست هذَا لنَفْسک تَسرُّهایثَوب لَ

با و یاى ز د که جامهیرا د) ع( امام صادق، گذشت ان ثورى از مسجد الحرام مىیسف یعنی

ک شد و یسپس به او نزد، د نزد او بروم و سرزنشش کنمیبا خود گفت با، گرانبها بر تن دارد

ک از یچ یو ه) ع( و على، دیپوش ن گونه لباسى نمىیرسول خدا ا! اى پسر رسول خدا: گفت

در روزگار تنگى و سختى ) ص( امام به او فرمود رسول خدا! کردند ن نمىیز چنیپدرانت ن

براى ن کسان یتر ستهیو شا، ا فراوان شده استیو اکنون نعمتهاى دن. . . کرد زندگى مى

آنچه را که بر تنم ! زى که هست من اى ثورىیچ. . . کوکارندیبردارى از نعمتها مردمان ن بهره

ان را گرفت و به سوى خود یسپس دست سف. پوشم مى) و حفظ آبرو( نى براى مردمیب مى

آنگاه ، ن که با تن او تماس داشت آشکار شدیرید و جامه رو را باال زد تا جامه زیکش

سپس با دست خود لباس . نى براى مردمیب پوشم و آنچه مى ا براى خودم مىن ریا: فرمود

جامه ( نیتو ا: فرمود، ر آن لباسى نرم بر تن داشتیدر ز، ان را که زبر بود کنار زدیروى سف

جامه ( و آن، اى دهیپوش) گرىیپوشى و صوف و تظاهر کردن به ژنده( را براى مردم) خشن

  .را براى ارضاى نفس خود) فیلط

 یوقت. دیاین مردم هماهنگ باشد تا به مردم فشار نیحاکم است که با کمتر يشتر برایالبته ب

شود فشار  یکان سوار میکه پ یبه شخص، شود یکان سوار مین پینند که حاکم ماشیمردم بب

  .شود یکان سوار میس مملکت هم پیند رئیب یرا مید زیآ ینم

از پنبه استفاده ، ر لباس خارج و چه در داخلن است که چه دیم که صالح در ایعرض خواه

الْبسوا » را فرمودیم زیم که پنبه بپوشیما هم مامور هست. نگونه بودیهم ا) ص( امبریشود و پ
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مثال در . انجام بدهند يکار یجهات يد ائمه برایشا ید ولیلباس پنبه بپوش یعنی« [18] الْقُطْنَ

  .بدهد را يان ثوریپوشد تا جواب امثال سف یر لباس خشن میز

د و یپوش یشتر حجت است و او پنبه میب) ص( امبریفعل پ یحجت است ول) ع( فعل امام

  .دیپوش یهم پنبه م) ع( ریحضرت ام

  يکبد ياغما يماریب یمعرف

از  یکیدارد و  یمانند تشنج و صرع و کم خون یمختلفهاي  علت، رود یاز هوش م یکس

  .کبد است ییآن نارساهاي  علت

ه روده یروده به جهت عدم تخل يزیروده است و خونر يزیکبد به خاطر خونر یینارسا

  .است

  :ت آمده استیدر روا

رِضفَاع تمإِذَا ن و  کلَى  نَفْس[19]الْخَلَاء  ع  

  .ت الخالء عرضه کنیهنگام خواب خود را بر ب یعنی

 کبد و به ییشود که به دنبال آن نارسا یمعده م يزین کار را نکند مبتال به خونریا یاگر کس

  .دنبال آن اغماء است

  عالئم

  يو حالت خمار ییان گویمختل شدن عقل و هزی، رات عقلییمخصوص و تغهاي  لرزه
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  درمان

 ير و دارویزح يگوارش مانند دارو يزیدرمان خونر، تشنج يدارو یعنیضد اغماء  يدارو

  .شود یق میبا عسل که در روده تزر) ع( اساروون و کندر و قرص خون و جامع امام رضا

  اختالالت گردش خون کبد يماریب یمعرف

  .شود یمزمن که عروق کبد و کال بدن پرخون م یا پرخونیامتالء خون 

  علت اول

  .علت آن عدم حجامت به موقع است

  :ت آمده استیدر روا

شْتَغلِ الرَّجلُ بِمرَاعاةِ یغَالبٍ فَلْأَو بلْغَمٍ   محتَرِقٍ  إِنَّ عامۀَ هذه الْأَرواحِ منَ الْمرَّةِ الْغَالبۀِ أَو دمٍ

  [20] هلکَهیء منْ هذه الطَّبائعِ فَ یه شَینَفْسه قَبلَ أَنْ تَغْلب علَ

ا از خون سوخته یا سوداء غالب است و یسخت از صفراء و هاي  يمارین بیشتر ایب یعنی

از  یکینکه یمراقب حال خود باشد قبل از اا از بلغم غالب است پس هرکس به یاست و 

  .غلبه کند و او را به هالکت برساندها  نیا

مزمن است که علت آن  یاختالالت گردش خون کبد و پرخون، سختهاي  يماریاز ب یکی

  .عدم خارج کردن به موقع با حجامت و فصد است

راکت ها  ر رگکه د یخون. است یعلت آن انباشته شدن خون و رکود خون در بستر خون

  .خون سوخته است، ماند یم
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  .خوب است و حجامت عام هم خوب استها  کال حجامت

  درمان

  یبرطرف کردن پرخون

  علت دوم

قسمت  یافتد که عالئم آن درد ناگهان یاتفاق م یجراحهاي  ن اتفاق بر اثر عملیا یگاه

  .استفراغ است، تهوع، شکم یانیم

  درمان

صاف کننده خون  يخون و دارو ي لخته يمانند دارو يضد انعقاد يبا استفاده از داروها

  .شود یدرمان م

  .مزمن هم بود مناسب است یعلت اول که پرخون ين دو دارو برایا

  
  . 438ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [1]

  . 11هیآی، سوره ضح [2]

  . 32هیآ، سوره اعراف [3]

  . 32هیآ، سوره اعراف [4]

  . 4هیآ، سوره مدثر [5]

  . 57صی، طبرس، مکارم االخالق [6]

  . 441ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، فالکا [7]
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  . 439ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [8]

  . 444ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [9]

  . 441ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [10]

  . 36هیآ، سوره بقره [11]

  . 446ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [12]

  . 449ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [13]

  . 155ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [14]

  . 539صی، خ طوسیشی، االمال [15]

  . 443ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [16]

  . 442ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [17]

  . 155ص، 2ج، نعمان یقاض، دعائم االسالم [18]

  . 229ص، 1ج، خ صدوقیش، الخصال [19]

  110صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [20]

 يماریب یمعرف –) شدن لخت –ادامه بحث جنس لباس ( نتیدر ز یادامه بحث سالمت 185

  95/10/19صفرا  سنگ و يصفراو يمجار انسداد

  ادامه بحث جنس لباس

ه پنبه یشب یاهیکتان گ. ن لباس پنبه و بعد از آن کتان استیشود بهتر یات استفاده میاز روا

  .است

که از مو بافته  یا لباسی یاز لباس پشم) ص( امبریم که پیخواند یراجع به لباس پشم یتیروا

  .کرد یو فقط از پنبه استفاده م. بود يناچار يموارد استفاده از رو د ویپوش یشده باشد را نم
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از داخل  یست ولین یکار خوبها  لباس يبر رو یدن لباس پشمید پوشیفرما یت میروا

  .اشکال ندارد

، ر استفاده شودیباشد و چه در زها  لباس يچه روي، م که لباس پنبه ایرس یجه مین نتیبه ا

به عنوان لباس  یتواند از لباس پشم یم، اضت کندیخواهد رب یاگر کس یول. خوب است

  .ر استفاده کندیو لباس ز یداخل

خود قائل  يبرا يازیامتی، دن لباس پشمیه باشد که با پوشیرسد مراد صوف یشتر به نظر میب

اء یکه موجب ر، قائل باشد يازیخود امت يبپوشد و برا یلباس پشم ین اگر کسیبنابرا. بودند

  .ستین یکار خوب، باشدو عبادت 

فخر  يرا برا یکردند و افراد در آخرالزمان هم لباس پشم یه اظهار زهد و تقوا میصوف

  .هم بشود یفاستونهاي  شامل پارچهی، د لباس پشمیشا. پوشند یم یفروش

وجود هایی  ثیو حدها  حرفی، را اطراف لباس پشمیاستفاده از پنبه به هر حال بهتر است ز

دارد  یمانع، اضت بدهدیبخواهد به خود ر یاگر کس، زبر است ین لباس پشمچو یول. دارد

  .استفاده کند یر پوش از لباس پشمیبه عنوان ز

 یپشمهاي  همان حکم لباس، شوند یبافته م، بز يا مویشتر  يمانند مو، که از موهایی  لباس

  .کرد یاستفاده م ر پوشیبه عنوان ز ییو مو یپشمهاي  از لباس) ع( امام صادق. را دارند

  .ندیگو یم »مسوح« شود یرپوش استفاده میزبر که به عنوان زهاي  ن گونه لباسیبه ا

که زمان حضرت  يل و افرادیاسرائ یمانند عباد بن، بوده است يلباس افراد »مسوح« لباس

  .کردند یم یزندگ) عی (سیع
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  .شتر بافته شده استا یبز  يمانند مو، شود که از مو یگفته مهایی  مسوح به لباس

  شمیابرهاي  لباس

 يبرا یمردان حرام است ول يشم برایلباس ابر یاز جهت فقه، شود یات استفاده میاز روا

  .ندارد یاشکالها  خانم

از اشکال  یخال، زن و مرد يبرا یشمیدن لباس ابریپوشی، و حکم طب یاز لحاظ بهداشت یول

  .ست و ضرر داردین

ها  خانم يبرا یشمیدن لباش ابریدر مورد پوش یهیتنز یکراهت و نهات به عنوان یدر روا

  .وارد شده است

اورد و ینماز آن را در ب يبرا، پوشد یم یشمیلباس ابر ید اگر خانمیفرما یهم م یتیدر روا

  .دارد یحکم چرم مزک

 ،زن يمرد و هم برا يهم برا یشمیدن لباس ابریپوش، دیآ یات به دست میشتر روایمستفاد ب

همه  يرا پنبه برایست و در مقابل پنبه قرار دارد زین یلباس خوب یشمیضرر دارد و لباس ابر

  .د بودیمف

اهل . شم آن متفاوت استین است که ابریشم است به جهت اینکه لباس اهل بهشت ابریا

  [متفاوت است ی[خمر بهشت. خورند یبهشت خمر هم م

را به جهت خوشامد خودش حرام نکرده است  يزین است که اگر خداوند چیات ایمفاد روا

، ل حرمتیو دل. کند یگران حرام مید يبرا، را که دوست دارد يزیرا بشر چیبرخالف بشر ز

 يبرا يزیست بلکه خداوند بندگان را خلق کرد و دانست چه چیز نیارزش بودن آن چ یب
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ست و ضرر یصالح نها  آن يز برایپس آن را حالل کرد و دانست چه چ، د استیمفها  آن

  .پس آن را حرام کرد، دارد

 يگریشم را حرام کرده است به جهت ضرر آن است و علت دیابر، ن اگر خداوندیبنابرا

  .ندارد

مرد حرام  يمثال طال برا. شود یبه مرور زمان معلوم م، انسان يبرا یاالههاي  ضرر حرام

ت یزنان تقو يبرا یکشد ول یم قرمز را در مردانهاي  االن ثابت شده است که گلبول، است

  .استها  گلبول ي کننده

  .انسان دارد يبرا ییشم چه ضررهایدن ابریشود پوش یهم ثابت م يک روزی

  .اب استیکم  یلیشم خیالبته ابر

 يبپوشد برا یاگر شخص بلغم، شم باشدیابر ي ش از اندازهیب یشم گرمیاگر علت حرمت ابر

ن علت یبنابرا. است یکل یشمیدن لباس ابریاز پوش یکه نهید خواهد بود در حالیاو مف

د حرام یپشم هم با، مالك باشد یاگر گرم، بله. استها  نیش از ایب یشمیحرمت لباس ابر

  .را پشم هم گرم استیباشد ز

  :ت آمده استیدر روا

فَلَا تَتَخَتَّم  یأَکْرَه لَک ما أَکْرَه لنَفْسو   یلنَفْس  أُحب لَک ما أُحب یع إِنِّ یص قَالَ لعل یأَنَّ النَّبِ

و لَا تَرْکَب  - سیۀِ إِبلیالْآخرَةِ و لَا تَلْبسِ الْقرْمزَ فَإِنَّه منْ أَرد ینَتُک فیبِخَاتَمِ ذَهبٍ فَإِنَّه زِ

یبِملبِ إِبرَاکنْ ما مفَإِنَّه رَاءملَا تَلْیثَرَةٍ ح و رِسسِ الْحیرَ فَیب كجِلْد رِقَ اللَّهیحتَلْقَاه م[1]و  
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خود دوست  ياتو دوست دارم آنچه بر يفرمود برا) عی (به حضرت عل) ص( امبریپ یعنی

را یدارم پس انگشتر طال به دست نکن ز یتو بد م يدارم برا یخود بد م يدارم و آنچه برا یم

ر بپوشد خداوند یحر یرا اگر کسیر نپوش زیو لباس حر. . . . نت تو در آخرت استیز، طال

  .سوزاند یامت پوشتش را میدر روز ق

 يزیشود چون فرمود چ یضرر هم ثابت م یت قبلیت دال بر حرمت است و با رواین روایا

  .نکه ضرر دارد و به صالح انسان نباشدیشود مگر ا یحرام نم

  :ت آمده استیدر روا

  [2] باجِ و الْقَزِّ للرِّجالِ فَأَما النِّساء فَلَا بأْسیرِ و الدینَهى رسولُ اللَّه ص عنْ لُبسِ الْحرِ

 یزنان اشکال يبرا یکرد ول یمردان نه يبرا یشمیدن لباس ابریاز پوش) ص( امبریپ یعنی

  .ندارد

  .استشم یشم است و هرکدام از انواع ابریابر يباج و قز به معنایر و دیحر

  :ت آمده استیدر روا

 یرِ صلَاةٍ و إِحرَامٍ و حرِّم ذَلک علَى الرِّجالِ إِلَّا فیغَ یرِ فیو الْحرِ  باجِیالد  جوز للْمرْأَةِ لُبسی

  [3]الْجِهاد

دن یر نماز و احرام جائز است و پوشیشم در غیر از انواع ابریباج و حریدن دیزن پوش يبرا

  .حرام است، ر از جهادیمردان در غ يشم برایابر

  .زنان دارد ير برایدن حریهم داللت بر کراهت پوش یاتیروا
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شم از چه یدن ابریق شود که پوشیتحقد یبا. ضرر داشتن استی، کراهت در طب اسالم

  .رساند یب میبه زنان آساي  هیناح

  .ر استثناء شده استیدن حریاز حرمت پوش يموارد

  :ت آمده استیدر روا

  [4]الْحرْبِ یرَ إِلَّا فیلْبس الْحرِیأَنْ   للرَّجلِ  صلُحیلَا 

  .نکه در جنگ باشدیست مگر ایر به صالح مرد نیدن حریپوش یعنی

  :گر آمده استیت دیدر روا

للَیأَنَّ عکَانَ لَا یاً ع لَامالس رِیهاسِ الْحبیرَى بِلالد اجِیرِ وب  رْبِ  یفالْح  -  یإِذَا لَمیکُنْ ف ه

اثأْسا- لُیالتَّم[5]ب  

 یاشکال، نداشت يریر در جنگ اگر تصویلباس حردن یدر پوش) عی (حضرت عل یعنی

  .دید ینم

  .عکس جانداران است يل به معنایتماث

  .کند ینم یاو فرق يبرا ید بشود و ضرر جزئیخواهد شه یرود م یکه به جنگ م یشخص

  .ندارد یر اشکالیدن حریپوشي، هم در حال ناچار يموارد

  :ت آمده استیدر روا
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 قِ النَّبِیلَمرِ یطْلالْح سکَانَ یص لُب أَنَّه کذَل و فونِ عنِ بمالرَّح دبعالِ إِلَّا لنَ الرِّجم دأَحرِ ل

  ][6رجلًا قَمال

عبد الرحمن  يداد مگر برا یشم نمیدن ابریپوش ي اجازه يچ مردیه يبرا) ص( امبریپ یعنی

  .را مبتال به شپش بوده استیبن عوف ز

که مبتال به  يافراد ير برایدن حرید استفاده شود پوشیبدن عبدالرحمن شپش داشت و شا

  .کند یشپش را برطرف م یعنید است یمفها  آن ير استفاده کنند و برایشپش هستند از حر

شم مشکل یدن ابریبا پوش. مخصوص سر است و با شپش بدن متفاوت است، شپش سر

  .شود یشپش درمان م

بعد از خود قرار  ي فهین خلییتع يرا شوراها  بود که عمر آن ياز شش نفر یکیعبدالرحمن 

  .داد

د را هم با آب یفس یتوانند گل ختم یم. د استیسف یشستن سر با گل ختم، درمان شپش سر

  .له مخلوط کنندیشنبل

سخت است و امکان دارد دوباره  یلیدرمان آن خ. ع شده استیشا یلیاالن شپش سر خ

  .د استیسف یگل ختم یکیدهد  یات نشان میکه روا یبرگردد و راه

ها  ترش باشد تا بتواند شپش یلید خیبا، دانم یامتحان نکردم و نم یند ولیگو یسرکه را هم م

  .بکشدرا 

شم ممزوج یر خالص است که به آن ابریشم غیکه استثناء شده است ابر يگریمورد د

  .شم وهم پنبه داردیکه هم ابراي  مثال پارچه. ندیگو یم
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شم یابری، طولهاي  نخ یعنیاگر سداء . شود یگفته م یو طول یعرضهاي  لحنه و سداء به نخ

  .ز مثال پنبه باشدا یعرضهاي  که نخ یندارد در صورت یاشکال، باشد

شم باشد یاگر علَم هم از ابر. شود یراهن دوخته میپ ياست که رو ییشکلها يبه معنا »علَم»

  .ندارد یاشکال

  :ت آمده استیدر روا

رٍ مخْلُوط بِخَزٍّ یرِ للرِّجالِ و النِّساء إِلَّا ما کَانَ منْ حرِینْهى عنْ لباسِ الْحرِیسمعت أَبا جعفَرٍ ع 

  [7]رُ الْمحض للرِّجالِ و النِّساءیکْرَه الْحرِیلَحمتُه أَو سداه خَزٌّ أَو کَتَّانٌ أَو قُطْنٌ و إِنَّما 

کرد مگر  یم یمردان و زنان نه يرا برا یشمیدم که لباس ابریشن) ع( از امام باقر یعنی

 يشم خالص را برایا پنبه باشد و ابریا کتان یآن از مو  یا طولی یعرضهاي  که نخ یشمیابر

  .داشت یمردان و زنان مکروه م

  .ضرر دارد، مردان و زنان يشم براین است که ابریا یاسالم یحکم طب

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [8] رُ الْمبهم للرِّجالیکْرَه الْحرِیراً و إِنَّما یو زِره و علَمه حرِ  سداه  کُونَیلَا بأْس بِالثَّوبِ أَنْ 

 يکه بر رو يزیاز چ یا شکلها ی ا دکمهی یعرضهاي  ندارد که نخ یراهن اشکالیپ يبرا یعنی

  .مردان کراهت دارد ير خالص برایر باشد و همانا حریلباس است از حر

 يبرا، کراهتی، ت قبلیدر روا یمردان کراهت دارد ول يت فرموده است فقط براین روایدر ا

  .زن و مرد آمده بود
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پوشش در نماز به  یعنیستند ین »ما ال تتم الصاله اال به« است که یاجزائ يموارد استثناء بعد

  .مانند کاله و بند لباس و کمربند و جوراب و شال کمر. ندیآ یحساب نم

 یکه مثال همه از پنبه هستند ول يامروزهاي  مانند پارچه، ریشم مانند قز و حریانواع ابر

انواع هاي  ق ندادم که تفاوتیبنده تطب. دارندهایی  حتما باهم تفاوت، دارند یمختلف یاسام

  .ستیشم چیابر

  واناتیچرم ح

چرم هم . االن کمتر شده است یمتداول بوده است ول، ن مردمیب، میاستفاده از چرم در قد

 یگر خوب است و بعضیست و بعض دین خوب ندن بعض از انواع آیدارد که پوش یانواع

  .ستیدر نماز جائز ن یدن بعضیکراهت دارد و پوش

  .نا ضرر داردیقیدن چرم خوك و سگ و مردار حرام است و یپوش

ر ماکول یگر هم چرم غیندارد و د یه شده است اشکالیکه تزک یدن چرم ماکول اللحمیپوش

  .ه شده استیکه تزک یاللحم

دن چرم یپوش. ده شودیسر آن بر،  »بسم اهللا« ن است که بایماکول اللحم به ار یه کردن غیتزک

  .فقط در نماز اشکال دارد، ه شده استیتزک یست ولیکه حالل گوشت ن یوانیح

مطلقا ضرر ، چرم سگ و خوك و مردار یعنیک قسم آن ین چرم سه قسم است که یبنابرا

. ه شده است که مطلقا ضرر نداردیتزکاست که حالل گوشت و  یوانیقسم دوم چرم ح. دارد

  .ه شده است که فقط در نماز اشکال داردیوان حرام گوشت که تزکیچرم ح، و قسم سوم

  .ضرر هم داشته باشد، شده است یچون در نماز نهی، وان حرام گوشت مزکید چرم حیشا
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  لخت شدن

 ل آنیست و دلین کار خوب نیمسلم است که ا، عورت را ظاهر کند يلخت شدن برا یگاه

  .بر پوشش عورت استی، کم ي ک عدهیعقالء مگر  ي بناء همه. است »بناء عقالء»

. افراد لخت است يکه برااي  رهیکنند مانند جز یدرست م ییجاهاي، امروز یدر غرب وحش

  .ن ناهنجار و برخالف کار عقالء استیا

انسان ضرر دارد و  يعورت هم برا ي هیر از ناحیبرهنه بودن غ، شود یات استفاده میاز روا

  .انسان ضرر دارد يبرا یحالل است ول، ن کاریاگر چه ا. ستین یکار خوب

  .طان استیطمع کردن ش، از لخت شدن یعلت نه

آزاد ها  جن. افتد یاتفاق م یلیباشد که امروزه خ یطمع جنس، احتمال دارد که مراد از طمع

  .کنند یجاد میا يشوند و مشکالت جد یکنند و همبستر م یدهند و ازدواج م یم

ترسند که بازگو  یم. ا بازگو کنندین را ثابت کنند و یتوانند ا یشوند نم یکه مبتال م يافراد

ند و یآ یدو و سه تا می، کیند یگو یم. ندیگو یبه من م یکند ول یهم باور نم یکنند و کس

د که یگو یم یک. یشود یهم بعد از همبستر شدن خارج م یآب من یشوند و حت یهمبستر م

  .رنگ است یآبها  آن یمن

  .لخت شدن است، جن ها یعلت طمع جنس

. د هستند که در خانه لخت باشندیمقها  را آنیع است زیشاها  یین اروپایدر بي، ن گرفتاریا

 یهداشتب ي هیبدن خوب است و لخت بودن را توص يمعتقدند که لخت بودن براها  آن

  .دانند یم
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  .مار کردن استیب رساندن به انسان و بیآس، گر طمع کردنید يمعنا

  :ت آمده استیدر روا

  [9]لِ و النَّهاریبِاللَّ  يالتَّعرِّ  عنِ  نَهى

  .کرد یاز لخت بودن در شب و روز نه) ص( امبریپ یعنی

بدن  یسالمت يدن بدن است و برایمعتقدند لخت بودن در شب سبب نفس کشها  ییاروپا

  .وب استخ

  .کنند یمخالفت م) ص( امبریشه با پیهمها  ییده بنده اروپایالبته به عق

  :گر آمده استیت دیدر روا

  [10]ه فَاستَترُوایطَانُ فَطَمع فیه الشَّینَظَرَ إِلَ  أَحدکُم  إِذَا تَعرَّى

کند پس  یکند و در او طمع م یطان به او نگاه میش، از شما لخت شود یکیکه  یهنگام یعنی

  .دیخود را بپوشان

  .د که به چه معنا استطان کار شویطمع ش يد رویبا

  .شود یلخت بودن حساب نم، ر پتو بودنیز

اي  نندهیاگر ب. دیم که فرمود بهتر است با لنگ وارد حمام شویات حمام را هم خواندیروا

  .نداشته باشد ید اشکالیشا، نباشد
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ن خوب است که یاست و در جلد اول هم بحث آن شد بنابرا يماریاز علل ب یکیطان یش

  .اط بکندیبحث لخت شدن احتطان در یش

  .شود یر عورت را هم شامل میست و غیعورت ن يتنها برا، لخت شدن

  :ت آمده استیدر روا

س للرَّجلِ أَنْ یلَ: ه السلَامیو قَالَ علَ. ه فَاستَترُوایطَانُ فَطَمع فیه الشَّینَظَرَ إِلَ  أَحدکُم  إِذَا تَعرَّى

  [11]نَ قَومٍیجلس بیه و یعنْ فَخذَابه یکْشف ثی

کند پس  یکند و در او طمع م یطان به او نگاه میش، از شما لخت شود یکیکه  یهنگام یعنی

  .ندید لباس خود را از ران بردارد و نزد مردم بنشینبا يد و فرمود مردیود را بپوشانخ

شش ناف تا . د پویشا. ستین فقط بحث عورت نیبنابرا. د لخت باشدین ران هم نبایبنابرا

  .صدق عدم لخت بودن باشد، زانو

  درد عورت

  .شود یعورت ممبتال به درد ، ا عورت خود را ظاهر کندیشود و  یکه لخت م یکس

  :ت آمده استیدر روا

سٍ رحمه اللَّه ینَۀِ و إِذَا بِالْمعلَّى بنِ خُنَیعبد اللَّه الصادقِ ع بِالْمد یحججت فَدخَلْت علَى أَبِ

ضعٍ منَ الْمواضعِ مو یفَقَالَ لَه الصادقُ ع إِنَّک کَشَفْت عورتَک ف  الْفَرْجِ  ه وجعیشْکُو إِلَی

وذَةِ الَّتبِالْع ذْهونْ علَک و عجذَا الْوه اللَّه کقَبیفَأَع ا أَمذَ بِهویعنؤْمیرُ الْم لَم لَۀَ ثُمائا وینَ ع أَب دع

ه و تَقُولَ یسرَى علَیدك الْیأَنْ تَضَع  قَالَ قُلْ بعد؟ ا ابنَ رسولِ اللَّه و ما الْعوذَةُیقَالَ لَه الْمعلَّى 
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بِاللَّه و مِ اللَّهلى  بِسلَ  بع فال خَو و هبر نْدع رُهأَج نٌ فَلَهسحم وه و لَّهل ههجو لَمنْ أَسال یم و هِم

 مزَنُونَیهإِنِّ  ح مهِ یاللَّهجو تلَمیإِلَ یأَسو رِ کأَم ضْتإِلَّا یإِلَ يفَو نْکى منْجلَا م أَ ولْجلَا م ک

  [12] ک ثَلَاثَ مرَّات فَإِنَّک تُعافَى إِنْ شَاء اللَّه تَعالَىیإِلَ

س از درد آلت یبن خن ینه معلیوارد شدم در مد) ع( به حج رفتم و نزد امام صادق یعنی

ن درد یو خداوند تو را به ااي  کشف عورت کرده ییفرمود تو در جا) ع( کرد امام یت میشکا

  .مبتال کرده است

اگر  یحت، دیشما کشف عورت کرده ام یگو یمها  به آن، میند درد آلت داریگو یافراد م یلیخ

  .شود یضرر دارد و سبب درد آلت م، طان و جن هم نگاه کندیخود ش، هم نباشداي  نندهیب

سبب درد ، کشف از عورت باشد يلخت شدن اگر به معنا، ن لخت شدن ضرر داردیبنابرا

  .شود یطان میسبب طمع ش، ر آلت باشدیکشف غ يشود و اگر به معنا یآلت م

است  یست بلکه صحبت در جائیکار حرام ن يکشف عورت در مواضع حرام و برا بحث از

  .نباشد یکه حرمت

  صفراء يانسداد مجار يماریب یمعرف

  .شود یده مینام »يصفراو يزیسکنید«ي در اصطالح امروز

ا فشار وارده بر ی یصفراء در اثر اسپاسم عضالن ياختالالت مجار يمارین بیقت ایحق

د یآ یا در پانکراس مثال به وجود میدر کبد اي  توده ي لهیبه وس یگاه. است يصفراو يمجار

 يصفراو يمجار يرو يدر حال باردارها  مثال خانم. آورد یفشار م يصفراو يمجار يو رو
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که سبب اسپاسم  یداخلهاي  يماریا بیت و یگر مثل حساسیمشکالت د. دیآ یفشار م

  .شود یم

 ي انسداد گردنه يکه به معنا [Cholecystitis] «کیستیس یکول«، گر انسدادینوع د

  .گر استیز دیا چیصفراء به سبب سنگ  ي سهیک

  عالئم

، به خصوص درحالت اول) ، محل کبد( راست شکم یربع فوقان ي درد مکرر و عود کننده

قولنج ، در حالت دوم. بعد از صرف غذا است که با حالت تهوع همراه است، معموال درد

  .دیف و تب شدیرقان خفیتوام با تهوع و استفراغ و درد و لرز و  يصفراو

  .شود یحرکت صفرا گرفته م يفشار آورده و جلو يصفراو يمجار يرون بر رویاز ب یعامل

  درمان

شود از همان راه  یبخشد و باعث م یان صفراء را شدت میکه جر یاستفاده از سناء مک

) ع( جامع امام رضا يدارو، در حاالت سخت تر ا. یصفراء زائد از بدن خارج شود، کیبار

ز یا تجویجامع با آب صغمون، در حاالت سخت تر یشود و حت یز میبا آب سناء تجو

  .شود یم

  سه صفراءیسنگ ک

م بشود و در صورت ین صفراء تنظید با استفاده از ملیبا. صفراء است ي سنگ معلول غلبه

  .شود یل به سنگ صفراء میشود و لجن هم تبد یل به لجن میصفراء تبد، م صفراءیعدم تنظ
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، ن محلیبا دست زدن به ا. راست شکم است یت ربع فوفانیحساس، سنگ صفراء ي نشانه

  .صفراء است ي سهیاز اتساء ک یو ناش. شود یت میرد و اذیگ یشخص چندش م

صفراء  ي کُلدوك است که علت آن غلبه يدر مجرا یدر خود صفراء و گاه یسنگ گاه

  .خون علت سنگ صفراء است یهم چرب یت و گاهاس

  درمان

ک بار به تعداد پنج مرتبه ید حداقل سه روز یبا آب سناء را با) ع( جامع امام رضا يدارو

اگر سنگ  یک عدد جامع حل کنند ولیست گرم سنا را دم کنند و در آن یب. استفاده کنند

ا صد گرم باشد و در حالت یاد کنند مانند پنجاه یتوانند مقدار سناء را ز یبزرگ باشد م

  .ا مصرف کنندیبا آب صغمون، سخت تر

  .د دو گرم باشدیا بایصغمون

  
  . 253ص، 1ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [1]

  . 380ص، 4جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [2]

  . 588ص، 2ج، خ صدوقیش، الخصال [3]

  . 453ص، 6ج، هیط اسالمی، نیکلی، الکاف [4]

  . 103صي، ریحم، قرب االسناد [5]

  . 372ص، 4جی، خ حرعاملیش، عهیوسائل الش [6]

  . 367ص، 2جی، خ طوسیش، ب االحکامیتهذ [7]

  . 264ص، 1ج، شخ صدوق، هیحضرالفقیمن ال [8]

  . 10ص، 4ج، خ صدوقیش، هیحضرالفقیمن ال [9]
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  . 373ص، 1ج، خ صدوقیش، ب االحکامیتهذ [10]

  . 120ص، 2جی، خ حرعاملیش، ه االمهیهدا [11]

 . 31صي، سابوریات نیابن سابور الز، طب االئمه [12]
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کم  یماريب یعرفم –( لباس)  ینتدر ز یادامه بحث سالمت 186

 95/10/25ی؛ خون

 
  

 لباس رنگ

دارد و آن  ينقش دارد. اسالم در مورد رنگ لباس هم تئور یلباس در سالمت رنگ

 .است یدسف یاترنگ در روا ینو منافع است. بهتر یرتفاوت رنگ ها در تاث

زنده و مرده،  يائمه (ع) در رنگ لباس برا ی(ع) و باقیر(ص) و حضرت امیامبرپ پیشنهاد

 .است یدسف

و نور  گرداند یو برم کند ینور را منعکس م یدمسئله ثابت است که رنگ سف ینا امروزه

به لباس مطلوب و  یداز لباس سف یشههم ین. بنابراشود یو گرم نم شود یجذب لباس نم

 .شود یم یرمرغوب تعب

 :آمده است یتروا در

 :فرماید ی(ص) مپیامبر

 [1فَإِنَّه أَطْیب و أَطْهرُ و کَفِّنُوا فیه موتَاکُم[  الْبیاض الْبسوا

تر است  ییزبدن خوش تر و راحت تر است و پاك تر و تم يبرا یراز یدبپوش یديسف یعنی

 .یدکفن کن یديو مردگان خود را با سف

 یفط یمتما یراز دهد یبه انسان دست م یشود، احساس خوب یدهپوش یدلباس سف وقتی

 .دارد یبدن احساس خوب ین. بنابراکند یبه لباس نفوذ نم یدخورش یو گرم گرداند ینور را برم

بر آن  یو آلودگ یفیو زود کث کند یرا پنهان نم یفیاست که کث ینا یديسف خصوصیت

 .شوند یها پنهان م یفیباشد کث یرهاگر لباس ت یول شود یم یاننما

 :آمده است یگرد یتروا در
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سلَی شَی کُماسبنْ لم تَاکُموم یهکَفِّنُوا ف و وهاضِ فَأَلْبِسینَ الْبنَ مسأَح 2[ ء] 

مردگان خود  يو برا یدپس آن را بپوش یستن یدشما بهتر از سف ياز لباس ها یعنی

 .یدبپوشان

بدن  يبرا یدلباس سف ي و مصلحت و فائده یتاهم یانگرب یدلباس سف یدنبه پوش دستور

 .است

را  ینا تواند یو علم هنوز نم یستدارد معلوم ن یمردگان چه منفعت يبرا یدلباس سف اینکه

مرده  یندارد و فقط مهم دفع آلودگ یکفن نداشتن، تفاوت یاعلم کفن داشتن مرده  يبفهمد. برا

 .دارد یحتما حکمت یکهاست در حال

و  شوند یبا کفن ها محشور م است که با مردم ینکفن ا یديسف ياز حکمت ها یکی

 .در هر حال بهتر است یديسف

 :آمده است یگرد یتروا در

فیه تَکْفینُ «أَکْثَرَ ما یلْبس، و یقُولُ:  علیاً علَیه السلَام کَانَ لَا یلْبس إِلَّا الْبیاض أَنَّ

 [3»[الْموتَى

 فرمود یبود و م یدسف یشترب یشو لباس ها پوشید یم یدسف یشه(ع) هم یحضرت عل یعنی

 .شوند یمرده ها کفن م یدبا سف

 یگرد يرنگ ها یدن. پوشکند یم یت(ص) تبعیامبرپ یشاتاز فرما یقا(ع) دقیرام حضرت

 ید(ع) هم فقط سفیرحضرت ام ید،بپوش ید(ص) فرمود سفیامبرچون پ یول یستحرام ن

 .پوشید یم

از مجموع  یلباس است ول ینبهتر یدکه لباس سف ودش یمعنا استفاده م ینا یاتروا از

 یدنپوش يهم برا یگرو هر رنگ د یستممنوع ن یگرد يرنگ ها شود یهم استفاده م یاتروا

 .شدن است یبامناسب است و مالك آن ز
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و بهداشت است که  یدوم بحث سالمت ي باشد و در مرحله یبااست که لباس ز ینا اصل

 .شود یدهپوش یدسف یدبا

مشکل داشته باشد.  یداز رنگ ها مانند قرمز شا یبعض شود، یاستفاده م یاتروا یبعض از

 يدو مرز برا ي،و قرمز یديسف یناست. بنابرا یهام یمثال معروف است که قرمز، لباس بن

دو  ینا ینرنگ ها ب یگرو د یو سبز و عدس یمانند آب یگرد يرنگ لباس است و رنگ ها

 .رنگ قرار دارند

لباس استفاده  ياز رنگ قرمز هم برا یاگر کس شود یاستفاده م یاتال از رواح ینع در

 .است یباییرنگ لباس مرز ندارد و مهم ز ینندارد. بنابرا یمانع یچکند، ه

 .وجود ندارد يمرز یچاز جهت رنگ ه یزن ها باشد ول يبرا یدلباس نبا بله،

 یچرنگ قرمز به خصوص در خلوت و در خانه، ه دهد یکه نشان م خوانیم یم روایاتی

لباس قرمز  یدندر آن زمان هم پوش ینکهرغم ا یعل پوشیدند یندارد و ائمه(ع) م یمانع

 .مستهجن بوده و معمول نبوده است

 :آمده است یتروا در

قَالَ یا محمد لَقَد خَرَجت إِلَی فَ  أَعرَابِیاً أَتَى رسولَ اللَّه ص فَخَرَج إِلَیه فی رِداء ممشَّقٍ إِنَّ

الْفَتَى  کَأَنَّک فَتًى فَقَالَ ص نَعم یا أَعرَابِی أَنَا الْفَتَى ابنُ الْفَتَى أَخُو الْفَتَى فَقَالَ یا محمد ص أَما

 تعما سأَخُو الْفَتَى فَقَالَ ص أَ م نُ الْفَتَى واب ففَکَی مقُولُفَنَعلَّ یج زَّ وع نا فَتًى  - اللَّهعمقالُوا س

یمراهإِب قالُ لَهی مذْکُرُهی   دأُح موی اءمنَ السى میاً نَادنَادا أَخُو الْفَتَى فَإِنَّ مأَم و یمرَاهنُ إِبفَأَنَا اب

للَا فَتَى إِلَّا ع إِلَّا ذُو الْفَقَارِ و فیلَا س]أَنَا أَخُوه ی وأَخ یلفَع 4ی] 

(ص) با لباس قرمز رنگ به مالقات او رفت یامبر(ص) آمده و پیامبرنزد پ یمرد عرب یعنی

مرد عرب من  ي! فرمود بله ايجوان آمده ا یکمحمد مانند  يشخص عرب عرض کرد ا

 يمعنا یلپسر جوان و برادر جوان هستم عرض کرد جوان بودن شما درست است و یجوان

قالُوا  يا یدهقول خداوند را نشن یاامبر(ص) فرمود آیپ یست؟فرزند جوان و برادر جوان چ
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 یرا(ع) هستم و اما برادر جوان هستم ز یمسمعنا فَتًى یذْکُرُهم یقالُ لَه إِبراهیم من پسر ابراه

(ع) یمانند عل یوانج یچمانند ذوالفقار و ه یريشمش یچاز آسمان ندا داد ه یآسمان يمناد

 .و من هم برادر او هستم است(ع) برادر من یو عل یستن

 .که با گل سرخ رنگ شده باشد که همان لباس قرمز است یلباس یعنی» ممشق رداء»

هم معلوم  یتمثال الت بوده است که از آخر روا ياز جوان، جوان ها یاعراب منظور

 .شود یم

 :آمده است یگرد یتروا در

و قَالَ   رسولَ اللَّه ص کَانَت لَه ملْحفَۀٌ مورسۀٌ یلْبسها فی أَهله حتَّى یرْدع علَى جسده أَنَّ

]تیی الْبفَرَ فصعالْم سفَرٍ ع کُنَّا نَلْبعو ج5قَالَ أَب] 

اقر(ع) فرمود و امام ب پوشید یقرمز داشت که در خانه م ي(ص) پالتویامبرپ يبرا یعنی

 .پوشیم یلباس زرد در خانه م

» پالتو«که امروزه به آن  شود یم یدهلباس ها پوش ياست که رو یزيچ »ملحفه»

 .گویند یم

 .شود یغذا و لباس استفاده م ياست که برا یجور رنگ یک »عصفر»

 :آمده است یگرد یتروا در

 [6[ و الْمضَرَّجات  الْمعصفَرَات  نَلْبس إِنَّا

 .پوشیم یزرد و قرمز م ي(ع) لباس هایتما اهل ب یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [7أَبو جعفَرٍ ع یلْبس الْمعصفَرَ و الْمنَیرَ[  کَانَ

 .پوشید یامام باقر لباس زرد و براق م یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

خَلْتد[ دروارٍ مبِإِز تَّزِرم وه و إِلَی نِ الرِّضَا ع فَخَرَجسلَى أَبِی الْح8ع] 
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 .من آمد یشگل دار پ یراهنبر امام رضا(ع) داخل شدم و امام با پ یعنی

 .بدن است یینلباس پا يبه معنا »ازار»

حال که  ینلباس ها را با ا ینائمه (ع) ا یول کردند یلباس ها تعجب م ینا یدنبا د مردم

 .پوشیدند یمتعارف نبوده است، م

باشد.  یباانسان ز خواهد یرا دوست دارد و م یباییاست که خداوند ز ینکار ا ینا معناي

 .بپوشد، مومن است یباگل دار و زرد و ز يکه لباس ها یکس

رنگارنگ  يداخل خانه لباس ها يو برا یداز خانه رنگ سف یرونب ي(ع) براائمه

 .پوشیدند یم

 .شدن به خصوص در خانه و نزد همسران، مطلوب است یباز بنابراین

بپوشد  يلباس هند یمثال اگر کس یستمردم متعارف ن یناست که ب یشهرت، لباس لباس

 .متعارف نباشد ییاز رنگ ها مانند رنگ طال ی. ممکن است بعضیستمتعارف ن

 :آمده است یتروا در

خَلْتلَى أَ دعتیی بف وه فَرٍ ع وعبِی ج   وغَۀٌ قَدبصفَۀٌ ملْحم و طْبر یصقَم هلَیع و دنَجم

 ذَاولُ فی هأَثَّرَ الصبغُ علَى عاتقه فَجعلْت أَنْظُرُ إِلَى الْبیت و أَنْظُرُ إِلَى هیئَته فَقَالَ یا حکَم ما تَقُ

 و قُفَقُلْترَهالْم الشَّاب لُهفْعا ینَا فَإِنَّمنْدا عأَم و کلَیع اهأَنَا أَر أَنْ أَقُولَ و تیسا عا   می یفَقَالَ ل

کَمح  باتالطَّی و هبادعل ی أَخْرَجالَّت زِینَۀَ اللَّه رَّمنْ حقِ  منَ الرِّزم  ا أَخْرَجمذَا مه و  هادبعل اللَّه

 تیی الْبتیب رْسِ وبِالْع دهالْع أَنَا قَرِیب رْأَةِ والْم تیب وي تَرَى فَهالَّذ تیذَا الْبا هي فَأَمالَّذ

]رِف9تَع] 

مرطوب و  یراهنبا سقف بلند و بر او پ يا داخل بر امام باقر(ع) شدم او در خانه یعنی

به  یبه خانه و گاه یدوش امام(ع) بود و گاه يشده بود و اثر رنگ پالتو رورنگ  يپالتو

عرض  یست؟باره چ ین[به عنوان اعتراض] امام(ع) فرمود نظرت در اکردم یامام(ع) نگاه م

کار جوان الت است  ینمردم ا یانم یول بینم یلباس تو را م الیکهدرح یم؟کردم چه بگو
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مردم ظاهر کرده است را حرام کرده  يرا که خداوند برا ینتیز یامام(ع) به من فرمود چه کس

من  ي خانم است و من تازه ازدواج کردم و خانه يو برا یستمن ن يخانه برا یناست و ا

 .شناسی یهمان است که م

 يامروز یرتازه ساز است. به تعب یا یردارد و تازه تعم ياست که سقف بلند يخانه ا منجد

 .کاخ است

مردم متعارف  یانکه م یزيچ خواستند یداشتند و م ییريائمه(ع) رسالت تغ (ص) وپیامبر

 .یندازندرا جا ب یستن

که در ذهن ما است،  یزيچ یبشود ول یمعرف یباامت ز یک یامت اسالم یدبا یاکل دن در

 .است یو فرهنگ ییريرسالت تغ یک ینبرعکس است و ا

و اگر ما لباس  پوشند یلباس ها را م ي همه یا(ص) ناظر به زمان ما است که دنپیامبر

 .شود یما ارزش قائل نم يبرا یکس یم،کهنه بپوش يها

همه لباس قرمز بپوشند، لباس شهرت، رنگ  یمثال اگر زمان کند یزمان ها فرق م البته

 .شود یم یدسف

 .در قرآن مدح شده است یرااست ز یاسالم يدوم در تئور ي سبز در درجه رنگ

﴿ مهیعال یابسٍ ثندخُضْرٌ س رَق وتَب10[﴾ إِس] 

 . ] لباسهایى است از حریر نازك سبز رنگ، و از دیباى ضخیم بر اندام آنها [بهشتیان یعنی

 ي است. همه یرنگ خوب یرابهشت انتخاب کرده است، ز يخداوند رنگ سبز را برا چرا

 .کند یمش مبه سبزه نگاه کند، احساس آرا یسبز رنگ است و اگر کس یاهانگ

 .باشد ی(ع) هم میسیرنگ لباس حضرت ع سبز،

السماء رفَعه إِلَى جنَّۀٍ فیها سبعونَ غُرْفَۀً و إِنَّ اللَّه   إِلَى  الْمسیح  اللَّه عزَّ و جلَّ لَما رفَع إِنَّ

 [11[ کَساه ثَوبینِ أَحدهما أَخْضَرُ و الْآخَرُ وردي
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رفت که  ی(ع) را به آسمان برد، بهشت یحکه حضرت مس یهمانا خداوند، هنگام یعنی

 .ید) پوشانی(صورتیهفتاد غرفه داشت و خداوند او را دو لباس سبز و گل

 .(ع) ظاهرا در آسمان پنجم استیحمس حضرت

 .(ص) در بهشت هم سبز استیامبرپ لباس

 .است یدهلباس سبز پوش یزباقر(ع) ن امام

 یدنکه شخص با پوش یلباس یگريلباس شهرت و د یکیشده است،  یلباس نهدو  فقط

 .شود یگفته م» خُبالء«شده است که به آن لباس  یخودش کس يبرا کند یآن، فکر م

 :آمده است یتروا در

  علَی  ردي علی بنَ الْحسینِ ع خَرَج فی ثیابٍ حسانٍ فَرَجع مسرِعاً یقُولُ یا جارِیۀُ إِنَّ

فَقَد مشَیت فی ثیابِی هذه فَکَأَنِّی لَست علی بنَ الْحسینِ و کَانَ إِذَا مشَى کَأَنَّ الطَّیرَ علَى   ثیابِی

أْسرالَه همش ینُهمبِقُ یس12[ لَا ی] 

انه برگشت و فرمود به خ یعخارج شد و سر یبالباس ز یکهمانا امام سجاد(ع) با  یعنی

 .یستمن ینبن حس یعل یالباس گو یندر ا یرالباس مرا برگردان ز یهجار يا

 .و بعد از آن سبز است یدرنگ سف ینبهتر بنابراین

و  کند یو بدن را گرم م کند ینور را جذب م یاهشده است. لباس س ینه یاهس لباس

و لباس متکبران و متجبران  شود یو سبب تجبر و تکبر م دهد یدست م یمیاحساس نامال

 .و سبب ضعف چشمان است آورد یاست و هم و غم هم م

 :لباس فرعون بوده است یاه،س لباس

 [13[ فرْعون  تَلْبسوا السواد فَإِنَّه لباس لَا

 .لباس فرعون است یراز یدنپوش سیاه

 .(ع) استثناء شده است ینامام حس يدر عباء و در عزا سیاه

 :آمده است یتارو در
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 [14النَّار[  أَهلِ  لباس فَإِنَّها

 .لباس اهل جهنم است یاه،لباس س یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

و لَا   أَعدائی  اللَّه تَبارك و تَعالَى إِلَى نَبِی منَ الْأَنْبِیاء قُلْ لقَومک لَا یلْبسوا لباس أَوحى

] أَعدائی فَیکُونُوا أَعدائی کَما هم  یطْعموا مطَاعم أَعدائی و لَا یتَشَکَّلُوا بمشاکل [بِأَشْکَالِ

دیأَع15[ائ] 

فرمود به قوم خود بگو لباس دشمنان  یوح یامبراناز پ یامبريخداوند متعال به پ یعنی

 ... من را نپوشند

آن حرام بود چون لباس دشمنان بوده است، تا  یدنکت و شلوار آمد، پوش ینجف وقت در

 .یدندهمه پوش یواش، یواش ینکها

 :آمده است یگرد یتروا در

کْرَهی  ]اءسالْک ۀِ واممالْع و ی ثَلَاثَۀٍ الْخُفإِلَّا ف ادو16الس] 

 به جوراب)، عمامه، عباء یهشب یزيجوراب(چ یز،کراهت دارد مگر در سه چ یاهس یعنی

 .چادر هم جزو عباء محسوب شود یدشا بله،

 .یدپوش یاهو س یرهلباس ت شود یجنگ هم م در

 :آمده است یتروا در

 [17الْحسینُ بنُ علی ع و علَیه جبۀُ خَزٍّ دکْنَاء[ قُتلَ

به  یکنزد یا یاه(سیرهت یِبر او لباس پشم یکهشد در حال ید(ع) شه ینامام حس یعنی

 .) بودیاهیس

 .ندارد یعبا و عمامه اشکال یباشد ول یاهس یدتن هست نبا يکه رو لباسی

  

 بودن لباس تمییز
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نشود به  یفو کث ینخورد و خاک ینبلند نباشد تا زم یلیشده است که لباس خ سفارش

ها  ی. سنیدکوتاه کن ياست که لباس را قدر ین(ص) و ائمه(ع) ایامبرجهت دستور پ ینهم

 .نخورد ینباشد که به زم يبه قدر یدبا یول کنند یکوتاه م یلیلباس را خ

 :قرآن آمده است در

﴿و کیابر ث18[﴾فَطَه] 

 . لباست را پاك کن و

 .کوتاه کردن است یعنی» شَمر« يآمده است که به معنا» طهر« ي کلمه یرتفس در

 :آمده است یتروا در

 [19و ثیابک فَطَهر[ -طَهور للصلَاةِ قَالَ اللَّه تَعالَى  الثِّیابِ تَشْمیرُ

و لباست را پاك کن  فرماید ینماز است خداوند م يبرا یزگیکوتاه کردن لباس پاک یعنی

 .کوتاه کن یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [20فَقَالَ ما هذَا ثَوب طَاهرٌ[  الْأَرض  أَبو عبد اللَّه ع إِلَى رجلٍ قَد لَبِس قَمیصاً یصیب نَظَرَ

لباس  ینفرمود ا خورد یم ینبه زم یراهنشنگاه کرد که پ يامام صادق(ع) به مرد یعنی

 .یستپاك ن

  

 ینآست ي اندازه

 یفو زود کث یرددست را بگ يحرکت و کارها يبلند باشد و جلو یلیخ یدهم نبا آستین

 .شود

 :آمده است یتروا در

 [21الْأَصابِعِ قَطَعه[  أَطْرَاف  علَى  أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع إِذَا لَبِس الْقَمیص مد یده فَإِذَا طَلَع کَانَ

 یناگر آست کرد یدستش را دراز م پوشید یم یراهنکه پ ی(ع) هنگام یحضرت عل یعنی

 .برید یرا م ینآست رسید، یبه انگشتان م
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 .و کثافت نباشد یکند تا لباس ها در معرض آلودگ يارک یدانسان با بنابراین

  

 در مورد لباس سفارشات

 تَقَنُع کراهت

 .چشمها است یرصورت به غ یدتقنع مکروه است. تقنع پوش یانآقا براي

  

 لباس تاکردن

انسان و خود لباس  يکار نشود، برا ینتا شود، اگر ا یدبا شود یلباس ها در آورده م وقتی

 یادز شود، یم یزانآن لباس آو يکه رو ییها یجالباس شود یمعلوم م ینضرر دارد. بنابرا

 .یستخوب ن

 :آمده است یتروا در

 [22منْشُورةً لَبِسها الشَّیطَانُ بِاللَّیلِ[  ثیابکُم بِاللَّیلِ فَإِنَّها إِذَا کَانَت اطْووا

پخش شده  یا یزاناگر تا نشده باشند(شامل آو یراز یدرا در شب تا کن یتانلباس ها یعنی

 .پوشند یها آن را م یطان) باشند، شباشد یهم م ینزم يرو

 یبحث، بهداشت ین. اکنند یاست که لباس را آلوده م یروسو و یکروبم يبه معنا شیطان

 .تا نکردن لباس ضرر دارد شود، یاست. معلوم م

 :استآمده  یگرد یتروا در

ابِ طَیا[  الثِّیقَى لَهأَب وه ا وتُهاح23ر] 

 .شود یآن ها م يآن ها است و سبب ماندگار یتا کردن لباس ها راحت یعنی

  

 گفته شود» بسم اهللا« شود یلباس در آورده م وقتی

 :آمده است یتروا در
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سها الْجِنُّ فَإِنَّه إِنْ لَم یسم علَیها لَبِستْها الْجِنُّ حتَّى فَلْیسم لئَلَّا تَلْب  ثیابه  أَحدکُم  خَلَع إِذَا

 [24[ یصبِح

 یراتا جن آن را نپوشد ز یداز شما لباسش را درآورد بسم اهللا بگو یکیکه  یهنگام یعنی

 .پوشد یاگر بسم اهللا گفته نشود، جن لباس ها را تا صبح م

 .رساند یم یباگر بسم اهللا گفته نشود، جن به انسان آس شود یم معلوم

جن  ید،موقع درآوردن لباس بسم اهللا نگو یپر از جن است، اگر کس يامروز يها خانه

 .پوشند یها، لباس ها را م

نگفته  یراز شود یرا هم شامل م یزانلباس آو ینتا نشده است، بنابرا يبه معنا »منشوره»

 .باشدمنشوره  ینزم ياست که رو

  

 نشسته باشد یدشلوار با پوشیدن

 :آمده است یتروا در

 [25قُعود وقی وجع الْخَاصرَةِ[  منْ  السرَاوِیلَ  لَبِس منْ

 .است یمنکه شلوار را نشسته بپوشد از درد خاصره ا یکس یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

نْ اغْتَمینَ ع فَقَالَ منؤْمیرُ الْمنَ  أَمأوتیت  أَی  یتلَا  [أُت ارٍ وۀِ دتَبلَى عع تلَسأَنِّی ج لَما أَعفَم [

 [26[ شَقَقْت بینَ غَنَمٍ و لَا لَبِست سرَاوِیلی منْ قیامٍ و لَا مسحت یدي و وجهِی بِذَیلی

هم و غم به من  ینمبتال به هم و غم شد، فرمود از کجا ا يوز(ع) ر یحضرت عل یعنی

گوسفند حرکت نکردم و شلوارم  ي گله یاندر نشستم و م ي پاشنه يدانم رو یاست نم یدهرس

 .لباسم مسح نکردم يو دستان و صورتم را با انتها یدمنپوش یستادهرا ا

 .شود یبب هم و غم مآمده است، س یتکه در روا يهر کدام از موارد شود، یم معلوم

  

 شود یدهپوش یراهنپ اول
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 :آمده است یتروا در

 [27[ السرَاوِیل  قَبلَ  الْأَنْبِیاء ع الْقَمیص لبسۀُ

 .پوشیدند یرا قبل از شلوار م یراهنپ یاءانب یعنی

 .شود یحکمت آن ها آشکار م يدانشگاه است و بک روز یکنکات  یناز ا هرکدام

  

 تنگ باشد یدلباس نبا یقه

- و نَبات الشَّعرِ فی الْأَنْف أَمانٌ منَ الْجذَامِ ثُم قَالَ أَ ما سمعت قَولَ الشَّاعرِ  الْجرُبانِ سعۀُ

]28] 

قول شاعر  یااز جذام است سپس فرمود آ یمنیا ینیمو در ب ییدنو رو یقه يگشاد یعنی

 .بینی ینم ینو آست یقه يبدون گشاد را یراهنمو پ گوید یکه م يا یدهرا نشن

  

 یکم خون یماريب معرفی

  

 یاسرخ  ياست. تعداد گلبول ها [Anemia] «یمایسان« یکم خون یماريب یسیانگل نام

دوازده است و اگر کمتر از آن  ین. حداقل هموگلوبیابدکاهش  HG ینمقدار کل هموگلوب

باشد و اگر از چهار کمتر  یمچهار و ن یاچهار  یداست. گلبول قرمز هم با یباشد، کم خون

 .است یباشد، کم خون

 .شود یم یرتعب» قله الدم«به  یاز کم خون یاتروا در

روده  یزيخونر یازنانه  يها یزيخونر یا یرمانند بواس یزيخون ر ی،علت کم خون گاهی

 .است

است  یمیاییش يداروها یاو  یمیاییسموم ش یا یکروبیسموم م ی،علت کم خون گاهی

 .برد یم ینقرمز را از ب يگلبول ها یکروببا م یراز

 .شود یم یهم موجب کم خون یرقان میکروب
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 .است B12 و B یتامینخون به جهت کمبود و یداز کم شدن تول یناش یکم خون گاهی

 .دارند يزرد يکه انگل دارند صورت ها يبه خاطر انگل است. افراد یکم خون گاهی

 .است یدر خون) علت کم خون ي(ماده ایکفول یدکمبود اس گاهی

 .کمبود آهن است ی،علت کم خون گاهی

گلبول ها از مغز استخوان است. در مغز استخوان  ي یهعدم تخل یعلت کم خون گاهی

 .گیرند یرا هم م يخون بعد یدتول يو جلو شود یخارج نم یول شود یم یدگلبول تول

 .است یهکل یینارسا ی،علت کم خون گاهی

 .سرطان است ی،لت کم خونع گاهی

 .مغز و استخوان است یینارسا ی،علت کم خون گاهی

 عالئم

 یکینقاط تار یعنیچشم  يجلو یکسردرد، وزوز گوش، نقاط تار یجه،سرگ ضعف،

رفتار جنون  ی،سرخوش یجی،زرد شدن صورت، خسته شدن، گ کند، یچشم حرکت م يجلو

 ي تهوع، استفراغ که نشانه یی،اشتها یقلب، ب ییها است، نارسا يکه از عالئم صفراو یزآم

 یرقاننفخ،  یبوست،اسهال،  کند، یم یداغلبه پ راءخون کم شود، صف یراصفراء است ز ي غلبه

 .یفتب خف ی،جنس یلنقص م ی،طحال، قطع قاعدگ یصورت و چشم ها، بزرگ يزرد

 ییروا علل

مرد، استفاده از  يطال برا یدناست. پوش ینالطلوع ینب یدنخواب ی،از علل کم خون یکی

که با جوش  ییکه مواد نگهدارنده دارند و نان ها یینامناسب، به خصوص غذاها يغذاها

هم سبب کم  یاسالم یرغ یهستند. سبک زندگ یپخته شده اند که موجب کم خون یرینش

 .شود یمغز استخوان م یتاز برگ چغندر که موجب تقو ردنمانند استفاده نک شود یم یخون

 ماندر
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 يقرص خون امام رضا(ع) که همان مرکب شش است. دارو ی،درمان کم خون بهترین

جامع با آب تره، مصرف  يجامع امام رضا(ع) با آب برگ چغندر، دارو يخونساز، دارو

(ص) هم یامبرپ ياست. دارو یرخود برگ چغندر و تره و از همه مهمتر، پختن گوشت باش

 .باشد یخون هم م رطانو هر کدام درمان س کند یم یادخون را ز

. گویند یم یتاالسم یو گاه گویند یبه آن سرطان م یدارد، گاه ییاسم ها یخون کم

ماژور به  یاست و تاالسم یمعمول یکم خون ینهم ینورم یو ماژور، تاالسم ینورم یتاالسم

 .باال بودن مقدار آهن است يمعنا

 .شود یادکه خون زمصرف کند  يبه مقدار یدخون با قرص

 .شود یشدن خون م یادهم موجب ز یکباب گوشت

 .445، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [1]

 .148، ص3ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [2]

 .152ص یري،قرب االسناد، حم [3]

 .267صدوق، ص یخش ی،االمال [4]

 .448، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

 .447، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [6]

 .448، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .222، ص2صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [8]

 .446، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .21یهسوره انسان، آ [10]

 .33، ص5ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [11]

 .111ص ی،مکارم االخالق، طبرس [12]

 .105ص ی،ل، ابن شعبه حرانتحف العقو [13]
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 .403، ص3ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [14]

 .234ابن اشعث، ص یات،الجعفر [15]

 .213، ص2صدوق، ج یخاالحکام، ش یبتهذ [16]

 .452، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [17]

 .4یهسوره مدثر، آ [18]

 .113ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [19]

 .458، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [20]

 .457، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [21]

 .480، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [22]

 .478، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [23]

 .583، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [24]

 .479، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [25]

 .309، ص2ج ابوري،یشفتال ن ین،روضه الواعظ [26]

 .240ابن اشعث، ص یات،الجعفر [27]

 .479، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [28]
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 معرفـی  _) کفـش  –(عمامـه   ینتدر ز یادامه بحث سالمت 187

 95/10/26یزي؛ خونر یماريب

 
  

 عمامه و تحت الحنک پوشیدن

  

 یست. بحث سرما نپوشیدند یعمامه م یامردم دن یم،بلکه از قد یستن يتازه ا یزچ عمامه

بوده اند مانند هندوستان و  یرکه اهل مناطق گرمس کردند یاز عمامه استفاده م یچون کسان

 يمانند کشورها یادن یگرد ي. البته جاهایستبه نام سرما در آن جا ن یزيالعرب که چ یرهجز

 .عمامه داشته اند یزن یهو ترک یرانمانند ا ییکشورها تیو ح یقاییآفر

 ي مسئله یانبوده است گو یاءعمل دور از نظر انب یندارد و ا یعمامه حتما حکمت ذاشتنگ

به عمامه  یاءانب یاست ول رسیده یبه ذهن بشر نم یدشا یرااست ز یدهرس یاءعمامه از انب

 .یدندهم عمامه پوش یاسفارش کردند و مردم دن

طبع بشر  یم،و کار به عمامه ندار یمکن یانتر ب یعمسئله را به شکل وس ینا خواهیم یم البته

جاها از عمامه استفاه  یسر است. در بعض يرو یزيبه پوشاندن سر و گذاشتن چ یلما

است که  یدمق یهود. کنند یاز کاله استفاده م یهودها و  ییمانند اروپا یگرد يو جاها کنند یم

 .استفاده کند ینعرق چ دمانن یکاله

 .یستن یامر اتفاق کیدارد و  یشهپوشاندن سر، ر حتما

 ین. به همشوند ینم یمرمبتال به آلزا گذارند یکه عمامه م ينشان داده است، افراد تجربه

در  یول دهند یو عقل خود را از دست نم شوند ینم یو فراموش یمرجهت علماء مبتال به آلزا

و ضعف عقل و  یمراز آلزا یشگیريعمامه در پ شود یمعلوم م یناست. بنابرا یععلماء شا یرغ

 .ردذهن نقش دا
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نه؟ البته در  یاگرم شدن مغز خوب است  یا. آشود یعمامه سر و مغز گرم م یدنپوش با

 يو مرطوب قرار دادن مجار یدنشود. و خداوند نقس کش یدگرم نبا یلیمغز خ یمدار یاتروا

و مغز را  شود یبخار م ینیسرد شدن مغز قرار داده است. مواد مرطوب در ب يرا برا یتنفس

 .کند یسرد م

 [1[ بِحرِّه  یشیطَ الدماغُ لئَلَّا

 .تا دماغ از آتش خود نسوزد یعنی

حال  یندر ع یبه صالح نباشد ول یدداغ شدن مغز شا شود یمعلوم م یتروا ینا از

آمده و  یراخ یانقالب صنعت ینکهبوده است تا ا يپوشاندن سر در تمام جوامع بشر بینیم یم

 .درآورد يرا مکَال(بدون کاله و عمامه) کرد و به شکل کت و شلوار یاتمام مردم دن

 .کار حساب شده است یکهم  یننظر من ا به

دارد.  یناگهان ياز عروض سرما و گرما یريکاله، همان حکمت مو در جلوگ یدشا بله،

 .گیرد یرا م یناگهان يعروض سرما و گرما

 یول کند یبه خصوص در تابستان سر را گرم م ی،همه کلفت ینبه هرحال، عمامه با ا ولی

 .حد گرما مطلوب باشد یندر ا یدشا

 یمبوده است و در قد یقیناسنت  ینا یم؟به گذاشتن عمامه کن یقمردم را تشو یدما با آیا

 يعمامه ها مخصوص و يعمامه ها یی،روستا يطلبه ها هم عمامه داشته اند، عمامه ها یرغ

 .بوده است يمشهد

زمستان و تابستان وجود دارد؟  ینب یلیقرار باشد انسان از عمامه استفاده کند، تفص اگر

 یداريموقع خواب و ب یناز خانه و داخل خانه وجود دارد؟ عمامه ب یرونب ینب یلیتفص

 متفاوت است؟

السالم و  یهمو ائمه عل یامبرانمطرح است. منش پ »يز« یکعمامه به عنوان  یاتروا در

 .منش مالئکه گذاشتن عمامه است
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 :قرآن آمده است در

 الْمالئکَۀِ منَ آالف بِخَمسۀِ ربکُم یمددکُم هذا فَورِهم منْ یأْتُوکُم و تَتَّقُوا و تَصبِرُوا إِنْ  بلى﴿

 [2[﴾ مسومین

پیشه کنید، و دشمن به همین زودى به سراغ آرى، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا  یعنی

هایى با خود دارند، مدد  شما بیاید، خداوند شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان، که نشانه

 .خواهد داد

 .را به عمامه معنا کرده اند »ینمسوم« کلمه

 :آمده است یتروا در

ممع  ا ملَهدفَس هداً ع بِییلص ع ولُ اللَّهسر ابِععِ أَصبأَر رقَد هنْ خَلْفا مرَهقَص و هیدنِ یینْ ب

 [3ثُم قَالَ أَدبِرْ فَأَدبرَ ثُم قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبلَ ثُم قَالَ هکَذَا تیجانُ الْملَائکَۀِ[

روى اى بر سر على (ع) نهاد باین شکل که یکطرف آن را از جلو ب پیغمبر عمامه یعنی

سینه وى فروهشت. و طرف دیگرش را بقدر چهار انگشت از پشت سر فرو انداخت، و بعد 

 .او را از پشت سر و جلو ورانداز کرد و فرمود: تاج فرشتگان این گونه است

مسئله  ینا یاست. ول یطلبگ ياست که امروزه بعنوان ز يز یکعمامه گذاشتن  بنابراین

 .ها مطرح است ییمانند هندوستان و روستا یادر کل دن

 :آمده است یتروا در

مائمانُ الْعیجرَب  ت4[ الْع] 

 .عمامه ها تاج عرب هستند یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

مائمانُ الْعیجرَبِ  تم  الْعزَّهع اللَّه ضَعو مائموا الْعضَع5[ فَإِذَا و] 

که عمامه ها را کنار بگذارند خداوند عزت آن ها  یعرب است هنگام عمامه ها تاج یعنی

 .گیرند یرا م
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و خوار  یلکه عمامه را کنار بگذارند، ذل یهستند و هنگام یزعمامه دارند عز یوقت تا

ندارد و علت آن کنار گذاشتن عمامه است و آن را  یعزت یگرعرب د بینیم، ی. االن مشوند یم

 .شده اند يکت و شلوار یاکرده اند و  یلتبد اندازند یسر م يه روک يا یه، چپ»اگال«به 

 :آمده است یگرد یتروا در

 [6تَزْدادوا حلْما[ اعتَموا

 .یدتا صبور شو یدعمامه بپوش یعنی

گذار است.  یرانسان تاث یاتهم در اخالق يسبب حلم و وقار است. مسائل ماد عمامه

که عمامه  یافراد است. مثال کس یتر از باق یندر برخوردها سنگ گذارد یکه عمامه م یانسان

 يکه کت و شلوار یشخص یبدود ول یابانکه در خ دهد یعمامه به او اجازه نم گذارد، یم

 .یستن یمهم یزو چ کند ینم یداپ کالیاو اش يبرا یدناست، دو

  

 الحنک تحت

 .شود یم یمربوط به سالمت یشترتحتک الحنک ب روایات

 :آمده است یتروا در

یرِید سفَراً لَم یصبه فی سفَرِه سرَقٌ و لَا حرَقٌ و لَا   حنَکه  خَرَج منْ منْزِله معتَماً تَحت منْ

]کْرُوه7م] 

او تحت الحنک دارد، در  ي و عمامه شود یسفر از منزل خارج م يکه برا یکس یعنی

 .شود ینم يو بد يو آتش سوز يسفرش مبتال به دزد

 .هم بشود یماريشامل ب» مکروه« شاید

 .است» تحت الحنک« ین(ص) فرموده است که فرق ما با مشرکیامبرپ یگرد یتروا در

 یبا تحت الحنک دارند ول ي عمامه یعنیفرشتگان است.  يز» تحت الحنک«شد  عرض

گفته  »یهطابق«ه به آن بدون تحت الحنک است ک یسابل ي آمده است عمامه یتدر روا

 .شود یم
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شخص مثل ما  ینا گویند یاو تحت الحنک دارد، م ي که عمامه یشخص یدنبا د فرشتگان

 .رسانند یو نفع م کنند یاست و به آن کمک م

 .یایدچانه ب یرتا ز یدطرف عمامه با یکچانه است،  يبه معنا »حنک»

 :آمده است یتروا در

 [8[ یتَحنَّک فَأَصابه داء لَا دواء لَه فَلَا یلُومنَّ إِلَّا نَفْسه  و لَم  تَعمم منْ

 یالعالج شد کس یماريکه عمامه بگذارد و تحت الحنک نگذارد و مبتال به ب یکس یعنی

 .جز خود را مالمت نکند

 .عالج بشودال یماريسبب ب تواند یبدون تحت الحنک م ي عمامه بنابراین

و  یوپاتیو م یسروفیالعالج مانند سرطان و ام اس و د یماريب یلیامروز خ شاید

 .از اسباب آن ترك تحت الحنک باشد یکی یدشده است و شا یادز ینوروپات

 یول شود یمبتال نم یماريبه ب یدسر نگذارد شا يعمامه رو یاستفاده بشود اگر کس شاید

 .الحنک انداخته شودتحت  یداگر عمامه گذاشته شد با

 ینقند که ب یمارياز علل ب یکی ید. شایمدر انداختن تحت الحنک دار يمتعدد روایات

 .شده است، ترك کردن تحت الحنک است یعهم شا یونروحان

 .معلول ترك کردن تحت الحنک باشد یو روان یروح يها یماريب یشترب شاید

 .دارد یشتريب یدنماز تاک يبرا یاست ول یشگیتحت الحنک هم انداختن

تحت  یاست ول »ياخبار« شود یگفته م یندازدتحت الحنک ب یامروزه اگر کس متاسفانه

 .(ص) است و لباس و پوشش مالئکه استیامبرالحنک سنت پ

 .خطر کنند و جلو بروند يعده ا یکبشود و  یاءسنت تحت الحنک اح باید

از گلودرد را هم جزء آن  یريجلوگ وانت یدارد، بله م یاديتحت الحنک فوائد ز یقینا

 .فوائد به حساب آورد
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تعدد «از باب  یدارد ول يفوائد ینکها یاعمامه بدون تحت الحنک مضر است  آیا

دارد مانند خواندن نماز در خانه و مسجد  یشتريبا تحت الحنک فوائد ب یعنیاست » مطلوب

 .که هرکدام ثواب خاص به خود را دارد

  

 کاله

هم استفاده » قُلنسوه«همان  یاو از کاله  کرد ی(ص) فقط از عمامه استفاده نمپیامبر

 .کرد یم

 :آمده است یتروا در

رسولُ اللَّه ص یلْبس قَلَنْسوةً بیضَاء مضَرَّبۀً و کَانَ یلْبس فی الْحرْبِ قَلَنْسوةً لَها  کَانَ

 [9أُذُنَانِ[

دو گوش  يو در جنگ هم کاله دارا پوشید یتا خورده م ید(ص) کاله سفیامبرپ یعنی

 .پوشید یم

دارد و خانم ها  ینکه چ یدارد مانند دامن یهال یهال یعنیتا خورده،  یعنی »مضربه»

 .پوشند یم

 .آمد یگوش م يداشت که رو یقسمت یعنی »اذنان»

  

 کفش

  

لباس ها وارد نشده  یرکه در مورد سا يشده است به گونه ا یاديز یداتکفش تاک روي

دارد و حضرت  یخکفش تار ي دارد. مسئله یشگیريو پ یدر سالمت یاست و کفش نقش مهم

 یهماپسر حضرت آدم (عل »یثش«امر کرد. از زمان حضرت  یدن(ع) به کفش پوش یمابراه

دارند  یزهاییچ یاءاست. انب »یثنعل ش« یاءانب مواریثاز  یکی یراسالم) کفش بوده است ز



1732 

 

سالم  یهماعل یوسف یراهنو پ یاست مانند انگشتر موس یدهگذشته به آن ها رس یاءانبکه از 

 .(ع) استیثحضرت ش ییدمپا یعنی »یثنعل ش«از آن ها  یکیکه 

 .دارد یخبوده است و تار یمکفش از قد بنابراین

اواخر متروك بوده است. ما  ینکفش تا ا یدن(ع) سنت پوش یثبعد از حضرت ش هرچند

و به صورت پابرهنه راه  پوشیدند یاعراب دهات عراق به ندرت کفش م یم،بود نجف یوقت

 .شود یم یم. پا به مرور زمان مانند کفش، زخرفتند یم

 :آمده است یتروا در

 [10و لْیخَفِّف الرِّداء[ - فَلْیباکرِ الْغَداء و لْیحتَذ الْحذَاء - أَراد الْبقَاء و لَا بقَاء  منْ

غذا را صبح زود بخورد و  یست،ن یزنده بماند و البته جاودانگ خواهد یکه م یکس یعنی

 .کفش خوب بپوشد و پوشش سبک بپوشد

 .طول عمر است ت،یروا یندر ا» بقاء« يمعنا حداقل

که معلوم  یمدار یگريد یاتو روا کنند یم یرکفش خوب را به زن خوب تفس یبعض البته

 .همان کفش مراد است شود یم

 :آمده است یگرد یتروا در

 [11اتَّخَذَ نَعلًا فَلْیستَجِدها[ منِ

 .کفش خوب انتخاب کند پوشد، یکه کفش م یکس یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12الْحذَاء وِقَایۀٌ للْبدنِ و عونٌ علَى الصلَاةِ و الطَّهور[ ستجادةُا

نماز و طهارت بدن  ياست و کمک برا یماريکفش خوب محافظ بدن از ب یدنپوش یعنی

 .است

 .بلکه مراد همان کفش است یستن» زن خوب«بحث از  بنابراین

 :آمده است یگرد یتروا در
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الْحذْو فَإِنَّه مکْبِتَۀٌ للْعدو، و زِیادةٌ فی ضَوء الْبصرِ، و خَفِّفُوا الدینَ، فَإِنَّ فی خفَّۀِ  جودوا

 بذْهی فَإِنَّه اكوبِالس کُملَیع و ،نَاءظْهِرُ الْغی نُوا فَإِنَّههتَد رِ، ومةُ الْعادنِ زِییۀَالدسوسو  رِ، ودالص

 [13[ أَدمنُوا الْخُف فَإِنَّه أَمانٌ منَ السل

....  کند یم یادرا ز یدهو نور د کند یدشمن را سرکوب م یراز یدکفش خوب بپوش یعنی

 .از سل است یمنیا یراز یدجوراب بپوش یددائم پوش

. شود یدشمن مشدن  یرهچ ي یلهاست که اگر کفش خوب نباشد، وس ینا يبه معنا مکیده

 .کرد یدحضرت قاسم(ع) خم شد تا کفش خود را اصالح کند، دشمن او را شه

 .است یطانش یبباشد و در معرض آس »یطانش«مراد از دشمن  شاید

پانصد سال طول بکشد تا  یدکفش و نور چشم را درك کند. شا ینارتباط ب تواند ینم علم

 .ارتباط معلوم شود ینا

 .شود یاز چرم درشت م یجوراب است ول یهشب »خُف»

 .باشد یدشد يالغر يبه معنا تواند یمعروف باشد و هم م یماريهمان ب تواند یم »سل»

 .شود یم یکفش مربوط به سالمت ي مسئله بنابراین

صحبت درمورد خوب انتخاب کردن کفش  یاست ول یداشتن کفش مسلم و قطع گویا

 .کفش خوب است یدناست و پوش

گشاد ضرر  یلیدقت شود که خوب ساخته شود. کفش تنگ و خ یدساختن کفش با در

 .باشد یعیطب یدباشد. چرم کفش با یمنرم و مال یددارد. کفش با

  

 یزيخونر یماريب معرفی

  

تکه از  یکمثال  شود یم یپوست یرز یاخون دماغ  یاروده  یزيمثال مبتال به خونر شخصی

در مغز است که  یزيخونر یاپوست پخش شده است  یرخون ز یعنی شود یم یلیپوست ن

 .است یگرد ياعضا یامثانه  یا یهدر کل یزيخون ر یا شود یم يموجب سکته مغز
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و عدم تعادل  یهاست. رگ ها بر اثر نوع تغذ یعروق یبمعا یزيخونر ياز علت ها یکی

 یگريت و دمشکالت پالکت خون اس یزي،از عوامل خونر یگرد یکی. شود یم یوبمع یعطبا

 یعروق یبمربوط به معا خوانیم یخون است و آنچه امروز م ياختالل در انعقاد پالسما

 .است

شروع  یزيو خونر بیند یم یبرگ آس یزيشئ ت یابر اثر ضربه  شود یم یدهد گاهی

اگر خون قطع نشود،  یول شود یمحسوب نم یزيباشد، خونر يکه اگر به حد عاد شود یم

 .است یزيخونر

باعث تنگ شدن رگ و  ی. انقباض عروقافتد یرگ دو کار اتفاق م یتدارك پارگ در

 ياز پالکت ها است. کار بعد يکه بر اثر ترشح مواد شود یاز خروج خون م یريجلوگ

از  یريجلوگ يبرا ییها یوارهکه همان پالکت است، درست کردن رشته ها و د» اقراص«

 .خروج خون است

 یلو تبد کنند یبه هم م یدنشود، پالکت ها شروع به چسبن یانسان رخم یمدت یک اگر

 .شود یحرکت خون گرفته م يو جلو شود یبه غلظت خون م

 .دهند یانجام م یحجامت کند، پالکت ها به خوب یاشود و  یانسان زخم اگر

عروقِ کوچک، متَّسع و  ي است و جداره یکه ارث[Telangiectasia] يتالنژکتاز بیماري

و  یگوارش یزيو خونر یپوست یرز یزيو خونر ترکد یو خود به خود م دشو ینازك م

 .آید یبه وجود م ینیب یزيخونر

 .جوانان است يپورپورا [اختالل انعقاد خون]که برا بیماري

ها است.  یتامیناز کمبود و یاسقوربوت است و ناش یکه در عرب [Scurvy]اسکورپوت

ها، خود به خود  یرگمو یو به علت شکنندگ شود یم یاز بدن اسفنج یقسمت یک یالثه ها 

 .کند یم یزيخونر
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ها طحال است.  یزياز طحال است و منشا خونر یعنیها سوداء است  یماريب ینا علت

رگ سفت و شکننده  ي یوارهو د کند یرسوبات رگ رسوب م يسوداء رو ی،در طب اسالم

 .شود یم

را  یزيخونر يمام رضا(ع) که جلومانند قرص خون ا یگرد يسوداء و داروها درمان

 .گیرد یم

 .514، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [1]

 .125یهسوره آل عمران، آ [2]

 .461، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

 .461، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [4]

 .119ص ی،مکارم االخالق، طبرس [5]

 .119ص ی،مکارم االخالق، طبرس [6]

 .461، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .460، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

 .462، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .69الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [10]

 .70ص یري،قرب االسناد، حم [11]

 .462، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [12]

 .667ص ی،طوس یخش ی،االمال [13]
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 شـکل  –(ادامه بحـث کفـش    ینتدر ز یسالمتادامه بحث  188

یزي؛ خـونر  یمـاري ب معرفـی  ادامـه  –) کفـش  رنـگ  – کفش

95/10/27  

  یدرست کردن کفش اسالم روش

   

که  یکفش ینباشد. البته ا یاسالم یرو غ یاسالم تواند یکفش م شود یاستفاده م یاتروا از

گرفته  یادمسائل را  یناز اسالم ا یااست. دن یوجود دارد، همان کفش اسالم یاامروزه در دن

  .است

کفش  یبدون پاشنه بوده است ول یهود يپاشنه داشته باشد. کفش ها یدحتما با کفش

  .شود یشکل درست م ینبه ا یادن ینپاشنه داشته باشد که امروزه در ا یدمسلمانان، حتما با

گفته » کعب«به پاشنه  یپاشنه است. در عرب يکه عقب به معنا »ینالنعل یبتعق لزوم»

  .شود یم

  :آمده است یتروا در

  [1[ النَّعلَین  لَأَمقُت الرَّجلَ لَا أَراه معقَّب إِنِّی

  .آید یاست، بدم م یدهکه کفش بدون پاشنه پوش ياز مرد یعنی

ناظر به  یتروا ینا یشترظهور در کراهت، بلکه باالتر از آن دارد. البته ب یتروا این

  .به خودش رحم نکرده است یشخص یناست و چن یسالمت

  .شود یهم گفته م» ملس«کفش کف صاف،  به

. به نظرم حداقل ضرر آمد یکه پاشنه ندارد، حتما ضرر دارد و اال امام(ع) بدشان نم کفشی

  .کفش بدون پاشنه، کمر درد است

  .انسان پاشنه قرار داده است يپا يبرا خداوند
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  .است یصدق باشد کاف ي دازهپاشنه به ان ي اندازه اگر

  .داشته باشد یدگیخَسر و خم یدبا کفش

  .داشته باشد یدگیخم یدچپ، با يراست و طرف راست پا يچپ در کفش پا طرف

 یدبا یکفش اسالم یهم پاشنه ندارد و هم راست است ول یحیانو مس یهود کفش

  .داشته باشد یدگیخم

  .نام دارد» ممسوحه«ندارد،  یدگیکه خم ییها کفش

  :آمده است یتروا در

لٌ کُنْتنَع لَیع ع و اللَّه دبأَبِی ع نْدالٌ فَأَخَذَ   عنْهم رَففَانْص ودهالْی ذَاءذَا حۀٌ فَقَالَ هوحسمم

  [2سکِّیناً فَخَصرَها بِها[

 یهودکفش  ینداشتم فرمود ا یدگیمنزد امام صادق(ع) بودم و کفش صاف و بدون خ یعنی

  .به کفش داد و به آن پهلو داد و خم کرد یدگیاست پس رفت و چاقو گرفت و بر

داشته باشد. پا همانطور  یدگیخم یددارد، کفش هم با یدگیانسان خم يکه پلو همانطور

  .داشته باشد یدگیپاشنه و خم یددارد، کفش هم با یدگیکه پاشنه و خم

  :آمده است یگرد یتروا در

  [3[ فَإِنَّها حذَاء فرْعونَ و هو أَولُ منِ اتَّخَذَ الْملْس  تَحتَذُوا الْملْس لَا

  .یدبود که ملس پوش یکس ینکفش فرعون است و او اول یراکفش ملس نپوش ز یعنی

به . در نجف شود یبه کار برده م ینهمان نعل یا يکفش آخوند يبرا» ملس« یرتعب امروزه

  .گویند یم» مدس« یا» ملس« ین،نعل

  .و پاشنه، ملس است یدگیصاف و بدون خم کفش

  .قبال داشته باشد یدبا کفش

. شود یو باعث نگه داشتن پا درون کفش م گیرد یپا را م ياست که رو یزيچ »قبال»

  .قبال است یردپا را بگ يهرچه رو یاست ول يالبته اصل قبال، دو بند به حالت ضبدر
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  .قبال، شامل بند پشت پا هم بشود شاید

  :آمده است یتروا در

االنِ وبا قا لَههطسنْ ورَةً مخَصۀً مقَّبعم ص  کَانَت النَّبِی ذْوذَا حفَقَالَ ه وسءا رلَه 4[ و]  

وجود داشت و دو بند داشت  یدگی(ص) پاشنه داشت و در وسط آن خمیامبرکفش پ یعنی

  .پوشانید یا مو انگشتان ر

  .کفش را داد تا مانند آن کفش بدوزد ین(ع) به اسحاق که کفشدوز بود اامام

  .پاشنه است يبه معنا یدر زبان عرب »عقب»

 یمکفش دو تکه نباشد تا مجبور باش ي. مثال بند رویستکفش خوب ن يزدن بند رو گره

  .یمکوچک کردن آن بند را گره بزن يتکه باشد و برا یکبلکه بند  یم،آن را گره بزن

  :آمده است یتروا در

لٍ أَنَّهنَظَرَ إِلَى نَع  ]دققَالَ لَا تَع ا ثُملَّهع فَح اللَّه دبو عا أَبلَهةٌ فَتَنَاوقُودعا مرَاکُه5ش]  

ره نگاه کرد که دو بند آن گره خورده بود خود امام (ع) گ یامام صادق(ع) به نعل یعنی

  .کرد یم یو از گره زدن نه کرد یکفش را باز م

  :آمده است یگرد یتروا در

  [6[ نَعلَیه  ذَوائب  أَبِی یطیلُ کَانَ

  .کرد یامام باقر(ع) اطراف کفش را بلند م یعنی

 ینبلند باشد که به زم يبه قدر ید. باپوشاند یپا را م ياست که رو یقسمت »ذوائب»

  .برسد

  .را هم شامل شود یطونیق یداست و شا يندب يکفش ها مراد

   

  کفش رنگ
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 ینکه علم به آن برسد بنابرا یستن یزيچ ینانسان دارد. ا یکفش ارتباط با سالمت رنگ

  .صادر شده باشد یاءانب یاحتما از ائمه  یدبا

   

  کفش يبرا یاز رنگ مشک نهی

آن،  یاساس ياز علت ها یکیشده است به خصوص در اروپا که  یرفراگ یافسردگ االن

 یمردم رنگ مشک یاندر م ید،شد یچرا با وجود نه دانم یکفش است. نم يبرا یرنگ مشک

  .کفش متداول شده است يبرا

  :آمده است یتروا در

أَنَّه هلَیع و ابِهحضِ أَصعلٌ  نَظَرَ إِلَى بنَع  اءدولِ السلنَّعل و ا لَکفَقَالَ م اءدوا  سأَنَّه تملا عأَ م

  [7فیها[ خْتَالَتُضرُّ بِالْبصرِ و تُرْخی الذَّکَرَ و هی بِأَغْلَى الثَّمنِ منْ غَیرِها و ما لَبِسها أَحد إِلَّا ا

داشتند نگاه کرد فرمود تورا با کفش  یاهکه کفش س یامام صادق(ع) به بعض اصحاب یعنی

و سبب  کند یمضر است و آلت را سست م ینايب يکه برا یندانست یاسوداء چه کار است آ

تکبر  ینکهمگر ا پوشد ینم یکس کفش مشک یچگران است و ه یلیهم و غم است و خ

  .کند یم

  .لباس متکبران است یو کفش مشک یآمده است که لباس مشک یتروا در

  .یستزنان ن يبرا یاز مشک ینه شود یاست که معلوم م يا ینهخواند، قر خواهیم

  یست؟چ» نعل« معناي

شامل کفش  يو از نظر بحث لغو شود یاستعمال م ییدمپا يدر عرب برا» نعل« کلمه

 یاکفش است  يکه به معنا کند یمعنا م» حذاء«را به » نعل« یراز شود یم يامروز يها

  .شود یحداقل شامل کفش هم م

  .با جوراب و خف متفاوت است نعل

  :آمده است یتروا در
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ا[ ایتَهتَذَیلُ احالنَّع هذا هیرُ مد8س]  

 یرسد يداشتم حضرت فرمود ا یدکفش سف یکهنزد امام صادق(ع) داخل شدم درحال یعنی

  يا یدهاست که پوش یچه کفش ینا

  .هستند یکینعل و حذاء  ینشده است بنابرا یرتعب »یتاحتذ«نعل به  از

   

  یست؟چ یاز رنگ مشک مراد

است که از  یمراد کفش یااست  یکفش رنگ شده با رنگ مشک ی،مراد از کفش مشک آیا

 یو مشک يو قهوه ا یدمانند سف یمتفاوت يشده است؟ چرم به رنگ ها یهرنگ ته یاهچرم س

رنگ،  یاهچرم گوسفند س یارنگ است  یاهاست، س یکه سگ آب» خز«وجود دارد. چرم 

  .است یاهس یا يخاکستر

 یچرم مشک ی،وجود دارد که مراد از مشک يا ینهقر یمل هردو شود ولکه شا یستن بعید

گران تر است. چرم سگ  یعنی» باغل االثمان یوه«فرموده است  یتدر روا یرارنگ است ز

هم در آن زمان گران  یگران هم است. احتمال هم دارد رنگ مشک ینبنابرا آید ینم یرگ یآب

  .بوده است

به  یازو ن شوند یدهند دچار ضعف چشم نم ییرتغ یمردم رنگ کفش را از مشک اگر

  .شود یکمتر م ینکع

آمده است  یتدر روا یرااست. خوب است تجربه شود ز يآلت مشکل حاد امروز سستی

  .کند یآلت را سفت م یگرد يکه رنگ ها

توسط پدران  یدنپوش یمعلول کفش مشک یندارند و ا یمشکالت ینبچه ها هم چن امروزه

  .است

  .ز هم به هم و غم مبتال استامرو بشر
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  کفش يبرا یاز رنگ مشک ینه حکمت

است که  ینور توسط رنگ مشک يها یفجذب کل ط ی،اثرات منف ینحکمت ا شاید

مشکالت باشد. امروزه  ینکه گرم شدن پا سبب ا یستن ید. بعشود یسبب گرم شدن پا م

  .شود یسبب ضعف چشم م یرانشود ز یدهموقع خواب جوراب پوش گویند یم

  .آورد یمشکالت را به وجود م ینخود گرم شدن پا ا بنابراین

 یو کم شود یگرم م یازاست و پا به مقدار ن یانخود به خود به سمت پا درجر خون،

خود  ینبنابرا داد یاست، اگر سرما خوب نبود، خداوند زمستان را قرار نم یدسرما هم مف

  .است یدهم در فصل خودش مف يسرد

پا  یو موجب گرم شود یضرر دارد، چون خون در پا جمع م یا کفش مشکرفتن ب راه

نباشد  ینشسته است گرم کردن پا مشکل یا یدهکه دراز کش یشخص يبرا یدشا یول شود یم

  .ندارد یمشکل »یکُرس« ینبنابرا

است  یزيچ شود یمطرح م یگرد يو رنگ ها یکه در مورد تفاوت کفش مشک حکمتی

که نگاه  یموجود داشته باشد. بله، دار یگريحکمت د یدشا ینبنابرا کند یکه عقل ما درك م

  .آورد یهم و غم م یاهکردن به کشف س

  .، در سفر استثناء شده است»خف« يبرا یکراهت رنگ مشک بله،

   

  مردان است؟ يفقط برا یکراهت مشک آیا

 یترخ« یتدر روا یرامردان است ز يبرا یکفش مشک يوجود دارد که ضررها يا قرینه

دارد » تضعف البصر«چون  یگراز طرف د ی. ولیستزن صادق ن يبرا یندارد و ا» الذکر

او صادق  يجمله برا ینا یگرشخص کور اگر مرد هم باشد د یراز شود یاختصاص برداشته م

داشته باشد و ذکر  یناییکه ب یکس يبرا کند یم یفرا ضع یناییب یکفش مشک ین،. بنابرایستن

  .که ذکر داشته باشد یکس يبرا کند یرا سست م
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  کفش يسفارش شده برا يها رنگ

  یدسف رنگ

  :آمده است یتروا در

خَلْتلَى  دا عتَهتَذَیلُ احالنَّع هذا هیرُ مدا سفَقَالَ ی ضَاءیلٌ بنَع لَیع ع و اللَّه دبلَى أَبِی عع

علْمٍ قُلْت لَا و اللَّه جعلْت فداك فَقَالَ منْ دخَلَ السوقَ قَاصداً لنَعلٍ بیضَاء لَم یبلها حتَّى 

مالًا منْ حیثُ لَا یحتَسب قَالَ أَبو نُعیمٍ أَخْبرَنی سدیرٌ أَنَّه لَم یبلِ تلْک النَّعلَ حتَّى  تَسبیکْ

بتَسحثُ ال یینْ حینَارٍ مائَۀَ دم ب9[ اکْتَس]  

چه  ینا یرسد يداشتم فرمود ا یدکفش سف یکهنزد امام صادق(ع) داخل شدم درحال یعنی

 یتکه وارد بازار شود به ن یشوم فرمود کس یتعرض کردم نه فدا دانی؟ یم یااست آ یکفش

که  یاز راه آورد یمال معتدبه بدست م ینکهمگر ا شود یکفشش کهنه نم ید،کفش سف یدنخر

  .است کرده یگمان نم

  .است يباعث رزق و روز یدکفش سف بنابراین

  :آمده است یگرد یتروا در

لَم یعدم مالًا و ولَداً و منْ وقَعت لَه سوداء   الْبیاضِ  النَّعلِ فَوقَعت لَه صفْرَاء إِلَىأَراد لُبس  منْ

  [10لَم یعدم غَماً و هماً[

باشد مال و  یدبه سف یلزرد متما یاو کفش يکه بخواهد کفش بپوشد و برا یکس یعنی

  .رود ینم ینکه کفشش باشد هم و غم او از ب یو کس رود ینم یناوالد او از ب

هم  یدرنگ سف یتخاص ینآمده است بنابرا یدبه سف یلرنگ زرد متما یتروا ینا در

  .باشد تواند یم

درمان  ید،به سف یلو کفش زرد متما یدکفش سف یدنکه پوش شود یاستفاده م یتروا ینا از

  .ماند یرزند نمآمده است که بدون ف یتروا یندر ا یرااست. ز یینازا
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  زرد کفش

  .رنگ زرد است يرو یشترب تاکید

   

  یزيخونر یماريب یمعرف ي ادامه

   

  یپالکت معایب

و  شود یرگ، شکننده م ي یوارهرگ است. د ي یوارهبخاطر مشکالت د یگاه خونریزي

بخاطر  یو گاه شود یم یپوست یرو روده و ز ینیدر دستگاه گوارش و ب یزيسبب خونر

  .است یمشکالت پالکت

. کار پالکت بستن راه خروج خون شود یگفته م» قرص، اقراص«به پالکت،  یعرب در

 ي یوارهد يرو يبا ترشح مواد یا پوشانند یرا م یو پارگ چسبند یاست. پالکت ها به هم م

  .کنند یرگ، محل خروج خون را تنگ م

  .انجام ندهند یار خود را به خوبو ک یایدبه وجود ب یاست در پالکت ها مشکل ممکن

به پالکت  یتفعال ي رگ جمع شود، اجازه ي یوارهد يلخته و رسوبات خون رو وقتی

  .شود یرگ م یخون باعث شکنندگ يو لخته ها یرسوبات خون ینو ا دهد ینم

 ینوع مشکل پالکت یککه  [Thrombocytopenia] «یتوپنیپورپورا ترومبوس« بیماري

به خصوص در  شود یو کبود شدن خود به خود شدن پوست م یزياست و باعث خونر

خارج شدن پالکت از بدن به صورت  یاپالکت  یدمشکل کمبود تول ینمخاطها است. علت ا

  .تاختالل در طحال اس یززنده است که علت آن ن

  .است یماريب ینعلت ا یزن یماییش يسموم و داروها برخی
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نوع مشکالت است که انعقاد خون وجود مختل  یناز ا یگرد یکی ي،عدم انعقاد هموفیلی

هستند و به  یماريب ینو خانم ها ناقل ا آید یدر افراد مذکر به وجود م یشترو ب شود یم

  دهند یفرزند انتقال م

است و در خون کم  یلیهموف یماريوجود دارد که ضد ب »ینگلبول«به نام  يماده ا یک

  .شود یم

  درمان

 ي پالکت است و از همه ي کننده یتقرص خون است که تقو يودار یلی،هموف درمان

 یدمثقال با یکو در زمستان دو مثقال و در تابستان  کند یم یريرا جلوگ یزيانواع خونر

 يسودابر و دارو يخون، دارو ي و لخته یبرطرف کردن رسوبات سودائ يمصرف شود. و برا

  .تا پالکت ها کار خود را انجام بدهند برد یم ینخون است که لخته ها را از ب ي لخته

  .463، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [1]

  .463، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [2]

  .463، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

  .463، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [4]

  .464، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

  .464، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [6]

  .465، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

  .465، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

  .465، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

  .466، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [10]
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 – خُـف  –( ادامه بحث کفش  ینتدر ز یادامه بحث سالمت 189

ــتر ــی –) انگش ــاريب معرف ــم« یم ــون  »یلوس ــرطان خ ؛ ((س

95/10/28  

  

   

  کفش يزرد برا رنگ

و  یو خوش یکفش، زرد است. کفش زرد، کفش زرد، کفش سالمت يرنگ برا بهترین

و برطرف کردن هم و غم  يکردن روز یادمانند ز ياست. کفش زرد فوائد متعدد یخوشحال

  .دارد یجنس یروين یتو تقو یناییب یتو تقو

  :آمده است یتروا در

ا ثَلَاثَ فَقُلْتیهفَإِنَّ ف فْرَاءبِالص کلَیالِ قَالَ عنَ النِّعم سا أَلْبالٍ  فَمصخ   تَشُد رَ وصلُو الْبتَج

   الذَّکَرَ و تَدرأُ الْهم و هی مع ذَلک منْ لباسِ النَّبِیین

سه خصلت در  یراد بر تو باد کفش زرد زبپوشم فرمو یعرض کردم پس چه کفش یعنی

و با  کند یو هم و غم را برطرف م کند یم یتو آلت مرد را تقو دهد یرا جال م یناییآن است ب

  .است یاءهمه از لباس انب ینا

  :فرماید یم یگرد یتروا در

  لَبِس نَعلًا صفْرَاء کَانَ فی سرُورٍ حتَّى یبلیها منْ

  .کفش ها کهنه شود ینکهاست تا ا یکه کفش زرد بپوشد در شادمان یکس یعنی

  :آمده است یگرد یتروا در

صفْراء  - لَبِس نَعلًا صفْرَاء لَم یزَلْ ینْظُرُ فی سرُورٍ ما دامت علَیه لأَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ منْ

   فاقع لَونُها تَسرُّ النَّاظرِین
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که بر آن  یمادام کند ینگاه م یدر سرور و خوش یشهکه کفش زرد بپوشد هم یکس نییع

زرد پررنگ ناظر را خوشحال  یاو  یديبه سف یلزرد متما فرماید یخداوند م یراکفش است ز

  .کند یم

رنگ زرد  یندرمورد گاو آمده است. بنابرا یهآ یدر خصوص کفش است ول یتروا این

  .شامل رنگ لباس هم باشد ید. شاآورد یم یاگر پر رنگ باشد حالت خوش

چشم  ياست. مثال چشم فاقع به معنا یبه سرخ یلزرد متما يبه معنا یگاه» فاقع« کلمه

  .پوشند یم یکفش نارنج یجهت برخ ینسرخ است. به هم

  یبلها حتى یستفید علما أو ماال  لبس نعال صفراء لم من

مال به دست  یاعلم  ینکهمگر ا کند یکه کفش زرد بپوشد آن را کهنه نم یکس یعنی

  .آورد یم

 یلمراد از زرد، زرد متما ید. شاآورد یهم آمده است که مال به دست م یدکفش سف براي

 یاست و بعض یرزرد س يکه به معنا یمعرض کرد» فاقع«کلمه  ي باشد و درباره یدبه سف

  .است یقرمز و سرخ به یلمراد زرد متما گویند یم

و زرد به طور  شود یموجب به دست آمدن مال و علم م یدبه سف یلزرد متما گوییم یم ما

  .شود یم يو باعث شاد شود یبصر و آلت م یتموجب تقو یکل

 شده ی(ص) از برگ نخل درست میامبردر زمان پ یکفش ها از چرم است و گاه بیشتر

  .آمد یدر م یديبه سف یلکه برگ نخل خشک شود به رنگ زرد متما یاست. زمان

پرندگان به جز  یشترب يبه دست آورد. پا یعترا از طب یزهاییدر انتخاب کفش چ شود می

مغموم و  کند یخود نگاه م يکه به پا یطاووس زمان گویند یطاووس، به رنگ زرد است. م

  .است یاهسنوعا سم ها  یاندر چهارپا یول شود یافسرده م

   

  ها توصیه
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  کفش موقع به خانه آمدن و زمان غذا خوردن درآوردن

  :آمده است یتروا در

ع کُنْت اللَّه دبأَبِی ع عم- الَکُمعوا نقَالَ اخْلَع ثُم لَهنَع لٍ فَخَلَعجلَى رخَلَ علَ إِذَا   فَدفَإِنَّ النَّع

  خُلعت استَرَاحت الْقَدمانِ

خود را درآورد  يشد و کفش ها يبه همراه امام صادق(ع) بودم داخل بر مرد یعنی

  .کند یاگر کفش درآورده شود پا استراحت م یراز یدخود را درآور يسپس فرمود کفش ها

  :آمده است یگرد یتروا در

  فَاخْلَعوا نعالَکُم فَإِنَّه أَروح لأَقْدامکُم و إِنَّه سنَّۀٌ جمیلَۀ  أَکَلْتُم إِذَا

 یباییپاها راحت ترند و سنت ز یراز یاوریدکفش ها را درب یدکه خورد یهنگام یعنی

  .است

که کفش به پا دارند، در  خورند یم یها، غذا را درحال یامروز به خصوص غرب بشر

  .شود یورانها، غذا با کفش خورده مرست

فراهم شود که انسان در خانه بدون کفش باشد مانند  يبه گونه ا ینهزم یداالمکان با حتی

  .یماست که داخل خانه بدون کفش باش ینشده اند. مهم ا» موکت«امروزه که خانه ها 

   

  کفش یدنپوش نحوه

راست شروع  ياز پا یدبا دنیقانون دارد. در کفش پوش يهرکار يو برا یشههم اسالم

  .کرد

  :آمده است یتروا در

   لَبِستُم و تَوضَّأْتُم فَابدءوا بِمیامنکُم إِذَا

  .یداز سمت راست خود شروع کن گیرید، یو وضوء م پوشید یکه لباس م یهنگام یعنی

  :آمده است یگرد یتروا در
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  أَو خُفَّک فَابدأْ بِالْیمینِ و إِذَا خَلَعت فَابدأْ بِالْیسارِ  نَعلَک  لَبِست إِذَا

که  یاز سمت راست شروع کن و هنگام یديپاپوش پوش یاکه کفش  یهنگام یعنی

  .از چپ شروع کن آوري یدرم

اگر  عنییاز سمت راست شروع کن،  یزيهرچ یدنپوش ياول آمده بود که برا یتروا در

سمت چپ  ینسمت راست شروع شود و بعد از آن آست یناز آست شود یم یدهپوش یراهنپ

  .شود یدهپوش

  .است یکار بد و خطرناک یرارفت ز یدکفش راه نبا یکآمده است با  یگرد یتروا در

و یشمى أَنْ یلُ  نَهم  الرَّجقَائ وه لَ وتَنَعأَنْ ی لٍ أَونَع ی فَرْدف   

 ینه یدنکفش پوش یستادهفرمود و از ا یکفش نه یک(ص) از راه رفتن با یامبرپ یعنی

  .کرد

  .ندارد یپا شکسته باشد اشکال ینکهکفش را بپوشد، مانند ا یکاگر نتواند  بله

  :آمده است یگرد یتروا در

التَّغَوطُ بینَ الْقُبورِ و الْمشْی فی خُف واحد و الرَّجلُ   الْجنُونُ  منْهنَ  علی ثَلَاثَۀٌ یتَخَوف یا

   ینَام وحده

قبرها و راه رفتن با  ینمدفوع کردن ب رود یم یوانگیاز سه عمل احتمال د یعل يا یعنی

  .ییمرد به تنها یدنکفش و خواب یک

  :آمده است یگرد یتروا در

منَ الشَّیطَانِ لَم یکَد یفَارِقُک   حذَاء واحد قُلْت و لم قَالَ لأَنَّه إِنْ أَصابک مس  تَمشِ فی لَا

اللَّه ا شَاءإِلَّا م.  

به تو برسد  یطاناز ش يکفش راه نرو عرض کردم چرا فرمود اگر ضرر یکدر  یعنی

  .خداوند بخواهد ینکهمگر ا شوي یخوب نم

  :آمده است یگرد یتروا در
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تَشْرَب و أَنْت قَائم و لَا تَبلْ فی ماء نَقیعٍ و لَا تَطُف بِقَبرٍ و لَا تَخْلُ فی بیت وحدك و لَا  لَا

رَعطَانَ أَسفَإِنَّ الشَّی داحلٍ وی نَعشِ فکُونُ  تَما یا  إِلَى  موالْأَح هذضِ هعلَى بإِذَا کَانَ ع دبلِالْع  و

داً شَیأَح ابا أَصم لَّ قَالَ إِنَّهج زَّ وع اللَّه شَاءإِلَّا أَنْ ی فَارِقَهأَنْ ی الِ فَکَادالْح هذلَى هع ء  

در خانه نباش و در ادرار نکن و گرد قبر نگرد و تنها  یزهننوش و در آب پاک یستادها یعنی

است  یاز آن راه به انسان است هنگام یطانکه ش یزيچ ینتر یعسر یراکفش راه نرو ز یک

حاالت به انسان ضرر برساند از او جدا  یناز ا یزيحاالت باشد و فرمود اگر چ ینکه در ا

  .نکه خداوند بخواهدیمگر ا شود ینم

همراه انسان  یشههم یطانکفش راه برود. ش یکاست که با  یناز نقاط ضعف انسان ا یکی

ضعف قرار  ي انسان در نقطه ینکهبرساند مگر ا یببه انسان آس تواند ینم یوجود دارد ول

  .یردبگ

است که  یکفش راه رفتن از حاالت یکدر قبرستان و تنها در خانه بودن و با  تخلی

  .به انسان ضرر برساند تواند یم

  .ه رفتن استاختالل در را يبه معنا »مس»

 یککفش راه برود مبتال به  یکاگر انسان با  ییمبگو توانیم یم یتروا ینتوجه به ا با

از  یکی ید. شاشود یال اس، م يام اس، ا یوپاتی،حاد و العالج مانند سرطان، م یماريب

  .حاالت است یندر ا يسهل انگار يالعالج امروز يها یماريب يعلت ها

بحث از جنون  یراال اس و ام اس، ز يها در مغز است مانند جنون و ا یبآس یشترب البته

  .و مس است

 یخانه زندگ یکدر  ییزن و مرد به تنها یرااست ز یادمسئله در اروپا ز ینا امروزه

  .هستند یوانهو همه هم د کنند یم
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 یرانداشته اند ز یخوب يکفش ها یراکفش راه رفتن مبتال به بوده است ز یکگذشته با  در

است  شده یخراب م یا شده یاز پا جدا م یاست و هر ساعت شده یمثال با برگ نخل درست م

  .است شده یکفش م یکو مجبور به راه رفتن با 

صعب  یماريب ینمبتال بشود، ا یماريب یکحاالت به  یندر ا یدارد که اگر کس احتمال

  .ساده باشد ی،گمانند سرماخورد یمارياگر آن ب یحت شود یالعالج و العالج م

که اگر  یمخواند یناست. همچن یادعقلش ز یدند یبآس ییدر تنها یاگر کس خواندیم،

 یببه هرحال در معرض آس یبخواند ول یالکرس یتخداوند بکند و آ یاد یادتنها بود ز ییجا

  .باشد یم

 یستسفارش ن یناز ا يکرده است. امروزه اثر ینه یدنکفش پوش یستاده(ص) از اپیامبر

  .پوشند یکفش م یستادهو همه ا

 یرها درمان ناپذ یماريو ب بیند یم یبآس رسد، یمسائل نم ینکه عقل بشر به ا ییآنجا از

  .شوند یرا متوجه نم یماريعلت ب یاو  شوند یم

 شود؟ یعضالت م یلدوشن و تحل یا ینوروپات یا یوپاتیم یاانسان مبتال به ام اس  چرا

  .رسد یاست که عقل بشر به آن ها نم یزهاییو علت آن در چ داند یبشر نم

که  یستن یزيها از درك بشر خارج است و چ یماريبا ب یدنکفش پوش یستادها ارتباط

 دانیم یم یراز یمدستورات هست ینکردن ا یتما ملزم به رعا یول یایدبه دست ب یبه راحت

  .کند ینم ینه یزي(ص) بدون علت از چیامبرپ

و به مردم انتقال داد. اگر  یدفهم یدرا با یمعان ینا یدبا یراچقدر کار دارد ز یاسالم طب

آن  ياز علت ها یکی یست،سخت و العالج دارند و علت آن معلوم ن یماريمردم مشکل ب

  .است یدنکفش پوش یستادها

  :. در قرآن آمده استدانند یرا نم یزهاچ ینا یراکافران است ز يها برا یبآس ینا بیشتر
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 بِأَنَّهم ذلک الْمس منَ الشَّیطانُ یتَخَبطُه الَّذي یقُوم کَما إِالَّ یقُومونَ ال الرِّبا یأْکُلُونَ الَّذینَ﴿

  ﴾الرِّبا مثْلُ الْبیع إِنَّما قالُوا

خیزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس  خورند، (در قیامت) برنمى کسانى که ربا مى یعنی

خورد، گاهى بپا  تواند تعادل خود را حفظ کند گاهى زمین مى ن، دیوانه شده (و نمىشیطا

داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتى میان آن «خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند:  مى

  .«(.دو نیست

  .است »یپ یس« یماريهمان ب» مس« بیماري

   

  خُف

   

کف پا  يبرا» خف«. کلمه پوشاند یرا م است که کف پا یزيچ يلغت، خف به معنا در

 یزيمراد از خف چ شود یاستفاده م یاتاز روا یکف پا است ول ي. خف به معناشود یگفته م

  .کنند یم یانکه مسح بر خف را ب یاتیروا یلبه دل پوشاند یپا را م ي است که همه

درآوردن خف سخت  شود ی. معلوم مکنند یخف مسح م يرو یاو  شویند یها پا را م سنی

کار  ینکه ا فرمایند یائمه(ع) م یآن مسح شود ول ياگر خف باشد رو گویند یم یرااست ز

و چرم  یوانو پوست ح گردد یبه خودش برم یزپوست هرچ یامتو روز ق یستن یحصح

  .نخواهد بود یگرد یو وضوئ گردد یبرم یوانبه ح یوانح

خف، حالت  شود یبلکه استفاده م ندپوشا یپا را م ياست که رو یزيخف چ بنابراین

  .شود یاز چرم ساخته م یجوراب دارد ول

 »یروفرش«که به آن  شود یم یدهکه داخل خانه پوش شود یگفته م یخف، به کفش شاید

  .شود یگفه م

  .در سفر مستحب است بله
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  :آمده است یتروا در

  فَلْیلْبس خُفّا  یجِد نَعلَینِ  لَم  لَم یجِد إِزاراً فَلْیلْبس سرَاوِیلَ و منْ منْ

  .نکرد خف بپوشد یداکه کفش پ یو کس یدنداشت شلوار بپوش يکه سرتاسر یکس یعنی

  .از کفش است یرغ» خف«است که  ینبر ا یلدل یتروا این

است که در صورت نبود آن ها، خف  ییدمپاکه مطلوب اول، کفش و  شود یم استفاده

  .شود یم یدهپوش

  :آمده است یگرد یتروا در

  صغیر  ع یدخُلُ الْمتَوضَّأَ فی خُف کَانَ

  .شد یپاپوش کوچک وارد در وضوء خانه م یک(ص) با یامبرپ یعنی

  .باهم مشترك هستند یو گاه کند یخواص خف با خواص کفش فرق م یاتروا در

برعکس  یدباشد. خف سف یمشک یدکفش نبا یاست ول یخف مناسب مشک تیاروا در

  .یستخف قرمز خوب ن ینهنچن یست،کفش خوب ن

  :آمده است یتروا در

خَلْتد خُف لَیع فَرٍ ع وعلَى أَبِی جع   کلَیع اهي أَرالَّذ ذَا الْخُفا هم ادا زِیفَقَالَ ی قْشُورم

 بِرَةِ وقُلْت خُف اتَّخَذْتُه فَقَالَ أَ ما علمت أَنَّ الْبِیض منَ الْخفَاف یعنی الْمقْشُورةَ منْ لباسِ الْجبا

ی ولُ منِ اتَّخَذَها و الْحمرَ منْ لباسِ الْأَکَاسرَةِ و هم أَولُ منِ اتَّخَذَها و السود منْ لباسِ بنهم أَ

  هاشمٍ و سنَّۀٌ

چه  ینشده داشتم فرمود ا یدپاپوش سف یکهنزد امام باقر(ع) داخل شدم درحال یعنی

پاپوش  دانی ینم یاام فرمود آ یدهپوش ینطوريمعرض کردم ه يا یدهاست که پوش یپاپوش

 یدبوده اند که پاپوش سف یکسان یناز لباس جباران است و آن ها اول یدو سف یدهتراش يها

هاشم  یاز لباس بن یاهاست و پاپوش س یرانپادشاهان ا لباساند و پاپوش قرمز  یدهپوش

  .(ع) است یمبراناست و لباس پا
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 شود، یامروزه چون پاپوش استفاده نم یبل اعتماد باشد ولقا یتروا ینکه ا یستن بعید

  .ندارد يثمره ا

  .شود یشامل جوراب نم پاپوش

   

  خف فوائد

  از سل پیشگیري

سنَ لُبانٌ مأَم لِ  الْخُفالس   

  .سل است یمارياز ب یمنیپاپوش ا یدنپوش یعنی

  از جذام پیشگیري

قَالَ قُلْت فی الشِّتَاء أَم فی الصیف قَالَ شتَاء کَانَ أَو   أَمانٌ منَ الْجذَامِ  لُبسِ الْخُف إِدمانُ

  صیفاً

  .از جذام است یمنیپاپوش ا یدنمداومت بر پوش یعنی

  .از سل و جذام توسط پاپوش وجود دارد یشگیريمداومت در پ یدق البته

  یناییب قوت

  :آمده است یتچند روا در

سر لُبصةِ الْبی قُوف زِیدی الْخُف  

  .کند یم یادرا ز یناییخف قوت ب یدنپوش یعنی

   

  انگشتر

   

  .(ص) است و انگشتر او از نقره بودیامبرانگشتر مستحب است و سنت پ پوشیدن

  :آمده است یتروا در
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  ص قَالَ ما طَهرَت کَف فیها خَاتَم حدیدتَخَتَّموا بِغَیرِ الْفضَّۀِ فَإِنَّ رسولَ اللَّه  لَا

که در آن انگشتر  ی(ص) فرمود دستیامبرپ یراز یدنقره انگشتر به دست نکن یربا غ یعنی

  .شود یباشد پاك نم یآهن

  .است یتروا ینآهن، هم ینجاست بهداشت ي از ادله یکی

  در دست راست باشد انگشتر

  :آمده است یتروا در

فَإِنَّها فَضیلَۀٌ منَ اللَّه عزَّ و جلَّ للْمقَرَّبِینَ قَالَ بِم أَتَخَتَّم یا رسولَ اللَّه   بِالْیمینِ  علی تَخَتَّم یا

و لَک بِالْوصیۀِ و لولْدك  بوةِلنُّقَالَ بِالْعقیقِ الْأَحمرِ فَإِنَّه أَولُ جبلٍ أَقَرَّ للَّه تَعالَى بِالرُّبوبِیۀِ و لی بِا

  بِالْإِمامۀِ و لشیعتک بِالْجنَّۀِ و لأَعدائک بِالنَّار

 ینمقرب ياز جانب خداوند برا یلتیفض یراانگشتر را به دست راست انداز ز یعل يا یعنی

است که  یکوه نیاول یراسرخ ز یقاست عرض کرد به چه انگشتر درست کنم فرمود با عق

تو و امامت فرزندان تو و اهل بهشت  ینیمن و جانش یامبريخداوند و پ یتشهادت به ربوب

  .بودن دشمنان تو داده است نمتو و اهل جه ي یعهبودن ش

سرخ  یقبهتر از همه، عق یو زرد هم وجود دارد ول یدمانند سف یگرد يبا رنگ ها عقیق

  .است

   

  یقعق آثار

  یريبه خ عاقبت

  و نعم الْفَص الْبِلَّور  بِالْحسنَى  لَه  اللَّه  تَخَتَّم بِفَص منَ الْعقیقِ خَتَم منْ

و  دهد یقرار م یکواو را ن ي به دست کند خداوند خاتمه یقاز عق ینیکه نگ یکس یعنی

  .است ینیبلور و شفاف چه خوب نگ یننگ

  شدن حاجت برآورده
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   حوائجه  یقِ قُضیتتَخَتَّم بِالْعق منْ

  .شود یبه انگشت کند حوائجش برآورده م یقکه عق یکس یعنی

  از غم و اندوه خالصی

   غَم ما دام ذَلک علَیه  أَحدکُم  فَإِنَّه لَا یصیب -الْعقیقِ  بِخَواتیمِ تَخَتَّموا

از شما مبتال به  یک یچشد هدر دست با یکهمادام یراز یدبه دست کن یقانگشتر عق یعنی

  .شوید یاندوه نم

  .درمان هم و غم است یق،انگشتر عق بنابراین

  :آمده است یگرد یتروا در

قُلْت کِّبوصِ أُرالْفُص فَرٍ ع أَيعأَبِی جلَى  لی  عیقِ  -  خَاتَمقنِ الْعع نَ أَنْتیرُ أَیشا بفَقَالَ ی

إِلَى أَنْ قَالَ فَمنْ  -فَإِنَّها ثَلَاثَۀُ جِبالٍ فی الْجنَّۀِ -الْأَصفَرِ و الْعقیقِ الْأَبیضِو الْعقیقِ  - الْأَحمرِ

بِشَی تَخَتَّم دمحۀِ آلِ میعنْ شا منْهم قِ -ءی الرِّزۀَ فعالس نَى وسالْح رَ ورَ إِلَّا الْخَیی لَم -  و

نْ جۀَ ملَامالسلَاءاعِ الْبیعِ أَنْورِ - مائلْطَانِ الْجنَ السانٌ مأَم وه الْإِ - و خَافُها ینْ کُلِّ مم انُونْس  و

هذَرحی  

 یقاز عق یکجائ یربش يدر دست کنم فرمود ا ینیبه امام باقر(ع) عرض کردم چه نگ یعنی

از  یفرمود کس یکهسه کوه در بهشت هستند تا جائ یراز یدسف یقزرد و عق یقسرخ و عق

و  یکیو ن یراز خ یرغ یزياز آن سه انگشتر به دست کند، چ یزي(ع) که با چ یامبرپ ي یعهش

است از سلطان  یمنیا یقانگشتر عق بیند، یانواع بال نم یاز تمام یوسعت رزق و سالمت

  .ترسد یستمکار و هرچه انسان از آن م

آن ها را  یقها مراد است، که انگشتر عق یماريب یشتر،ها است و ب یماريجمله بالها، ب از

  .کند یدفع م

مانع از اثر آن نشود، آثار  یاگر گناه یعنیبه نحو اقتضاء است  یقانگشتر عق یدشا البته

  .شود یمترتب م یتدر روا
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  :آمده است یگرد یتروا در

  أَما إِنَّه لَو کَانَ علَیه ما جلد  الْعقیقُ  خَاتَمهبِه رجلٌ مجلُود فَقَالَ أَینَ کَانَ  مرَّ

که شالق خورده بود رد شد، امام (ع) فرمود انگشتر  یاز کنار امام باقر(ع) شخص یعنی

  .خورد یاو کجاست؟ اگر انگشترش همراه او بود شالق نم یقعق

  :آمده است یگرد یتروا در

  حرْز فی السفَرِ الْعقیقُ

  .حرز در سفر است یق،عق یعنی

  :آمده است یگرد یتروا در

  ما دام فی یده و لَم یزَلْ علَیه منَ اللَّه واقیۀ  الْحسنَى  تَخَتَّم بِالْعقیقِ لَم یزَلْ ینْظُرُ إِلَى منْ

نگاه  یکیبه دست کند تا هر زمان که به دست دارد، دائما به ن یقکه انگشتر عق یکس یعنی

  .شود یو دائما از جانب خداوند محافظت م کند یم

  .یماز هند و خراسان هم دار یقگرچه عق آید یم یمناز  یقیق بیشتر

   

  ((سرطان خون »یلوسم« یماريب معرفی

   

ALL یا ALM و در  کنند یم یرکه دو نوع سرطان است که سلول ها شروع به تکث

 یادو ز یرخون تکث يدر سرطان خون، سلول ها یول شود یم یلتوده تشک يسرطان عاد

  .شود یم

پالکت،  یا یدنوع آن مانند گلبول سف یکاست که در سرطان خون  یادخون ز ترکیبات

باشد که اگر  یدبا 10تا  4 ید. مثال گلبول سفشود یم یهاز بق یشترو تناسب آن ب شوند یم یادز

  .سرطان خون است ي نشانه یاعفونت و  ي نشانه یابشود  یشترب
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است مثال در مغز  یاول موضع ي در مرحله یخون يشدن سلول ها یادو ز ازدیاد

که  یموست ي خون ساز مانند طحال و کبد و غده يمحل ها یدر باق یادر لَمف  یااستخوان 

  .شود یم یاداست، ز ینهدر جناق س

بعد از آن  یول کند یم یددر شکم مادر است، خون تول ینکه جن یدر زمان یموست ي غده

  .شود یخونش متوقف م یدتول

  .کند یم یدگلبول قرمز تول طحال

  .کند یم یداستخوان پالکت تول مغز

و در آن جاها  شوند یمنتقل م یگرد يخون به جاها یانجر یقاز طر یسرطان يها گلبول

  .شود یم یدکه خون سف شود یم یادز يشود، به قدر یسرطان یدگلبول سف. اگر شوند یم یرتکث

مثال مغز استخوان  کند یخون، کار دستگاه خونساز را هم مختل م یباتشدن ترک زیاد

جهت گلبول  ینو به هم کند یکار کبد و طحال را مختل م یا گیرد یخون صورت نم یدتول

  .شود یم یادز یدسف

که  ی. پالکتشود یم یخونساز، انسان مبتال به کم خون يگاه هااز مختل شدن کار دست بعد

  .شود یم 20 یا 50باشد،  450 یدبا

   

  نوع اول »یلوسم« عالئم

به  A .شود یشناخته م ALL با عبارت یددو نوع از سرطان است. لمفوئ یدو لمفوئ میلوئید

 است که عبارت »يلَمفاو«دوم مخفف  L است و یمخفف لوسم Lسرطان است،  يمعنا

ALL شود یدرست م.  

  .است یلوئیدمخفف م M . کهشود یشناخته م ALM با عبارت میلوئید



1758 

 

تب  ی،کم خون یدگی،رنگ پر یی،اشتها یمزمن، ب یموجب خستگ یخستگ سرطان

خود به خود  يها یزيخونر ی،پوست یعاتضا ی،استخوان يطحال، دردها یبزرگ یف،خف

  و روده، ینیمانند لثه و ب

   

  نوع دوم یلوسم ئمعال

  یزيبه خونر یلو تما يشدن طحال و کبد و غدد لمفاو بزرگ

همراه با تب، عفونت دهان  یدکه عفونت شد شود یحاد به سرعت منجر به مرگ م لوسمی

و روده از عالئم آن  یهگلو و کل یزيو خونر یو درد مفاصل و اختالالت خون یهو گلو و ر

  .است

  درمان

 يدارو یدسرطان خون با ياست، عالوه بر داروها یادخون ز یدکه گلبول سف يافراد در

گلبول  یراشد از جامع با آب انغوزه استفاده کنند ز یازمصرف کنند و اگر ن یفلبلغم زدا و طر

  .از بلغم است یدسف

 يمصرف شود، دارو یادبه مقدار ز یدکل سرطان خون قرص خون است که با داروي

 یو بوم یزر يها یپخته شده، باقل یبوم یمع امام رضا(ع) با آب باقلجا يخونساز، دارو

  .طحال ي(ص) و دارویامبرپ يجامع با آب تره و برگ چغندر و دارو يباشد، دارو یدبا

و از بدن خارج  کند یرا نابود م یرپ يو عالوه بر آن سلول ها کند یگلبول قرمز م طحال

و  یرپ ير طحال است که در آنجا گلبول هاد یی. رگ هاکند یو خون را صاف م کند یم

گلبول  یگر،مشکل د یا یسرطان يبر اثر تراکم سلول ها یا یکه گاه روند یم ینفاسد از ب

روده ظاهر  یزيخونر یشترب یامعده  یزيکند و به شکل خونر یسالم را هم دفع م يها

  .شود یم

  .تره مصرف شود یدآمده است که با یتروا در
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 معرفی –(ادامه بحث انگشتر)  ینتدر ز یسالمتادامه بحث  190

 95/10/29؛ (یملمفوما (سرطان بدخ یماريب

 
  

 یاتها باشد. البته چون روا یمارياز ب یدرمان بعض تواند یاست که انگشتر هم م ینا یاتاز روا مستفاد

 .پردازیم یم یآمده است، به بحث انگشتر درمان یانگشتر در منابع معتبر مانند کاف

 .دارند يمردم به انگشتر مختصر اعتقاد یراکار کرد، ز ینهزم یندر ا شود می

  

 یروزهف انگشتر

 :آن نوشته شده باشد يرو یاءانب ي از سوره 89 ي یهآ ینکهاست به شرط ا یدرمان نازائ یروزهف انگشتر

﴿بنی ال رفَرْداً  تَذَر و رُ أَنْت1[﴾ الْوارِثین خَی] 

 .یپروردگار من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندى به من عطا کن) و تو بهترین وارثان هست یعنی

در » درمان بدون دارو«با عنوان  یکتاب شود یمطرح است. م یلیخ یبدون دارو در طب اسالم درمان

 ینممعصو يها یهو اصالح بهداشت و به کار بستن توص ینوشت. درمان با اصالح سبک زندگ یطب اسالم

 .((ع

 :آمده است یتروا در

إِنَّه نِ الرِّضَا ع أَنَّهب دمحنِ مب یلعذَکَرَ ل  لَه ولَدلَا ی  مسفَتَب- هلَیع اکْتُب و جرُوزفَی هذْ خَاتَماً فَصقَالَ اتَّخ و  

 [2علَی حولٌ حتَّى رزِقْت منْها ولَداً ذَکَراً[ ىفَفَعلْت ذَلک فَما أَتَ قَالَ - رب ال تَذَرنی فَرْداً و أَنْت خَیرُ الْوارِثینَ

با  يامام(ع) تبسم کرد و فرمود انگشتر شود ی(ع) عرض کرد که بچه دار نميبه امام هاد یمريص یعنی

طول  یکسال گوید یم یمريص ینالوارث یرفردا و انت خ یرب ال تذرن یسآن بنو يو رو یربگ یروزهف یننگ

 .که فرزند دار شدم یدنکش

 یزيچ یک(ص) یامبريآمده است که هر پ یتبوده است. در روا یاءانگشتر، سنت انب يکردن رو حک

 .انگشتر خود حک کرده بود يرو

 يرا رو یهآ ینو ا یرندبگ یروزهبزرگ ف ینروش متوسل بشوند. نگ ینبه ا شوند یکه بچه دار نم افرادي

 .آن حک کنند



1761 

 

قبل از سه ماه  ینکه بچه دار شده است، بنابرا یدنکش یکسال گوید یم ينه ماه است، راو يباردار مدت

 .دهد یجواب م یعروش سر ینمشکل او حل شده است. ا

 :آمده است یقدس یثحد در

 [3] فَیرُوزج فَأَردها خَائبۀ[ [فَصه و فیها خَاتَم فضَّۀٍ  یده  اللَّه سبحانَه لَأَستَحیِی منْ عبد یرْفَع قَالَ

 یروزهانگشتر ف یکهدر حال شود یکه بلند م يبرگرداندن دست بنده ا یدخداوند فرمود من از ناام یعنی

 .کشم یدارد خجالت م

 کنند، یدعا م یماريبرطرف شدن ب يکه برا يموثر است. افراد یزاجابت دعا ن يبرا یروزهف بنابراین

 .کند یهم در دست داشته باشند که به استجابت دعا کمک م یروزهانگشتر ف

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4تَخَتَّمت بِالْفَیرُوزجِ[  کَف  افْتَقَرَت ما

 .شود ینم یربه انگشت دارد، فق یروزهکه انگشتر ف یدست یعنی

 یشابورين یرغ ي یروزهمطلق است البته اگر ف یاتحال، روا یندر ع یبهتر است ول یشابورين فیروزه

 .کم است یمعدن ي یروزهف یاست ول یادز یصنعت یروزهوجود داشته باشد. ف

 .معروف است یادر کل دن یشابورن ي یروزهف یداشته باشد خوب است ول یروزهاگر قم هم ف بله

 .است یکپالست یمصنوع ي فیروزه

  

 یمانی جزع

 :آمده است یتروا در

 [5فَإِنَّه یرُد کَید مرَدةِ الشَّیاطینِ[  الْیمانیِ  بِالْجزْعِ تَخَتَّموا

 .گرداند یرا برم یاطینمکر ش یراز یدانگشتر درست کن یمانیبا جزع  یعنی

 .و به نظرم خاکستر است یستن یقعق جزع

 یرااست ز یروسو و کروبیو م یاطینباشد که علت آن ش ییها یماريدرمان ب تواند یم یمانی جزع

 .شود یشامل جن هم م یاطینکلمه ش

با انگشتر  توانند یمشابه آن دارند، م یااست و ام اس  یدهجن به آن ها رس ي یهاز ناح یبیکه آس افرادي

 .را برگردانند یطانمکر ش یمانی،جزع 

  

 ینیچ حدید
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 .آهن است یهجور سنگ است و شب یک یقتحق در

 :آمده است یتروا در

 یتَخَتَّم بِها یاقُوت لنُبله و فَیرُوزج لنُصرَته و الْحدید الصینی لقُوته و عقیقٌ لحرْزِه  لعلی ع أَربعۀُ خَواتیم کَانَ

الْفَیرُوزجِ اللَّه الْملک الْحقُّ و نَقْش الْحدید  قْشو کَانَ نَقْش الْیاقُوت لَا إِلَه إِلَّا اللَّه الْملک الْحقُّ الْمبِینُ و نَ

ةَ إِلَّا بِاللَّهال قُو اللَّه طُرٍ ما شاءیقِ ثَلَاثَۀُ أَسقالْع نَقْش یعاً ومج لَّهزَّةُ لالْع یینالص  ]رُ اللَّهتَغْف6أَس] 

و  یزيبه دست آوردن چ يبرا یاقوتانگشتر  یکی(ع) چهار انگشتر بود  یحضرت عل يبرا یعنی

 حرز يبرا یققوت و عق يبرا ینیچ یدشدن و حد یاري يبرا یروزهف

 یا ینوپاتیم یا ینوروپات یا یسروفیکه د ياست. افراد یدرمان ضعف و ناتوان ینیچ یدحد بنابراین

 .درمان کنند یدبا انگشتر حد توانند یدوشن دارند م

 یدرفع ضعف استفاده از حد يمورد هم ما برا یک یداست. شا یادز یلیخ یکار در طب اسالم ي زمینه

استفاده  یتروا یناز اطالق ا ینشده است ول یشموارد آزما ینهنوز ا ینبنابرا یمرا سفارش نکرده باش ینیچ

 .درمان کند تواند یهر نوع ضعف را م ینیچ یدکه حد شود یم

 یاتمعتبر مانند روا یرغ یاتبر علل الشرائع و خصال آمده است. بنده روادر دو کتاب معت یتروا این

در  یول یستمعتبر ن یلیکه در کتب معتبر آمده است هم از نظر سند خ یاتی. البته روایاوردممستدرك را ن

 .کتاب معتبر آمده است

 .ت کنندتا از انسان محافظ کند یو جذب مالئکه م يعلو یروهايجذب ن یروزهدارد ف احتمال

انگشت برسد. سفارش شده است  يانگشتر به انتها یعنیشده است  یدتاک» الخواتم یغتبل«بر  یتروا در

انگشت  یعنیانگشت خُنصر  یشهو هم یستو انگشت سبابه ن یوسط یعنیانگشت بزرگ  يانگشتر برا

 .محل انگشتر باشد تواند یکوچک مقدم است و بنصر هم که کنار انگشت کوچک است م

 یدر دست چپ هم انگشتر کنند ول توانند یکه در دست راست انگشتر دارند، م يافراد رسد ینظر م به

 .است یمانا ي انگشتر به دست راست کردن نشانه یراتنها به دست چپ انگشتر باشد ز یدنبا

  

 زمرد

 :آمده است یتروا در

 [7[ م بِالزُّمرُّد یسرٌ لَا عسرَ فیهلی یوماً و أَملَى علَی منْ کتَابٍ التَّخَتُّ قَالَ

 .یستهمراه آن ن یکارها است و سخت یانگشتر زمرد باعث آسان یعنی
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 یاقوت

 .به دست آوردن مطلوب است يبرا یاقوتکه  یمخواند روایتی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [8بِالْیواقیت فَإِنَّها تَنْفی الْفَقْر[ تَخَتَّموا

 .کند یفقر را از دور م یراز یدها به دست کن یاقوت یعنی

 .فرمود» ها یاقوت«(ص) یامبرجهت پ یندارد به هم یو قرمز و آب یاهمانند س یمختلف يرنگ ها یاقوت

 .به دست شود یاقوتباشد که چند انگشتر  یندارد مراد ا احتمال

کننده است حال  یتست که تقوا ینا ینیچ ید(ع) چهار انگشتر داشت. مهم در انگشتر حدیرام حضرت

 .جنگ باشد یرغ یادر جنگ 

است. مثال در زمان  کرده یمختلف استفاده م يدارد حضرت (ع) در موارد گوناگون، از انگشترها امکان

 .است کرده یاستفاده م یقبه حرز است، از انگشتر عق یازکه ن یو در مواقع ینیچ یدجنگ از حد

آمده است که نگاه کردن به آن » در نجف«ام. مثال در مورد  یاوردهجا ن ینرا در ا یفضع یاتروا بنده

 .(ع) داردیرحضرت ام یارتثواب ز

 .است یامدهدر مستدرك هم ن یفضع یاتروا یناز ا یبعض حتی

 یکاست، داشتن  يو جار يکه سار یزيو چ رسد یآنچه به نظر م یکراهت ندارد ول یادز انگشتر

 .شود یضانگشتر تعو یکمختلف، آن  يداشتن انگشترهابا  یتانگشتر است در نها

 .رسد یبه نظر نم یداشتن تمام انگشتان، کار جالب انگشتر

داشته  ینداشته باشد که چهار نگ يانگشتر توانست یم یکه(ع) چهار انگشتر داشت در حالیرام حضرت

آن به دست  يحال معنا یندر ع یبا داشتن چهار انگشتر جدا است ول یحترج رسد یبه نظر م ینباشد، بنابرا

 .شود یبه دست م یهدف يو برا ییبلکه هرکدام درجا یستکردن چهار انگشتر همزمان ن

انگشتر  یخوب است چون زمان دعا است. بعض یروزهنماز مثال ف يبرا یراز یستهدف خصوص نماز ن

 .ندارد يمعتبر یلاستحسانات است و دل ینو ا چرخانند یرا در دست م

 یلیآن از جهت سند خ یاتنود و نه درصد روا یراجع به انگشتر نوشته است ول یکتاب یصشخ دیدم

 .داشت یسست ي یهپا

 .در سفر به خصوص سفارش شده است عقیق

  



1764 

 

 طال

 يبرا ینخانم ها سفارش کرده است. بنابرا يبرا یفرمود ول یمردان نه يبرا یدن(ص) از طال پوشپیامبر

 .دارد یخانم ها نه تنها مفسده ندارد بلکه منافع يبرا یمردان مفسده دارد ول

 .دارد یخانم ها مانع يبرا یاز طال باشد ول تواند یمردان نم يآن صادق است، برا يبرا یدنپوش هرچه

 .مردان ندارد يبرا یاشکال ینبنابرا یستصادق ن »ینپالت« يبرا طال

 :آمده است یتروا در

 [9لَا یصلِّی فیه لأَنَّه منْ لباسِ أَهلِ الْجنَّۀ[ و  الذَّهب  یلْبس الرَّجلُ لَا

 .طال لباس اهل بهشت است یراز خواند یو در آن نماز نم پوشد یمرد طال نم یعنی

 .مورد سوال است یلتعل ینا یناست بنابرا یخوب یزاهل بهشت چ لباس

 یعنیحرمت است  یانباشد، بلکه مراد ب یلتعل تواند ینم یحت یستبودن، علت ن یاناز لباس بهشت مراد

اگر طال  یعنیاست. » انتفاء موضوع«از باب  یگربه عبارت د روي یبهشت نم یاگر طال بپوش یراطال نپوش ز

 .پوشیتا طال ب روي یبه بهشت نم یطال بپوش یادن ینلباس اهل بهشت است و اگر در ا

 :آمده است یگرد یتروا در

و أَکْرَه لَک ما أَکْرَه لنَفْسی فَلَا تَتَخَتَّم بِخَاتَمِ ذَهبٍ   لنَفْسی  ما أُحب  لَک  لعلی ع إِنِّی أُحبالنَّبِی ص قَالَ  أَنَّ

 [10فَإِنَّه زِینَتُک فی الْآخرَة[

ه تو دوست دارم و آنچ يبرا دارم یخود دوست م ي(ع) فرمود آنجه برایر(ص) به حضرت امیامبرپ یعنی

تو در آخرت  ینتز یراپس انگشتر طال به دست نکن ز پسندم یتو هم نم يبرا دانم یخود ناپسند م يبرا

 .است

 .که از انگشتر طال متعدد است روایاتی

 ي درباره یول شود یمردان موجب کاهش گلبول قرمز م يثابت شده است که طال برا یادر دن امروزه

 .دهد یم یشخانم ها گلبول قرمز را افزا

 :آمده است یگرد یتروا در

النَّارِ و الذَّهب حلْیۀُ أَهلِ الْجنَّۀِ و جعلَ اللَّه الذَّهب فی الدنْیا زِینَۀَ النِّساء فَحرَّم   الْحدید أَنَّه حلْیۀُ أَهلِ فی

الْح لَ اللَّهعج و یهلَاةَ فالص و هسالِ لُبلَى الرِّجا زِینَعنْیی الدف یدمِ  ۀَدلسلِ الْملَى الرَّجع رَّمینِ فَحاطالشَّی الْجِنِّ و

رِ یکُونُ معه السکِّینُ فی أَنْ یلْبسه فی الصلَاةِ إِلَّا أَنْ یکُونَ قبالَ عدو فَلَا بأْس بِه قَالَ قُلْت لَه فَالرَّجلُ فی السفَ

أَو فی سرَاوِیله مشْدوداً و الْمفْتَاح یخْشَى إِنْ وضَعه ضَاع أَو یکُونُ فی وسطه الْمنْطَقَۀُ منْ  ه لَا یستَغْنی عنْهخُفِّ
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ککَذَل ةٍ وضَرُور قْتی وف رِ أَوافسلْمنْطَقَۀِ لالْم کِّینِ وبِالس أْسقَالَ لَا ب یددح  ۀَ وعالضَّی إِذَا خَاف فْتَاحالْم

لَاةُ فالص وزجلَا ی کرِ ذَلی غَیف رْبِ وی الْحلَاحِ فکُلِّ آلَۀِ الس و فیبِالس أْسلَا ب انَ ویالنِّسی شَی  یددنَ الْحم ء

 [11فَإِنَّه نَجس ممسوخٌ[

اهل بهشت است و خداوند  ینتاهل جهنم است و طال ز ینتمود زامام صادق(ع) در مورد آهن فر یعنی

 .طال و نماز خواندن با طال را حرام کرد یدنمردان پوش يخانم ها قرار داد و برا ینتز یاطال را در دن

شود و اگر  یدهپوش یدحرام است نبا یا. چون در دنیستن یلبحث حرمت است و صحبت از تعل بنابراین

 .در آخرت محروم خواند شد آن یدنبپوشد از پوش

 :آمده است یگرد یتروا در

  یشْرَب  لَمأَنْ نَتَخَتَّم بِالذَّهبِ و عنِ الشُّرْبِ فی آنیۀ الذَّهبِ و الْفضَّۀِ و قَالَ منْ شَرِب فیها فی الدنْیا  نَهانَا

 [12الْآخرَة[  فیها فی

که در ظرف  یکرد و فرمود کس یدر ظرف طال و نقره نه یدنطال و نوش(ص) ما را از انگشتر یامبرپ یعنی

 .نوشد یطال و نقره بنوشد در آخرت از آن ها نم

طال بپوشد مرتکب گناه شده است و  یاست که اگر شخص ینبلکه مراد ا یستن یلصحبت از تعل بنابراین

 .استفاده کند تواند یطال از آن است، نم ياز نعمات بهشت که ظرف ها یجهو در نت شود یوارد بهشت نم

هستند و انگشتر  یادن يجائز برا يمثال انگشترها یعنیاست  یمبلکه مراد تقس یستن یلمراد تعل بنابراین

 .آخرت است يطال برا

چون  ییمبگو توانیم ینم ینجاخمر وجود دارد، ا يدر آخرت نهرها یحرام است ول یاخمر که در دن مانند

 یبهشت است و اگر کس ياست که خمر برا ینحرام شده است بلکه مراد ا یاشت است در دنبه يخمر برا

 .که انجام داده است یبه جهت گناه شود یخمر بخورد از خمر بهشت محروم م ینجاا

  

 آهن

 .آن نجاست آن است ياز ضررها یکیدارد.  یاديز يبدن ضررها يبرا آهن

 یاز جهت طب یحت شود یتمسک م» اصاله البرائت«جهت به  ینبه هم یستطال و نقره و آهن ن پالتین،

 .کنیم یم يهم برائت جار

 :آمده است یتروا در

 [13فیها خَاتَم حدید[  کَف  طَهرَت ما
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 .که انگشتر آهن داشته باشد طهارت ندارد یدست یعنی

که در آن آهن باشد  یتدس یعنیاست.  ینجاست آهن، بهداشت ینحکم به نجاست نکرده اند بنابرا فقهاء

 .دارد یکروبو م یبلکه آلوده است و مواد سم یستن ییزتم

آن ها خطرناك  يکه هر دو دهند یآبِ آهن تاب م ی،و طب سنت دهند یآهن م ي قطره یدجد يها طب

 .است

 .به آهن است یهشب یراآهن است ز یعنی یدسنگ است و فقط اسم آن حد ینی،چ حدید

 .و چدن هر سه آهن هستند یلو است فوالد

 یتروا یراز یستغذا شسته بشود. تماس با آهن کال خوب ن یدبا یآهن ياز استفاده از چاقو بعد

 .نجس است فرماید یم

 یرابا دندان خورده شود ز یدخربزه که با ینشود حت یدسفارش شده است که با چاقو بر یوهم ي درباره

 .شود یدندان م یديباعث سف

 .خورند یبعد م کوبند یبا مشت خربزه را م یگرد يدر کشورها یبعض یدمد من

 :آمده است یگرد یتروا در

الصلَاةِ إِلَّا أَنْ  اللَّه الْحدید فی الدنْیا زِینَۀَ الْجِنِّ و الشَّیاطینِ فَحرَّم علَى الرَّجلِ الْمسلمِ أَنْ یلْبسه فی جعلَ

دالَ عبکُونَ قنْیی عتَغْنسلَا ی ی خُفِّهکِّینُ فالس هعکُونُ مفَرِ یی السلُ ففَالرَّج لَه قَالَ قُلْت بِه أْسفَلَا ب ی وف أَو ه

یددنْ حنْطَقَۀُ مالْم هطسی وکُونُ فی أَو ضَاع هضَعخْشَى إِنْ وی فْتَاحالْم وداً وشْدم هرَاوِیلکِّینِ  سبِالس أْسقَالَ لَا ب

 قْتی وف رِ أَوافسلْمنْطَقَۀِ لالْم ةٍوکُلِّ  ضَرُور و فیبِالس أْسلَا ب انَ ویالنِّس ۀَ وعالضَّی إِذَا خَاف فْتَاحالْم ککَذَل و

 [14ء منَ الْحدید فَإِنَّه نَجس ممسوخٌ[ صلَاةُ فی شَیآلَۀِ السلَاحِ فی الْحرْبِ و فی غَیرِ ذَلک لَا یجوز ال

آهن حرام  یدنقرار داده است پس بر مرد مسلمان پوش یاطینجن و ش ینتز یاآهن را در دن خداوند

 .در برابر دشمن باشد .... نجس و مسخ شده است ینکهمگر ا یستن یزاست و نماز همراه آهن جا

 :آمده است یگرد یتروا در

 [15عنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صفْرٍ أَو حدید[ نَهى

 .کرد ینه یدحد یا(ص) از انگشتر مس یامبرپ یعنی

به آهن عالقه دارند و هرجا آهن باشد، به آن  یدااست و شد یطانجن و ش ینتخالصه آهن ز بطور

دارد و هرجا طال باشد انسان خودش را خانم ها است و چقدر انسان به طال عالقه  ینت. طال زچسبند یم
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که  ییها بیمارياز  یلیعلت خ گوییم یجهت م ینبه هم افتد یاتفاق نسبت به جن و آهن م ین. همرساند یم

 .منشا آن جن است، استفاده از آهن است

که در ساختمان ها قرار  یکه در دست باشد و آهن یانگشتر آهن شود، یآهن پخته م يکه رو نانی

معلول جن  ي،فلج مغز ی،پ یس ی،جن زدگ ینسون،است که مانند ام اس، پارک ییها یماريسبب ب د،دهن یم

 .هستند

ها  یماريب ینمبتال به ا کردند، یم یبدون وجود آهن زندگ يروستا يکه در خانه ها یمقد مردم

 .شدند ینم

آهن پخته شده اند و  يشد که نان ها رو یادز یاز زمان یوپاتیم یسروفی،ام اس، د ی،افسردگ استرس،

 .شد یادز یآهن در زندگ

 ینکهمثل ا یمدر تماس با آهن باش ید. نباکند یامواج هوا را جذب م یراز یستورود آهن خوب ن اصل

 .پزند یآهن م ينان را رو

 .يدستت را بشو زنی، یم یآهن یددست به کل یمدار یتروا در

  

 (لمفوم ها(سرطان یماريب معرفی

  

عبارت وجود داشته باشد، عالمت سرطان  ینبه ا يکلمه ا یشاتدارد اگر در آزما OMA یسیانگل در

 .از انواع سرطان است یاست که نوع

ران ، و در کل بدن  ي بغل و کشاله یردر گردن و ز یشترکه از همه ب» لَمف« یشترنوع سرطان، ب این

 .کند یم یروجود دارد را درگ

 .گیرد یمنشا م يلمفاو يساختمان ها یاها  یتکه از لمفوس یمبدخ تومور

 یدهتر است و د یکاست که بار یخون يبا رگ ها ياست که مواز یديسف يجور رگ ها یک لمف

 .شود ینم

 .شود یلمف ها وارد م یقاز طر یشترب میکروب

 یااست  يلمفاو ياز عقده ها یمنوع است که تومور بدخ یناز انواع سرطان از ا یکی »لمفوسارکوما»

. آید ی. به خصوص در معده به وجود میایدشکم به وجود ب یراست. ممکن است ز یرمخاطیو ز ينزج لمفاو

 .آید یدر روده هم به وجود م

 عالئم
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 ي کشاله یابغل  یرکنار گردن ز يتوده ا ي،لمفاو يضعف، بزرگ شدن غده ها ي،عرق کردن، الغر تب،

 .آید یدر داخل شکم به وجود م یاران و 

طحال، کبد و خارش  ي،لمفاو يکشنده با عالئم بزرگ شدن روز افزون عقده ها یماريب »ینک هاچ»

و  یواکت یوراد یمیایی،ش يبه همراه دارد که علت آن داروها یتب و کم خون یشرفتهاست که در مراحل پ

 .باشند یماريب یندر غذاها مانند مواد نگهدارنده علت ا یمیاییچشم زخم است و ممکن است مواد ش

هم  یولوژيوجود دارد. دستگاه راد يدر مجاورت موسسات هسته ا یشترکه ب يهسته ا تشعشعات

 .است ینطورهم

 .آن فردا درمان

 .89یهآ یاء،سوره انب [1]

 .95، ص5ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [2]

 .359ابن طاووس، ص یدمهج الدعوات، س [3]

 .175صدوق، ص یخثواب االعمال، ش [4]

 .472، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

 .199، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [6]

 .471، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .471، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

 .372، ص2ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [9]

 .253، ص1صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [10]

 .227، ص2صدوق، ج یخاالحکام، ش یبتهذ [11]

 .340، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [12]

 .468، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [13]

 .227، ص2صدوق، ج یخاالحکام، ش یبتهذ [14]

 .10، ص4صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [15]
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 بیمـاري  درمـان  –(مسـکن)   ینـت در ز یادامه بحث سالمت 191

؛ طحـــالو کـــارکرد  یآنـــاتوم یســـرطان خـــون و معرفـــ

95/11/02 

 
  

 مسکن

  

کوچک  یدبا یابزرگ باشد  یدمسکن با یاانسان نقش دارد. آ یمسکن در سالمت ي هندسه

بزرگ باشد.  یداقتصاد کرد و خانه با یدکه در مسکن نبا شود یاستفاده م یاتباشد؟ از روا

 .شود یاست که سبب سعادت انسان محسوب م يشده است و جزو امور یدخانه تاک یبزرگ

 .تنگ باشد یدخانه نبا

 :آمده است یتروا در

 [1ء[ و الْجار الصالح و الْمرْکَب الْهنی  سعادةِ الْمسلمِ سعۀُ الْمسکَنِ منْ

 .و مرکب خوب است یکون ي یهخانه و همسا یمسلمان بزرگ ياز سعادتمند یعنی

 .خواهد داشت یخوب یايبزرگ داشته باشد، دن ي که خانه یکس حداقل

 .آمده است ینهزم یندر ا یشترباب و ب یکمتعدد است و در وسائل  ینهزم یندر ا روایات

 .انسان ذکر شده است یخانه جزو علل شقاوت و بدبخت یو کوچک یتنگ یاتروا در

 :آمده است یتروا در

ثَلَاثَۀٍ فی الْمرْأَةِ و الدابۀِ و الدارِ فَأَما شُؤْم الْمرْأَةِ فَکَثْرَةُ   فی  الشُّؤْم عنْده فَقَالَ الشُّؤْم تَذَاکَرُوا

ا الدأَم ا ورَها ظَههنْعم ا وهخُلُق وءۀُ فَسابا الدأَم ا وجِهوقُوقُ زع ا ورِههمیقُ ارشَرُّ  فَض ا وهتاحس

 [2جِیرَانها و کَثْرَةُ عیوبِها[
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است در زن و چهارپا  ینحس یزشد فرمود در سه چ یاد ينزد امام صادق(ع) از بد یعنی

 .بد است ي یهآن و همسا یو کوچک یآن تنگ یخانه و شوم يو خانه .... بد

 :آمده است یگرد یتروا در

 [3[ الْمنْزِلِ سعۀِ  راحۀٌ فی للْمؤْمنِ

 .است یخانه، راحت یمومن در بزرگ يبرا یعنی

هم  یعهاز کافر هم بدتر است و مسلمان ش یاست. مسلمان ناصب یعهش يبه معنا مومن

و مومن فاسق. مومن شامل تمام  یهم چند قسم دارد مانند مومن متق یعهخود ش یم،دار

 .شود یآن م يقسمت ها

 .کند یم یدو اقتصاد تاک ییبه صرفه جو یاسالم به طور کل البته

﴿ال إِنَّه بحرِفین یس4[﴾ الْم] 

 .خداوند اسراف کاران را دوست ندارد یعنی

خوردن  یابزرگ  ي داشتن خانه ياسراف بد معنا شده است. اسراف به معنا ي کلمه

در است که اسراف  ین. مالك ایستن یچهل هزار تومان یتونخوب مثل روغن ز يغذاها

 .بدن ضرر داشته باشد ياست که برا یزيچ

 .ضرر دارد یراکوچک اسراف است ز ي خانه

 :آمده است یگرد یتروا در

 [5یؤْجر[  بنَى فَاقْتَصد فی بِنَائه لَم منْ

 .ندارد يکند اجر یکه خانه بسارد و در آن تنگ دست یکس یعنی

 .و اجر و ثواب ندارد یستن یکوچک بسازم، کار درست ي خانه خواهم یم بگوید

 .خانه حد و مرز هم دارد البته
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بزرگ  یدبا کنید یو استفاده م کنید یکه در آن سکونت م يآمده است خانه ا یتروا در

کار اسراف  ین. اشود یاز سه اتاق آن استفاده م یباشد. مثال خانه ده اتاق داشته باشد ول

 .است

 ي اگر خانه یبودن خانواده باشد خوب است ول یشاگر استفاده کردن و در آسا هدف

 .یستن یباشد کار درست یافتن يو مسابقه در برتر یفخر فروش يبزرگ برا

 :آمده است یتروا در

 [6[ تَبنُوا ما لَا تَسکُنُون فَلَا

 .یدنساز کنین یسکونت استفاده نم يآنچه از آن برا یعنی

 .کار اسراف است ینارد، اسکونت د یکیپنج خانه دارد که فقط در  فردي

 یمدارد که خواه یعلت یستسکونت ن يبرا یول سازند یبزرگ م ي که خانه افرادي

 .خواند

 .به قدر کفاف باشد یدسکونت با محل

 :آمده است یتروا در

 [7یوم الْقیامۀِ[  صاحبِه  علَى  بِنَاء لَیس بِکَفَاف فَهو وبالٌ کُلُّ

 .یامتوبال صاحبش است در روز ق دهد یکه کفاف انسان را نم يهر خانه ا یعنی

 یزوبال و چ یامتباشد در روز ق یشترب یازو از حد ن یتساخت و ساز از حد کفا اگر

 .شود یمحسوب م ياضافه ا

نباشد  يو قانون آن پنهان کردن رفت وآمد است. طور شود یبه متر محدود نم یازن مقدار

ناموس  يمومن و کارها يخوب است که کارها يام شود. خانه اانج یاطکارها در ح یشترب

 .مومن را پنهان کند

 .نباشد یگرانبه رفت و آمد در منظر د یازيپنهان باشد و ن یدکارها با تمامی

 :آمده است یتروا در
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منَ النَّاسِ و امرَأَةٌ صالحۀٌ للْمؤْمنِ فیه راحۀٌ دار واسعۀٌ تُوارِي عورتَه و تَستُرُ حالَه  ثَلَاثَۀٌ

 [8[ وِیجتُعینُه علَى أَمرِ الدنْیا و الْآخرَةِ و ابنَۀٌ أَو أُخْت أَخْرَجها منْ منْزِله إِما بِموت أَو بِتَزْ

که ناموس و حالش را از مردم  یبزرگ ي است خانه یمومن راحت يبرا یزسه چ یعنی

را از  يخواهر یاو دختر  یدنما یاريو آخرت  یاکه او را در امر دن يبپوشاند و زن صالحه ا

 .بخاطر ازدواج خارج کند یامنزلش به خاطر موت 

 .مومن خبر داشته باشند ي داخل خانه ياز کارها یدنبا مردم

ساخته شود که مردم فکر کنند  يه ابه گون یدباشد که خانه با یندارد مراد ا احتمال

 .ندارد یشخص مومن در فراخ است و مشکل مال

اگر امکان توسعه  یخانه را بزرگ کند ول یدخانه تنگ باشد، در صورت امکان با اگر

 .بسازد يبزرگ تر ي خانه یست،ن

 :آمده است یتروا در

إِلَیها و قَالَ إِنَّ منْزِلَک ضَیقٌ فَقَالَ قَد   یتَحولَ  أَنْ أَبا الْحسنِ ع اشْتَرَى داراً و أَمرَ مولًى لَه إِنَّ

 [9[ أَحدثَ هذه الدار أَبِی فَقَالَ أَبو الْحسنِ ع إِنْ کَانَ أَبوك أَحمقَ ینْبغی أَنْ تَکُونَ مثْلَه

ساکن شود و فرمود  و به خادم امر کرد تا در آن یدخر يامام کاظم (ع) خانه ا یعنی

خانه را پدرم ساخته است امام (ع) فرمود اگر  ینتو کوچک است خادم عرض کرد ا ي خانه

 .یاحمق باش یدپدرت احمق باشد خودت هم با

 .یباش یبندبه آن پا یدساخته است، شما نبا یتنگ ي خانه پدرت

  

 بزرگ يساختن خانه ها علت

 .کند یکه اموال حرام جمع کند، خداوند او را به ساخت و ساز مبتال م کسی

 :آمده است یتروا در

 [10غَیرِ حلِّه سلَّطَ علَیه الْبِنَاء و الطِّینَ و الْماء[  مالًا منْ  کَسب  منْ
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خداوند بر او ساخت و ساز و گل و آب را  یاوردکه مال حرام به دست ب یکس یعنی

 .کند یط ممسل

 :آمده است یگرد یتروا در

أَحب أَنْ یدعى فیها فَیجِیب و   الْمرْحومات  اللَّه عزَّ و جلَّ جعلَ منْ أَرضه بِقَاعاً تُسمى إِنَّ

 حلِّهسب الرَّجلُ مالًا منْ غَیرِ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ جعلَ منْ أَرضه بِقَاعاً تُسمى الْمنْتَقمات فَإِذَا کَ

 [11سلَّطَ اللَّه علَیه بقْعۀً منْها فَأَنْفَقَه فیها[

که دوست داشت مردم در  یدرا به نام مرحومه نام یناز زم ییخداوند متعال جاها یعنی

نقمت  يرا به نام محل ها ییمکان ها دعا کنند تا مستجاب شود و خداوند مکان ها ینا

 يتا برا دهد یمکان ها به او م یناز ا یکیکسب حرام کند خداوند  يپس هرگاه مرد یدنام

 .خرج کند ینآن زم

تجارت او ساخت و ساز  یاگر کس یول رود یم ینکه از ب کند یم یخرج شود یم معلوم

بسازد  یملک بزرگ یاگر کس یا یستن یتروا ینو مشمول ا شود یباشد، کار او محسوب م

 .شود یمحسوب م یهزمان سرما یندر ا

 .از ساختمان همان ساخت و ساز است مراد

  

 ساخت و ساز عقاب

روح به آن  یدنمکلف به دم یامتدر روز ق کند یم ینقاش یا سازد یکه مجسمه م کسی

بسازد، خداوند او را مکلف به حمل آن  کند یکه در آن سکونت نم یکه بنائ یو کس شود یم

 .کند یبناء م

 :آمده است یتروا در

 [12الْقیامۀ[  یوم  حملَه  بنَى فَوقَ مسکَنه کُلِّف منْ

آن را حمل  یدبا یامتاز سکونت خود ساختمان بسازد، در روز ق یشترکه ب یکس یعنی

 .کند
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 :آمده است یگرد یتروا در

قُ بنْیاناً رِیاء و سمعۀً حملَه یوم الْقیامۀِ منَ الْأَرضِ السابِعۀِ و هو نَار تَشْتَعلُ ثُم تُطَو  بنَى  منْ

شَی هبِسحی النَّارِ فَلَا یلْقَى فی و هنُقی عتُوب فا إِلَّا أَنْ یرِهونَ قَعا دنْهم ء  یلَ یاق ر فکَی ولَ اللَّهس

نْهطَالَۀً متاس یهکْفا یلَى می فَضْلًا عنبۀً قَالَ یعمس و اءی رِینباةً   یاهبم و هلَى جِیرَانع

 [13[ لإِخْوانه

هفتم  ینآن تا زم یربسازد خداوند آن را ز یو فخرفروش یار يبرا يکه خانه ا یکس یعنی

مانع آن آتش در جهنم  یزيو چ اندازد یو آتش است و در آتش م دازدان یبه گردن او م

ساخته  یار ي(ص) چگونه خانه برایامبرپ يجهنم برسد گفته شد ا يبه انتها ینکهتا ا شود ینم

 .کند یآن فخرفروش ي یلهتا به وس یازشاز ن یشب سازد یم يا هفرمود خان شود یم

  

 خانه ها ارتفاع

چهار  یعنیهشت ذراع  یا یمحدود سه متر و ن یزيچ یعنیذراع  از هفت یدخانه نبا سقف

 .متر، بلند تر باشد

 :آمده است یتروا در

 [14نُودي یا أَفْسقَ الْفَاسقینَ أَینَ تُرِید[  ثَمانیۀِ أَذْرعٍ  بنَى الرَّجلُ فَوقَ إِذَا

 ینفاسق تر يا رسد یبلندتر از هشت ذراع خانه بسازد ندا م یکه کس یهنگام یعنی

 خواهی؟ یفاسق ها چه م

 یول شوند یم یتروا ینموارد مشمول ا ینبلند است، در ا یلیخ یادوبلکس  یسقف گاهی

به سقف  یرتعب یاتروا یشترخانه چند طبقه است و هر طبقه کمتر از چهارمتر باشد، ب یگاه

 .شود یشامل طبقات نم یندارند بنابرا

 :آمده است یگرد یتروا در

 [15[ اللَّه وکَّلَ ملَکاً بِالْبِنَاء یقُولُ لمنْ رفَع سقْفاً فَوقَ ثَمانیۀِ أَذْرعٍ أَینَ تُرِید یا فَاسق إِنَّ
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که سقف را بلند تر از هشت  یخانه، به کس يرا موکل کرده است برا یخداوند ملک یعنی

 فاسق؟ يا یبرس خواهی یکجا م گوید یم سازد یذراع م

 ینکهچهارمتر باشد. مگر ا یا یماز سه و ن یشترب یدسقف نبا یک یعنیبه سقف است،  تعبیر

 ین،دوم از زم ي ارتفاع سقف طبقه ینصورتمراد است که در ا ینارتفاع سقف از زم یم،بگو

 .شود یم یمشمول نه ینصورتهفت متر است که در ا یاشش 

. شوند یساکن م یاطینباشد، در آنجا جن و ش یماز سه متر و ن یشسقف خانه ب اگر

و نه در آسمان، بلکه در هوا  یننه در زم یروس،و و یکروبو م یاطینش فرمایند، یم یاتروا

 .سکونت دارند

چون ذکر  یمتر باشند ول یمبلند تر از سه و ن یدحسب ظاهر، مساجد و حرم ها نبا به

 .دهد یم يراررا ف یروسو و یکروبجن و م شود، یم یادخداوند ز

(ص) یامبرمسجد پ يسقف بسازند. خواستند برا یدخواند که نبا یممساجد خواه ي درباره

 [16[ موسى  کعریش  کرد و فرمود عریش ینه یشانسقف بسازند، ا

 .با برگ درخت خرما سقف درست کرد یعنی

است اجازه داده شده است که انسان درون خانه نماز  یکه باران يجهت روز ینهم به

 .بگذارد

 :یتآمده اس یتروا در

سبعۀَ أَذْرعٍ فَما کَانَ فَوقَ ذَلک سکَنَه الشَّیاطینُ إِنَّ الشَّیاطینَ لَیست فی السماء و   بیتَک  ابنِ

اءوکُنُ الْها تَسإِنَّم ضِ وی الْأَر17[لَا ف] 

متر باشد،  یماز سه و ن یشبساز، آنچه ب یمسقف خانه خود را سه متر و ن يبلند یعنی

ساکن است، بلکه در هوا ساکن  یننه در آسمان و نه در زم یطانش شود، یساکن م یطانش

 .است

 .معلق در هوا است یروسو و یکروبکه م گویند یهم م امروزه
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حجم خانه آمده است. ارتفاع سقف از کف خانه مراد  یعنی» سمک«به  یرتعب یاتروا در

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

 [18[ فَهو مسکُون  ثَمانیۀِ أَذْرعٍ  منَ السقْف فَوقَ  رفع ما

 .که بلندتر از هشت ذراع باشد مسکن جن خواهد بود یهر سقف یعنی

أَو قَالَ ثَمانیۀِ أَذْرعٍ کَانَ ما فَوقَ السبعِ أَو قَالَ الثَّمانی  کَانَ سمک الْبیت فَوقَ سبعۀِ إِذَا

 [19الْأَذْرعِ محتَضَراً و قَالَ بعضُهم مسکُونا[

هشت ذراع باشد باالتر از آن جن حاضر  یااز هفت  یشترخانه ب ياگر حجم و بلند یعنی

 .شود یم یاطینو مسکن ش شود یم

 .کند یم ییدمعنا را تا ینا» سمک« يارتفاع خانه از کف است، معنا مراد

 .است» مسکون«خانه  ینا گویند یمردم عرب متعارف است که م بین

 :آمده است یگرد یتروا در

تْنَا الْجِنُ أَنَّهفَقَالَ أَخْرَج هلٌ فَشَکَا إِلَیجر نْ  أَتَاهنَ  مم ارمی عنعنَا ینَازِللُوا معفَقَالَ اج هِمازِل

لْنَا فَملُ فَفَعارِ قَالَ الرَّجالد ی أَکْنَافف امملُوا الْحعاج عٍ وۀَ أَذْرعبس کُموتیب قُوفئاً  اسنَا شَیأَیر

 [20[ نَکْرَهه

خارج کرده  یماننزد امام باقر(ع) رفت و عرض کرد جن ما را از خانه ها یشخص همانا

 يراو یدو حمام را در اطراف خانه قرار ده یداست فرمود سقف خانه را هفت ذراع قرار بده

 .یدیمند يو بد یمکار را انجام داد ینا گوید یم

 .شده اند يخود فرار يجن از خانه ها یتآزار و اذ از

جن و مشکالت مشابه مانند ام اس  یبو آس یها مبتال به جن زدگ یلیاگر خ امروزه

 .اندازه و ارتفاع سقف است یتجهت عدم رعا هستند به
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 ي برساند. امروزه مسئله یببه انسان آس تواند یجن م شود یاستفاده م یتروا ینا از

به انسان  تواند یجن م یااست؟ آ یکار درست یامورد سوال است که آ »یمبخور حضرت مر«

برساند و او را از خانه  یببه انسان آس تواند یجن م فرماید یم یتروا ینبرساند؟ ا یبآس

 .دهد يفرار

 .جن هم کم کردن ارتفاع سقف خانه است یتدفع اذ راه

اطراف  یعنی» اکناف«کبوتر) هردو محتمل است.  يبه معنا یدحمام (بدون تشد یا حمام

 .محل استحمام است يبلکه برا یستکبوتر ن يخانه که برا ي خانه و گوشه

در  یاطینتا جن و ش یداطراف و کنار خانه قرار بده آمده است که حمام را در یتروا در

 .آن ساکن شوند

 یراز کند یو جن را دفع م یطانش یتکردن و شستن است و آزار و اذ ییزتم يبرا حمام

 .شوند یو در خانه ساکن نم شوند یدر حمام ساکن م روند یم

 .شوند یاحتماال در چاه ساکن م البته

 .و اگر هم سکونت باشد، کعبه استثناء است شود یساکن نم یکعبه کس در

 فرماید یم یتدر روا یراچند طبقه هم بشود، ز يشامل ساختمان ها یت،ممنوع ینا شاید

سقف  یعنیاز هفت ذراع باشد  یشترب یدسقف خانه نبا یعنی] 21»[سبعۀَ أَذْرعٍ  بیتَک  ابنِ«

 ینفت ذراع ارتفاع داشته باشد. بنابرااز ه یشب یدبلکه خود خانه هم نبا یستمطرح ن یگرد

 .شود یچند طبقه هم م يشامل خانه ها

چند  يکه شامل خانه ها یمرا بر سقف خانه حمل کن یتب یامطرح است،  یاحتماالت البته

چند طبقه ممنوع  يساختن ساختمان ها یم،اگر بر خود بناء حمل کن یول شود یطبقه نم

 .شود یم

به همراه دارند، آمار گرفته  یچند طبقه مشکالت جن زدگ يااعتقاد دارند خانه ه برخی

 .شود یجن م يها یبمبتال به آس یشترب کنند یم یکه در طبقات باال زندگ ياند، افراد
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 یماز سه و ن یشب یدسقف نبا یعنیهمان احتمال اول مراد است،  یشترب گوییم یما م البته

 .متر باشد

  

 «لمفوما« یماريب درمان

  

استفاده از  ین(ص) و عالوه بر ا یامبرپ يسرطان مانند ثفا و سلعه و دارو يها داروي

 یادبه مقدار ز یدلمفوما عبارتست از جمع شدن گلبول سف یراباشد ز یدبا یزبلغم زدا ن يدارو

استفاده کنند که با استفاده از  یفلطر ياز دارو ینکها یادر لمف ها است که همان بلغم است. 

 يو باعث کوچک شدن غده ها شود یبه شکل خلط خارج م یدسف يگلبول ها دارو،دو  ینا

 .شود یم يلمفاو

با عسل و استفاده از  یالوجود دارد و استفاده از ژل رو یزن ییو غذا یدستور دعائ البته

 .هسته ها یهو هلو و بق یو به و گالب یبس ي ها مانند هسته یوهم ي هسته

  

 طحال

  

خون و گلبول  ینیجن ي ذکر شده است. در دوره یاتطحال و کار آن در روا آناتومی

و خون در اطراف دنده ها  شود یخون متوقف م یدکه با تولد نوزاد، تول کند یم یدقرمز تول

 .شود یم یدتول

دارد و مانند  یبافت رگ یککه  یمخواند یاتدارد و در روا یساختمان عروق طحال

 .کند یعمل م یصاف

 یحالل ول یکبد و طحال وجود دارد که خوردن اول ینب یعتراض کرد که چه فرقا کسی

پاره کرد و  یکبد را در ظرف یکطحال و  یکخوردن طحال حرام است؟ امام(ع) در جواب 

 یبه شکل خون خارج شد ول یهبه رگ و پوست شد و بق یلو طحال تبد یدنددر آن آب مال
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فرق آن  ینشد. امام (ع) فرمود ا یدتکه گوشت سف یک به یلرفت و تبد ینکبد رنگ آن از ب

 .ها است

است که با عبور خون  ینا ی،بافت رگ ینطحال صرفا رگ و پوست است. کار ا بنابراین

و  برد یم ینو از ب کشد یرا م یرپ يو گلبول ها روند یم یناز ب یرپ يرگ ها، گلبول ها یناز ا

 .کند یاز گردش خون خارج م

 يگلبول قرمز است و خارج کردن گلبول ها يساز یرهطحال زخ يااز کاره یگرد یکی

دفاع بدن در مقابل عفونت ها نقش دارد و از  یانخون است و در جر یاناز جر یعیطب یرغ

و دخالت  کند یمغز و استخوان هم کمک م یتو در فعال کند یدستگاه خونساز محافظت م

 .دارد

طحال  گویند یم يء است و در طب امروزطحال محل تمرکز سودا فرماید یم یاتروا در

 یاتمراد از سوداء گلبول قرمز باشد. در روا یستن یدمحل تمرکز گلبول قرمز است و بع

خلل را  يو دارا یراضافه و پ يسوداء طحال است و گلبول ها یزسرر یعنی »یضمف« یمدار

 .کند یطحال خارج م

 يخون فاسد است. گلبول ها ي خانه یعنی» الدم الفاسد یتب«طحال  یمدار یتروا در

 .شوند یاز بدن خارج م شوند یاز طحال رد م یفاسد وقت

 یاديز یچهارگانه رکن بدن است وگلبول قرمز هم رکن بدن است ول یعطبا گوییم یم ما

 .یستو اضافه از گلبول قرمز مطلوب ن

دن استوار است و که طبائع چهارگانه قوام بدن هستند و بر آن ها ب خوانیم یم یتروا در

 ي طبائع است. غلبه ي طبائع همان غلبه ینا ي. تلف شده هاماند یبدون آن ها بدن زنده نم

 .شوند یمحسوب م یماريقرمز فاسد و تلف شده است که ب يسوداء همان گلبول ها

 .است يبدن ضرور يسوداء برا اصل
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ذَا الْخَلْقِ ثُمه دعب دسی الْجف ی، لَا الْأَ  خَلَقْتبِإِذْن هاموق و دسالْج لَاكنَّ مه ۀً وعبلِ، أَرو

و اءدورَّةُ السا الْمنْهم ةٌ إِلَّا بِالْأُخْرَى، وداحنَّ ونْهم لَا تَقُوم إِلَّا بِهِنَّ و دسالْج قُومی  و فْرَاءرَّةُ الصالْم

 [22[ الدم و الْبلْغَم

خلق شد که به اذن من مالك و قوام جسد  یزدر جسد چهار چ یهبعد از خلقت اول یعنی

قوام  یگريبدون د یزاز آن چهار چ یک یچهستند و جسد قوام فقط به آن ها قوام دارد و ه

 .ندارند. آن ها سوداء و صفراء و دم و بلغم هستند

بدن  يچهار طبع برا ینا یدر طب اسالم یاعتقاد نداشته باشد ول ینا یدر طب سنت شاید

 .الزم است

جسد اعتَدلَ فیه هذه الْأَنْواع الْأَربع الَّتی جعلْتُها ملَاکَه و قوامه فَکَانَت کُلُّ واحدةٍ  فَأَیما

علَیهِنَّ  ةٌنُه فَإِنْ زاد منْهنَّ واحدمنْهنَّ ربعاً لَا تَزِید و لَا تَنْقُص، کَملَت، صحتُه و اعتَدلَ بنْیا

إِنْ کَانَت و تادا زرِ ما بِقَدهتینْ نَاحم قْمنِ السدلَى الْبع خَلَتبِهِنَّ، د الَتم نَّ ورَتْهۀً  فَقَهصنَاق

نْ مجِزَ عتَع هِنَّ ونْ طَاقَتع فتَّى تَضْعنَّ حنْهلُّ عهِنَّ [تَقنَت23قَار] 

چهارم  یکطبائع چهارگانه در آن معتدل بود و هر کدام به اندازه  ینکه ا يهر جسد یعنی

 یکاگر هر  یمعتدل است ول یزاو ن یاننبود صحت جسد کامل است و بن یادبود و کم و ز

که غلبه  يا به همان اندازه شود یداخل بدن م یماريکند ب یداغلبه پ یگرانتر باشد و بر د یادز

 .طبع ها باز بماند یهبق یاز همراه ینکهتا ا شود یم یفوجود دارد و اگر کمتر باشد جسد ضع

 .شود یم یرو فاسد تفس یرپ يو گلبول ها یاديبه ز ینطبع بد است و ا ي غلبه بنابراین

کردن  ییز. مانند تمآید یم یرونفاسد ب يباشد فقط گلبول ها یفصد و حجامت اصول اگر

 .یمبکش یرونکردن آن چند سطل آب ب ییزتم يبرا یدچاه که با

 يماندگار یزاناست که در معده به وجود آمده است و م یمراد از سوداء، سودائ گاهی

 .غذا در معده به وجود آمده است

 .183، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [1]
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 .556، ص3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [2]

 .611، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .141یهسوره انعام، آ [4]

 .608، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .226، ص1ج ی،المحاسن، برق [6]

 .531، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .610، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .525، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .608، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .532، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [11]

 .608، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .11، ص4صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [13]

 .608، ص2ج ی،المحاسن، برق [14]

 .608، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .112، ص2ج یاشی،ع یاشی،ع یرتفس [16]

 .529، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [17]

 .609، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

 .609، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]

 .128ص ی،مکارم االخالق، طبرس [20]

 .529، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [21]

 .245، ص3ج ی،حرعامل یخالفصول المهمه، ش [22]

 .245، ص3ج ی،حرعامل یخالفصول المهمه، ش [23]
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 بیماري –(ادامه بحث مسکن)  ینتدر ز یادامه بحث سالمت 192

 95/11/03؛ طحال يها

 
  

است. عرض شد  یراجع به خانه ساختن و اتنخاب خانه و ارتباط آن با سالمت صحبت

ارتفاع، سبب سکونت جن  یتباشد. عدم رعا یشترب یدنبا یمارتفاع سقف خانه از سه متر و ن

 یدرمان ندارد و حت يکه در طب امروز ییها یب. آسشود یم یرجبران ناپذ يها یبو آس

 .ندارد آشناییها  یماريب ینبا ا يطب امروز

 ینا شناسند، یرا نم یماريب یندکترها ا گویند یم کنند، یمراجعه م يوقت ها افراد خیلی

رساندن آن را  یبوجود جن و آس خواهند یها نم یلیمعلول جن است و خ یشترها ب یماريب

 .ها قبول کنند ییبه طبع اروپا

صعب  يها یماريرساندن جن دارند که منجر به ب یبداللت به آس یحاصر یاتروا ولی

 .شوند یالعالج م

که  يالبته اروپا برگشته است به گونه ا یم،به اروپا ندار يو کار یمهست یاتتابع روا ما

و جن را قبول دارند تا  یطانوجود ش ینپرست هستند بنابرا یطاندرصد آن ها ش یستب یدشا

 .مطلب را قبول نکرده است نیشرق هنوز ا یول پرستند یآن را م یحت

 :قرآن آمده است در

﴿و نَ رِجالٌ کانَ أَنَّهوذُونَ الْإِنْسِ معنَ بِرِجالٍ یالْجِنِّ م موهقاً فَزاده1[﴾ر] 

بردند، و آنها سبب افزایش گمراهى  و اینکه مردانى از بشر به مردانى از جنّ پناه مى یعنی

 .شدند و طغیانشان مى

 .است یخستگ يبه معنا رهق
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انسان را خسته و  دهد، یکه جن انجام م يحداقل کار یا رساند، یم یبجن آس بنابراین

 ي یهاز ناح یلیخ یدد ی. با شروع درمان و گوش دادن به درد دل مردم، خواهکند یداغون م

 .بینند یم یبجن آس

انه است. ارتفاع خود خ یاجن، ارتفاع سقف  ي یهاز ناح یدنرس یبآس ياز علت ها یکی

آمار گرفتند، گفتند  يرساندن جن بشود. عده ا یبچند طبقه بودن خانه، سبب آس یدشا

 .جن هستند یبدر معرض آس یشترب کنند یم یزندگ ییکه در طبقات باال يافراد

 .خانه ندارد یبه ارتفاع مکان يو کار کند یاز سقف صحبت م یشترب روایات

 .ردندا یاگر سقف کوتاه باشد اشکال ظاهرا

 گوید یهم م يو طب امروز کنند یم یدر هوا زندگ یروسو و یکروبم گویند یم روایات

اسکان  يسقف رو يبلند یرتاث یزممکان یدر هوا معلق هستند ول یروسو و یکروبم

 .یستمعلوم ن یروسو و یکروبم

 ینخواهد بود ول یروسو و یکروبم يبرا یآرام يمحل تردد انسان جا رسد ینظر م به

از استحسانات  یکی یدکنند. شا یدااسکان پ توانند یراکد آن م ياگر سقف بلند باشد در هوا

 .یمسقف ندار ياثر بلند یزمدر مورد مکان یتیمطلب باشد و ما روا ینا

و با  کنند یو با مردم صحبت م شود یکه در آخرالزمان، جن ظاهر م یمدار یاتروا در

 .کند تا جن ظاهر شود يبشر کار. امکان دارد که روند یمردم راه م

 یدشمن ي رابطه یو بعض دهد یبا جن دارند و جن به آن ها خبر م یدوست ي رابطه بعضی

 .کند یم یتدارند و جن آن ها را اذ

درست کرده  یلومترک یبه طول س يموتور شود، یانجام م یسکه در سوئ يکار گویند می

به جهت به دست آوردن  خورند یبه ذرات، ذرات با سرعت باال به هم م یشتابده ياند برا

و  یدندد یگريگفته اند عالم د يمسکوت ماند، عده ا یخلقت، ول یدایشپ ي درباره یمعلومات

 .جن باشد یدنآن مطلب د یستن یدقرآن بوده است. بع ییدرا تایآن را پنهان کردند ز
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و  کنند ینفر مراجعه م یس یست،ه است، االن بشد یداهو یشترارتباط جن االن ب عالئم

 یلقب یناز ا ییو کارها شوند یو همبستر م کنند یصحبت م بینند، یارتباط با جن دارند، م

 .افتد یاتفاق م

و مشابه آن،  ینسونکه از درمان آن عاجز هستند مانند ام اس، پارک ییها یماريب نوعا

 .شود یمربوط به مغز م یشترجن هستند و ب یبمعلول آس

 یلو دل آید یکه در بدن به وجود م یآب يها یسهو ک کند یآب جا م رود، یهرجا م جن

 .ندارد، معلول جن است چون عالقه به آب دارند یمشخص

 :قرآن آمده است در

﴿وا لَوِ أَنْ وتَقاملَى اسالطَّریقَۀِ ع مناهقَیلَأَس قاً ماء2[﴾غَد] 

 . کنیم اگر آن ها در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان مىو اینکه  یعنی

 .در سوره جن آمده است یهآ این

 :فرماید یبشر م يبرا یاجنه آب است ول پاداش

﴿مِ ورٍ لَحا طَیمون مشْتَه3[﴾ ی] 

 .و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند یعنی

به آب  یشتريب ي اجنه عالقه یاز آب است ول یشتربشر به غذا ب یازبشر به غذا و ن عالقه

 ي است و هرکجا آب باشد مانند دره ها و چاه ها و در کناره یشتراجنه به آب ب یازدارند و ن

 .شوند ی، اجنه در آن جا ساکن م یادر

 .اجنه در محل آب سکونت دارند فرماید یکه م یمدار دلیل

  

 تتمه

 یراز تداب یکیکه سقف آن بلند است  یدساکن هست يدر خانه ا یاشد  یدهخانه خر اگر

کف باال آورده شود تا ارتفاع کم  ینکها یاکوتاه کردن سقف است مانند زدن سقف کاذب 

 .شود
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آن  ياجنه رو یبدفع آس يآمده است که هشت ذراع اندازه گرفته شود و برا یاتروا در

دور تا دور  یدبا آید، یآنچه به دست م یول شود یتابلو زده م ینوشته شود. گاه یالکرس یتآ

 .نوشته شود یالکرس یتاتاق آ

اجنه ساکن  ینکها یاسقف،  یدر هشت ذراع یالکرس یتصورت نوشته شدن آ در

 .کنند ینم یدارساندن پ یبجرات آس ینکها یاو  شوند ینم

 .آن است يرو یدتاک یشترو ب »یمالعل یعالسم«اول مراد است تا  ي یههمان آ یالکرس آیت

 :آمده است یتروا در

بِأَهلِ بیته و بِعیاله فَقَالَ کَم سمک بیتک فَقَالَ عشَرَةُ   الْأَرضِ  أَهلِ  إِلَیه رجلٌ عبثَ شَکَا

اننَ الثَّمیا بیمف یۀَ الْکُرْسآی اکْتُب ۀً ثُمیانثَم ععٍ فَقَالَ اذْروأَذْردا یشَرَةِ کَمۀِ إِلَى الْعیفَإِنْ کَانَ  ر

 [4[ بیت سمکُه أَکْثَرُ منْ ثَمانیۀِ أَذْرعٍ فَهو محتَضَرٌ و الْجِنُّ تَکُونُ فیه تَسکُنُه

کرد امام(ع) فرمود سقف  یتکردن اجنه شکا یتبه امام صادق(ع) از اذ يمرد یعنی

 یتو آ یرت؟ عرض کرد ده ذراع فرمود هشت ذراع اندازه بگاس يتو چه اندازه ا ي خانه

که سقف آن  يهر خانه ا یراز یسبه شکل دور تا دور بنو یهشت تا ده ذراع ینرا ب یالکرس

 .شوند یمحل حضور جن است و در آن خانه ساکن م ااز هشت ذراع باشد همان یشترب

 .در چاه ها ساکن هستند یشترب یراز شود یگفته م ینجن اهل زم به

 یدهکار فا ینا یراز شوند، یم یتجن اذ یبهنوز از آس گویند یو م زنند یم ییتابلو بعضی

 .نوشته شود یددور تا دور خانه با فرماید یم یتروا یراندارد ز

 .نوشته شود یداتاق ها با ي همه در

مانده  یبکر باق یرازمسئله کار کرد  ینا يرو شود یمعنا متعدد است و م ینبه ا روایات

 .العالج را حل کند يها یماريها و ب یباز مشکالت و آس یلیخ تواند یم یکهاست درحال

 .در مورد صرع و تشنج نص وجود دارد که معلول جن است خصوصا
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کند.  یداو جن بر او غلبه پ یرددر حالت ضعف قرار بگ یماريانسان، هنگام ب یستن بعید

خانم  یااست  یدهبه مغز آن ها نرس یژنکه اکس يافراد یا خورد یکه به سر او ضربه م یکس

که تازه وضع حمل کرده اند و در خانه تنها بمانند، همه در حالت ضعف قرار دارند و  ییها

 یرتعب »یمانبعد از زا یافسردگ«به  يهستند. امروزه از مورد آخر نج یبدر معرض آس

 یباجنه به خود بچه در شکم مادر هم آس یآن راه حل هم ندارند. گاه يو برا کنند یم

در کجا  یسدکند و بنو یقکتاب در مورد نقاظ ضعف انسان تحق یو خوب است کس رسانند یم

 يمتعدد یاتاست و روا یدعلم جد یککه  تاس یبیچه نوع آس یبآس ینو ا بیند یم یبآس

 .هم دارد

 »یعهوسائل الش«در کتاب  یباب یکمسئله  ینا یاشاره کرده ام ول یتبه دو روا ینجاا در

 .است

که از جهت  ییچه بسا خانم ها یراباشد ز یعلت افسردگ تواند ینم یو کم خون ضعف

معلول جن  یشترب ینشده اند، بنابرا یدچار افسردگ یرا مصرف کرده اند ول ینبهتر یی،غذا

 .است

  

 ها توصیه

 اول سفارش

 .از اطراف خانه باشد یدر طرف یدبا حمام

 :آمده است یتروا در

عنْ منَازِلنَا فَقَالَ اجعلُوا سقُوف بیوتکُم   رجلٌ إِلَى أَبِی جعفَرٍ ع و قَالَ أَخْرَجتْنَا الْجِنُ شَکَا

بعد  هاً نَکْرَهسبعۀَ أَذْرعٍ و اجعلُوا الْحمام فی أَکْنَاف الدارِ قَالَ الرَّجلُ فَفَعلْنَا ذَلک فَما رأَینَا شَیئ

]ک5ذَل] 

کرده  یرونکرد و عرض کرد جن ما را از منازل خود ب یتبه امام باقر(ع) شکا يمرد یعنی

طرف  یکداده است امام(ع) فرمود سقف خانه را هفت ذراع قرار بده و حمام را در  يو فرار
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که ناراحت کننده  یزيچ یچه یگرد یمکار را انجام داد ینآن مرد گفت ا یدخانه قرار بده

 .یدیمباشد ند

 یاتروا يسر یکو در  یدآمده است که در خانه کبوتر(حمام) بگذار یاتدر روا البته

مراد مکان استحمام  یتروا ینوجود دارد که مراد از حمام، مکان استحمام است. در ا ینهقر

خانه  است که در ینطرف خانه قرار بده و شرط کبوتر ا یکفرموده است در  یرااست ز

 .ندارد یکبوتر محل مشخص ینپرواز کند بنابرا

بحث کبوتر  ینآمده است در خانه حمام قرار بده تا جن ساکن شود بنابرا یگرد یتروا در

 .یستن

 .شده است یشترجن ب یبآس رود، یکه در خانه ها به کار م یبه جهت آهن االن

اند که  کرده یم یندگآتش ز يو شعله ها یکینبوده و در تار یبرق و چراغ یمقد در

 یگرد یتصورات از جن است و بعض یناز ا یاست. بعض شده یم یاديباعث تصورات ز

 .اند از جن است کرده یفکر م یبوده است ول یگراز جهت د یبیآس

از  یلیو بعد از آمدن برق مشخص شد خ کردند یرا به جن منسوب م یزيهرچ یمقد در

است  آمده یم ییاست مثال صدا شده یو علل آن اتفاقات مشخص م یستموارد از جن ن ینا

 .که مثال از صدا از درب است شدند یو متوجه م

 .شده است یعجن شا یبآهن آس يبخاطر وجود آهن و پختن نان رو اخیرا

خانه جن است  یندر ا گفتند یو م کرد یاجاره نم یبزرگ بود که کس ينجف خانه ا در

 یاز رفقا بررس یکیاست. بعد  شده یاز روشن کردن چراغ، خاموش م یقهبعد از چند دق یراز

االن  یبوده است ول یماتفاقات در قد ین. مانند اشود یکرد گربه باعث خاموش شدن چراغ م

 .کم شده است

 .کف و سقف است ینما ب ي فاصله »سمک»

 .شود یخانه اطالق م» اتاق« بر
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است، امروزه خانه  شده یارتفاع م یاديبوده است که موجب ز يسقف ها گنبد یمقد در

جن ها  رسد، یسقف دارند و ارتفاع آن ها به شش متر هم م يمشکل بلند» دوبلکس« يها

 .شوند یکه آب هست مانند چاه ها ساکن م یدر جائ

و  یکروبم یول رود یو فاضالب است، جن در فاضالب نم یستچاه در خانه ها ن االن

 .است یادز یروسو

جن را کم  یتاذ یگرخوب است و د یزگیپاک يبودن حمام در خانه هم برا بنابراین

 .کند یم

  

 دوم سفارش

 یا یوانح ي مجسمه ینکهندارد به شرط ا یو مجسمه اشکال یکردن خانه با نقاش نقاشی

 .انسان نباشد

 :آمده است یتروا در

قَالَ أَبو   یقْرِئُک السلَام و ینْهى عنْ تَزْوِیقِ الْبیوت  ربک  إِنَ جبرَئیلَ أَتَانی فَقَالَ یا محمد إِنَّ

 [6[ بصیرٍ قُلْت و ما التَّزْوِیقُ قَالَ تَصاوِیرُ التَّماثیل

 یقاز تزو کند یم یو نه رساند یآمد و عرض کرد پروردگارت سالم م یلهمانا جبرئ یعنی

و  یوانح يها فرمود عکس مجسمه یست؟چ یقعرض کردم تزو گوید یم یرخانه ها ابوبص

 .انسان

 :آمده است یگرد یتروا در

 [7[ الْبیوت فَإِنَّ رسولَ اللَّه ص کَرِه ذَلک  تَبنُوا علَى الْقُبورِ و لَا تُصوروا سقُوف لَا

 یراز یدار ندهو در سقف خانه ها عکس و مجسمه قر یدبر قبر ها بناء نکن یعنی

 .(ص) از کار کراهت داشتیامبرپ

 :آمده است یگرد یتروا در
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أَلْتیلِ ساثنْ تَمع ع اللَّه دبا عنَ   أَبئاً مکُنْ شَیی ا لَمم أْسرِ فَقَالَ لَا بالْقَم سِ والشَّم رِ والشَّج

 [8[ الْحیوانِ

 یفرمود اشکال یدمو ماه پرس یدت و خورشدرخ یراز امام صادق(ع) در مورد تصاو یعنی

 .نباشد یوانح یرندارد اگر تصو

 :آمده است یگرد یتروا در

لَ قُلْتج زَّ وع لُ اللَّهفَرٍ ع قَوعأَبِی جل  لُونَ لَهمعنْ  یم شاءما ی  حارِیبیلَ  متَماث جِفانٍ  و و  

 [9لرِّجالِ و النِّساء و لَکنَّها تَماثیلُ الشَّجرِ و شبهِه[قَالَ ما هی تَماثیلَ ا  کَالْجوابِ

از امام درباره قول خداوند سوال کردم که فرموده است: آنها هر چه سلیمان  یعنی

کردند: معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها،  خواست برایش درست مى مى

 .درخت و مانند آن بوده است یرت بلکه تصومردان و زنان نبوده اس یرفرمود تصو

 .بزرگ است يها یگد يبه معنا جفان

 .محراب نماز است يبه معنا محاریب

 شود یمعلوم م ینندارد بنابرا یپا باشد اشکال یرآمده است که مجسمه و عکس اگر ز البته

 .و مجسمه به خاطر عبادت کردن آن ها بوده است یراز تصو ینه

بت  یادمجسمه ها و عکس ها دوباره به  یدنعرب ها بت پرست بوده اند با د چون

 .افتادند یم یپرست

 .عکس در تابلو اشکال دارد یفرش اشکال ندارد ول يرو عکس

فرزندان آتش پرستان است  يبرا ینه ینآمده است مقابل آتش نماز نخوان، ا یتروا در

 .نشود یطانش ي وسهآتش نکنند و موجب وس یدنکه دوباره هوس پرست

 [10[ یجوز ذَلک لمنْ کَانَ منْ أَولَاد عبدةِ النَّارِ و الْأَصنَام لَا

 .یستفرزندان آتش پرستان و بت پرستان جائز ن يبه طرف آتش نماز خواندن برا یعنی
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احتمال پرستن مجسمه  ینکه مجسمه از سنگ و چوب است بنابرا داند یم يامروز بشر

 .وجود ندارد

 ینبلکه ما فرزندان مومن یستبت پرست، صادق ن یاما فرزندان آتش پرست  يبرا امروزه

 .یمهست

  

 سوم سفارش

 .خوابند یپشت بام م يکه رو يافراد يداشته باشد. به خصوص برا یوارد یدبام با پشت

 :آمده است یتروا در

غَیرِ محجرٍ فَأَصابه   غَیرِ محجر منْ بات علَى سطْحٍ  ات علَى سطْحٍرسولُ اللَّه ص أَنْ یب نَهى

ه شَینَّ إِلَّا نَفْسلُومفَلَا ی 11[ ء] 

(ص) یامبرکرده است. پ یندارد نه یوارکه د یبر پشت بام یدن(ص) از خوابیامبرپ یعنی

 .مبتال شد خودش را مالمت کند یزيه چبخوابد و ب یوارکه بر پشت بام بدون د یفرمود کس

جن  یههم از ناح یگرد ياحتمال بالها یافتادن از پشت بام است ول فهمیم یکه ما م بالئی

 .ها وجود دارد یماريو ب یواناتو انس و ح

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتس نَامطْحِ ینِ السع ع اللَّه دبا عأَب  هلَینْ   عع أَلْتُهفَس نْهص ع ى النَّبِیرَةٍ فَقَالَ نَهجرِ حبِغَی

 [12ثَلَاثَۀِ حیطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَربع فَقُلْت کَم طُولُ الْحائط قَالَ أَقْصرُه ذراع و شبر[

فرمود  یدمپرس یوارپشت بام بدون د يرو یدنصادق(ع) درباره خواب از امام یعنی

 یوارطرف آن د یککه سه  یپشت بام يرو یدنکرده است از او درباره خواب ی(ص) نهیامبرپ

چقدر  یوارباشد عرض کردم طول د یوارچهار طرف د یدنداشته باشد امام (ع) فرمود با

 .است نتباشد؟ فرمود حداقل آن هفتاد سا

 :آمده است یگرد یتوار در

 [13[ السطْحِ یبات علَیه غَیرَ محجرٍ فَقَالَ یجزِیه أَنْ یکُونَ مقْدار ارتفَاعِ الْحائط ذراعین فی
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 .متر باشد یکپشت بام  یوارارتفاع د یعنی

 .از سنگ است یوارد يبه معنا »محجر»

 ینهم سقوط کند، بنابرا يمتر یک یواراز د شخص در خواب راه برود احتمال دارد اگر

 يها یببلکه از آس یستاز افتادن از پشت بام ن یريپشت بام فقط جلوگ يبرا یوارد ي فائده

 .کند یم یريهم جلوگ یگرد

  

 چهارم سفارش

 .یستخوب ن یاست خانه ها گچ شود و اکتفاء به گل مال خوب

  

 پنجم سفارش

 .حداقل پرده داشته باشد یستدرب داشته باشند. اگر درب ن یدها با اتاق

 :آمده است یتروا در

أَنَّه تیی بلُ فالرَّج بِیتأَنْ ی کَرِه  سلَی  لَه  ابتْر[  بلَا س 14و] 

 .که درب و پرده ندارد، کراهت داشت یمرد در اتاق یدن(ع) از خواب یامام عل یعنی

  

 ششم سفارش

بکشد و  يگوسفند سازد یکه خانه م یدر امان ماندن از آزار جن، کس ياست برا خوب

 .بدهد و دعاء مخصوص هم دارد ینگوشت آن را به مساک

لَحمه الْمساکینَ ثُم قَالَ اللَّهم ادحرْ عنِّی مرَدةَ   بنَى مسکَناً فَذَبح کَبشاً سمیناً و أَطْعم منْ

 [15و الْإِنْسِ و الشَّیاطینِ و بارِك لی فی بِنَائی أُعطی ما سأَلَ[ الْجِنِّ

را اطعام کند سپس  ینذبح کند و مساک یگوسفند چاق سازد یم يکه خانه ا یکس یعنی

و بارِك لی فی ) الْجِنِّ و الْإِنْسِ و الشَّیاطینِ یاغیاناللَّهم ادحرْ (دور کن) عنِّی مرَدةَ ( یدبگو

 .شود یآنچه خواسته را عطا م  بِنَائی
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 طحال یمعرف ادامه

  

دارد و کار  یو ساختمان عروق دهد یانجام م ینیدر دوران جن يعمل خونساز طحال

 .است یصاف یکو مواد زائد خون است. طحال  یرپ يآن خارج کردن گلبول ها یاصل

فاسد  يگلبول ها یعنیذکر شده است. » الفاسد الدم یتب«از طحال به عنوان  یاتروا در

 .کند یو تلف شده را جمع م یرو پ

خوردن طحال موجب به وجود  یعنی» الدم الفاسد ینبت«آمده است:  یگرعبارت د در

 .شود یآمدن خون فاسد م

طحال از خون فاسد درست  یعنی» من الدم الفاسد ینبت«آمده است:  یگرعبارت د در

 .شود یم

طحال مربوط به  يکارها یشترطحال است. ب ياز کارها یکیگلبول قرمز  يزسا ذخیره

 .گلبول قرمز است

سوداء طحال است، و  یزمحل سوداء و سرر فرماید یم یاتچون روا دهم یاحتمال م بنده

فاسد و  یاگلبول قرمز اضافه  یعنیگلبول قرمز طحال است  یزگفته اند سرر یددر طب جد

 .گلبول قرمز است ینسوداء هم یدشا ینطحال است، بنابرا یرپ

حل خواهد  یماريو درمان ب یصاز مشکالت تشخ یلیاحتمال درست باشد خ ینا اگر

 .شد

همان بلغم است. خلط، کشته ها و سلول  یدخلط و گلبول سف شود یاستفاده م یاتروا از

 یول شود یاز راه خلط از بدن خارج م یدهستند. گلبول سف یدسف ياز گلبول ها یرپ يها

 .شود یگلبول قرمز از راه طحال خارج م

گلبول قرمز  يبه معنا یددم است. دم فا ینبلکه هموگلوب یستن» دم«گلبول قرمز  خود

 .یمندار یقینو  دهیم یاحتمال را م ینفاسد است که ا
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خود  ییاست که کارآ یسودائ ی،سوداء و سوداء اضاف ي غلبه گوییم یم یاتروا بنابراین

 .را از دست داده است

عفونت ها است و از دستگاه خونساز و  یانطحال دفاع کردن از بدن در جر یگرد کار

 .کند یو حفاظت م یتمغز استخوان حما یتفعال

 یر،پ يخارج کردن گلبول ها يو به جا یایدبه وجود ب یدارد در کار طحال خلل امکان

 .شود یکمبود پالکت م یاگلبول قرمز  جوان را خارج کند که باعث کمبود يگلبول ها

 یدقرمز تول یا یداختالل در کار طحال، سرطان ها مانند سرطان خون که گلبول سف علت

و موجب ورم عضو مبتال  شود یم یرکه باشد تکث یاست و در هر جائ یو سرطان شود یم

حد سلول ها از  یشب یرتکث یاید،. تومور ها که ممکن است در خود طحال به وجود بشود یم

و طحال  شود یسلول ها که باعث انباشته شدن در طحال م داز ح یشدر طحال، انهدام ب

در سلول ها  یدر سلول ها که بافت چرب یکردن چرب یگزینجا کند، ینم یداپ یهفرصت تخل

و تب  یفلیسو سل و سرخک و س یاحاد مانند حسبه و ماالر يعفونت ها آید، یبه وجود م

 .شوند یطحال م نباعث بزرگ شد یکه همگ یتروماتئ یتمالت و لوپوس، آرت

تخم مرغ  یکروز  یکتخم مرغ خوردن، در  یادعلت اختالل در طحال ز یاتروا در

 .شود یخورده شود، آب راکد در معرض آفتاب که موجب بزرگ شدن طحال م یدنبا

 .شوند یطحال م یماريث بباع یزن شوند یباز جمع م يباز که فضا يآب ها حتی

  

 درمان

 یگرد ياست. دارو »یترک یراگ«آن  یاصل یبطحال است که ترک يآن دارو درمان

درمان طحال  یزجرعه سرکه ن یکجامع امام رضا(ع) با آب سرد و  ياست. دارو» تره«

به خاطر ندارم)  یق(دقيروغن زرد گاو یاروغن کوهان شتر  یااست. تره پخته با روغن دنبه 

 .درمان طحال است یزن

 .6یهسوره جن، آ [1]
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 .16یهسوره جن، آ [2]

 .21یهسوره واقعه، آ [3]

 .610، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .529، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

 .614، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .612، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .619، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .477، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .1119، ص3ج ي،راوند ینالخرائج و الجرائح، قطب الد [10]

 .622، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .621، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .622، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .146ص یري،قرب االسناد، حم [14]

 .186صدوق، ص یخثواب االعمال، ش [15]
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 یمـاري ب معرفـی  –(مسـکن)   ینتدر ز یمه بحث سالمتادا 193

ــا ؛ (یو عروقــ یکــودك (اخــتالالت قلبــ   يمــادرزاد يه

95/11/04 

 
  

 یاتاست که به محل سکونت ارتباط دارد. روا ییراجع به محل سکونت و کارها صحبت

 یاست که مربوط به سالمت یهدف ما مطالب یخانه وجود دارد ول ي در مورد هندسه یشتريب

 .است

  

 بودن خانه تمییز

بر پاك کردن و جارو کردن  یدباشد. تاک ییزتم یدخانه با یاطخانه و ح یمو حر اطراف

 یبه امور پنهان ییزياسالم عالوه بر تم یعقالء عالم است ول ییدموارد مورد تا ینخانه است. ا

 .اشاره دارد یزن

فرش  يفرش مانند رو یرمراد است. ز یزباطن ن ییزيبلکه تم یستفقط در ظاهر ن تمییزي

 .باشد ییزتم یدباشد. پشت در هم با ییزتم یدبا

 .باشد ییزتم یدو پشت در هم با یقال یربلکه ز یستن یکاف یفیکث ندیدن

 .است یروسو و یکروباست، محل جمع شدن م یفکث ینکهعالوه بر ا خاکروبه

  

 کردن جارو

 :آمده است یتروا در

 [1و لَا تَشَبهوا بِالْیهود[  أَفْنیتَکُم اکْنُسوا

 .یدنباش یهود یهو شب یدخانه را جارو کن یاطداخل خانه و ح يفضاها یعنی
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 .و غبار را دوست دارند کنند یخود را جاروب نم يخانه ها یهودیان

 .شود یرزق م یاديجارو کردن خانه سبب ز فرماید یم یاتروا یشترب در

باشد و  یواقع یدبا ییزيو تم یستن یکاف يظاهر ییزيدقت کرد و تم ییزيدر تم باید

 .باشند ییزتم یدهم با شود ینم یدهکه د ییمحل ها

  

 نکردن خاکروبه پنهان

 :آمده است یتروا در

 [2[ تُؤْووا التُّرَاب خَلْف الْبابِ فَإِنَّه مأْوى الشَّیطَان لَا

 .است یطانپناهگاه ش ایرز یدخاك را پشت در پنهان نکن یعنی

است و در  یفیکث یکاشاره شده است. خاك  یزبه سه چ یتروا یندر ا یقتحق در

 يباشد. پشت در به عنوان مثال است. مراد هر جا یدو پشت درهم نبا یقال یرو ز یزندگ

در خانه باشد. خاك و  یدخاك گلدان هم نبا یدر خانه باشد. حت یدپنهان است و خاك نبا

مطلب، خاك پناهگاه  ین. سومیستدر خانه به صالح ن یمطلوب است ول یاتحباغچه در 

است که از راه پنهان  يموجود یطاناست. ش یروسو و یکروبم یطاناست. مراد از ش یطانش

 یروسو و یکروبو م شود یدر خاك پنهان نم» وسواس خناس. « رساند یم یببه انسان آس

 .کند یاست که خود را در خاك پنهان م

اول و آخر خلقت  يداشت، خاك برا يبه خاك کار یدخلقت تا مرگ نبا ي فاصله در

ما شما را از آن  یعنی] 3[﴾ أُخْرى تارةً نُخْرِجکُم منْها و نُعیدکُم فیها و خَلَقْناکُم منْها﴿است. 

 . آوریم مى نگردانیم و بار دیگر (در قیامت) شما را از آن بیرو ] آفریدیم و در آن بازمى [زمین

اعم از  یاست و گاه یطانو سربازان ش یروسو و یکروباول م ي در مرحله شیطان

است و  یجن موجود بزرگ یرااست که جن مراد باشد ز یدبع یول شود یو جن اراده م یطانش

 .متر قد دارد یک یباتقر
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 یدر خانه باشد حت یداز خاك در خانه نبا یکه هر نوع شود یاستفاده م یاتاطالق روا از

(ع) ینظاهرا تربت امام حس یباشد ول یممت يکه برا یخاک یباشد و حت یکپالست یادر ظرف 

 .استثناء شده است

هر نوع  ینآمده است. بنابرا» تراب« یتدر روا یول شود یم یرتعب» کناسه«خاکروبه به  از

 یوارد يرو یدجهت با یناست. به هم یطانخاك پناهگاه ش یرادر خانه باشد ز یدنبا یخاک

 .گچ گرفته شود

 .اهل خانه است یدنند یبآس يبرا یرااست ز يخانه، ارشاد یواربه گچ گرفتن د امر

از  یکیها خاك است و  یفیاز کث یکیکه  یمخواند» قذارت«در بحث  یکاول جلد  در

 .است یبهداشت ينجاست ها

خاك در خانه  يمفهوم آن نگهدار یول شود، یانجام م یمماست که با خاك ت درست

خانه  یا یختدر خانه آب ر توان یکه م شود یاستفاده نم یمانند آب که طاهر است ول یستن

 .درست کرد یاچهرا مانند در

 .یستخاك همانند آب در خانه ن يخود باشد، جا يدر جا یدبا یزيچ هر

(پدر و  "ابوتراب") (عیربه حضرت ام ینکهدر خانه باشد، ا یدفقط نبا یست،بد ن خاك

 .یستبر خوب بودن خاك در خانه ن یلدل شود یصاحب خاك) گفته م

آن انسان را  ي یلهخاك است و به وس یطاندام ش ینآمده است، بزرگ تر یتروا در

که خاك  یآمده است کس یتجهت خوردن خاك حرام است. در روا ینبه هم کند، یشکار م

 .کرده است ینوع خود کش یک خورد، یم

داخل خانه باشد.  یداز خانه باشد، خاك نبا یرونب یدکردن با خاك با يبچه ها، باز براي

شود  یساندهها خ یداخل خانه باشد و قال شود یکه نم یماست که مثال زد یمانند همان آب

 .اگرچه آب طاهر است
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خودش  يدر جا یدبا یزيآن را خورد؟ هر چ توان یم یاآ یخاك طهور است ول اگرچه

 .خاك خورد شود یچون طهور است پس م ییمبگو شود ینم باشد

 یندر خانه باشد.امروزه ا یدنبا» آشغال«و » خاکروبه«دارد،  یزاشاره به امور ر اسالم

درون خانه باشد  یدکه گوشت درون آن است نبا يپارچه ا یا کنند، ینم یتمسائل را رعا

 .است یطانش یستمحل ز یراز

  

 کردن دستمال گوشت بیرون

 :آمده است یتروا در

 [4[ فی الْبیت فَإِنَّه مرْبِض الشَّیطَان  اللَّحمِ  تُؤْووا منْدیلَ لَا

 یطانش یستمحل ز یرانکن ز يکه درون آن گوشت است را در خانه نگهدار يا پارچه

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

 [5[ فَإِنَّه مأْوى الشَّیطَان  الْبابِ  خَلْف  تُؤْووا التُّرَاب لَا

 .است یطانپناهگاه ش یراز یدخاك را پشت در پنهان نکن یعنی

  

 کردن آشغال از خانه بیرون

 :آمده است یگرد یتروا در

 [6[ ها مقْعد الشَّیطَانتُبیتُوا الْقُمامۀَ فی بیوتکُم و أَخْرِجوها نَهاراً فَإِنَّ لَا

محل نشستن  یراز یدو آن را در روز خارج کن یدآشغال را شب در خانه نگه ندار یعنی

 .است یطانش

 یندبگو خواهند یم یتاکشف کرده اند، امروزه نها یباالسالم چقدر ز یه(ص) و ائمه علپیامبر

و  یکروبو م یمسائل بهداشت يرو یفراوان ید. تاکیدآشغال و خاکروبه را در خانه نگه ندار
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 یتفاوت یچگذاشته بشود ه یروسو و یکروبم یطان،ش ي کلمه يشده است. به جا یروسو

 .کند ینم

خواه موجود  شود، یمحسوب م یطانبرساند ش یببه انسان آس یکه از راه مخف هرچیزي

مخرب  یروهايباشد. هردو به انسان ن یروسو و یکروبوسواس خناس باسد و خواه م

 .رسانند یم یبهستند و به انسان آس

آن کلمه  يرا برداشته است و به جا»  یطانش«کلمه  یراندارد ز یامروزه هنر خاص بشر

 .کرده است ییرتغ یطانرا گذاشته است. فقط اسم ش »یروسو و یکروبم«

 یدهکتاب ها را د ینها ا ی. غربفهمید یمسائل را نم یننبود، بشر ا یاتروا یناگر ا شاید

و  بیند یرا نم یروسو و یکروبانسان م یرااند ز یدهمطالب رس یناند و خوانده اند که به ا

 یزيچ یک شود یمعلوم م ینکرد. بنابرا یداآن را پ »یکروسکوپم«دنبال آن گشت و با 

است؟ از  دانسته یمطالب را م یناست، از کجا ا گشته یدنبال آن م کهوجود داشته است 

 .برده است یمطالب پ ینبه ا یاتروا ینهم

 یناست. بنابرا ییزلباس تم ی،از علل برطرف کردن وسواس و هم و غم و افسردگ یکی

 .سنخ هستند یکافسرده کننده همه از  یطانآلوده کننده و ش یطانوسواس و ش یطانش

 :(ص) عرض کرده استیامبربه پ یساز نوادگان ابل یکیآمده است،  یتروا در

مامالْکَ أَفْهالطَّع دأُفْس امِ وحۀِ الْأَریعرُ بِقَطآم و امالْآج أَطُوف امِ وصتاعنْ الى عأَنْه و 7[ لَام] 

راکد طواف  يو بر آب ها کنم یم یو از تقوا و گناه نکردن نه فهمم یاز کالم را م یعنی

 .کنم یو غذاها را فاسد م کنم یو به قطع رحم امر م کنم یم

و هم مردم را گمراه  کند یاست که هم غذاها را آلوده م يموجود واحد یک بنابراین

 .موجود است یک. افساد و آلوده کردن و اضالل همه کار کند یم

خاك  یناز خاك شسته بشود بنابرا یدکه لباس و خانه و بدن با یماول کتاب خواند در

 .جزو کثافات است
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 کردن تارعنکبوت پاك

 :ده استآم یتروا در

تیینِ  باطوت  الشَّینْکَبالْع تیب کُموتینْ ب8[ م] 

 .شما تارعنکبوت است ي) در خانه هایروسو و یکروبها(م یطانخانه ش یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [9، فَإِنَّ تَرْکَه فی الْبیت یورِثُ الْفَقْر[ الْعنْکَبوت  بیوتَکُم منْ حوك نَظِّفُوا

رها کردن تارعنکبوت سبب فقر  یراز یدکن ییزخود را از تار عنکبوت تم يخانه ها یعنی

 .است

 .است ییزيتارعنکبوت خالف تم یعنیدارد.  یبهداشت ي اشاره به مسئله» نظفوا« ي کلمه

  

 خانه يدرب ها بستن

از  یکی ینقدرت بازکردن درب خانه و ورود به خانه را ندارند. بنابرا یکروبو م شیطان

 .درب خانه ها است یکروب،ورود م يراه ها

 :آمده است یتروا در

یکْشف غطَاء و لَا یحلُّ  و خَمرُوا آنیتَکُم و أَوکُوا أَسقیتَکُم فَإِنَّ الشَّیطَانَ لَا  أَبوابکُم أَجِیفُوا

 [10وِکَاء[

پرده  یطانش یراز یدآب را ببند يو ظرف ها یدو ظرف ها بپوشان یددرب ها را ببند یعنی

 .دارد یو درب ظرف را بر نم دارد یرا بر نم يا

بدن او  يها سلول ها یکروبموجود واحد بزرگ است و م یک یطانش دهیم یم احتمال

 .هستند

 :آمده است یگرد یتروا در

بِغَیرِ غطَاء فَإِنَّ الشَّیطَانَ إِذَا لَم تُغَطَّ الْآنیۀُ بزَقَ فیها و أَخَذَ مما فیها ما   تَدعوا آنیتَکُم لَا

 [11شَاء[
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 یدهظرف پوش یوقت یطانش یراز یدخود را بدون روپوش و درب رها نکن يظرف ها یعنی

 .دارد یو از آن ظرف هرچه بخواهد برم اندازد ینباشد در آن آب دهان م

 شود یوارد غذا م یکروبم گویند ی. مزنند یم یگرزبان د یکحرف ها را با  ینهم امروزه

 یک. هر دو به اندازد یفرموده است بزاق در غذا م یتروا یکهدرحال کند یترشح م یمو آنز

 .زنند یرا م یاتو همان حرف رواندارد  یديجد یزعلم روز چ ینبنابرا کنند یمطلب اشاره م

 .دارد يکمتر یتفعال یوجود دارد ول یکروبم یخچالداخل  در

 .ها هستند یکروبم یاها هستند و  یمآنز ینهم یا یطاندهان ش آب

  

 اهللا گفتن موقع ورود به خانه بسم

بفهمد. بشر  تواند یها نم يزود ینکه بشر به ا کنند یاشاره م ي(ع) به امورمعصومین

کش  یکروبکننده ها م یو زد عفون کشد یرا م یکروبم »یالباکتر یآنت« فهمد یامروزه م

(ع) ینمعصوم یقرار داده اند ول یروسو و یکروبم یباز آس یريجلوگ ي یلهاست و وس

. مثال بسم اهللا گفتن هنگام ورود به کنند یاشاره م یگريد یزهايمسائل به چ ینعالوه بر ا

 يبرا یی. موجب از دست دادن کارآشود یم یروسو و یکروبزدن م یباز آس خانه مانع

 .شود یم یروسو و یکروبو باعث فرار کردن و دور شدن م شود یم یروسو و یکروبم

 .مسائل را هنوز بشر کشف نکرده است این

 :آمده است یتروا در

لَغَ وإِذَا ب  کُمدأَح  ابب  هرَتجفَإِ  ح مسفَلْی فَإِنَّه لِّمسفَلْی تَهیب کُمدخَلَ أَحإِذَا د طَان ُ ورُّ الشَّیفی نَّه

 [12[ ینْزِلُه الْبرَکَۀُ و تُؤْنسه الْملَائکَۀ

که  یو هنگام کند یفرار م یطانش یراز ییدبسم اهللا بگو یددکه به در اتاق رس یهنگام یعنی

 .گیرند یو مالئکه انس م کند یبرکت را نازل م یراز یدسالم کن یدداخل خانه شد
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(ع) به آن ها اشاره  یناست که معصوم ياز موارد یزرسان ن یکین یروهاين وجود

هنوز  یهستند علم دارد ول یروسو و یکروبمخرب که همان م یروهايبه ن یا. دنکنند یم

 .شناسند یآبادگر که همان مالئکه باشند را نم یروهاين

 یاتدر روا یستدر خانه ن یخانه است به اهل خانه سالم کند و اگر کس در یکس اگر

 .یدو سوره اخالص بخوان یدآمده است که به خودتان سالم کن

برکت  داند یبشر هنوز نم شود، یاست که برکت در خانه نازل م ینسالم ا خاصیت

 .یستچ

  

 یکنشدن به اتاق تار وارد

 یبچراغ همراه انسان باشد تا به انسان آس یک یدبا یکوارد شدن به اتاق تار براي

 .دهند یاتاق قرار م یرونچراغ را ب یدخانه، کل ي نرسد. امروزه در هندسه

 یباشد ول یگريد یبآس یامار  یادر اتاق دزد  یداست که شا ینا فهمیم یکه ما م چیزي

چراغ، آن که با روشن کردن  رسد یوجود دارد که علم ما به آن ها نم یگرد یزهايچ یلیخ

 .شود یها دفع م یبآس

 :آمده است یتروا در

 [13[ بیتاً مظْلماً إِلَّا بِمصباح  رسولُ اللَّه ص أَنْ یدخُلَ نَهى

 .همراه باشد یچراغ ینکهکرد مگر ا ینه یکتار ي (ص) از وارد شدن به خانهیامبرپ یعنی

 :آمده است یگرد روایت

کَرِه خُلَ الرَّجدأَنْ یتیلُ الْب  مظْلنَار[  الْم أَو رَاجس هیدنَ ییکُونَ ب14إِلَّا أَنْ ی] 

او  یشدر پ ینکهوارد شود مگر ا یکتار ي به خانه يخداوند دوست ندارد مرد یعنی

 .باشد یآتش یاچراغ 

 ي هندسه ینوارد اتاق شد. ا ییاتاق باشد که با روشنا یرونب یداتاق با یدکل بنابراین

 .است یاسالم ي خانه
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 (کودك (قلب و عروق يمادرزاد يها يو ناهنجار یماريب معرفی

  

قلب و عروق  ینینقص کامل جن ي یجهدر قلب بچه وجود دارد که در نت یخلل یا مشکلی

 .بزرگ است

دارد  یزدهل یادو بطن است. قلب چهار قسمت  ینب ي یوارهنقصان ها، نقص د یناز ا یکی

 یناالبط«و  »یمناال ینالبط. «گویند یم »ینبطَ«به آن  یدر عرب یا »ینطنَب«و به آن ها 

 یکه در عرب گویند یم» چپ یزراست و دهل یزدهل« یدر فارس یگرکه به دو بطن د »یسراال

 .«یسراال ینو االذ یمناال یناالذ. «گویند یم» نیاُذَ«به آن دو 

 .وجود دارد یوارهد یزن یزدو دهل یندو بطن وجود دارد همانطور که ب ینب يا دیواره

کوچک  یاچند سوراخ بزرگ  یا یکتازه متولد شده،  يدر بچه ها یوارهد ینا گاهی

 .نشده مخلوط شوند یهتصف يصاف با خون ها يخون ها شود یحالت سبب م یندارد. ا

و صاف هستند، و طرف  آیند یاست که از شش ها م ییخون ها يطرف قلب برا یک

 یژنکه از شش آمده است اکس یاست که از بدن برگشته اند. خون ییخون ها يقلب برا یگرد

کودك  ینکربن دارد و آلوده است. بنابرا یداکس يکه از بدن برگشته است، د یدارد و خون

 .خون ناصاف دارد یشههم

 ییناست. در جهت پا یزدو دهل ینب ي یوارهنقص د ي،مادرزاد یمشکل قلب یگرد نوع

سوراخ  یچهدر ینا یردرست ز یا یضیب ي یچهدر در یاسوراخ است  یزدو دهل ینب یواره،د

 .وجود دارد

بزرگ شدن قلب کودك و سائر  یاو  یوير یانشر یهم خلل ها به شکل تنگ گاهی

 .است یعاتضا
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نکات الزم هنگام همبستر شدن و انعقاد نطفه و  یتها عدم رعا يناهنجار ینا علت

و عدم  یضهنگام ح يمانند همبستر یگرلت و مکان و شرائط داعم از ساعت و حا ي،باردار

 .است یقمصرف سو

 یهاول يها نشانه

از اندازه هنگام  یشب یعرق کردن و خستگ گیرد، یکم کودك، بچه وزن نم وزن

 .کند یکوه م یاگو یرخوردنش

 سخت تر يها نشانه

 .است يوجود ناهنجار ي که نشانه یقراريو ب یمشکل تنفس یی،اشتها یرنگ، ب کبودي

 درمان

 .کند یخون امام رضا(ع) فورا سوراخ قلب را پر م قرص

آمد و گفت بچه ام تازه متولد شده است و  یديشروع درمان، س ییاست، زمان ابتدا یادم

قرص خون به  یک یبمعمل بشود و من از ج یددو سوراخ در قلب دارد و دکترها گفته اند با

سوراخ  یکسوراخ قلب او بسته شده است و  یک. گفت یدمو را دا یاو دادم و بعد از مدت

 .از قرص خون دادم یگربسته د یکمانده است. به او  یباق یگرد

همان  ینهمراه او بود و گفت ا یکه خانم یشتا چند ماه پ یدماو را ند یاز مدت بعد

 .یماست که قلبش سوراخ بود و ما او را عمل نکرد یخانم

 .کمتر و در حد توانش از قرص خون استفاده کند یدکوچک با ي بچه البته،

 .624، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .624، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .55یهسوره طه، آ [3]

 .583، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [4]

 .624، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]
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 .5، ص4صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [6]

 .118، ص1فار، جبصائرالدرجات، ص [7]

 .532، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

 .52ص یري،قرب االسناد، حم [9]

 .582، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [10]

 .584، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .583، ص2صدوق، ج یخعلل االشرائع، ش [12]

 .532، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [13]

 .557، ص3صدوق، ج یخش یه،من الحضرالفق [14]
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ــتدر ز یادامــه بحــث ســالمت 194 ــه بحــث مســکن ین ؛ ((ادام

95/11/05 

 
  

 کردن چراغ ها قبل از غروب روشن

در خصوص  یدارد ول یداقتصاد و عدم اسراف تاک ي مسئله ياسالم رو دانیم یم ینکها با

 .انسان نفع دارد يو برا یستمورد اسراف ن ینا

 .دارد یکردن چراغ ها قبل از غروب حتما منافع روشن

سلَی نْفَعا ییمنَ  فدالْب  رَافن  إِسدأَضَرَّ بِالْب الَ والْم ا أَتْلَفیمف رَافا الْإِس1[ إِنَّم] 

است که مال  یزيهمانا اسراف در چ یستبدن نافع است اسراف ن يکه برا یزيدر چ یعنی

 .دن ضرر برساندرا تلف کند و به ب

 .یستکار اسراف ن ینروشن شود و ا یدهوا روشن است، چراغ ها با ینکها با

روشن کردن چراغ ها قبل از  فرماید یو م کند یفقر اشاره م ي به مسئله یاتروا البته

 .برد یم ینغروب فقر را از ب

  الدار و اکْسحِ الْأَفْنیۀَ و نَظِّفْها و أَسرِجِ السرَاج قَبلَ مغیبِ الشَّمسِ کُلُّ ذَلک ینْفی جصصِ

 [2[ الْفَقْرَ و یزِید فی الرِّزق

چراغ  یدکن و قبل از غروب خورش ییزخانه را جارو و تم یاطخانه را گچ کن و ح یعنی

 .کند یم یادرا ز يو روز برد یم ینرها فقر را از بکا یناز ا یکروشن که هر 

 .است یدروشن کردن چراغ مف یطور کل به

 :آمده است یتروا در

رَاجرَاجِ  إِسی الْفَقْر[  السنْفی سالشَّم یبلَ أَنْ تَغ3قَب] 

 .برد یم ینروشن کردن چراغ قبل از غروب آفتاب فقر را از ب یعنی
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سبب فقر  یدشا  داشتن ینهست که روشن کردن چراغ، به جهت هزخالف آنچه متصور ا بر

 .کند یم یادرا ز يبلکه روز یستنه تنها باعث فقر ن فرمایند یائمه(ع) م یشود ول

سفارش مخصوص  ینمقابل سفارش شده است موقع خواب چراغ ها خاموش بشود. ا در

و خانه آتش  ندازدا یموش چراغ ها را م یعنی »یسقهفو«است که  یناست و علت آن ا

 .گیرد یم

علت خاموش کردن چراغ در شب موش و اتش گرفتن خانه باشد، امروزه با وجود  اگر

امروزه اگر چراغ موقع خواب  یدشا ینعلت وجود ندارد. بنابرا ینا ي،امروز يالمپ ها

که در گذشته امکان محافظت چراغ از  ییاز آنجا ینداشته باشد ول یروشن باشد، مشکل

که  یستن یدحال امر به خاموش کردن چراغ شده است، بع ینموش وجود داشته است و با ا

 .استشعار و برداشت است یکصرفا  ینخاموش بودن چراغ هنگام خواب مطلوب باشد. ا

بد مانند نجس کردن غذاها و انداختن چراغ ها،  يبه علت انجام دادن کارها موش

 .شود یم یدهفاسق و مخرب نام یعنی »یسقهفو«

 .شود یم یدهنام »یسقهفو«هم  کالغ

 :آمده است یتروا در

 [4[ فَإِنَّ الْفُویسقَۀَ تُضْرِم الْبیت علَى أَهله  سرَاجکُم أَطْفئُوا

 .زند یموش خانه را بر اهل خانه آتش م یراز یدچراغ ها را خاموش کن یعنی

  

 هادرب  بستن

و  یکروبو م یطانباز باشد. علت آن وارد شدن ش یدکه امکان دارد، در خانه نبا ییجا تا

از علل و  یکی یطانخود ش یم،به خانه است. همانگونه که در جلد اول مفصل خواند یروسو

 .است یمارياسباب ب
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 یاتروا ینشود ول یروسو و یکروببستن درب خانه مانع از ورود م یمگمان کن شاید

قدرت باز کردن  یطانش یراز کند یم یريجلوگ یطانبستن درب خانه از ورود ش فرمایند یم

 .درب ندارد

به  شود یم یطاندر مسئله مطرح است. چگونه بستن درب مانع ورود ش یاحتماالت البته

باز  تواند یکه درب م يبسته شدن درب خانه است مگر در موارد ضرور یهرحال قانون کل

 .باشد

هم مطلوب بسته بودن تمام درب  یدشا یباشد ول یخانه کاف یه بودن درب اصلبست شاید

 .گرفته شود یطاننقل و انتقال ش يها باشد تا جلو

 :آمده است یتروا در

 [5فَإِنَّ الشَّیطَانَ لَا یفْتَح بابا[  بابک  أَغْلقْ

 .را باز کند یدرب تواند ینم یطانش یراخود را ببند ز درب

 .است یطاناز وارد نشدن ش یهکنا یطانباز کردن درب توسط ش عدم

 یروسو و یکروبو م یطانش یرابسته باشند ز یدعلت، پنجره ها هم با ینبنابرا یستن بعید

 .هم بسته باشد» کولر«منفذ  یاز پنجره هم وارد شود. کل منافذ خانه، حت تواند یم

خوب  يو کولر یستن ی، کولر مناسبباد وارد کند یرونکه از ب يکولر یل،تعل ینا طبق

 .صرف احتمال است یناز داخل خانه باد بزند. البته ا ي،امروز يگاز ياست که مانند کولرها

(ص) به بستن درب ها یامبرپ یرامخصوص به درب خانه باشد. ز یطانهم ورود ش شاید

 .در آن زمان پنجره بوده است، ذکر نکرد ینکهامر کرد و پنجره ها را با ا

 .شود یمانند بشر فقط از درب وارد م یطانکه ش یستن بعید

 شد یکه به مسجد الحرام باز م یی(ص) تمام درب هایامبرعامه آمده است که پ یتروا در

 .ابوبکر بود یوارکه در د یسوراخ یعنی» بکر یخوخه اب«را بست مگر 
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بسته  یدداخل خانه شوند و درب ها با یدخصوص در اول شب و در شب بچه ها با به

 .شود یفعال م یطانساعات ش یندر ا یراحبس شود ز یانچهارپا ینباشند و همچن

 یدشب مثال تا بعد از نصف شب، درب ها با یاهیو س یرگیرفتن ت یناول شب تا از ب از

 .خارج شد یدبسته شوند و از خانه نبا

 :آمده است یتروا در

 [6و أَهلیکُم منْ حیثُ تَجِب الشَّمس إِلَى أَنْ تَذْهب فَحمۀُ الْعشَاء[  ممواشیکُ احبِسوا

از زمان غروب آفتاب تا  یدو اهل خانه را در محل خود حبس کن یانچهارپا یعنی

 .برود ینهوا از ب یدشد یکیعشاء و تار یاهیس یکهزمان

نشدن  یمارب ياز رازها یکی ینه شود. ادر خانه ماند و درب خانه بست یدتا سحر با یعنی

 .ساعات است یندر ا روند یم یرونکه مردم امروز ب ییاز زمان ها یکی یکهاست درحال

 .رفتن در شب باشد یرونب تواند یزمان م یندر ا یماريب یوعاز اسباب و علل ش یکی

و  شود یرساندن جن م یبمربوط به آس یعلم خاص یکموارد جمع شود  ینا اگر

 .شود یانب تواند یها م یبنوع آس یناز ا یريروش جلوگ ینطورهم

 .خارج نشدن شب تا سحر است یدن،رس یباز آس یريجلوگ ياز روش ها یکی

ها در اول شب  یامروزه کاسب یول رفتند یخود م يمردم هنگام شب به خانه ها قدیم

 .است

 .رفتن در شب خوب نباشد یروندر راه کسب علم هم ب یحت شاید

 یندر ع یراز یستچراغ روشن کردن راه حل مشکل ن یچراغ بوده است ول یمقد در

 .شده است یرفتن نه یرونچراغ هم بوده است، از ب یمدر قد یکهحال

 .رفتن استثناء شده است نماز
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 شود یرساندن جن م یباز نقاط ضعف انسان در برابر جن که باعث آس یکی بنابراین

(ص) در مورد بستن درب یامبرسفارشات پ یترفتن در اول شب است و عدم رعا یرونب

 .خانه هنگام شب است یخانه و حبس کردن اهال

  

 نماندن در خانه و در اتاق تنها

. امروزه به خصوص در غرب، روابط بشر و زند یم یبصورت تنها بودن، جن آس در

و دولت به هرکدام خانه  کنند یم یگدر خانه تنها زند یکخانواده ها سست شده است و هر

 .شده است یادز یو مسائل جن زدگ یو خودکش یجهت افسردگ ینبه هم دهد، یم

 یکار خوب یدکه شا سازند یاتاق م یکهر نفر  يشده است که در خانه برا یعشا امروزه

 .نباشد

شده است و نقطه  یتنها ماندن در خانه نه یتامل باشد ول يتنها ماندن در اتاق جا شاید

 .و جن است یطانضعف انسان در مقابل ش

 آید یدارد م یکه مشکل جن زدگ یشدن است. جوان یعدرحال شا ییتنها یزکشور ما ن در

 یخانه تنها زندگ یکاست که از شهرستان آمده است و در  ییدانشجو شود یو معلوم م

 .کند یم

 .اق تنها باشدات یکدر  ینکهپتو باشند نه ا یک یرز یدنبا افراد

را  یگر(ص) فرمود دست همدیامبروارد شدند و پ ي(ص) مردم به دره ایامبرزمان پ در

 .غش کرده است یدندو جلو رفت و بعد د ترسم ینفر گفت من نم یک ید،و وارد شو یریدبگ

 .است یبتنها باشد در معرض آس یاتاق یکاگر در  بچه

 :آمده است یتروا در

و لَا   وحدك  بیت  قَائم و لَا تَبلْ فی ماء نَقیعٍ و لَا تَطُف بِقَبرٍ و لَا تَخْلُ فی تَشْرَب و أَنْت لَا

والْأَح هذضِ هعلَى بإِذَا کَانَ ع دبکُونُ إِلَى الْعا یم رَعطَانَ أَسفَإِنَّ الشَّی داحلٍ وی نَعشِ فلِاتَم  و

م قَالَ إِنَّهداً شَیأَح ابلَّ[ ا أَصج زَّ وع اللَّه شَاءإِلَّا أَنْ ی فَارِقَهأَنْ ی الِ فَکَادالْح هذلَى هع 7ء] 
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بر انسان شتاب  یطاناحواالت ش یندر بعض از ا یراتنها نباش ... ز ي... در خانه ا یعنی

 .شود یاز او جدا م یبه سخت ینکهمگر ا شود یحاالت مبتال نم یندر ا ی... کس کند یم یداپ

 :فرماید یم یگرد یتروا در

قَالَ لَا قَالَ لَا  أَنَّه دأَح کعکَذَا قَالَ م کَانِ کَذَا وی مقَالَ ف نَ نَزَلْتانَ أَیملَینِ سب دمحمقَالَ ل

 [8[ دهرَأَ ما یکُونُ علَى الْإِنْسانِ إِذَا کَانَ وحأَج  تَکُنْ وحدك تَحولْ عنْه یا میمونُ فَإِنَّ الشَّیطَانَ

 .شود یم یشترانسان، ب ییزمان تنها یطانجرات ش یرا.... تنها نباش ... ز یعنی

مشمول  یزجاها ن یگردر سفر، صحراء، کوه و د ییبلکه تنها یستفقط در خانه ن تنهایی

 .شود یم ینه ینا

عقل او قوت دارد و  ید،نرس یبیبه او آس ییدر تنها یآمده است که اگر کس یتروا در

 .برساند یببه او آس تواند ینم یطانش

 .زند یم يو اعتقاد یروح یبو هم آس یجسم یبهم آس شیطان

 تواند یم شود یجن هم گفته م یو وقت شود یشامل جن هم م شود، یگفته م یطانش وقتی

 :در قرآن آمده است یراهم باشد.ز یطانشامل ش

﴿کَۀِ قُلْنا إِذْ والئلْموا لدجاس مآدل دجنَ الْجِنفَسکانَ م لیس9[﴾ وا إِالَّ إِب] 

آنها همگى » براى آدم سجده کنید!«به یاد آرید زمانى را که به فرشتگان گفتیم:  یعنی

 .که از جن بود - سجده کردند جز ابلیس

 .سنخ هستند یکو جن از  یطانش بنابراین

 :لق شده استاز آتش خ جن

﴿انَّ والْج نْ خَلَقْناهلُ موم قَبمنْ نارِ الس10[﴾ م] 

 . و جن را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق کردیم یعنی

شده  یهم نه یگردر موارد د ییتنها یدر تنها نبودن موقع خواب است ول یشترب تاکید

 .است
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 :آمده است یتروا در

الْفَلَاةِ وحده و النَّائم فی بیت   رسولَ اللَّه ص لَعنَ ثَلَاثَۀً آکلَ زاده وحده و راکب أَنَّ

 [11[ وحده

 خورد، یم ییاش را تنها ییغذا ي که وعده ی(ص) سه شخص را لعن کرد کسیامبرپ یعنی

 .خوابد یم ییتنهاکه در خانه  یو کس کند یسفر م ییکه در صحراها تنها یکس

 :آمده است یگرد یتروا در

التَّغَوطُ بینَ الْقُبورِ و الْمشْی فی خُف واحد و الرَّجلُ   الْجنُونُ  منْهنَ  علی ثَلَاثَۀٌ یتَخَوف یا

 [12[ ینَام وحده

 یکراه رفتن با قبور و  ینمدفوع کردن ب شود یسه کار سبب جنون م يبرا یعل یا یعنی

 .یدنخواب ییکفش و تنها

 یوانگیدر قبرستان باشد و با قبور احاطه شده باشد، سبب د ییکه اگر دستشو یستن بعید

 .نبرد ینکراهت را از ب یواربشود. البته اگر حائل شدن د

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتس بِیتلِ ینِ الرَّجع ع اللَّه دبا عی  أَبف  تیب  هدحإِنِ اضْطُرَّ إِلَى   و و کذَل فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَه

]تَطَاعا اسم هنَامی مف کْرَ اللَّهرُ ذکْثنْ یلَک و أْسفَلَا ب ک13ذَل] 

کار را  ینسوال شد فرمود ا خوابد یخانه مدر  ییکه تنها ياز امام صادق(ع) از مرد یعنی

 .کند یادخداوند را  یاددر حالت خواب ز یندارد ول یو اگر مجبور شد اشکال پسندم ینم

 .به او نرسد یبیخداوند کند تا آس یاد یادبخواند و ز یس یابخواند  یالکرس آیت

 یستصالح نبه  ییتنها یعنیاست.  یو کراهت بهداشت یکراهت اعم از کراهت شرع این

 .جن زده بشود یاشود  یمارممکن است ب یراز

 .نداشته باشد یخانم ها اشکال يبرا ییتنها یدآمده است و شا» رجل« ي کلمه یاتروا در
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کردن خداوند است  یاد یادز کند یو جن را دور م یطانکه ش ياز امور یکی شود یم معلوم

 یهحداقل خواندن صد آ یاد،که مراد از ز شود ی. گفته مشود یبسم اهللا مشکل حل نم یکو با 

 .قرآن است

 .قوت عقل او است ي نشانه رسد، یبه آن نم یبیو آس کند یم یتنها زندگ یشخص اگر

 :آمده است یتروا در

لدنْیا و اعتَزَلَ أَهلَ ا  الْوحدةِ علَامۀُ قُوةِ الْعقْلِ فَمنْ عقَلَ عنِ اللَّه  هشَام الصبرُ علَى یا

ةِ ودحی الْوف هباحص شَۀِ وحی الْوف هأُنْس کَانَ اللَّه و اللَّه نْدا عیمف بغر ا ویهبِینَ فالرَّاغغ نَاه 

 [14فی الْعیلَۀِ و معزَّه منْ غَیرِ عشیرَة[

که عاقل باشد از  یکس قوت عقل است پس ي نشانه ییهشام صبر کردن بر تنها يا یعنی

و در آنچه نزد خداوند است  کند یم یريعالقه دارند، کناره گ یاکه به دن یو از کسان یااهل دن

 یازمندياو در ن یازين یو ب شود یم ییاو در تنها یاررغبت دارد و خداوند مونس او و 

 .شود یم یزعز یل،و فام دافعو بدون م شود یم

 یزندگ یسن یتجمع یاندر م ییبه تنها یعهش یکباشد، مثال  ياز نظر اعتقاد ییتنها شاید

 ییمراد همان تنها فرماید یم یتروا ي در ادامه شود یمحسوب م ییهم تنها ینا کند، یم

 .است یزیکیف

 :آمده است یگرد یتروا در

لَو شْتحتَوا اسغْرِبِ لَمالْم شْرِقِ ونَ الْمینْ بم اتکُ  مأَنْ ی دعکَانَ ع إِذَا ب ی وعونَ الْقُرْآنُ م

 [15یکَرِّرها حتَّى کَاد أَنْ یموت[  مالک یومِ الدینِ -قَرَأَ

 قرآن با من باشد ینکهبعد از ا ترسم ینم یرندامام صادق(ع) فرمود اگر اهل عالم بم یعنی

... 

ته باشد، وحشت قوت عقل داش یاز نقاط ضعف انسان است و اگر کس یکیوحشت  بله،

زدن جن غفلت دارند و اگر بدانند در معرض  یباز آس یول کنند یها وحشت نم یلیندارد. خ

 .تنها باشند توانند یهستند، نم یبآس
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را منوط به شجاعت نکرده است بلکه منوط به  ییدر تنها یدنرس یبعدم آس یتروا در

 .قوت عقل کرده است

از  یردر زمان ائمه، تعب یعیاننشده است بلکه به جهت تنها بودن ش یهتوص ییبر تنها صبر

 .است ينوع دلدار یکو قوت عقل بودن آن،  ییصبر بر تنها

  

 مطلوب تعداد

 :است و سه نفر بهتر است یآمده است که دو نفر کاف یاتروا در

تائی  الْبف  تیطَانَانِ  الْبشَی هدحرُ وائالس و هدحالثَّلَاثَۀُ أَنَس و ۀٌ واثْنَانِ لُمال 16[ و] 

رساندن  یباست و دو نفر در معرض آس یطانش ماند یدر خانه م ییکه تنها یکس یعنی

از وحشت و  یعنیصاحب و همراه هستند و سه نفر مونس هم هستند ( یاهستند  یطانش

 (ضعف خارج هستند ي و نقطه یبآس

 یطانش ي او در سلطه يو کارها شود یسان تنها مسلط مبر ان یطاناست که ش ینا مراد

 .افتد یم یطانو کنترل او به دست ش گیرد یصورت م

علت  ي از آن ها درباره ی. وقتدهند یانجام م یبعج يکه جن زده هستند کارها افرادي

 یکه از انجام آن راض دهد یانجام م یی. کارهایستدست خودم ن گویند یم پرسیم یآن م

 .یستن

 ینکه چرا ا پرسیدم یو از او م کوبید یم ینرا آوردند که مادر خود را به زم يالغر دختر

 ینو در آن لحظه، قدرت ده مرد را دارم. ا یستدست خودم ن گفت یم دهی؟ یکار را انجام م

 .خودش قدرت بلند کردن مادر را نداشت یراو جن است ز یطانقدرت مال ش

شدن  یکنزد يبه معنا یصاحب و گاه يبه معنا یگاهاجتماع و  يبه معنا یگاه »لمه»

آمده  یطانمس از ش یا یکجنون نزد يبه معنا یو گاه یطانگام ش يبه معنا یو گاه یطانش

 .است
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دو نفر بودن خوب  ی،معان یوجود دارد، بنابر بعض یددو نفر بودن ترد ي درباره بنابراین

 یدو نفر بودن هم کاف یگر،د یبنابر بعض معان یول شود، یرساندن جن م یباست و مانع آس

 .رساندن جن وجود خواهد داشت یبآس يبرا یو احتمال کم یستن

 :جهت خداوند فرموده است ینبه هم شاید

 [17[﴾ رباع و ثُالثَ و  مثْنى النِّساء منَ لَکُم طاب ما فَانْکحوا﴿

 .چهار همسرزنان پاك (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا  با

 .شوند یهمسر با مرد سه نفر م دو

 .بچه با هم باشند یکمرد و  یکزن و  یکاست که حداقل  ینا قانون

  

 به چه معنا است؟ خانه

 .داشته باشد یاديز يمحل سکونت است، هرچند اتاق ها يبه معنا خانه

و در روستا ها به اتاق، خانه گفته  یمدر قد شود؟ یمحسوب م یتخانه و ب» اتاق« آیا

 یا یادمراد اتاق ز یم،دار یخال ي خانه یا یمدار یادما خانه ز شود یاست. مثال گفته م شده یم

 .است یاتاق خال

احتمال دارد اتاق، خانه  ینبنابرا شود یبه اتاق تنها، خانه گفته نم يشهر یدر زندگ االن

 .محسوب نشود

 يوجود ندارد به خصوص اگر صدا يا حشت قابل مالحظهو يامروز يآپارتمان ها در

 .است که در آپارتمان هم تنها نباشد یندر ا یاطاحت یرا بشنود، ول یههمسا

اتاق هم حالت وحشت وجود داشته باشد  یککه در  یایدبه وجود ب یاست شرائط ممکن

و  رود یو داخل اتاق م کند یصحبت نم یشخص با اهل خانه قهر اصت و با کس ینکهمانند ا

 .جن هستند یبافراد در معرض آس ین. تجربه ثابت کرده است که ابندد یدر را م

 .57ص ی،مکارم االخالق، طبرس [1]

 .354فقه الرضا، امام رضا ع، ص [2]
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 .532، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

 .221، ص2ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [4]

 .532، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [5]

 .582، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [6]

 .534، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [7]

 .534، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

 .50یهسوره کهف، آ [9]

 .27یهسوره حجر، آ [10]

 .355فقه الرضا، امام رضا ع، ص [11]

 .359، ص4صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [12]

 .533، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [13]

 .17، ص1ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [14]

 .602، ص2ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [15]

 .356، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .3یهسوره نساء، آ [17]
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ــدار 195 ــاتح ينگه ــانگ یوان ــ _ یخ ــاريب یمعرف ــر  یم کرون

 95/11/06؛ (ینقلب(آنژ

 
  

است  یعمردم شا ینبه شکل گسترده مطرح است. در ب یاتدر روا یخانگ یواناتح نقش

 .در خانه باشد یوانیح یددفع شدن مشکالت و بالها از خانه، با يبرا یدکه با

نقش  یل،قب یناز ا یزيچ یامانند مرغ و کبوتر  یوانوجود ح یزن یسالمت ي مسئله در

 .دارد یمهم

  

 کبوتر

از  یشترب یا یکائمه(ع)  ي کبوتر شده است. در خانه يو سفارش فراوان رو یادز تاکید

شر  دهد، یکه کبوتر انجام م يکبوتر بوده است. کبوتر انس اهل خانه است و عمده کار یک

بار بال زدن، جن و  یک. بال زدن کبوتر مهم است که با کند یرا از خانه دفع م یطانجن و ش

 .کند یخارج م نهرا از خا یاطینش

است که جن ساکن است وجود  ییخانه ها ياست. برا یدرمان جن زدگ یقتحق در

 .است يکبوتر ضرور

(ص) دو کبوتر قرمز رنگ بوده است که به نظر یامبرآمده است که در خانه پ یتروا در

 .کرد یمبوده است که بعدا در مورد آن صحبت خواه »یراعب«کبوتر  رسد یم

 :آمده است یگرد یتروا در

سنْ لَیم  تیب  یهف  اممثُونَ   حبعالْجِنِّ ی اءفَهنَ الْجِنِّ إِنَّ سآفَۀٌ م تیالْب کلَ ذَلأَه بصی إِلَّا لَم

 [1[ فی الْبیت فَیعبثُونَ بِالْحمامِ و یتْرُکُونَ الْإِنْسان
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جن در امان  یباهل خانه از آس ینکهکه در آن کبوتر باشد مگر ا یستن يخانه ا یعنی

و از اهل خانه  شوند یمشکل هستند به کبوترها سرگرم م یجادکه دنبال ا یهسف یانهستند جن

 .شوند یغامل م

 .باشد که امروزه درمان ندارند ییها یماريعامل ب تواند یم جن

 .شود یجن م یباز آس یمنیو صرف وجود کبوتر باعث ا یستبا کبوتر ن يبه باز نیازي

 :آمده است یگرد یتروا در

 [2[ حفیف أَجنحۀِ الْحمامِ لَیطْرُد الشَّیاطین إِنَّ

 .کند یم یرونرا ب یاطینبال کبوتر ش يصدا یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [3[ مامٍح  رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه ص الْوحشَۀَ فَأَمرَه أَنْ یتَّخذَ فی بیته زوج شَکَا

(ص) به نگهداشتن دو یامبرکرد پ یتاز وحشت به رسول خدا (ص) شکا يمرد یعنی

 .کبوتر در خانه امر کرد

 .کنند یم یتو از ترس و وحشت شکا کنند یمراجعه م یاديافراد ز امروزه

اگر  یول کشند یزود آن را م یلیکبوتر باشد، اجنه خ یکنشان داده است که اگر  تجربه

 .دو کبوتر باشد قدرت کشندن آن دو را ندارند

 .زوج، نر و ماده است یکمراد از  ظاهرا

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4[ رجلٌ إِلَى النَّبِی ص الْوحدةَ فَأَمرَه بِاتِّخَاذ زوجِ حمام شَکَا

جفت کبوتر امر  یک يبه نگهدار یامبرکرد پ یت(ص) شکایامبربه پ ییاز تنها يمرد یعنی

 .کرد

کبوتر در خانه باشد، به کبوتر مشغول  یکهکه در خانه است در صورت یروسیو و میکروب

 .با انسان نخواهد داشت يو کار شود یم
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 .شود یکبوتر سپر بالء انسان م گویند، یکه امروزه هم م همانطور

 یداست که بتواند بال بزند. قفس نبا ینندارد، فقط مهم ا یدر قفس هم باشد مانع کبوتر

را از خانه  یاطینکبوتر ش يبال ها يکه صدا یمخواند یتدر روا یراکوچک باشد ز یلیخ

 .کند یدور م

وجود داشته باشد  یواناگر ح یبا موجود زنده سر و کار دارد، ول یروسو و میکروب

 .از رازها است یکی ین. ارود یم یوانسراغ ح

موجود  ياز بدن موجود زنده است و اسباب نابود یهبا تغذ روسیو و یکروبم زندگی

 یواندر گرو مرگ ح یروس،و و یکروبو م یطانزنده بودن ش ینبنابرا کند، یزنده را فراهم م

است پس امروزه با  یروسو و یکروبو انسان در گرو مرگ م یوانح یو انسان است و زندگ

مقابله در طب  ینو ا کنند یمقابله م یروسو و یکروببا م بیوتیک یکردن و مواد آنت یلاستر

 .افتد یها اتفاق م ینکبوتر و امثال ا يبا گفتن بسم اهللا و نگهدار یاسالم

 يها یندهها و شو یروسو یها و آنت یالباکتر یبه آنت یازن ی،اسالم یمکنار گذاشتن تعال با

 .زده است یبها هم به ما آس ینو ا یمکرده ا یداها پ ینو امثال ا يقو

  

 کبوتر مراتب

آن پر دارد و  يقرمز رنگ است و پا ها یاست. کبوتر راعب »یراعب«کبوتر، کبوتر بهترین

 .است ینسنگ يو مقدار کند یپرواز نم یادسر آن تاج وجود دارد و ز يرو

 .(ص) قرمز رنگ بوده استیامبرپ ي که کبوتر خانه خواندیم

 .نوع کبوتر در خانه ها داشتند ینمردم از ا یمنجف و کربال که بود در

 شود یدارند که گفته م یمخصوص يمعمول کبوتر ها، صدا يعالوه بر صدا یراعب کبوتر

 .کند یم ین(ع) را نفرینقاتالن امام حس

وجود داشته  یاهکبوتر سبز و کبوتر س یکامام صادق  ي آمده است که در خانه یتروا در

 :است
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تأَیر شَی کَانَ أَخْضَرَ بِه ا الذَّکَرُ فَإِنَّهامٍ أَممح جوفَرٍ ع زعنِ جى بوسنْزِلِ می مرِ  فمنَ السم ء

منَ  انِتَحرَّکَو یقُولُ إِنَّهما لَی  الْخوانِ  و أَما الْأُنْثَى فَسوداء و رأَیتُه یفُت لَهما الْخُبزَ و هو علَى

خَلَ الْبنْ دا مبِه اللَّه فَعلِ إِلَّا دنَ اللَّیا مبِه نْفُضفَاضَۀٍ ینِ انْتا مم ی وانسؤْنی لِ ونَ اللَّیم تی

 [5[ الْأَرواح

بود و  یاهآن س ي که نر آن سبز و ماده یدمجفت کبوتر د یکدر منزل امام کاظم(ع)  یعنی

دو در شب حرکت  ینا فرمود یو م داد یآن ها نان قرار م ير سفره براامام کاظم(ع) س

باعث دور کردن ارواح از  خورند یکه در شب م یتکان شوند یو باعث انس من م کنند یم

 .شوند یداخل خانه م

 .باشد یمار م یا یطانمثل ش یگرجانداران د یااز ارواح جن  مراد

 :آمده است یتروا در

 [6[ یتَشَاغَلْ بِها الشَّیاطینُ عنْ صبیانکُم  بیوتکُم  فی  دواجِنِمنَ ال أَکْثرُوا

 یواناتبا کودکان شما با ح يباز يبه جا یاطینش یراز ينگهدار یخانگ یوانح یادز یعنی

 .شوند یمشغول م

 یراوارد اتاق خواب بشوند ز داد یآمده است امام صادق(ع) اجازه م یگرد یتروا در

 .شوند یو برطرف شدن وحشت م شوند یموجب انس م

 .یدمرخت خواب حضرت د يمن مدفوع پرندگان را رو گویند یم راوي

شد،  یت(ع) از وجود جن در خانه شکایآمده است که به حضرت عل یتیروا در

خانه کبوتر  یندر ا یا یداز خانه خارج بشو یاگفت  یانحضرت(ع) به آن خانه آمد و به جن

 .آورم یم

 .شود یگفته م یخانگ یوانبه هرنوع ح »دواجن»

  

 و خروس مرغ
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خروس نماز است و بال  يآمده است صدا یتاست مرغ در خانه باشد. در روا مستحب

 .زدن آن رکوع و سجود است

 :آمده است یتروا در

الدیک خَمس خصالٍ منْ خصالِ الْأَنْبِیاء السخَاء و الْقَنَاعۀُ و الْمعرِفَۀُ بِأَوقَات الصلَاةِ و  فی

 [7کَثْرَةُ الطَّرُوقَۀِ و الْغَیرَةُ[

وجود دارد سخاوت، قناعت، دانستن اوقات نماز،  یاءدر خروس پس خصلت انب یعنی

 .یرتجماع کردن و غ یادز

به انسان ندارند.  يو کار شود یم یواناتمشغول ح یروسو و یکروباست که م ینا مهم

 .هستند یعیطب یروسو یو آنت یکروبم یآنت یخانگ یواناتح

 :آمده است یگرد یتروا در

، لیعبثَ  جِ أَو الْعنَاقِء الداجِنُ، مثْلُ الْحمامِ أَوِ الدجا الشَّی  الْبیت  فی  یکُونَ  یحبونَ أَنْ کَانُوا

 [8[ بِه صبیانُ الْجِنِّ و لَا یعبثُونَ بِصبیانهِم

 يمرغ باشد تا بچه ها یامانند کبوتر  یائمه(ع) دوست داشتند در خانه موجود اهل یعنی

 .انسان نداشته باشند يبه بچه ها يکنند و کار يجن با آن ها باز

 .شود یو ماده مجنس است و شامل نر  دجاج

 :آمده است یتروا در

یکنْ  درَةٍ أَفْضَلُ منَمامٍ ممنْ حلَنَفْضَۀٌ م و لَهوح رَاتیود عبس و رَتَهیود رُسحأَفْرَقُ ی ضیأَب

 [9سبعِ دیوك فُرْقٍ بِیضٍ[

تکان خوردن  یکو  کند یم یتاج دار اطراف خانه و هفت محله را نگهبان یدوسف خروس

 .تاج دار است یدکبوتر چند رنگ بهتر از هفت خروس سف

مانند پلنگ  یاکبوتر طوق دار  يپلنگ آمده است. به معنا يبه معنا» نمر«از  »منمره»

 .و خال دار است یرنگ
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 یشرفتپ یلیخ یدعلم با افتد، یم یکرد که موقع تکان خوردن کبوتر چه اتفاق یبررس باید

 .سائل برسدم ینکند تا به ا

  

 (یاکریم( فاخته

شده اند.  یشوم معرف یواناتح ینا یات. در رواشود یگفته م »یکوتق یموس«مشهد  در

 .است »یریدبم یري،بم« یعنی» فقدتکم فقدتکم«آن ها  يصدا يمعنا

 :آمده است یتروا در

خَلْتد باذْه دمحا ما أَبی یص فَقَالَ ل اللَّه دبلَى أَبِی عکَانَ   ع و هودیلَ نَعاعمبِنَا إِلَى إِس

هنْزِلی میلَ فَإِذَا فاعملَى إِسخَلْنَا عد نَا ویاً فَقُمشَاک   اللَّه دبو عفَقَالَ أَب یحی قَفَصٍ تَصتَۀٌ فعفَاخ 

ا با تَقُولُ قَیرِي ما تَدم ۀٌ أَ وشُوما مأَنَّه تملا عم تَۀِ أَ والْفَاخ هذه اكسإِلَى إِم وكعدا یم الَ نَی

]وهفَأَخْرِج تُکُمفَقَد تُکُما فَتَقُولُ فَقَدابِهبلَى أَرو ععا تَدیلُ لَا قَالَ إِنَّماعم10إِس] 

(فرزند امام(ع)) یمصادق(ع) داخل شدم به من فرمود باهم به خانه ابراه نزد امام یعنی

امام (ع) فرمود چرا  کرد یدر قفس بود و صدا م ياو فاخته ا ي بود در خانه یمارو ب یمبرو

 دانم یعرض کرد نم گوید؟ یشوم است و چه م دانی ینم یاآ کنی یم يفاخته در خانه نگهدار

 .آن را خارج کن یریدبم یریدبم گوید یو م کند یم ینرا نفر هفرمود اهل خان

 :داد یجواب او را م شنید یفاخته م يصادق(ع) هر وقت صدا امام

نَّکدلَ  لَنَفْقینَا[  أَنْ  قَبد11تَفْق] 

 .یتو ما را از دست بده ینکهقبل از ا یمما تو را از دست بده یعنی

در خانه النه داشته  ید. نبااندازد یم یناهل خانه دشم ینب کند، یکه فاخته م يکار حداقل

 .بچه داشته باشد یاتخم  یاباشد 

 ياسم ها یاداشته باشد و  یاز کبوترها هستند و ممکن است انواع یسنخ یک فاخته

 .داشته باشد یمختلف

 .فاخته، ناله کردن آن است ي نشانه
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 .یمداشته باش یدرباره خوردن فاخته هم نه شاید

  

 ورشان

بعد از  یددارد. شا یرهکوچک تر است و رنگ ت یگرد ياست که از کبوترها یچاه کبوتر

 .کبوتر باشد ینبهتر »یراعب«

 :آمده است یتروا در

عزَّ و جلَّ، و أَکْثَرُ تَسبِیحاً   ء ذَاکراً للَّه طَیراً، فَلْیتَّخذْ ورشَاناً؛ فَإِنَّه أَکْثَرُ شَی  بیته  اتَّخَذَ فی منِ

 [12[ و هو طَیرٌ یحبنَا أَهلَ الْبیت

از همه  یرازکند  يکند ورشان نگهدار يدر خانه پرنده نگهدار خواهد یکه م یکس یعنی

(ع) را یتاست که ما اهل ب يو پرنده ا کند یم یحتسب یشترو از همه ب کند یخدا م یاد یشترب

 .دوست دارد

 .حرم، ورشان هستند يکبوترها ظاهرا

 :آمده است یگرد یتروا در

إِسماعیلُ بنُ أَبِی عبد اللَّه ع طَیراً منْ طُیورِ الْعرَاقِ فَأَهدیت ورشَاناً فَدخَلَ أَبو  استَهدانی

 [13بورِکْتُم بورِکْتُم فَأَمسکُوه[  یقُولُ  عبد اللَّه ع فَرَآه فَقَالَ إِنَّ الْورشَانَ

 .یدمبارك باد پس آن را نگهدار برشما مبارك باد گویند ی... ورشان م یعنی

 .دارد یگرنسبت به پرندگان د يکوچک تر ي رنگ است و جسه یطوس ورشان،

 .(ع) را دوست داردیتاست که اهل ب ینا» ورشان« امتیاز

 ي همه یدشا کند یم ین(ع) را نفریتدشمن اهل ب یعنیاست  یبرائت یوانح »راعبی»

 .کم باشد یدشا یبرائت یوانح ی(ع) باشند ول یتدوستدار اهل ب یعنی »یوالئ«ها  یوانح

کبوترها است. در  ینشوم است، بهتر گویند یعکس آنچه امروز معروف است که م جغد،

 .رفت و ساکن خرابه ها شد ید(ع) به شهادت رسینامام حس یآمده است، وقت یتروا

 .یستخوب ن یادز» مرغ عشق« گویند یاز پرندگان شوم هستند، مثال م بعضی
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 .گوشت است و از گوشت گوسفند هم بهتر است ینخواند که گوشت کبوتر، بهتر اهیمخو

  

 گوسفند

 یبیعج یاتسفارش شده است و روا یادز یرده،گوسفند خصوصا گوسفند ش نگهداري

 .دارد

 :آمده است یتروا در

معالُ ن14الشَّاة[  الْم] 

 .مال گوسفند است ینبهتر یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

لُونَ اتَّخَذَ أَهلُ الْبیت الشَّاةَ قَدستْهم الْملَائکَۀُ کُلَّ یومٍ تَقْدیسۀً قُلْت کَیف یقُولُونَ قَالَ یقُو إِذَا

 [15[ قُدستُم قُدستُم

و پاك  یسکند مالکه هر روز آن ها را تقد ينگهدار يگوسفند ي که خانه یهنگام یعنی

 یدپاك باش یدپاك باش گویند یفرمود م گویند یعرض کردم چگونه م کنند یم

او را در خانه انجام دهد، چقدر حاضر  یساجاره کند تا تقد يبخواهد فرشته ا یکس اگر

و اهل خانه را طاهر و  یایدهرروز به خانه ب يارزش دارد که فرشته ا یلیاست خرج کند؟ خ

 .پاك کند

 .وستا برودبهتر است انسان به ر بنابراین

 :آمده است یتروا در

 [16شَاةً إِلَّا تَنْزِلُ الْملَائکَۀُ تَحرُسهم حتَّى یصبِحوا[  منْ أَهلِ بیت یرُوح علَیهِم ثَلَاثُونَ ما

مالئکه از  ینکهگوسفند رفت و آمد داشته باشند مگر ا یکه س یستن ياهل خانه ا یعنی

 .ندکن یاهل آن خانه حفاظت م

جهان  یرو خ يعلو یروهايجذب و کمک گفرتن از ن يبرا یاز گوسفند، روش نگهداري

 .است
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بفهمند وجود گوسفند چه  توانند یامکانات م یننرفته است. با ا یمعان ینهنوز سراغ ا بشر

 .دارد یراتیتاث

 :آمده است یگرد یتروا در

مرَاحها فَإِنَّها دابۀٌ منْ دواب الْجنَّۀِ قَالَ و الرُّغَام ما یخْرُج   رغَام الْغَنَمِ و صلُّوا فی امسحوا

 [17منْ أُنُوفها[

گوسفند از  یراز یدو در آغل گوسفند نماز بخوان یدگوسفندان را پاك کن ینیآب ب یعنی

 ... بهشت است یانچهارپا

  

 کرونر یانشر اريیمب معرفی

 .است» کرونر قلب« یماريب گویند می

وجود دارد که خون  یانیخونرسان به خود قلب، شر یانکرونر، شر یانانسداد شر یا تنگی

تا  برد یقلب م ي وجود دارد که خون را به عضله یانیشر یکو  برد یرا به اعضاء بدن م

 .شود یم یدهود قلب، کرونر نامخونرسان به خ يها یانشود. شر یتکند و تقو یهعضله تغذ

 يبرا یموجب کاهش مقدار خون کاف شود، یبسته م یا شود یقلب تنگ م یانشر وقتی

 .شود یقلب م ي عضله

 .قلب وجود داشته باشد ي عضله يشش رگ برا یاچهار  شاید

 یاو  یچاق یا یروئیدت يکم کار یاقند و  یماريب یافشار خون و  یاکرونر  یگرفتگ علت

 .گویند یخون م یرا چرب کند یکه رگ را تنگ م یاست. رسوبات یريپ

 .شوند یکرونر م یمذکور هستند، به تنگ يها یماريکه مبتال به ب يافراد نوعا

 .رسد یبه قلب نم یکاف یژناکس یرابدود ز تواند ینم انسان

 .دهند یکرونر، عمل قلب باز انجام م یدرمان تنگ يبرا امروزه

 ي به عضله یژنغذا و اکس یدناست که مانع رس يپرخور یات،ر رواکرونر د یگرفتگ علت

 :آمده است یاتجهت در روا ینبه هم شود یقلب م
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وعالْج امطَع الرُّوحِ و ذَاءغ نِ وؤْملْمل امن  الْقَلْبِ  إِددۀُ الْبحص 18[ و] 

 .روح و طعام قلب و صحت بدن است يخورشت مومن و غذا یگرسنگ یعنی

خون به  یدنمانع رس یريو س رسد یاست، قلب به خودش م یانسان خال ي معده وقتی

و به مرور زمان رسوبات  شود یو تنگ م آورد یقلب فشار م یینقلب است و به قسمت پا

 .شود یم یداپ یواقع یو تنگ شوند یجذب م

 .یندبنش یدتما باراه رفتن ح یندر ح ی،گرفتگ یدمراتب شد در

» انفکتوس«و  »یندوپاتر ینآنژ«مانند  یگرد یماريقلب سبب ب يشدن رگ ها تنگ

 .شود یم

  

 آنژین

درد  ی. نوعیستن یقلب است و درد معمول یاست که حالت گرفتگ ینوع درد خاص یک

 یعدم کاف ي،پرخور یجان،ه یت،که در اثر فعال افتد یاتفاق م ینهکه در پشت جناق س ینهس

 .قلب است ي عضله یازمورد ن یژنخون و اکس یانبودن جر

 .شود یدرد قلب م یا ینشود، باعث آنژ یژنقلب به اکس یازن یشکه سبب افزا یعامل هر

و انگشتان هم  گیرد یچپ، بازو و آرنج چپ درد م ي بغل دست چپ، شانه یردر ز گاهی

 .کند یم یاحساس فشار و له شدگ

 .546، ص6ج یه،مط اسال ینی،کل ی،الکاف [1]

 .350ص 3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [2]

 .546، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

 .517، ص11ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [4]

 .111ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [5]

 .112ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [6]

 .524، ص11ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [7]
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 .93ص یري،قرب االسناد، حم [8]

 .550، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .551، ص6ج یه؛ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [10]

 .529، ص11ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [11]

 .550، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [12]

 .551، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [13]

[14] 640، ص2ج ی،المحاسن، برق. 

 .640، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .642، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .642، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]

 .337، ص63ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [18]
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 شتر

 یکنشده است. البته در گذشته به عنوان  یفتعر یلیشتر خ ياز نگهدار یاتروا در

کار  يبه عنوان پرورش و برا یاست ول شده یاستفاده م یبار کش يو برا یهنقل ي یلهوس

 .شود یبه انسان م یدنرس یبشتر سبب آس یراسفارش نشده است ز يتجار

شتر هم  يو در محل نگهدار همراه شتراست یشههم یطانآمده است که ش یتروا در

 .یستجهت نماز خواندن و بودن در آغل شتر صالح ن یمنوجود دارد به ه یطانش

وجود  یطاندر آنجا ش یراز یدصف شتران عبور نکن یعنی» قطار«اند از وسط  فرموده

 .شود یم یماريسبب ب یناست بنابرا یروسو و یکروبم يبه معنا یطانکه ش یمدارد. گفت

 :آمده است یتروا در

فَقَالَ تلْک أَعنَانُ الشَّیاطینِ و یأْتی خَیرُها منَ   الْإِبِلِ  عنِ  رسولُ اللَّه ص و قَد سئلَ قَالَ

 [1الْجانبِ الْأَشْأَمِ قیلَ إِنْ سمع النَّاس هذَا تَرَکُوها قَالَ إِذاً لَا یعدمها الْأَشْقیاء الْفَجرَة[

هستند و  یطانش ي(ص) در مورد شتر سوال شد فرمود شترها گردن هایامبراز پ یعنی

 یگرد یستشود عرض شد اگر مردم بدانند شتر خوب ن یدهاز طرف چپ دوش یدشتر با یرش

 .دهند یفرمود افراد فاجر و بدبخت به پرورش شتر ادامه م دهند یشتر پرورش نم

 :آمده است یگرد یتو در روا یدآمده است در اطراف شتر نباش یتروا در

بعیرٍ شَیطَاناً فَامتَهِنُوها لأَنْفُسکُم و ذَلِّلُوها و اذْکُرُوا اسم اللَّه علَیها فَإِنَّما   علَى ذروةِ کُلِ إِنَّ

 [2[ یحملُ اللَّه

 ...وجود دارد یطانیش يسر هر شتر يرو یاکوهان  يرو یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در
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رسولُ اللَّه ص أَنْ یتَخَطَّى الْقطَار قیلَ یا رسولَ اللَّه و لم قَالَ إِنَّه لَیس منْ قطَارٍ إِلَّا و  نَهى

 [3[ ما بینَ الْبعیرِ إِلَى الْبعیرِ شَیطَان

 یلت نهکرد عرض شد ع یشتران پشت سر هم نه ین(ص) از عبور کردن بیامبرپ یعنی

) یروسو و یکروب(م یطاندو شتر ش ینب ینکهمگر ا یستن يقطار یچفرمود ه یست؟چ

 .وجود دارد

 یطانش یستمحل ز یراکرد ز یدر آغل شتران نه یدن(ص) از نماز خواندن و خوابپیامبر

 .است

شتران باعث جمع  ینکها یاشتر و انسان وجود دارد  ینمشترك ب يها یماريب بنابراین

 .شدن انسان هستند یمارکه باعث ب شود یم ییها یکروبشدن م

در خانه باشد تا  يشتر یکاگر  یندارد ول یخوب یفتعر یبا شتر بودن مانند شتربان کال

 .ندارد یخانه انجام شود اشکال يکارها

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4[ و لَا تَتَّخذ الْإِبِل  بنَی اتَّخذ الْغَنَم یا

 .نکن يشتر نگهدار یامام صادق(ع) به فرزندش فرمود گوسفند داشته باش ول یعنی

(ص) شتر داشت به یامبراست و پ »یهحنف«شتر خوب است و مستحب است و از  گوشت

 .یستن یپرورش شتر کار خوب یول» عذباء«نام 

در کتاب وسائل  یمتعدد آمده است و در کتاب محاسن و باب يبا نقل ها یاتروا این

 .هم آمده است ید دارد و در کافوجو

 :به شتر آمده است راجع

م الصلَاةَ أَدرکْتُم الصلَاةَ و أَنْتُم فی مرَاحِ الْغَنَمِ فَصلُّوا فیها فَإِنَّها سکینَۀٌ و برَکَۀٌ و إِنْ أَدرکْتُ إِذَا

إِذَا نَفَرَت کَیف  هاخُلقَت أَ لَا تَرَى أَنَّ  جِنٍ  منْ  إِنَّها جِنٌو أَنْتُم فی أَعطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجوا منْها فَ

 [5تَشْمخُ بِأَنْفها[



1832 

 

 شود یم یکه عصبان یهنگام بینی ینم یااست که از جن خلق شده است آ یشتر جن ....

 .برد یخود را باال م ینیچگونه ب

است. درست است که در قرآن به خلقت شتر توجه  یبشتر مانند خلقت جن عج خلقت

(ع) در نهج یرحضرت ام یرابا مکروه بودن پرورش شتر ندارد ز یمنافات ینداده شده است و ا

آن خوب بودن  يزرافه و خفاش چطور خلق شده است، معنا ینیدبب فرماید یالبالغه م

 .یستزرافه و خفاش ن ينگهدار

باشد که مسوخ  ین، مراد ا»من جن خلقت«فرمود  هینکا یدشا یول یستاز مسوخ ن شتر

 .هستند یادز یانشتر، جن یاست که در محل زندگ ینمراد ا یشتربه احتمال ب یجن است ول

  

 سگ

  

 یداکه سگ باشد، مالئکه حضور پ يو در خانه ا یستاز سگ هم به صالح ن نگهداري

 ينگهدار يمحل جداگانه ا یدسگ با ینصورتانسان ناچار باشد در ا ینکهمگر ا کنند ینم

 .بشود یدشود و وارد خانه نبا

 .و سگ گله استثناء شده است يشکار سگ

 :آمده است یتروا در

لَابنْ  الْکم  شَی و امالطَّع کُمدفَۀِ الْجِنِّ فَإِذَا أَکَلَ أَحضَع  هطْرُدیل أَو همطْعفَلْی هیدنَ ییا بنْهم ء

]ءوس ا أَنْفُس6فَإِنَّ لَه] 

غذا بخورد و سگ در مقابل آن است  یسگ ها از ضعفاء جن هستند پس اگر کس یعنی

 .دارد يسگ نفس بد یران را دور کند زآ یابه آن غذا بدهد  یا

اگر  یدارد و مثال حالت حسادت دارد ول يذات بد یعنیباشد » نَفس«اگر از  »انفس»

است که نفس  ینا يدم و باز دم آمده است، به معنا يبه معنا» نَفَس«از » انفس« ییمبگو

 .شود یم »يهار« یماريو آلوده است و سبب ابتال به ب یکروبیم یدنشکش
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 .گویند یم» داء الکلب«به آن  یاست که در عرب »يهار«همان » سوء«جمله  از

 :آمده است یگرد یتروا در

صورةً إِلَّا محوتَها و لَا قَبرا إِلَّا سویتَه و لَا   رسولُ اللَّه ص إِلَى الْمدینَۀِ فَقَالَ لَا تَدع بعثَنی

 [7[ کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَه

فرستاد و فرمود  ینهمد ي(ص) مرا به سویامبرپ کند یم یف(ع) تعریرحضرت ام نییع

سگ  ي کن و همه یکسان ینقبر ها را با زم ي ببر و همه ینمجسمه و عکس ها را از ب ي همه

 .ها را بکش

 یا یاهس یا یدفقط سف یعنیدست دارند  یککه رنگ  ییآمده است سگ ها یتروا در

مسئله وجود  ینانس هستند. درگربه ها هم ا یاقرمز باشند خطرناك و از مسوخات جن 

 .دارد

 .و کشنده است کند یم» پارس کردن«انسان شروع به  »يهار« یماريب در

به انسان منتقل  يو هار گیرند یدارند و انسان را گاز م ياز سگ ها و گربه ها هار بعضی

 .شود یم

  

 در سفر سالمتی

  

 نقش دارد؟ یسفر در سالمت آیا

 :آمده است یتروا در

 [8تَصحوا سافرُوا تَغْنَموا[ سافرُوا

 ... یدسالم بشو یدمسافرت کن یعنی

و با نشاط تر و  شود یمقاوم تر م یماريبدنش در مقابل ب رود یکه مسافرت م کسی

دانشگاه و  یکشود که  یبررس ینقش سفر در مقاومت بدن و سالمت ید. باشود یراحت تر م

 .کتاب است یک
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خون و  یو چرب یابتو مبتال به فشار خون و د شوند یم یماريکه مبتال به انواع ب افرادي

و بانشاط  یباعث سالمت یرامسافرت بروند ز یدر پ یدارند، خوب است که پ یگرمشکالت د

 .شود یشدن و طراوت آن ها م

 يباشد مطلوب است. بدن با رفتن به شهرها یلهباشد و چه بدون وس یلهچه با وس سفر

شدن مقاومت بدن  یشترو باعث ب شود یآن شهرها مقاوم م يها یکروبدر مقابل م یگرد

 .بشود یترعا یدهم دارد که با یکه شروط شود یم

بدن  يبرا یانسان مکروه است ول يبرا یعمل جراح یاکارها مانند داغ کردن  برخی

 .وجود دارد یبه دنبال آن سالمت یرد ولدارد. سفر هم رنج دا یمنافع

 .است ینقش دارد و باعث سالمت یسفر در سالمت بنابراین

  

 و ضرر باشد؟ یبتا سفر بدون آس یمکن چه

 .یمبه آن ها بپرداز یددارد که با یو شرائط و روزها و ساعات ینقوان سفر

  

 سفر روز

امکان دارد در  یول گردد یبر م یو به سالمت رود یروز انسان به مسافرت م یک در

 .برسد يضرر یا یببه انسان آس يروز

 شنبه

 :سفر شنبه باشد که در قرآن به آن اشاره شده است يروز برا ینبهتر شاید

 لَعلَّکُم کَثیراً اللَّه اذْکُرُوا و اللَّه فَضْلِ منْ ابتَغُوا و الْأَرضِ فی فَانْتَشرُوا الصالةُ قُضیت فَإِذا﴿

 [9[﴾تُفْلحونَ

و هنگامى که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا  یعنی

 .بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید
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و  شود یجمعه نماز تمام م فرمایند یسفر کرد. ائمه (ع) م توان ینماز جمعه تمام شود م اگر

 .یدبه مسافرت برو توانید یشنبه م

 :آمده است یهآ ینراجع به ا یتروا در

فَإِذا قُضیت الصالةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ و  -أَبا عبد اللَّه ع عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ سأَلْنَا

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا ماب  ال ۀِ وعممِ الْجونْ یلَاةُ مقَالَ الصموی شَارانْت  تبلَنَ  الس تبقَالَ الس او  دالْأَح و

 [10لبنی أُمیۀ[

فرمود نماز در روز جمعه  یدیمده سوره جمعه پرس یهاز امام صادق(ع) در مورد آ یعنی

 .است یهام یبن يبرا یکشنبهما است و  ياست و سفر در روز شنبه است و فرمود شنبه برا

 :آمده است یگرد یتروا در

السبت فَلَو أَنَّ حجراً زالَ عنْ جبلٍ فی یومِ سبت لَرَده اللَّه عزَّ و   أَراد سفَراً فَلْیسافرْ یوم منْ

 [11[ جلَّ إِلَى مکَانه

 یزشاز کوه ر یدر روز شنبه برود پس اگر در روز شنبه سنگ رود یکه سفر م یکس یعنی

 .گرداند یخود برم يکند خداوند آن را سرجا

. پس اگر انسان دهد یدر سفر م یو راحت یناناست که به ما اطم یبعج یلیمسئله خ این

 .بیند ینم یبیدر روز شنبه به مسافرت برود آس

آمده است.  »یوم« یتدر روا یمسافرت رفتن در روز شنبه شامل شب هم بشود ول شاید

 .شود یروز محسوب م از طلوع تا غروب آفتاب

 یمدار یتبعد از ظهر جمعه هم روا يبرا یراشامل شب شنبه هم بشود ز یدشنبه شا روز

 .که سفر مناسب است

 :فرماید ی(ص) میامبرساعت اول صبح شنبه است. پ بهترین

 [12فی بکورها یوم سبتها و خمیسها[  المتى  بارك اللهم

 .شنبه و پنجشنبه برکت بده به امت من در حرکت اول صبح روز یاخدا یعنی
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آن سفر رفتن است.  یقاز مصاد یکیکه  شود یرفتن را شامل م یرونمطلق ب یتروا این

 .مناسب است یازهاکارها و ن ي همه يرفتن در روز شنبه برا یرونب ینبنابرا

  

 یکشنبه

 :آمده است یتیاختالف دارند. در روا یاتروا یکشنبهروز  در

تبۀ[ السیی أُمنبل دالْأَح 13لَنَا و] 

 .است یهام یبن يبرا یکشنبهما و روز  يروز شنبه برا یعنی

 یتروا ینانتخاب کرده است. ا یهام یبن یراندارد ز یتصالح یکشنبهروز  شود یم معلوم

 .شود یو شامل تمام کارها م یستسفر ن يبرا

با مسافرت کردن در  یصورت منافات یناباشد که در  یکشنبهمراد برکت داشتن روز  شاید

 .نخواهد داشت یکشنبهروز 

 یروز چهارشنبه که انجام کار در آن نه یخوب مناسب است. حت يکارها يهر روز در

کارها مانند شروع کارها در آن روز مناسب  یاست، بعض یشگیشده است و روز نحس هم

 .است

 .کنند یجهت علماء دروس را روز چهارشنبه شروع م ینهم به

 ینخداوند خلقت آسمان و زم یراساخت و ساز مناسب است ز يبرا یکشنبهشنبه و  روز

مستمر باشد، آغاز آن در روز  خواهد یکه م يکار یآغاز کرده است ول یکشنبهرا روز 

 .چهارشنبه مناسب است

 :آمده است یتروا در

أَنَّه ا لَکا فُلَانُ می یهالونْ ملٍ مرَجقَالَ ل  لَم  ا   تَخْرُجم قَالَ و دالْأَح موالْی اكدف لْتعقَالَ ج

ح فَإِنَّ لَه دالْأَح دوا حذَرقَالَ اح ص أَنَّه نِ النَّبِیع اءي جالَّذ یثدلْحلُ لقَالَ الرَّج دلْأَحثْلَ لاً مد

قَالَ ذَلک رسولُ اللَّه ص فَإِنَّ الْأَحد اسم منْ أَسماء اللَّه عزَّ و حد السیف قَالَ کَذَبوا کَذَبوا ما 

بِاس یملُ فَسا قَالَ الرَّجهِممبِاس یمنِ قَالَ سفَالْإِثْنَی اكدف لْتعج لَّ قَالَ قُلْتاجهِمکُونَا  می لَم و
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 اللَّه دبو عأَب فَقَالَ لَه هنَبِی یهف ضقْبي یالَّذ موالْی ملع الَى قَدتَع و كارتَب إِنَّ اللَّه مفَافْه ثْتدإِذَا ح

فَالثَّلَاثَاء قَالَ خُلقَت یوم الثَّلَاثَاء  لْتص و الْیوم الَّذي یظْلَم فیه وصیه فَسماه بِاسمهِما قَالَ قُ

ظلٍّ ذي ثَالث شُعبٍ ال   انْطَلقُوا إِلى  ما کُنْتُم بِه تُکَذِّبون  انْطَلقُوا إِلى  نَّار و ذَلک قَولُه تَعالَىال

بِعاء قَالَ قُلْت بنیت أَربعۀُ أَرکَانِ النَّارِ یوم الْأَر قَالَقَالَ قُلْت فَالْأَربِعاء   ظَلیلٍ و ال یغْنی منَ اللَّهبِ

الْخَلْقَ  فَالْخَمیس قَالَ خَلَقَ اللَّه الْجنَّۀَ یوم الْخَمیسِ قَالَ قُلْت فَالْجمعۀُ قَالَ جمع اللَّه عزَّ و جلَّ

یوم السبت فَوجدتُه لَم یزَلْ  فَالسبت قَالَ سبتَت الْملَائکَۀُ لرَبها قُلْتلولَایتنَا یوم الْجمعۀِ قَالَ 

 [14واحداً[

عرض کرد  ي؟از دوستداران گفت چرا مسافرت نرفته ا یکیامام صادق(ع) به  یعنی

روز چه اشکال دارد؟  یناست امام(ع) فرمود خارج شدن در ا یکشنبهشوم امروز  یتفدا

را مراقبت  یکشنبهروز  یزي(ص) آمده است که تیامبرکه از پ یثیعرض کرد به خاطر حد

از اسماء  یکیاحد  یرادروغ است ز ین(ع) فرمود اماست اما یزت یرمانند شمش یراز یدکن

 ... است یااله

 .ندارد یاشکال یکشنبهمسافرت در  شود یم معلوم

 .خطر است يبه معنا تیزي

 :آمده است یگرد یتروا در

تبالس  هِمتیعشل الثَّلَاثَاء ۀَ ویی أُمنبنِ لاثْنَیال نَا وتیعشل دالْأَح لَنَا و-  اسِ وبی الْعنبل اءبِعالْأَر و

هِمتیعشل یسفَرٌ -الْخَمس یهف سلَی لَّ وج زَّ وع لَّهۀُ لعمالْج زَّ -وع لَّ قَالَ اللَّهج و-  تیفَإِذا قُض

 [15[ یعنی سفَرَ یومِ السبت - و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه -الصالةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

است و  یهام یبن يما است و دوشنبه برا یعیانش يبرا یکشنبهما و  يروز شنبه برا یعنی

آن ها و  یعیانش يس و پنجشنبه براعبا یبن يآن ها و چهارشنبه برا یعیانش يسه شنبه برا

خداوند فرمود فَإِذا قُضیت الصالةُ فَانْتَشرُوا فی  یستخدا است و در آن سفر ن يجمعه برا

 .روز شنبه باشد یدسفر با یعنیو ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه  -رضِالْأَ
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و  یعتنالش«ات است کلم یهام یبن يشنبه برا یکاول که آمده بود  یتدر روا شاید

 .حذف شده باشد »یناالثن

مقدم بودن سقط و حذف  یمتون کار من بوده است و قانون کل یحتصح یزمان یک بنده

 .آخر دو کلمه اضافه شده است یتبر اضافه است. در روا

آخر دو کلمه اضافه شده است،  یتدر روا یااول حذف شده است و  یتدو کلمه در روا یا

دو  یاول یتدر روا ینمتون، حذف مقدم بر اضافه است. بنابرا یحدر تصح یبنابر قانون کل

 .آخر مقدم است یتکلمه حذف شده است و روا

 یثیحد یرو غ یثیحد يکه کتاب ها ياست. افراد» عدم سقط«متون، اصل  یحتصح در

 .است یداضافه کردن بع یرا در اثر غفلت حذف کنند ول يممکن است که کلمه ا نویسند، یم

  

 دوشنبه

 .سفر در روز دوشنبه آغاز شود یدشده است. نبا ینه یدادر روز دوشنبه شد سفر

 :آمده است یتروا در

 [16و ال تطلب فیه حاجۀ[  االثنین  تسافر یوم ال

 .در روز دوشنبه نه سفر کن و نه حاجت بطلب یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

أن نخرج فجئنا نسلم على أبی عبد اللَّه ع فقال کأنکم طلبتم برکۀ االثنین قلنا نعم  أردنا

فقدنا فیه نبینا ص و ارتفع الوحی عنا ال تخرجوا و   االثنین  یوم  قال فأي یوم أعظم شؤما من

 [17اخرجوا یوم الثالثاء[

روز از دست  نی(ص) را در ایامبر... کدام روز از دوشنبه شوم و نحس تر است؟ پ یعنی

 .یدو روز سه شنبه خارج شو یداز ما قطع شد در روز دوشنبه خارج نشو یو وح یمداد

 :آمده است یگرد یتروا در
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اءی  جل عفَاد الْخُرُوج إِنِّی أُرِید اكدف لْتعج فَرٍ ع فَقَالَ لَهعنِ جى بوسی ملٌ إِلَى أَخجر

 أَنَّالْبرَکَۀَ ل  فیه  الَ یوم الْإِثْنَینِ فَقَالَ لَه و لم تَخْرُج یوم الْإِثْنَینِ قَالَ أَطْلُبفَقَالَ و متَى تَخْرُج قَ

أَعظَم  رسولَ اللَّه ص ولد یوم الْإِثْنَینِ فَقَالَ کَذَبوا ولد رسولُ اللَّه ص یوم الْجمعۀِ و ما منْ یومٍ

فیه حقَّنَا  منَاؤْماً منْ یومِ الْإِثْنَینِ یومٍ مات فیه رسولُ اللَّه ص و انْقَطَع فیه وحی السماء و ظُلشُ

لْتعلَى جلُ بفَقَالَ الرَّج یددالْح یهع ف داودل نٍ أَلَانَ اللَّهلٍ لَیهمٍ سولَى یع لُّکفَقَالَ  أَ لَا أَد اكدف

]الثَّلَاثَاء موی 18اخْرُج] 

دعا کن امام  یمسفر روم برا خواهم یخدمت امام کاظم(ع) آمد عرض کرد م يمرد یعنی

عرض کرد روز دوشنبه امام(ع) چرا؟ عرض کرد تبرکا  روي؟ یسفر م ي(ع) فرمود چه روز

(ص) روز جمعه یامبرغ است، پآمد امام(ع) فرمود درو یا(ص) روز دوشنبه به دنیامبرپ یراز

قطع  یروز فوت کرد و وح ین(ص) در ایامبرپ یست،دوشنبه ن زشوم تر ا يمتولد شد و روز

روز  یننکنم؟ خداوند در ا یروز راحت تر به تو معرف یاروز به ما ظلم شد آ ینشد و در ا

 .وحضرت داوود (ع) نرم کرد عرض کرد بله فرمود روز سه شنبه خارج ش يآهن را برا

 .است یدهدر روز دوشنبه به شهادت رس یز(ع) نینامام حس گویا

(ع) روز دوشنبه مسافرت ی(ص) و حضرت علیامبرپ فرماید یم یمهم دار روایاتی

 .رفتند یم

 یروز خوب نباشد ول یندارد که مسافرت در روز دوشنبه به قصد برکت داشتن ا احتمال

 .نداشته باشد یاشکال یستن یداگر قصد تبرك نباشد بع

  

 «آنفاکتوس« یماريب معرفی

  

 ینا گویند یاست که معروف به آنفاکتوس است. م» آنفارکتوس« یقلب ي سکته یعلم اسم

اگر  یعنینه؟  یاآنفاکتوس کرده است  یاکه آ کنند یدارد، سوال م یشخص مشکل قلب

 .کرده است یداو حاد پ يآنفاکتوس کرده است، مشکل جد
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 یک یااز قلب  يدرصد یکاست.  یقلب ي سکته يکه به معنا »یوکاردم آنفارکتوس»

 .افتد یعضله از قلب با آنفاکتوس از کار م

 یس یا یستبعد از آنفاکتوس چند درصد از قلب از کار افتاده است؟ مثال ب گویند می

 .مانده است یمقدار باق ینبه هم یادرصد از کار افتاده است 

قلب است که به دنبال انسداد شرائن کرونر به  ي از عضله ینوعا انهدام قسمت آنفاکتوس،

 .دهد یو بعد از آن سکته رخ م شود ی. اول رگ قلب بسته مآید یوجود م

همراه است. مانند درد  ینهدر پشت جناق س یدبا احساس درد و فشار شد آنفاکتوس

 .در قلب است یو احساس گرفتگ یستن یمعمول

که در  شود یهم منجر به مرگ م یو گاه دهد یشک به انسان دست محالت  گاهی

 .آمده است یمرگ ناگهان یعنی» موت فجاه«به  یاتروا

بزرگ شرائن کرونر است. قلب شاخه  ياز شاخه ها یکی یعارضه در اثر گرفتگ این

 يشاخه ها یناز ا یکی. یستن یشترچهار شاخه ب یاصل يشاخه ها یدارد ول یادز يها

 .دهد یدر اثر لخته اگر بسته بشود، آنفاکتوس رخ م یاصل

است و  یجیسوداء تدر یول شود یو باعث بسته شدن رگ قلب م شود یلخته م خون

 .است یلخته دفع یول شود یرگ قلب م یجیباعث تنگ شدن تدر

 .از بلغم است لخته

 یچهدر یاز تنگ یناش یاکرونر است  يدر جدار رگ ها یزيعلت آنفاکتوس، خونر گاهی

 ي رگ کرونر است که همان سابقه یجیهم به علت انسداد تدر یاست و گاه »یترالم«

 .بر اثر رسوبات سوداء است یجیکه همان انسداد تدر یماست که قبال خواند »ینآنژ« یماريب

 عالئم
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نفس به همراه ضعف  یو تنگ یو له شدگ یبه صورت فشردگ ینهپشت جناق س یدشد درد

حالت تهوع و استفراغ و سکسکه و بزرگ شدن شکم و وحشت از  ی. گاهیدو عرق شد

 .کند یوحشت م یلدل ینبه هم کند یاحساس مردن م یعنیمرگ، 

 .یستن یمعمول يآنفاکتوس مانند دردها درد

 يلحظه ا یرآمده است که تدب یاتشرائط بود، سکته کرده است که در روا ینبا ا یکس اگر

 .است ینهس يفشار آوردن رو

 يچون ممکن است فرد یدآمده است که اگر با فشار مرده زنده شد، تعجب نکن یتارو در

 .افتد یاتفاق م یلیکه خ نشیند یبعد از سه روز م یکند ول یداسکته کند و عالئم مرده پ

 درمان

احتمال زنده شده  یراز یدرا سه روز نگهدار کند یکه سکته م یکس فرماید، یم یاتروا در

 .او وجود دارد

 .دهد یکه همان کار فشار را انجام م کنند یاز دستگاه شُک استفاده م زهامرو

 یلی. خیددارد، تا سه روز او را نگهدار یموت ناگهان یآمده است اگر کس یاتروا در

در قبر  یول کنند یو بالفاصله او را دفن م رود یم ینبا سکته از ب یکه شخص افتد یاتفاق م

 .شود یزنده م

عروق  ي بازکننده يبعد استفاده از دارو ي کار اول فشار دادن است و در مرحله بنابراین

 .بعد به است ي و در مرحله یدرد آن استفاده از گالب ياست و برا

آب آن را مصرف کند  یا یگالب یدبا یعاست. سر یدرمان قلب درد گالب ینبهتر فرماید می

 .است یدشد یلیو خ یستدرد قلب قابل تحمل ن یراتا درد قلب ساکت شود ز

بازکننده عروق و  يو در مراحل بعد کند یبه حالت مرگ رفت فشار او را زنده م اگر

رفتن  یناز ب يلخته خون برا يگردش راحت خون در رگ ها و دارو يصاف کننده خون برا

 .لخته مصرف کند
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 .638، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .636، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .639، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .640، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .309، ص80ج ی،بحاراالنوار، مجلس [5]

 .یه، ط اسالم553، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .613، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .345، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .10یهسوره جمعه، آ [9]

 .346، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .345، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .209، ص4ج ی،العروس ین،نورالثقل یرتفس [12]

 .346، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .383، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [14]

 .78الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [15]

 .354، ص12ج ی،کاشان یضف ی،الواف [16]

 .354، ص12ج ی،کاشان یضف ی،الواف [17]

 .385، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [18]
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مسافرت کردن  يمورد مسافرت، روزها با هم تفاضل دارند، از جمله روز سه شنبه برا در

 .مناسب است

  

 چهارشنبه

همانطور که در قرآن  یست،ن یروز خوب یراشده است ز یدر روز چهارشنبه نه مسافرت

 :به آن اشاره شده است

 [1[﴾حسٍ مستَمرنَ یومِ  فی صرْصراً ریحاً علَیهِم أَرسلْنا إِنَّا﴿

 . ما تندباد وحشتناك و سردى را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم یعنی

 .روز آمده است ینآخر ماه که هرچه بال بوده است در ا ي خصوص روز چهارشنبه به

قت جهنم، وارد شده است در مورد مذمت روز چهارشنبه مانند روز خل یاديز روایات

 .آمده است یتروا یزاز مسافرت به خصوص وارد نشده است بلکه بر خالف آن ن ینه یول

أَلُهسلَى یلَافاً عخ وردلَا ی اءبِعالْأَر موی نْ خَرَجع م فَکَتَب وردلَا ی اءبِعالْأَر مونِ الْخُرُوجِ یع  

 [2الطِّیرَةِ وقی منْ کُلِّ آفَۀٍ و عوفی منْ کُلِّ عاهۀٍ و قَضَى اللَّه عزَّ و جلَّ لَه حاجتَه[  أَهلِ

امام (ع) در  پرسید، یاز امام رضا(ع) در مورد خارج شدن در روز چهارشنبه م یعنی

ندارد بلکه از هر آفت و  یسفر مشکل گویند یجواب نوشت برخالف آنچه اهل فال زدن م

 .دهد یو خداوند حاجت او را م کند یم یداپ یتعاف یماريمحفوظ است و از هر ب یبالئ

سالم  یزد مخالفت با اهل فال زدن دارد، بدنش نکه قص یاستفاده شود کس یدشا البته

 .شود یم

  

 پنجشنبه
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 .رفت ی(ص) در روز پنجشنبه مسافرت میامبرمسافرت است و پ يبرا یمبارک روز

 :آمده است یتروا در

 [3فی بکورها یوم سبتها و خمیسها[  المتى  بارك اللهم

 .برکت بده به امت من در حرکت اول صبح روز شنبه و پنجشنبه یاخدا یعنی

شب  تواند یکه انسان م یمدار یتسفر ادامه دارد و روا يبرا یشب هم مبارک پنجشنبه

 .جمعه به مسافرت برود

  

 جمعه

 .است یبلکه نف یمندار یروز جمعه نه درباره

فَرٌ وس یهف سلَی لَّ وج زَّ وع لَّهۀُ لعملَّ - الْجج زَّ وع رُوا  - قَالَ اللَّهالةُ فَانْتَشالص تیفَإِذا قُض

 [4[ یعنی سفَرَ یومِ السبت - و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه - فی الْأَرضِ

خداوند فرمود فَإِذا قُضیت الصالةُ  یستخدا است و در آن سفر ن يو جمعه برا یعنی

 .روز شنبه باشد یدسفر با یعنیو ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه  - فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

 .آن شرکت در نماز جمعه است علت

 یوقت دهد یاز نبودن سفر م دهد یخبر م یراتر است ز يهم قو یاز نه یالقاعده نف علی

 .است یآن قطع انیعدم ات یگرد یستن

 .از سفر در جمعه به خاطر نماز جمعه است یسفر نبودن و نه گویا

 :آمده است یگرد یتروا در

و کْرَهی  ائلَاةِ فَجالص دعا بلَاةِ فَأَملِ الصنْ أَجکْرَةً مۀِ بعمالْج موجِ یائوی الْحف یعالس فَرُ وزٌ الس

بِه رَّكتَبع[  ی دمحنِ مب یلنِ عسنْ أَبِی الْحع رِيابِ السوی جف کذَل در5و] 

سفر کردن و به دنبال حاجت رفتن در روز جمعه مکروه است و کراهت آن به  یعنی

 ... شود یبعد از نماز جائز است و به آن تبرك جسته م یخاطر نماز جمعه است ول

 .نداشته باشد ینماز جمعه بخواند اشکال یگرر شهر دسفر کند و د یاگر کس شاید
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سفر بد باشد روز  يبرا تواند یکه م يو تنها روز یستسفر بد ن يبرا يروز یچه بنابراین

 .است یامدهن ینه یزچهارشنبه ن يدوشنبه است و برا

از ثواب نماز جمعه محروم  یول بیند ینم يبه مسافرت برود ضرر یجمعه هم اگر کس روز

 .شود یم

 .بلکه خوب است که به خاطر ثواب نماز جمعه مسافرت نباشد یستنحس ن جمعه

 :آمده است یتروا در

 [6فَتُعادیکُم [  تُعادوا الْأَیام لَا

 .نکنند یتا با شما دشمن یدنکن یروزها دشمن با

 .که در قرآن به آن اشاره شده است یمنحس هم دار يحال روزها یندر ع ولی

 :آمده است یتروا در

قُلْت کْرَهع أَ ی اللَّه دبأَبِی عل  ی شَیفَرُ ففَقَالَ  الس رِهغَی و اءبِعۀِ الْأَرکْرُوهامِ الْمنَ الْأَیم ء

]ا لَکدإِذَا ب یۀَ الْکُرْساقْرَأْ آی قَۀِ ودبِالص فَرَكس ح7افْتَت] 

  

 یرمکروه مانند چهارشنبه و غ يسفر در روزها یاعرض کردم آ به امام صادق (ع) یعی

 یتبا صدقه آغاز کن و آ ی،سفر را آغاز کن یکه خواست یآن، کراهت دارد؟ فرمود هنگام

 .بخوان یالکرس

 .سفر کرد توان یدر هر روز م بنابراین

 .رود یم یناز ب یبصدقه دادن اقتضاء آس با

 :آمده است یتروا در

علَى   أَحب أَنْ یقیه اللَّه شَرَّ یومِ الْإِثْنَینِ، فَلْیقْرَأْ فی أَولِ رکْعۀٍ منْ صلَاةِ الْغَداةِ هلْ أَتى منْ

 [8[ ثُم قَرَأَ فَوقاهم اللَّه شَرَّ ذلک الْیوم  الْإِنْسانِ

رکعت  ینحفظ کند در اولکه دوست دارد خداوند او را از شر روز دوشنبه  یکس یعنی

 .را خواند فَوقاهم اللَّه شَرَّ ذلک الْیوم یهآ ینانسان بخواند سپس ا ي نماز صبح سوره
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فال بد زدن است و  یعنی »یرهط«داخل در  یدبترس ياگر از روز یمدار یاتدر روا البته

د وجود نخواهد داشت و وجود ندارد. اگر مردم اعتقاد به فال بد زدن اعتقاد نداشته باشن یرهط

را بد  یزهاچون چ یعنیوجود دارد به خاطر اعتقاد داشتن مردم است.  یاگر فال بد زدن

 .بینند یبد م دانند، یم

 [9طیرَةَ و لَا هامۀَ و لَا شُؤْم و لَا صفَر[ لَا

 ... یستفال بد زدن ن یعنی

پرنده گرفته شده است. در گذشته هنگام سفر اگر  يبه معنا یراز ط یدر عرب یرهط اصل

 .رفت یبه سفر نم دید یم» شوم« ي اگر پرنده یول داد یبه سفر ادامه م دید یم» سعد«پرنده 

 :فرماید یم یوجود ندارد و در جائ یره(ص) فرمود طپیامبر

 [10[ شرك، و ما منّا إلّا، و لکنّ اللّه یذهبه بالتّوکّل الطِّیرَة

با توکل، خداوند  یوجود داشته باشد ول ینکهمگر ا یستن یزيشرك است و چ رهیط یعنی

 .برد یم ینآن را از ب

 .شود یاست که اگر بد دانسته شود، بد م ینا یرهط قانون

 :آمده است یتروا در

ت و إِنْ لَم تَجعلْها شَیئاً لَم تَکُنْ ما تَجعلُها إِنْ هونْتَها تَهونَت و إِنْ شَددتَها تَشَدد  علَى الطِّیرَةُ

 [11شَیئا[

 شود یساده م یري،اگر ساده بگ دهد یاست که شخکص قرار م یزيبنابر آن چ یرهط یعنی

 .شود ینم یچیه یاوريو اگر آن را به حساب ن آید یسخت م یري،و اگر سخت بگ

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12[ فَامضِ و إِذَا ظَنَنْت فَلَا تَقْضِ و إِذَا حسدت فَلَا تَبغ  تَطَیرْت إِذَا

 يبه آن اعتناء نکن و با گمان حکم نکن و اگر حسادت کرد ياگر فال بد زد یعنی

 .نکن یسرکش
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نحوست  یقرآن نخوان یاو  یصدقه نده یا یاست که اگر فال بد بزن ینا یاتروا جمع

 .ر بزندضر تواند یم

در  یباشد مثال کس یادفال بد زدن ز یدشا یگرد يدر کشورها یول یستن یرهط یرانا در

 .کردند یرا متوقف م یلشکر کش یاو  گردد یبرم یند،هنگام خارج شدن از خانه کالغ بب

  

 در عقرب قمر

 :آمده است یتروا در

 [13[ و الْقَمرُ فی الْعقْرَبِ لَم یرَ الْحسنَى  سافَرَ أَو تَزَوج  منْ

 .بیند ینم یکیقمر در عقرب باشد ن یکهازدواج کند درحال یاکه مسافرت کند  یکس یعنی

جهت سفارش شده  ینمانند تصادف وجود دارد به هم یمسافرت رفتن خطرات یطورکل به

 .نوشته شود یتاست که وص

نْم  بکوص  رلَۀً فَلْیاح14[ ر] 

 .کند یتوص شود یکه سوار بر مرکب م یکس یعنی

است،  یو کشت یماو قطار و هواپ یناالن ماش یشتر و اسب و قاطر بوده است ول یمقد در

 .دارد یمسافرت خطرات شود یمعلوم م ینبنابرا

خطرات دفع شود.  ینااحتمال خطر باشد و با دادن صدقه  ینصدقه دادن ناظر به ا شاید

 .حکومت دارد ی،نه يها یلصدقه بر دل یلدل یراز

 یاتروا یدمق ییمبگو یدالقاعده با یاست و عل یداز سفر در قمر در عقرب مق ینه روایات

دارد  یاست، حکومت بر ادله نه یصدقه ناظر بر ادله نه یاتچون روا یجواز سفر است ول

 .شود یمقدم م ینبنابرا

 .یمداشته باش یلدل یدازدواج با يبرا یول کند یدادن رفع نحوست سفر م صدقه

کردن شده  یتخطرناك است و سفارش به صدقه دادن و وص ینکها یندر ع مسافرت

 .باشد یم یزبدن ن يبرا یاست، موجب صحت و سالمت
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مرکب خوب  یدکرد و با يسهل انگار یدسفارش شده است که در سفر نبا یاتروا در

 .یفتدکرد و مراقبت کند تا از مرکب ن انتخاب

 :آمده است یتروا در

 [15منْها فَمات دخَلَ النَّار[  وقَع  رکب زاملَۀً ثُم منْ

داخل آتش  یردو بم یفتدکند و از آن ب يشود و سهل انگار یکه سوار مرکب یکس یعنی

 .شود یم

 .کند یرانندگ یدخواب آلود است نبا یاگر کس االن

 .شتر و مرکب است يبه معنا زامله

  

 سفارشات

 دادن صدقه

حافْتَت  فَرَكا لَک  سدإِذَا ب تَجِماح و یۀَ الْکُرْساقْرَأْ آی و ا لَکدإِذَا ب اخْرُج قَۀِ ود16[ بِالص] 

 خارج شو یسفرت با صدقه آغاز کن و هرزمان خواست فرماید یامام صادق(ع) م یعنی

  

 «نقد«داشتن چوب بادام تلخ  اههمر

  عصا لَوزٍ مرٍّ و تَلَا هذه الْآیۀَ و لَما تَوجه تلْقاء مدینَ قالَ عسى  سفَرٍ و معه  فی  خَرَج منْ

عزَّ  لَّهآمنَه ال  ا نَقُولُ وکیلٌم  و اللَّه على -إِلَى قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ  ربی أَنْ یهدینی سواء السبِیلِ

هنْزِلم و هلإِلَى أَه رْجِعتَّى یۀٍ حمح کُلِّ ذَات و ادع صنْ کُلِّ لم عٍ ضَارٍ وبنْ کُلِّ سلَّ مج و  و

اتقِّبعنَ الْمونَ معبس ۀٌ وعبس هعکَانَ م  تَّى یح رُونَ لَهتَغْفسا[یهضَعی و 17رْجِع] 

و لَما تَوجه  ي یهاز بادام تلخ باشد و آ ییسفر و با او عصا يکه خارج شود برا یکس یعنی

ما نَقُولُ وکیلٌ بخواند   ربی أَنْ یهدینی سواء السبِیلِ تا و اللَّه على  تلْقاء مدینَ قالَ عسى

من خواهد کرد تا به خانواده برگردد و یو هر زهردار ا يو دزد يا خداوند او را از هر درنده

 .بگذارد ینزم يتا برگردد و چوب را رو کنند یاو استغفار م يهفتاد و هفت فرشته برا



1849 

 

 :آمده است یگرد یتروا در

 [18صا لَوزٍ مر[أَراد أَنْ تُطْوى لَه الْأَرض فَلْیتَّخذ النُّقُد منَ الْعصا و النُّقُد ع منْ

 .یرداز چوب بادام تلخ بگ ییاو کوتاه شود عصا يبرا ینکه دوست دارد زم یکس یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [19[ الْعصا ینْفی الْفَقْرَ و لَا یجاوِره الشَّیطَان حملُ

 .مجاورت نخواهد کرد یطانو ش برد یم ینحمل کردن عصا فقر را از ب یعنی

 .شود ینم یمارب یناست بنابرا یماريسبب و علت ب شیطان

 .کند یوحشت را برطرف م ینه،س يآمده است که گذاشتن چوب بادام تلخ رو یتروا در

 .خوب است یداشتن چوب به طور کل همراه

  

 رکعت نماز خواندن هنگام سفر دو

یرْکَعهما إِذَا أَراد الْخُرُوج إِلَى سفَرٍ   رکْعتَینِ  منْ  استَخْلَف رجلٌ علَى أَهله بِخلَافه أَفْضَلُ ما

 ویقُولُ اللَّهم إِنِّی أَستَودعک نَفْسی و أَهلی و مالی و ذُریتی و دنْیاي و آخرَتی و أَمانَتی 

 [20[ خَاتمۀَ عملی إِلَّا أَعطَاه اللَّه ما سأَل

اهلش نگذاشته است  يبهتر از دو رکعت نماز هنگام سفر از خود برا یزيچ یشخص نییع

اللَّهم إِنِّی أَستَودعک نَفْسی و أَهلی و مالی و ذُریتی و دنْیاي و آخرَتی و أَمانَتی و  یدو بگو

 .ندک یخداوند هرآنچه بخواهد به او عطا م  خَاتمۀَ عملی

 :آمده است یگرد یتدر روا

  الْغَداةَ نَفْسی  أَبو جعفَرٍ ع إِذَا أَراد سفَراً جمع عیالَه فی بیت ثُم قَالَ اللَّهم إِنِّی أَستَودعک کَانَ

تَسلُبنَا نعمتَک  افی جِوارِك اللَّهم لَو ولْدي و الشَّاهد منَّا و الْغَائب اللَّهم اجعلْنَا   و أَهلی  و مالی

 [21[ و لَا تُغَیرْ ما بِنَا منْ عافیتک و فَضْلک
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 کرد یجمع م یخود را در اتاق یالبه سفر برود ع خواست یکه امام باقر(ع) م یهنگام یعنی

و ولْدي و الشَّاهد منَّا و الْغَائب   و أَهلی  و مالی  الْغَداةَ نَفْسی  اللَّهم إِنِّی أَستَودعک فرمود یو م

 .لَا تَسلُبنَا نعمتَک و لَا تُغَیرْ ما بِنَا منْ عافیتک و فَضْلک هماللَّهم اجعلْنَا فی جِوارِك اللَّ

 :آمده است یگرد یتروا در

یضَعهنَّ   رکَعات  أَربعِ  استَخْلَف الْعبد فی أَهله منْ خَلیفَۀٍ إِذَا هو شَد ثیاب سفَرِه خَیرٍ منْ ما

دأَح اللَّه وقُلْ ه تَابِ وۀِ الْکحنَّ بِفَاتنْهۀٍ مکْعی کُلِّ رقْرَأُ فی هتیی بف مقُولُ اللَّهی بِهِنَّ  و إِنِّی أَتَقَرَّب

ارِهد و هالم و هلی أَهف یفَتُهنَّ خَلی قَالَ فَهالم ی ولی أَهی فیفَتنَّ خَللْهعفَاج کإِلَی   رْجِعتَّى یح

 [22[ إِلَى أَهله

نگذاشته است  يهل خود به جاا يهنگام سفر بهتر تر از چهار رکعت برا يعبد یچه یعنی

اللَّهم إِنِّی أَتَقَرَّب بِهِنَّ إِلَیک  یدبخواند و بگو یدکه در خانه بخواند و در هر رکعت حمد و توح

او در اهل و مال  ینجانش عتچهار رک ینفَاجعلْهنَّ خَلیفَتی فی أَهلی و مالی امام (ع) فرمود ا

 .از سفر برگردد کهینتا ا باشد یو خانه عبد م

 :فرماید یم یگرد یتروا در

لَو فَراً قَامس ادإِذَا أَر نْکُملُ ملَى  کَانَ الرَّجابِ  عب  ارِهفَقَرَأَ   د لَه هجتَوي یالَّذ هِهجو لْقَاءنْ تم

آی و هالمنْ شع و هینمنْ یع و هامتَابِ أَمۀَ الْکحفَات ثُم هالمنْ شع و هینمنْ یع و هامأَم یۀَ الْکُرْس

اغک قَالَ اللَّهم احفَظْنی و احفَظْ ما معی و سلِّمنی و سلِّم ما معی و بلِّغْنی و بلِّغْ ما معی بِبلَ

و سلَّم ما معه و بلَّغَه  هیه و حفظَ ما معه و سلَّمه اللَّالْحسنِ الْجمیلِ لَحفظَه اللَّه و حفظَ ما علَ

ی و هعا مفَظُ محلَا ی فَظُ وحلَ یالرَّج تأَیا رأَ م احبا صی یقَالَ ل ثُم هعا ملَّغَ مب و لَا اللَّه و لَّمس

 [23[ فداك علْتو لَا یبلُغُ ما معه قُلْت بلَى ج یسلَّم ما معه و یبلُغُ

 یستبرود با خواهد یکه م یبه سمت یستدسفر کند درب خانه با خواهد یم ياگر مرد یعنی

را هم به  یالکرس یتو سوره حمد را به سمت جلو و به سمت راست و چپ بخواند و آ

و  یاللَّهم احفَظْنی و احفَظْ ما معی و سلِّمنی و سلِّم ما مع یدبخواند و سپس بگو یبترت ینهم
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خداوند او و آنچه بر او است و آنچه همراه او   بلِّغْنی و بلِّغْ ما معی بِبلَاغک الْحسنِ الْجمیل

 یاو  ماند یالم مس یاو  شود یمرد حفظ م یديند یاصباح آ يا دارد یاست را سالم و حافظ م

 .شوم یتآنچه همراه او است نه؟ عرض کردم بله فدا یول گردد یبرم

درنده  یواندفع ح يآن معتد به باشد و مثال برا ي باشد که اندازه یچوب رسد ینظر م به

 .مناسب باشد

 .چوب نخل است یعنی »یدهجر« گذارند یم یتکه همراه م چوبی

  

 کببسم اهللا هنگام سوار شدن مر گفتن

یحفَظُه حتَّى ینْزِلَ فَإِنْ رکب و لَم یسم ردفَه   ملَک  ردفَه  رکب الرَّجلُ الدابۀَ فَسمى إِذَا

 نْزِلَ وتَّى ینِّیاً حتَمزَالُ منَّ فَلَا یتَم نُ قَالَ لَهستَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُح قُولُ لَهطَانٌ فَینْ قَالَ  لَقَاشَیم

ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح مِ اللَّهۀَ بِسابالد بکهذا - إِذَا ردانا لي هالَّذ لَّهل دمي  - الْححانَ الَّذبس

 [24[ نْزِلی إِلَّا حفظَت لَه نَفْسه و دابتُه حتَّى  سخَّرَ لَنا هذا و ما کُنَّا لَه مقْرِنینَ

 يسوار مرکب شود نام خداوند را ببرد همراه او فرشته ا خواهد یکه مرد م یهنگام یعنی

 ...یایدب یینتا از مرکب پا کند یخواهد بود که او را محافظت م

  

 هنگام سوار شدن بر مرکب دعا

 :آمده است یتروا در

و الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا و ما کُنَّا   و بِاللَّه  اللَّه  وضَعت رِجلَک فی الرِّکَابِ فَقُلْ بِسمِ إِذَا

يتَدنَهل  دانَا اللَّهال أَنْ ه لَو  لَّهل دمینَ  الْحقْرِنم ما کُنَّا لَه خَّرَ لَنا هذا وي سالَّذ  م نَّو انِ عنَا بِالْإِیملَی

 [25[ و بِمحمد ص

و الْحمد للَّه الَّذي   و بِاللَّه  اللَّه  بگو بِسمِ يرا در رکاب قرار داد یتکه پا یهنگام یعنی

يتَدنَهما کُنَّا ل هذا ودانا له  دانَا اللَّهال أَنْ ه لَو  لَّهل دمخَّرَ لَ  الْحي سینَالَّذقْرِنم ما کُنَّا لَه نا هذا و  
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تا  ماند یدعا را بخواند او و مرکبش محفوظ م ینکه ا یعلَینَا بِالْإِیمانِ و بِمحمد ص کس و منَّ

 .یایدب ییناز مرکب پا ینکها

 .19یهسوره قمر، آ [1]

 .266، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [2]

 .209، ص4ج ی،روسالع ین،نورالثقل یرتفس [3]

 .78الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [4]

 .424، ص1صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [5]

 .162ابن اشعث، ص یات،الجعفر [6]

 .348، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .83، ص5ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [8]

 .196، ص8ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]

 .17، ص9ج ي،شهر ير يالحکمه، محمد یزانم [10]

 .197، ص8ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [11]

 .50ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [12]

 .347، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .542، ص4ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [14]

 .523، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [15]

 .269، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [16]

 .270، ص2صدوق، ج یخش یه،من الحضرالفق [17]

 .270، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [18]

 .270، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [19]

 .349، ص2ج ی،المحاسن، برق [20]
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 .350، ص2ج ی،المحاسن، برق [21]

 .44طاووس، ص یدبناالمان من اخطار الزمان، س [22]

 .350، ص2ج ی،المحاسن، برق [23]

 .628، ص2ج ی،المحاسن، برق [24]

 .398فقه الرضا، امام رضا ع، ص [25]
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و  »یقلب یزخ« یماريب معرفی –در سفر  یادامه بحث سالمت 198

 95/11/12؛ «شوك« یماريب

 
  

 سوار شدن بر مرکب دعاي

الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا  -و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه  لَا حولَ  اللَّه  بِسمِ - قَالَ إِذَا رکب الدابۀَ منْ

 [1نْزِلَ[ی ىحفظَت لَه نَفْسه و دابتُه حتَّ  الْآیۀَ و سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا و ما کُنَّا لَه مقْرِنینَ

الْحمد للَّه  -و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه  لَا حولَ  اللَّه  بِسمِ یدکه هنگام سوار شدن بگو یکس یعنی

خودش و   و سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا و ما کُنَّا لَه مقْرِنینَ یهالَّذي هدانا لهذا تا آخر آ

 .شود یادهاز مرکب پ یکهتا زمان شوند یحفظ م یوانشح

  

 سوره قدر خواندن

 .که مسافر است مستحب است سوره قدر بخواند کسی

 :آمده است یتروا در

لَو جلٌ  حجشْی  رالْم أَلَم دجا وم یاً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهاش2[ م] 

 .شود یبه حج برود و سوره قدر بخواند به درد راه رفتن مبتال نم یادهکه پ یکس یعنی

از پا درد و کمردرد و تمام مشکالت راه رفتن  یشگیريپ یکخواندن سوره قدر  بنابراین

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

سالماً مغْفُوراً لَه و لَقَارِئُها أَثْقَلُ علَى  یقْرَأُ أَحد إِنَّا أَنْزَلْنَاه حینَ یرْکَب دابتَه إِلَّا نَزَلَ منْها من

 [3[ۀالدواب منَ الْحدید و إِنَّ الْبعیرَ إِذَا حج علَیه سبع حجات صیرَ منْ نَعمِ الْجنَّ
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 ینکهمگر ا شود ینم یادهکه هنگام سوار شدن سوره قدر بخواند از مرکب پ یهر کس یعنی

 شود یتر م ینمرکب از آهن سنگ يرو خواند یکه سوره قدر م یم و بخشوده باشد و کسسال

... 

 دهد یبه راه خود ادامه م ینو مت ینو سنگ کند ینم یجادا یاست که مرکب مشکل ینا مراد

اگر راکب سوره قدر بخواند، از  یزن يامروز يها ینماش ي درباره ید. شاکند ینم» رم«و 

» در وزن یتنسب«مطلب همان  ینا یدکند. شا یريچپ شدن آن جلوگو  ینسبک شدن ماش

 .دارد ینیسنگ یلوک یستدو یاگو ییلویباشد که انسان پنجاه ک

که  یستن ینطورا یمرکب است ول يرو یآهن یاگو ي،است که از نظر آثار ظاهر ینا مهم

 .شود یکند بلکه باعث آرام شدن مرکب م یتاذ یامرکب را خسته 

 یعنی» خادم العالم عالم«مثال  افتد، یاتفاق م» حکومت« ي که در مسئله یحالت همان

 يبرا شود یکه به عالم گذاشته م یآثار عالم و احترام یعنیخود عالم است  یاخادم عالم گو

بر  یآهن یاکه سوره قدر بخواند گو یکس یزما ن ي . در مسئلهشود یمراعات م یزخادم او ن

آهن بر  یاکه گو شود یم يبه گونه ا یوانح یمتانت و آرام ییعناست  دهپشت مرکب سوار ش

 .او سوار است

 :آمده است یگرد یتروا در

لَو بِقُ کَانَ شَیسی ء   رْجِعیس هنْزِلنْ مم خْرُجی رُ أَوافسینَ یح إِنَّ قَارِئَ إِنَّا أَنْزَلْنَاه لَقُلْت رالْقَد

 [4[ إِلَیه سالماً إِنْ شَاء اللَّه تَعالَى

 است که مسافر يسوره قدر گفتم یهمانا م گرفت یم یشیبر قدر پ یزياگر چ یعنی

 انشاء اهللا گردد یسالم به منزلش باز م یشخص ینکه چن شود یاز منزلش خارج م یا خواند یم

. 
  

 تنها سفر کردن دعاي

و   وحشَتی  خَرَج وحده فی سفَرٍ فَلْیقُلْ ما شَاء اللَّه لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه اللَّهم آنس منْ

 [5[ أَعنِّی علَى وحدتی و أَد غَیبتی
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  لَّا بِاللَّه اللَّهم آنسما شَاء اللَّه لَا حولَ و لَا قُوةَ إِ یدبگو رود یسفر م يکه تنها کسی

 .و أَعنِّی علَى وحدتی و أَد غَیبتی  وحشَتی

  

 معلق ياهللا گفتن هنگام عبور از پل ها بسم

  

 مناسب سفر کردن روزهاي

و دوازدهم و پانزدهم  یازدهمدر روز اول و دوم و ششم و هفتم و نهم و دهم و  مسافرت

و هفتم و  یستو سوم و ب یستو دوم و ب یستو ب یستمزدهم و بو هفدهم و هجدهم و نو

 .ماه است یگرد يو نهم بهتر از روزها یستو هشتم و ب یستب

با دادن صدقه، به مسافرت  توان یاست که در هر زمان که اراده شود م ینا یکل قانون

 .رفت

هفته مقدم هستند  يروزها یامسافرت، در هفته و ماه وجود دارد. آ يخوب برا روزهاي

مستحب  ياز روزها یکیروز جمع باشند مانند روز پنجشنبه با  یکماه؟ اگر در  يروزها یا

 یراهفته مقدم است ز يظاهرا روزها ینصورتا یرخوب است. در غ یلیماه همزمان شود خ

 .از جهت سند بهتر است

 ی. برخیستندن که قابل جمع ياختالف دارند به گونه ا یاتمنصوص روا يروزها یرغ در

 .هم در جواز و عدم جواز اختالف دارند یگرد یو برخ یدمسافرت نرو گویند یم یاتاز روا

  

 شخص مسافر يکردن برا دعا

 .شود یشخص مسافر باعث خوشحال شدن و قوت قلب شخص مسافر م يکردن برا دعا

  

 مسافرت نکردن تنها

 :آمده است یتروا در



1857 

 

لَا تَصحبنَّ فی سفَرِك منْ لَا یرَى لَک منَ  -السفَرَ و قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ص  ثُم  الرَّفیقَ

 [6[ الْفَضْلِ علَیه کَما تَرَى لَه علَیک

 ... یدبعد به مسافرت برو یدو همسفر انتخاب کن یق(ص) فرمود اول رفیامبرپ یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

أَحب مقَو ادا زم ۀٌ وعبأَر ۀِ إِلَى اللَّهابحلَى  الصم  عۀٍ إِلَّا کَثُرَ لَغَطُهعب7[ س] 

از هفت نفر  یشترب یهمراهان نزد خداوند چهار نفر همراه است و اگر همراهان ینبهتر یعنی

 .شود یخارج م يآن ها از حالت عاد يباشند سر و صدا

 :استآمده  یگرد یتروا در

لَ تَخْرُج فی سفَرٍ وحدك فَإِنَّ الشَّیطَانَ مع الْواحد و هو منَ الاثْنَینِ أَبعد یا علی إِنَّ الرَّج لَا

 [8إِذَا سافَرَ وحده فَهو غَاوٍ و الاثْنَانِ غَاوِیانِ و الثَّلَاثَۀُ نَفَرٌ قَالَ و روى بعضُهم سفْر[

 ... با مسافر تنها است و از دو نفر دور تر است یطانش یرادر سفر تنها نباش ز یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

ا  کُنْتفَقَالَ م کبحنْ صم ینَۀِ فَقَالَ لَهدنَ الْمولٌ مسر هاءکَّۀَ إِذْ جع بِم اللَّه دبأَبِی ع نْدع

 ده أَبو عبد اللَّه ع أَما لَو کُنْت تَقَدمت إِلَیک لَأَحسنْت أَدبک ثُم قَالَ واحصحبت أَحداً فَقَالَ لَ

 [9و ثَلَاثَۀٌ صحب و أَربعۀٌ رفَقَاء[  شَیطَانَانِ  شَیطَانٌ و اثْنَانِ

راه هستند و هستند و سه نفر هم یطاناست و دو نفر دو ش یطان.... مسافر تنها ش یعنی

 .هستند یقچهار نفر رف

 .تعداد در سفر، چهار نفر است ینبهتر بنابراین

 :آمده است یگرد یتروا در

الْفَلَاةِ وحده و النَّائم فی بیت   رسولَ اللَّه ص لَعنَ ثَلَاثَۀً آکلَ زاده وحده و راکب أَنَّ

 [10[ وحده
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که در  یخود را تنها بخورد و کس ي یرهکه ج یرا لعن کرد کس (ص) سه نفریامبرپ یعنی

 .که در خانه تنها بخوابد یتنها مسافرت برود و کس یابانصحراء و ب

  

 خوب يداشتن سفره و غذاها همراه

 :آمده است یتروا در

 [11فَاتَّخذُوا سفْرَةً و تَنَوقُوا فیها[  سافَرْتُم إِذَا

خوب و رنگارنگ  يسفره همراه داشته باش و با غذاها یدت کردکه مسافر یهنگام یعنی

 .یدپر کن

 .دارد یازخوب ن يبه غذاها سفر

  

 ((عینداشتن تربت امام حس همراه

 [12[ حرْزاً لَه  منْ خَاف سلْطَاناً أَو غَیرَه و خَرَج منْ منْزِله و استَعملَ ذَلک کَانَ أَنَّ

او  يو هنگام خروج تربت استفاده کند برا ترسد یآن م یرغ یاطان که از سل یکس یعنی

 .حرز است

 .بهتر است یلیاز تربت درست شود خ یحیتسب اگر

  

 جاده يرو یانکردن کنار  استراحت

 :آمده است یتروا در

اکُمرِ الطَّرِیقِ إِیلَى ظَهع رِیسالتَّع ى   وأْوم اعِ وبالس ارِجدا مۀِ فَإِنَّهیدطُونِ الْأَوب و

 [13[ الْحیات

راه درندگان و  یراز یزیدراه و درون دره ها بپره يشدن و استراحت رو یادهاز پ یعنی

 .باشد یپنناهگاه مار ها م

 .روند یاز درون دره ها م یا کنند یاز راه ها عبور م یا درندگان
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 .استراحت است يتوقف برا يبه معنا تعریس

 :آمده است یتروا در

تُرْزقْ خَیرَه و   خَیرُ الْمنْزِلینَ  أَنْزِلْنی منْزَلًا مبارکاً و أَنْت  اللَّهم -علی إِذَا نَزَلْت منْزِلًا فَقُلِ یا

 [14[ یدفَع عنْک شَرُّه

  أَنْزِلْنی منْزَلًا مبارکاً و أَنْت  بگو اللَّهم ياستراحت توقف کرد ي(ع) هرگاه برایعل يا یعنی

 .و شر آن از تو دفع خواهد شد یدبه تو خواهد رس ینآن سرزم یرخ یراز  خَیرُ الْمنْزِلین

  

 ترس از درنده يبرا دعاء

 :آمده است یتروا در

و لَه لَا شَرِیک هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دفَقُلْ أَشْه عبالس نْهم فنْزِلًا تَتَخَوم إِذَا نَزَلْت   لَه

  سبع  کُلِ  منْ  أَعوذُ بِک  ء قَدیرٌ اللَّهم إِنِّی کُلِّ شَی  الْملْک و لَه الْحمد بِیده الْخَیرُ و هو على

بگو أَشْهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  یو از درنده ترس داشت يفرود آمد یکه در منزل یهنگام یعنی

لَه لَا شَرِیک هدحلى  وع وه رُ والْخَی هدبِی دمالْح لَه و لْکالْم لَه  إِنِّی کُلِّ شَی میرٌ اللَّهقَد وذُ   ءأَع

 .سبع  کُلِ  منْ  کبِ

  

 راه رفتن تند

 :آمده است یتروا در

 [15[ قَوماً مشَاةً أَدرکَهم النَّبِی ص فَشَکَوا إِلَیه شدةَ الْمشْیِ فَقَالَ لَهم استَعینُوا بِالنَّسل أَنَّ

و  راه رفتن یو از سخت کردند یم يرو یادهکه پ یدرس ي(ص) به عده ایامبرپ یعنی

 .یرید(ص) فرمود از سبک حرکت کردن کمک بگیامبرکردند پ یتشکا یخستگ

 .پا راه رفتن است ي پنجه يرو یشترسبک است و ب يبه معنا نسل

 :آمده است یگرد یتروا در

 [16[ أَجسامکُم و قَطَعتُم الطَّرِیقَ فَفَعلُوا فَخَفَّف أَجسامهم  لَخُفِّف  استَعنْتُم بِالنَّسلَانِ لَوِ
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را زود  یرو مس کند یشما را راحت م يتن ها یریداگر از سبک راه رفتن کمک بگ یعنی

 .راحت شد یشانکار را کردند و تن ها ینو ا کنید یتمام م

 .به خود ندهد ینیداشته باشد و سبک حرکت کند و سنگ یزدر حرکت خ یداب انسان

 .است آزار یسبک و ب يبلکه به معنا یستآرام ن يبه معنا هون

  

 هنگام ورود به شهر دعاء

نَ تُعایِنُها فی وصیۀِ رسولِ اللَّه ص لعلی ع یا علی إِذَا أَردت مدینَۀً أَو قَرْیۀً فَقُلْ حی کَانَ

نْ وذْنَا مأَع ا ونَاهنْ جنَا ممأَطْع ما اللَّهنْ شَرِّهم وذُ بِکأَع ا ورَهخَی أَلُکإِنِّی أَس مااللَّهابهئ  و

 [17أَهلها و حبب صالحی أَهلها إِلَینَا[  حببنَا إِلَى

به  یکه خواست یسفارش شده است هنگام یعل (ص) به حضرتیامبرپ یتدر وص یعنی

بگو اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک  يکه آن مکان را مشاهده کرد یموقع يوارد بشو ییروستا یاشهر 

نْ وذْنَا مأَع ا ونَاهنْ جنَا ممأَطْع ما اللَّهنْ شَرِّهم وذُ بِکأَع ا ورَهاخَیهائنَا إِلَى بببح و   ا وهلأَه

 .حبب صالحی أَهلها إِلَینَا

 :جهت فرمود ینوبا دارد به هم يشهر هر

 [18بصلها یطْرُد عنْکُم وباءها[  دخَلْتُم بلَداً فَکُلُوا منْ إِذَا

تا وباء آن شهر از شما دفع  یدآنجا بخور یازاز پ یدوارد شد يکه به شهر یهنگام یعنی

 .شود

فرد  يبرا یاهل آن شهر ضرر ندارد ول يدارد مختص آن شهر و برا یکروبیم يشهر هر

جهت در دعاء از وباء  ین. به همیستآشنا ن یکروبم ینبا ا یبهبدن غر یراضرر دارد ز یبهغر

 .برد یشهر به خداوند پناه م

  

 برگشتن به خانه زود

 [19دکُم بِالْإِیابۀِ إِلَى أَهله[فَلْیسرِع أَح  الْعذَابِ  قطْعۀٌ منَ السفَرُ
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 .یداهل خود سرعت بخش ياز عذاب است پس در بازگشت به سو يسفر تکه ا یعنی

  

 يحرکت کردن در صحرا و کند حرکت کردن در آباد تند

 :آمده است یتروا در

 [20سرْت فی أَرضٍ مخْصبۀٍ فَارفُقْ بِالسیرِ و إِذَا سرْت فی أَرضٍ مجدبۀٍ فَعجلِ السیر[ إِذَا

 ینآرام حرکت کن و اگر در زم يآباد و سرسبز حرکت کرد ینکه در زم یهنگام یعنی

 .در سفر عجله کن يحرکت کرد یابانیخشک و ب

 :آمده است یگرد یتروا در

نَت اللَّه یحب الرِّفْقَ و یعینُ علَیه فَإِذَا رکبتُم الدواب الْعجف فَأَنْزِلُوها منَازِلَها فَإِنْ کَا إِنَّ

 [21الْأَرض مجدبۀً فَأَلحوا علَیها و إِنْ کَانَت مخْصبۀً فَأَنْزِلُوها منَازِلَها[

خشک  ینو اگر زم یدشو یادهدر هر منزل پ یدشد یفضع یانا... اگر سوار چهارپ یعنی

 .یدو اگر سرسبز باشد توقف کن یدباشد تند رد شو

  

 با تحت الحنک یدنپوش عمامه

 :آمده است یتروا در

غَرَقُ و ثَلَاثاً لَا یصیبه السرَقُ و الْ  حنَکه  ضَامنٌ لمنْ خَرَج یرِید سفَراً معتَماً تَحت أَنَا

 [22[ الْحرَق

باشد،  یدهعمامه با تحت الحنک پوش یکهسفر برود در حال خواهد یکه م یکس يبرا یعنی

 .کنم یو غرق شدن و آتش را ضمانت م ياز دزد یمنیا

 :آمده است یگرد یتروا در

نْتنْ  ضَممل  ماً[  خَرَجالس هِمإِلَی رْجِعأَنْ ی هنَکح تاً تَحتَمعم هتینْ ب23م] 

 یکهدر حال شود یخود خارج م ي که از خانه یکس يامام صادق(ع) فرمود برا یعنی

 .کنم یعمامه با تحت الحنک گذاشته است، سالم برگشتن را ضمانت م
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 :آمده است یگرد یتروا در

لَو  ثُم هنَکح تا تَحنَّکَهح قَد ضَاءیۀٍ بامماً بِعتَمعم تبالس موی هنْزِلنْ مم لًا خَرَججأَتَى أَنَّ ر

 [24[ إِلَى جبلٍ لیزِیلَه عنْ مکَانه لَأَزالَه عنْ مکَانه

داشته  یدسف ي عمامه یکهلاز منزل خود در روز شنبه خارج بشود در حا ياگر مرد یعنی

خود  يتا آن کوه را از جا یایدب یباشد و تحت الحنک داشته باشد سپس به سمت کوه

 .خواهد کرد یداقدرت را پ ینبردارد ا

 .شود یداشته باشد برآورده م یهر قصد و حاجت بنابراین

  

 یاز سوار شدن کشت نهی

 یداست و شا یابهتر از در یشککه مسافرت از راه خ شود یاستفاده م یاتمجموع روا از

 .باشد ییبهتر از راه هوا ینیاستفاده بشود که مسافرت از راه زم یاتاز روا

قُلْت  یدشَد خُوفراً فَإِنَّ طَرِیقَنَا محب رّاً أَوا تَرَى آخُذُ بم اكدف لْتعنِ الرِّضَا ع جسأَبِی الْحل

رّاً وب الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُج کلَیرِ   لَا عی غَینِ فتَیکْعر لِّیتُص ص و ولِ اللَّهسر جِدسم یأَنْ تَأْت

قُلِ الَّذي فَرِیضَۀٍ ثُم لَتَستَخیرُ اللَّه مائَۀَ مرَّةٍ و مرَّةً ثُم تَنْظُرُ فَإِنْ عزَم اللَّه لَک علَى الْبحرِ فَ توقْ

فَإِنِ   یمو قالَ ارکَبوا فیها بِسمِ اللَّه مجراها و مرْساها إِنَّ ربی لَغَفُور رح  و جلَ قَالَ اللَّه عزَّ

اضْطَرَب  قَارِ   بِکرْ بِوو ق ینَۀِ اللَّهککُنْ بِساس مِ اللَّهقُلْ بِس نِ ومالْأَی بِکانلَى جع رُ فَاتَّکحالْب

]ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح و أْ بِإِذْنِ اللَّهداه و 25اللَّه] 

آنچه خداوند فرمود بگو و قالَ ارکَبوا فیها بِسمِ اللَّه  يدکر یاکه عزم در ی... هنگام یعنی

 یاراست  يپا يشود رو یطوفان یاکه در یمجراها و مرْساها إِنَّ ربی لَغَفُور رحیم پس هنگام

و اهدأْ بِإِذْنِ  و قرْ بِوقَارِ اللَّه لَّهکن و بگو بِسمِ اللَّه اسکُنْ بِسکینَۀِ ال یهتک یسمت راست کشت

ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح و اللَّه. 

 یهکند تا بفهمد تک یشرفتپ ید. چقدر علم باشود یم یانها ب يکار یزهدر اسالم ر چقدر

 یبفهمد ول يکه بشر امروز یستن یزيچ یندارد. ا یتیراست چه خصوص يپا يدادن رو
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بله  گوییم یمطالب برسد م ینعلم به ا یکهمطالب برسد. زمان ینبه ا يعلم روز یشرفتپ یدشا

و  یقاست که ما خودمان به تحق ینسزاوار ا یوجود دارد ول اهمم یاتدر روا یزيچ ینچن

 .یمبپرداز یبررس

  

 کردن در شب بهتر از روز است مسافرت

بعد از نصف شب است و سفر هنگام اول روز هم  یعنیاز شب، نصف دوم شب  مراد

 .خوب است

 :آمده است یتروا در

کُملَیل  عى بِاللَّیتُطْو ضلِ فَإِنَّ الْأَرفَرِ بِاللَّی26[ بِالس] 

 .شود یدر شب تا م ینزم یرابرشما باد سفر کردن در شب ز یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

ما لَا تُطْوى بِالنَّهارِ، یا علی، اغْد علَى   بِاللَّیلِ  علی، علَیک بِالدلْجۀِ، فَإِنَّ الْأَرض تُطْوى یا

 [27اسمِ اللَّه، فَإِنَّ اللَّه (تَعالَى) بارك لأُمتی فی بکُورِها[

از روز  یشترآنچنان که ب شود یتا م ینزم یرابر تو باد سفر کردن در شب ز یعل يا یعنی

امت من در صبح قرار داده  يخداوند برکت را برا یرااول صبح حرکت کن ز یعل ياست ا

 .است

که زمان ثابت است و  کنیم یدارد. ما فکر م» زمان یتنسب« ي یهاشاره به تئور یتروا این

است. زمان  یکه زمان نسب دهد ینشان م یتروا ینا یساعت است ول یکساعت،  یک

 .بلند باشد یاکوتاه  تواند یم

در کل  يتئور ینما وجود دارد و ا یاتدر روا یاست ول ینشتینآ يبرا »یتنسب« تئوري

آمده است که زمان  يتئور یناست. در ا يتئور ینا ي یهبر پا یادن یزیکمعروف است و ف یادن

 .شود یکوتاه و بلند م
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 یاو اگر مشکل  گذرد یزود م یلیساعت خ او يداشته باشد برا یکه لحظات خوش کسی

 .شود یم یاو طوالن ينزول بالء داشته باشد، ساعت برا یامانند کشته شدن  یترس و هراس

 .هستند یهم مکان و هم زمان نسب یعنی شود یتا م ینزم گوید یم یتروا این

حرکت  یلومترساعت صد ک یکدر  یعنی کنیم یحرکت م یلومتربا سرعت صد ک یوقت ما

که  ی. مانند لباسیمحرکت کن یلومترک یستساعت دو یکدر  یدتا شود با ین. اگر زمکنیم یم

 .شود یم یلومترپنجاه ک یلومتر،صد ک شود، یتا م

 یمو انسان احساس ن شود یساعت م یمساعت، ن یکاست که  ینا فهمیم یکه ما م چیزي

 .افتد یدر مکان اتفاق م یتدر زمان است که به تبع آن نسب یتنسب یعنیساعت دارد، 

است که  ینآن ا یرخط يمعنا یمشو یتنسب ي یهدرست باشد و قائل به نظر یرتفس ینا اگر

از احساس و درك  یرغ یزيزمان و مکان داخل وجود خود انسان است. زمان و مکان چ

 .به عنوان زمان و مکان وجود ندارد یثابت یزانسان چ یرونوجود ندارد و ب

 یککرده است، حس ما است. ما  ییرنکرده است و آنچه تغ ییرو زمان تغ ینزم یمگفت ما

آنچه کوتاه و بلند شده است در وجود ما  ین. بنابراکنیم یساعت احساس م یمساعت را ن

 .است

خط  یکاست که زمان  ینزمان عاجز است. آخر حرف فالسفه ا یربشر در تفس امروزه

 .است یموهوم

 .شود یباشد زمان و مکان در وجود انسان معنا م بنده درست یرتفس ینا اگر

 یبچه طوالن يبرا یساعت است ول یک یرمردپ يغرب ثابت شده است که روز برا در

 .بخورد، روز تمام شده است يصبحانه ا یکخود بلند شود و  يتا از جا یرمرداست. پ

زمان و  یتنسب یول یماصل وجود زمان، خارج از وجود انسان را قبول کن یدما شا البته

 .کوتاه و بلند شدن آن داخل وجود انسان است

 .است ینتا شدن زم يمعنا یناالرض هم به هم طی
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دارد  یاست اثرات منف» قمر در عقرب« داند یکه م یکس يبرا» قمر در عقرب« یمگفت ما

 ین. بنابرابیند یآن را نم یاثرات منف یاگر چه قمر در عقرب باشد ول داند، یکه نم یکس یول

 .هرچه هست، در وجود انسان است

 :آمده است یگرد یتروا در

ى قُلْتتُطْو قُولُ النَّاسفَرٍ ع یعأَبِی جل  ضلَنَا الْأَر   طَفع کَذَا ثُمى قَالَ هتُطْو فلِ کَیبِاللَّی

 [28[ ثَوبه

ا شد، چگونه ما ت يدر شب برا ینزم گویند یبه امام صادق(ع) عرض کردم مردم م یعنی

 .((سپس لباس خود را تا کرد ینگونهفرمود ا شود؟ یتا م ینزم

 یلومترپنجاه ک یلومتر،و صد ک افتد یم یگرقسمت د یک يرو ینقسمت زم یک یعنی

 .شود یم

  

 یقلب یزخ یماريب معرفی

  

و در آن آب جمع  کند یورم م يدست فرد یا. پا شود یاز بدن جمع م یقسمت یکدر  آب

 .قلب است یاحتمال یینارسا ي یجهدر نسوج بدن که در نت یعاز حد ما یشتجمع ب. شود یم

آب داخل بدن را کامل  تواند یکم کار است و نم یهکل یاسه حالت دارد.  کند یکه ورم م پا

 یکند و آب در حوض باق یهآب حوض را تخل تواند یکه نم یفکند. مانند پمپ ضع یهتخل

قدرت چرخاندن خون در بدن را ندارد تا آب اضافه از بدن  قلب ضعف دارد و یاو  ماند یم

و بدن ورم  شود یرگ ها تنگ م ی،و مشکل قبل یضربه و شکستگ ثربر ا یاخارج شود و 

 .کند یم

هم  یهقلب ناتوان است، کل یکههم خوب کار کند. زمان یهخوب کار کند تا کل یدبا قلب

 .ندارد را یآب اضاف یهتخل ییو توانا کند یعمل م یفضع
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اگر دو پا  یاست ول یشتررگ ب یگرفتگ یاپا باشد احتمال ضربه خوردن  یکاگر  بله

 .از قلب است یاو  یهاز کل یاباشد 

 درمان

 يبدن که همان دارو یآب اضاف ي کننده  یهتخل يقلب و دارو ي کننده یتتقو داروي

 .است» مدر«

 یکه مشکل از قلب است. ورم بر اثر مشکل قلب شود یاگر اثر نکند، معلوم م یهکل داروي

 .بشود یبررس یمارسوابق ب یدنادر است و با

 .موجب ورم باشد یدکرونر قلب شا یگرفتگ یا ینآنژ یاآنفاکتوس  ي سابقه

اشکال از کم  شود یباشد که معلوم م یويدر معرض سرما و مشکالت کل یکس شاید

 .است یهکل يکار

  

 شوك یماريب معرفی

  

ها، مصرف دارو و صدمات و  یتآنفاکتوس، عفونت ها، مسوم ید،شد یزيزمان خونر در

 .گردد یبه قلب بر نم یکاف ي ضربات خون به اندازه

است که  یترل یمن گردد یکه به قلب بر م یخون یول کند یخون پمپاژ م یترل یکمثال  قلب

 .گویند یبه آن م» شوك«حالت 

 .به قلب برگردد تواند یو خون نم شود یرگ ها بسته م یدگی،عقرب گز یابر اثر مار  مثال

خون و نقصان  یانخون به قلب به صورت کاهش برگشت جر یبرگشت ناکاف بنابراین

 .قلب است یبازده

 عالئم
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رنگ، ترشح  یدگیپر ی،اضطراب، نگران ید،شد یاحساس تشنگ ی،تفاوت یب ی،حال بی

 یتند است، کاهش فشار خون، تنگ یضربان کم است ول یع،و سر یفنبض ضع یاد،عرق ز

 .نفس

 یتشدن خون از ظرف یشتربه علت ب یخون به قلب است و گاه یدناز نرس یگاه شوك

که رگ پا باز  یوقت رود، یپا بسته است و خون داخل پا نم یارگ قلب  یکقلب است. مثال 

که  یخون یجهدر نت شود یم یادخون ز يرگ ها برا یتو ظرف رود یخون داخل پا م شود یم

 .شود یشوك م اعثکم است و ب گردد یبه قلب برم

 از شوك یگريد نوع

 .آورد یم» سنگ کوب«حالت  یراتر است ز یدنوع دوم شد شوك

 عالئم

 یدد يمفرط، تار یجیکوب، گ سنگ

 درمان

که در  یبه همان روش یخارج یزياز خونر یريشوك برطرف شود. مانند جلوگ عامل

 .با مصرف قرص خون یداخل یزياز خونر يیرآمده است، جلوگ یاتروا

 .شود یو باعث پر شدن قلب م کند یم یادحجم خون را ز یزآب ن یادز مصرف

به مغز برسد و منجر به  یتر باشد تا خون کاف یینخوابانده شود و سر او از بدن پا بیمار

 .نشود يو فلج مغز يخون به مغز و سکته مغز یینارسا

 .یه، ط اسالم540، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .242ص ی،مکارم االخالق، طبرس [2]

 .242ص ی،مکارم االخالق، طبرس [3]

 .243ص ی،مکارم االخالق، طبرس [4]

 .355، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]
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 .یه، ط اسالم286، ص4ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .یه، ط اسالم303، ص8ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .یه، ط اسالم303، ص8ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .356، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .355فقه الرضا، امام رضا ع، ص [10]

 .360، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .47طاووس، ص یدبناالمان من اخطار االسفار و الزمان، س [12]

 .364، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .298، ص2صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [14]

 .377، ص2ج ی،، برقالمحاسن [15]

 .378، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .374، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]

 .522، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

 .170ابن اشعث، ص یات،الجعفر [19]

 .361، ص2ج ی،المحاسن، برق [20]

 .361، ص2ج ی،المحاسن، برق [21]

 .373، ص2ج ی،المحاسن، برق [22]

 .266، ص1صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [23]

 .104بن طاووس، ص یداالمان من اخطار االسفار و االزمان، س [24]

 .یه، ط اسالم471، ص3ج ینی،کل ی،الکاف [25]

 .یه، ط اسالم314، ص8ج ینی،کل ی،الکاف [26]

 .136ص ی،طوس یخش ی،االمال [27]
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 .یه، ط اسالم314، ص8ج ینی،کل ی،الکاف [28]
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 یمـاري ب معرفـی  – ورزش –در سـفر   یادامه بحث سـالمت  199

 95/11/13؛ فشار خون

 
  

 شروع سفر زمان

دوم شب است. امر شده است که  ي یمهشروع سفر ن يزمان برا ینبهتر یات،از روا مستفاد

استراحت قرار داده  ياول شب را برا ي یمهخداوند ن یرااول شب استراحت شود ز ي یمهدر ن

 .است

 :یستمسافرت مناسب ن ياول شب برا ي نیمه

نْ ورَ میالس و اكلِ  إِیل  أَو1[ اللَّی] 

 .یزاز سفر کردن در اول شب بپره یعنی

آمده است  یاتبعد از طلوع آفتاب هم مسافرت خوب است. در روا یعنیاول صبح  در

ن و مکا ییرتغ يبه معنا ین. تا شدن زمشود یتا م یراهن،در شب مانند تا شدن پ ینکه زم

 .شود یم یلومترپنجاه ک یلومتر،است که صد ک ینمراد ا یددر مکان است. شا یتنسب

و زود  یدنشدن مکان و زمان در خود انسان است. زود رس یاداعتقاد بنده کم و ز به

 یعنیمطرح است. » زمکان«اصطالح  يامروز يحس است. در صحبت ها یکگذشتن زمان 

 .زمان و مکان، بعد چهارم وجود هستند

 .در شعور و احساس انسان وجود دارد یادر مکان و زمان  »یتنسب«هر حال مسئله  به

 :آمده است یتروا در

فِّهی  رناً  فقَاماً لَا ظَعم هرقَد کَناً وس لَهعج لِ فَإِنَّ اللَّهلِ اللَّیی أَورْ فلَا تَس رِ ویالس  یهف فَأَرِح

رْ عرُ فَسنْفَجِرُ الْفَجینَ یح رُ أَوحالس حنْتَطینَ یح قَفْتفَإِذَا و رَكظَه حور و نَکدلَىب  رَکَۀِ اللَّهب

 [2الْحدیثَ[



1872 

 

 يخداوند آن را برا یراو رفاه باش و در اول شب حرکت نکن ز یدر حرکت با راحت یعنی

قرار داد و آن را زمان اقامت و نشستن قرار داد و زمان سفر قرار نداد و آرامش و سکونت 

سحر  یراحت کن و وقت یتقاطر و چهارپا یادر اول شب بدنت را استراحت بده و کمرت را 

 .فجر بر برکت خداوند حرکت کن عدر زمان طلو یاشد و 

 یدت باشد باواجب است و اگر قصد مسافر یسالمت يخواب اول شب برا شود یم معلوم

 .در زمان سحر و گسترده شدن سحر باشد

 .شده باشد یدهسحر به دارازا کش یعنیدراز شدن است.  يبه معنا »انفتاح»

 :فرماید یبه فرزندش م لقمان

اكرِه  إِیلِ إِلَى آخاللَّی فصنْ ننْ لَدۀِ ملْجالد رِیسِ وبِالتَّع کلَیع لِ ولِ اللَّینْ أَورَ میالس 3[ و] 

و بر تو باد استراحت کردن و حرکت کردن در شب از  یزاز سفر در اول شب بپره یعنی

 .نصف شب تا آخر شب

 :آمده است یگرد یتروا در

ضىتُطْ  الْأَرنْ  ول  مرِ اللَّی4[ آخ] 

 شود یدر شب تا م ینزم یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

ء فَهو خَیرٌ لَکُم مع أَنَّکُم  قُلْت إِنَّا نَتَخَوف الْهوام فَقَالَ إِنْ أَصابکُم شَی  الْبرْدینِ سیرُوا

 [5[ مضْمونُون

از آن دو زمان آخر شب است)  یکی( یدست حرکت کنکه هوا سرد ا یدر دو زمان یعنی

شما بهتر است با  يبه شما برسد برا یزيفرمود اگر چ ترسیم یعرض کردم از جنبدگان م

 .یدضمانت شده هست ینکها

  

 یمهاز چادر و خ یامدنن بیرون

 :آمده است یتروا در
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 [6غرَّة[  نَزَلْتُم فُسطَاطاً أَو خباء فَلَا تَخْرُجوا فَإِنَّکُم علَى إِذَا

در  یراز یاییدن یرونناگهان و وسط شب از آن ب ید،زد یمهخ یاکه چادر  یهنگام یعنی

 .یدمعرض خطر هست

 .است یگرد ي جنبده یاو  یروسو و یکروبم یا یرقان یا یاحتمال خطر

  

 نشدن بعد از خواب خارج

 :آمده است یتروا در

 [7[ الْخُرُوج بعد نَومۀٍ فَإِنَّ دواراً بینَها یفْعلُونَ ما یؤْمرُون اتَّقُوا

دارد  یخداوند جنبندگان یراز یزیداز خواب بپره یاز خارج شدن بعد از گذشت مدت یعنی

 .دهند یکه کار او را انجام م

 .درست است» دواب«باه است و اشت» دوار« یتروا در

  

 مسافرت نرفتن یلدل بدون

 :آمده است یتروا در

أَو تَزَود لمعاد أَو لَذَّةٍ فی   للْمسلمِ الْعاقلِ أَنْ لَا یرَى ظَاعناً إِلَّا فی ثَلَاث مرَمۀٍ لمعاشٍ ینْبغی

 [8[ غَیرِ ذَات محرَّم

 يبرا یاتجارت  يبه مسافرت بپردازد برا یزمسلمان عاقل در سه چسزاوار است که  یعنی

 که حرام نباشد یلذت يبرا یاآخرت(مانند حج رفتن)  يتوشه جمع کردن برا

 :آمده است یگرد یتروا در

سرْ سنَۀً صلْ رحمک سرْ میلًا عد مرِیضاً سرْ میلَینِ شَیع   برَّ والدیک  علی سرْ سنَتَینِ یا

جِبِ جنَازةً سرْ ثَلَاثَۀَ أَمیالٍ أَجِب دعوةً سرْ أَربعۀَ أَمیالٍ زر أَخاً فی اللَّه سرْ خَمسۀَ أَمیالٍ أَ

 [9[ سرْ ستَّۀَ أَمیالٍ انْصرِ الْمظْلُوم لْهوفمالْ
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 ي و صله یکن اگر چه به خاطر آن دو سال سفر کن یکیخود ن ینبه والد یعل يا یعنی

مسافت  یلم یکبرو اگر چه  یضمر یادتو به ع یسال مسافرت کن یکرحم کن اگر چه 

و دعوت را اجابت  يسافت بروم یلجنازه برو اگر چه به خاطر آن دو م ییعتش يو برا يبرو

 یلبرو اگر چه چهار م ینیبرادر د یدنو به د يبرو سافتم یلکن اگر چه به خاطر آن سه م

مسافت  یلبرو اگر چه به خاطر آن پنج م یحل کردن مشکل شخص يو برا یکن یمسافت ط

 .يمسافت برو یلکردن مظلوم برو اگر چه شش م یاري يو برا يبرو

 .و ششصد متر است یلومترک یک یباتقر »یلم« هر

  

 ورزش

  

. اول کنند یم یقتشو یلیخوب است؟ امروزه به ورزش کردن خ یسالمت يورزش برا آیا

کارها  ینا یا. آدهند یانجام م یبیو حرکات عج دوند یو زن و مرد در پارك م یرمردصبح پ

 مضر است؟ یاالزم است و  یسالمت يبرا

خوب  یحرکت یو ب يکار یو ب یستمطلوب ن ینبلو ت یکسل یاتروا ي از عامه مستفاد

که کار کردن  آید یبه دست م یاتو حرکت و نشاط و کار خوب است. از روا یت. فعالیستن

 .کار خوب است يو عرق کردن و خسته شدن برا

کردن  ییاست. تقاضا کردن و گدا یمنه یلیباشد خ یگرانبه د یازمالزم با ن یتنبل اگر

 .یستمطلوب ن

 :آمده است یتروا در

 اللَّه عزَّ و جلَّ أَعفَى شیعتَنَا منْ ست خصالٍ منَ الْجنُونِ و الْجذَامِ و الْبرَصِ و الْأُبنَۀِ و أَنْ إِنَّ

 [10[ بِکَفِّه  النَّاس  یولَد لَه منْ زِنًا و أَنْ یسأَلَ

 .کردن از مردم ییرا از شش خصلت معاف کرد ... گدا یعیانخداوند ش یعنی
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مطلوب است. انجام مسابقات  یجنگ یآمادگ يو برا یمعاش و زندگ ینتام يبرا فعالیت

مانند تانک  یدر گذشته مطلوب بوده است که در زمان ما مسابقات یراندازيو ت یاسب دوان

 .مطلوب است يامروز یگرد یزهايو چ يسوار

مطلوب  یادرفتن مکرر و حج رفتن ز یارتو ز یدنزحمت کش یزن عبادت يراستا در

 .است

 یهمانند ساخت و ساز و نقل اساس یگرانکه هدف مند باشد و کمک رساندن به د هرکاري

 .کارها مطلوب است یگرو د يو کشاورز

 .کار هدفمند سفارش شده است اگر چه در آن زحمت باشد یطور کل به

در خواست  یدن. از ما ورزش کردن و دویستدر مورد ورزش کردن ن ياثر یاتروا در

 .نشده است

 یدنکش یاضتر يبه معنا یاتدر روا یورزش است ول يبه معنا یدر عرب »یاضهر« کلمه

خوب  یدفاع یآمادگ يبرا یراندازيت یا یشتردوان یا یآمده است. بله مسابقات اسب دوان

 .نشده است یهشد توصبا يامروز يکه به معنا یورزش یاست ول

 :فرماید یالسند باشد که م یفضع یتروا یک شاید

کَتَب رْکُضلِ ینِ الرَّجع أَلُهسی یفَرٍ الثَّانعاذَانَ فَرُّوخٌ إِلَى أَبِی جنُ زی  ابف   رِیدلَا ی دیالص

 ححالتَّص کبِذَل رِیدا یإِنَّم و دیالص طَلَب کو[بِذَللَّهلَا ل کبِذَل أْس11قَالَ لَا ب] 

 يدر مورد مرد امام جواد (علیه السالم)   امام باقر (ع)ابن زادان به صورت نامه از  یعنی

 یبدن سوال کرد فرمود اشکال یسالمت يشکار بلکه برا ينه برا دود یم یدکه به دنبال ص

 ندارد

 یباشد. ول یدمف یبه دست آوردن سالمت يبرا یدنکه دو یایدبدست ب یتروا یناز ا شاید

 يبرا یدنباشد که اگر دو ینمراد ا یدضرورت، شا يشده است مگر برا یچون شکار نه
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شکار و شکار کردن کراهت دارد مگر  يبرا یدندو یعنیشکار نباشد اشکال و کراهت ندارد. 

 .باشد تهقصد شکار وجود نداش ینکها

 .یستمکروه ن یدندو بنابراین

. یمسفارش دار یزندگ يها يکار یزهتمام ر يبرا یکهدر حال یمندار یدندو يبرا لیدل ما

هدفمند باشد.  یدبا یکه ائمه (ع) ورزش کنند. تحرك خوب است ول یما یدهنشن ینهمچن

 .یستهدف مطلوب ن یحرکت عبث و ب

 یبالمانند بسکتبال و وال يامروز يکه در ورزش ها یزيمطلوب است چ ینیو سنگ وقار

 .و فوتبال وجود ندارد

 :قرآن آمده است در

﴿و دشْیِک  فی اقْص12[﴾ م] 

 . رفتن، اعتدال را رعایت کن در راه یعنی

 .از قرآن است یهآ ینکردن ها خالف ا يها و فوتبال باز دویدن

رفتن باشد. راه  یعکه سر یستمعلوم ن» نسالن«رفتن سفارش شده است و کلمه  سبک

 .تند هم نباشد یلیراه رفتن کند و تند باشد. مانند مورچه کند نباشد و خ ینب یدرفتن با

کار  یادبدن مضر است. ز يو برا کند یورزش عمر را کوتاه م ییمبگو خواهیم یم ما

 .برد یم ینو عضر را از ب رساند یاز بدن ضرر م یدنکش

 .است یگريد یزو علت آن چ یستکردن به ورزش ن عمر

 :آمده است یتروا در

 [13بِبهاء الْمؤْمنِ[  تَذْهب  الْمشْیِ سرْعۀُ

 .برد یم ینو وقار مومن را از ب ینیتند راه رفتن بهاء و ابهت و سنگ یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در
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أَنَّه هدی اوِزجشَى لَا یکَانَ إِذَا م  ذَهینَ  فَخکالس هلَیع و هدخْطُرُ بِیلَا ی و إِذَا قَام و الْخُشُوع ۀُ و

فَلهذَا تَأْخُذُنی  یهإِلَى الصلَاةِ أَخَذَتْه الرِّعدةُ فَیقُولُ لمنْ یسأَلُه أُرِید أَنْ أَقُوم بینَ یدي ربی و أُنَاجِ

 .الرِّعدةُ

و دستش را تکان  کرد یامام سجاد(ع) هنگام راه رفتن دستش از راه پا تجاوز نم یعنی

 ...و بر او وقار و آرامش و خشوع بود داد ینم

 :آمده است یگرد یتروا در

بِقُ ولَا تَس هأْسلَى ررَ عشَى کَأَنَّ الطَّیکَانَ إِذَا م  ینُهمالَه  یم14[ ش] 

سرش نشسته است و دست  يرو يپرنده ا یاامام سجاد (ع) هنگام راه رفتن گو یعنی

 .گرفت یراستش از دست چپش سبقت نم

 :آمده است یگرد یتروا در

شْیجِلُ  الْمتَعسه  الْمئُ نُورطْفی نِ وؤْمالْم اءهبِب بذْه15[ ی] 

) او را خاموش یمانو نور(صورت و ا برد یم ینتند راه رفتن وقار مومن را از ب یعنی

 .کند یم

 یموجه یلدل يامروز يورزش ها يآمده است، برا ینهمدح وقار و تمئن يبراکه  روایاتی

 .است يحرکات مسخره ا یک گویند یکه دکترها م ی. حرکاتگذارد ینم یباق

ارزش  یدنمومن خوب است و دو ي. آرام راه رفتن برایمتند راه رفتن ندار يبرا یلیدل ما

 .برد یم ینو ابهت مومن را از ب

 ي یهداشته اند و نه تغذ يامروز یا نه ورزش داشته اند و نه نظام بهداشتم ي گذشته علماء

 .اند کرده یاز صد سال عمر م یشحساب شده داشته اند و ب

ندارد هرچند عمر او هم کوتاه  یورزش کند اشکال یدفاع یآمادگ يبرا یاگر کس بله

 .بشود

 .شده است یهتوص یادگرفتنبلکه شنا  یمشنا کردن ندار يبرا دلیل
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عبرت گرفتن و مسافرت  يو راه رفتن برا یگرانکمک به د یاکار  يدر راستا حرکت

 .تجارت و آخرت و لذت بردن باشد، مطلوب است يکه ذکر شد که برا یکردن با شرائط

عبرت گرفتن  يبرا یدراه برود با خواهد یم یباشد، اگر کس یدرفتن هم بدون جهت نبا راه

 .باشد

 :استآمده  یتروا در

 کُنْت عاقلًا فَقَدمِ الْعزِیمۀَ الصحیحۀَ و النِّیۀَ الصادقَۀَ فی حینِ قَصدك إِلَى أَي مکَانٍ أَردت إِنْ

تَعالَى  هاللَّ و انْه النَّفْس عنِ التَّخَطِّی إِلَى محذُورٍ و کُنْ متَفَکِّراً فی مشْیِک و معتَبِراً بِعجائبِ صنْعِ

و ال تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاً   أَینَما بلَغْت و لَا تَکُنْ مستَهزِئاً و لَا متَبخْتراً فی مشْیِک قَالَ تَعالَى

 [16إِلَى آخرِها و غُض بصرَك عما لَا یلیقُ بِالدینِ[

 یصادق و عزم درست داشته باش یتن یدبا کنی یحرکت م یکهزمان یاگر عاقل هست یعنی

با تفکر باشد و از خلقت  یدانجام دهد و راه رفتن با یگناه ینکهاز ا يو نفست را نگه دار

 ... و با استهزاء راه نرو و چشمانت را بپوش یريخداوند عبرت بگ

 .دهند یانسان شهادت م يبرا یامتخداوند باشد در ق یادکه انسان به  مواضعی

را ابداع و  یحرکت یکنباشد. نوع حرکت مهم است. بشر هر روز  یرهدفمندغ حرکت

 .ضرر نداشتن حرکات ثابت بشود ید. باکند یسفارش م

. یرندما آورده اند تا نماز را از ما بگ يخوب، حرکت نماز است. ورزش را برا حرکت

 .بلکه حرکات در نماز مطلوب است یستعبادت ن ينماز تنها برا

 .ساعت نماز بخواند یکورزش کند در خانه  واهدخ یم یکس اگر

  

 فشارخون یماريب معرفی

  

آن در جلد دوم، بحث  یلآمده است. تفص »یغتب«ما با نام ـ یاتخون در روا فشار

 .حجامت آمده است
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 .کوچک است ینو باال بودن فشار توام با انقباض شرا یانیفشار خون شر ازدیاد

هم علت فشار خون به جهت  یدخون و صفراء است. شا ي خون در اثر غلبه فشار

 .باشد یو هورمون یاختالالت عصب یا یويغدد فوق کل یا یوياختالالت کل

 عالئم

ضعف، سردرد،  ی،خواب یتپش قلب، ب یجی،گ یت،عصبان ی،صفرا مانند خستگ عالئم

 .شود یم یقلب يها یماريقند، منجر به ب یعنی یوکاردانهدام م

 درمان

 یاست. کس یجاناجتناب از استرس و ه یاد،ز یتصفراء که اجتناب از فعال ي غلبه درمان

 یدو با یرداستراحت کند و در آفتاب قرار نگ یدصفراء را درمان کند با ي غلبه خواهد یکه م

 .نگاه کند

عدس که هم  یقفشار خون، سو يفشار خون است. دارو ياز درمان ها یکی حجامت

صفرابر، سردکننده، درمان مرکب چهار و  کند، یصفراء را مهار م ي خون و هم غلبه ي غلبه

 .یهمسخن کل

 .شود یکارها فشار خون درمان م ینا با

 .376، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

، ابواب آداب السفر الى الحج وغیره، 367، ص11ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [2]

 .یت، ط آل الب10، ح11ب

 .یه، ط اسالم349، ص8ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .266، ص2صدوق، ج یخش یه،الفق یحضرمن ال [4]

 .346، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .347، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .347، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]
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 .یه، ط اسالم87، ص5ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .361، ص4صدوق، ج یخش یه،الفق یحضرمن ال [9]

 .336، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [10]

 .627، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .19 یهسوره لقمان، آ [12]

 .9، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [13]

 .37، ص5ج ی،حر عامل یخش یعه،وسائل الش [14]

 .371ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [15]

 .11امام صادق ع، ص یعه،مصباح الشر [16]
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مثبت  یربر تاث یلیها است؟ عرض شد دل یمارياز ب یشگیريو پ یورزش سبب سالمت آیا

 .به وقار سفارش شده است یم،دار یاتبلکه هرچه در روا یم،ندار یورزش بر سالمت

 :قرآن آمده است در

﴿و دشْیِک  فی اقْص1[﴾ م] 

 . رفتن، اعتدال را رعایت کن در راه یعنی

 .داد یامام سجاد(ع) هنگام راه رفتن، دست خود را تکان نم حتی

 یماريورزش نکند سبب ب یاگر کس یااست. آ یکه ورزش سبب سالمت یمندار دلیلی

گناه سبب  یمدار یلاست بلکه دل یماريکه ورزش نکردن سبب ب یمندار یلیدل شود؟ یم

 .بخاطر کناه است شوند یم یماراست. اگر مردم ب یماريب

و ذَلک قَولُ اللَّه   إِلَّا بِذَنْبٍ  إِنَّه لَیس منْ عرْقٍ یضْرِب و لَا نَکْبۀٍ و لَا صداعٍ و لَا مرَضٍ أَما

تَابِهی کلَّ فج زَّ وع- کُمما أَصاب أَ  و تبۀٍ فَبِما کَسیبصنْ ممیکُمدی  یرٍ قَالَ ثُمنْ کَثفُوا ععی قَالَ  و

 [2[ و ما یعفُو اللَّه أَکْثَرُ مما یؤَاخذُ بِه

 ... مگر بخاطر گناه یستن یمرض یچ... ه یعنی

 یماريورزش نکردن سبب ب ییمبگو توانیم ینم ین. بنابرایستورزش نکردن گناه ن یقینا

 .است

انسان شبانه روز در خانه باشد و حرکت نکند بلکه حرکت  گوییم یحال نم یندر ع البته

 ینمومن یازدر پارك به ن یدندو يالزم است. به جا ینو کار هدفمند مانند کمک به مومن

 .شود یدگیرس



1882 

 

 .هدفمند و عبرت آموز باشد یدشد راه رفتن هم با عرض

 :است یآمده است که مسافرت سبب سالمت یتروا در

 [3تَصحوا سافرُوا تَغْنَموا[ سافرُوا

 ... یدسالم بشو یدمسافرت کن یعنی

 :آمده است یتروا در

 کُنْت عاقلًا فَقَدمِ الْعزِیمۀَ الصحیحۀَ و النِّیۀَ الصادقَۀَ فی حینِ قَصدك إِلَى أَي مکَانٍ أَردت إِنْ

تَعالَى  هلَى محذُورٍ و کُنْ متَفَکِّراً فی مشْیِک و معتَبِراً بِعجائبِ صنْعِ اللَّو انْه النَّفْس عنِ التَّخَطِّی إِ

و ال تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاً   أَینَما بلَغْت و لَا تَکُنْ مستَهزِئاً و لَا متَبخْتراً فی مشْیِک قَالَ تَعالَى

ب غُض ا ورِهینِ[إِلَى آخیقُ بِالدلا لَا یمع رَك4ص] 

 یصادق و عزم درست داشته باش یتن یدبا کنی یحرکت م یکهزمان یاگر عاقل هست یعنی

با تفکر باشد و از خلقت  یدانجام دهد و راه رفتن با یگناه ینکهاز ا يو نفست را نگه دار

 ینکه مناسب د یزهاییز چو با استهزاء راه نرو و چشمانت را بپوش ا یريخداوند عبرت بگ

 ... بگو اوندذکر خد یادو ز یستن

سفر وجود داشته باشد و  يصادقه و هدف مشخص برا یتن یدسفر هم با يبرا بنابراین

 .با تفکر در عجائب خلقت خداوند باشد یدراه رفتن با

 .یمعظمت خداوند باش یادبا نگاه کردن به کوه به  مثال

 :آمده است یگرد یتروا در

فیها و علَیها تَشْهد بِذَلک عنْد اللَّه یوم الْقیامۀِ و تَستَغْفرُ لَهم إِلَى   الْمواضع الَّتی یذْکَرُ اللَّه أَنَّ

 [5أَنْ یدخلَهم اللَّه الْجنَّۀ[

 يو برا دهند ینزد خداوند شهادت م یامتخدا شود روز ق یادکه در آن  ییمکان ها یعنی

 .خداوند آن ها را وارد بهشت کند ینکهتا ا کنند یشخص استغفار م

 .انسان شهادت دهند يبرا یامتتا در ق یدراه برود و ذکر بگو یدانسان با بنابراین
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 .یستدر راه رفتن ن يرو یانهخارج شدن از قصد و م يراه رفتن به معنا سبک

 یراانجام داد ز یدرا نبا یهر حرکتاست. انجام دادن  یو عبث منه یهودهکردن ب حرکت

 یو بعدا از آن نه کنند یم یرا خوب معرف یحرکت يبرساند. روز یبممکن است به انسان آس

 .کنند یم

را واجب  یزياز انسان مطلوب است. خداوند چ یرااست ز يحرکت، حرکت نماز بهترین

 .مصلحت داشته باشد ینکهمگر ا کند ینم

 .هم بوده است یمدر زمان قد یدنو دو ورزش

و هم  یادن يساعت نماز خوانده شود که هم برا یکساعت ورزش کردن،  یک يجا به

 .است یدآخرت مف يبرا

 .ورزش خوب و هدفمند است یکبه سرکار رفتن  پیاده

 یت. نماز بخوانند به نباشد یکه نماز ورزش هم م یماز ما است که به مردم نگفته ا مشکل

 .آید یورزش، اشکال به وجود نم

 .یمهست یلفقط تابع دل ما

مشت دشمن خود را کشت، بخاطر ورزش کردن  یکبود و با  يقو یحضرت موس اگر

آمده است که حضرت  یاتورزش نکرد. در روا یچوقت(ع) هیحضرت موس یرانبود ز

او را  یی،به رنگ طال«  کاالسکه« یکهم نکرد بلکه با  يرو یادهموقع پ یچ(ع) هیموس

 .دکردن یجابجا م

 یمکفر ورزش کن يدر برابر کشورها یبه اهتزاز درآوردن پرچم کشور اسالم يبرا اینکه

 .است يکار یهودهاسالم اهل عبث و ب یند دهد ینشان م یراز یستاصال مورد قبول ن

 یدبا یاختصاص داد درست است ول یحتفر يبرا یدقسمت از وقت را با یک اینکه

به انسان ضرر  یراز یست،ن یحو ورزش کردن تفر یدنرا شناخت، دو یحدرست تفر یقمصاد

 .رساند یم
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 .است ینظام یبخاطر آمادگ يسوار اسب

 شود، یجلوه دادن ورزش گفته م یدمف يآنچه برا ي همه یست؟چ یلدل یدبدان یدبا اول

 .یممانند عقل و نقل هست یشرع یلما تابع دل یاست ول »یاسق«و » استحسانات«

 .نکردم یداورزش کردن پ يبرا یلیدل یاتروا ینکار هستم، ب ینکه در ا بنده

ساعت نماز بخوان، چرا از نماز خوشش  یکورزش کردن  يبه جا ییمبه جوان بگو اگر

 یاید؟ن

صاف است  ي. اگر انسان دنبال هواکند یم یادنماز وقار و ارزش انسان را ز ینبر ا عالوه

هوا موقع خواندن نماز شب است.  ینبهتر به دستور اسالم عمل کند و نماز شب بخواند.

 .هوا در زمان نماز شب وجود دارد ینصاف تر

 .صاف دارد يبه هوا یازن داند یخالق انسان است و م خداوند

 یامترا برطرف سازند تا در ق یازن ینبه حرکت کردن است، با رفتن به مساجد ا یازن اگر

 .شما شهادت دهند يهم مساجد برا

 یارتمطلوب است. رفتن به ز یارترفتن به ز یادهمقدس و پ يمکان هارفتن به  پیاده

 .ورزش است ینبهتر یمارانب یادترفتن به ع یابرادران مومن 

 یککربال هر کدام  یارتز یاو انجام حج و طواف  یازمندن يکردن به انسان ها کمک

 .ورزش هستند

صفا و  ینب یورزش است. سع یکنماز است که خود  یکخدا،  ي طواف دور خانه هر

 .ورزش است یکجمرات هرکدام  یمروه و رم

 یگرکردن با د ینو تمر يدر گذشته و در امروز تانک سوار يو شتر سوار يسوار اسب

 .ورزش است یک یراندازيمانند ت یوسائل دفاع

 .ملت در خصوص دفاع توانمند باشند یکدارد که  یاشکال چه

 .شرکت کرد یداست با یآموزش نظامکه  ییپادگان ها و هر جا در
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را به قوت بدن باز  یبر(ع) فرمود من در خیرحضرت ام یست،به ورزش کردن ن قوت

 .باز کردم یماننکردم بلکه به قوت ا

 یمانکردن ا يقو یگرروش است، راه د یککردن آن  يکار کردن با عضله و قو البته

 .است

افراد  ینورزش کردن به ا يبرا کند، یم يکشاورز یاگر کس یا سازد یخانه م یکس اگر

 .کمک شود

ابهت مومن را از  یراز یدرا انجام نده یستو باطل که مناسب بچه ها هم ن یهودهب حرکات

 .برد یم ینب

 .در راه درست مصرف شود یدعمر کوتاه و ارزشمند است و با ساعات

با  یرازش کنند زاز اول تا آخر عمر ور یدبا کنند یدو ساعت ورزش م يکه روز افرادي

ده  یااوقات مصرف شده پنج  ین. در آخر کار، مجموع اروند یم ینترك کردن ورزش از ب

کار  ینبشود. ا یشترده سال مثال ب یاعمر پنج  ینکها يشده است برا یعکه ضا شود یسال م

شدن عمر شود که بنده قبول ندارم، با تلف کردن  یباعث طوالن رزشاگر و یراندارد ز يسود

 .شود یه سال، ده سال به عمر اضافه مد

هدفمند است  يکار یراندارد ز یاشکال یچباشد ه یدندفاع و جنگ يکه در راستا یزچ هر

 .و ثواب دارد و چه بسا واجب هم باشد

 یا روند یم یندر جنگ از ب یا یرانخواهند داشت ز يعمر روند یکه به جنگ م افرادي

 .آورد یهمان ورزش آن ها را از پا در م

علماء وقار و آرامش بوده است، خودم شاهد بودم که امام هنگام رفتن به حرم در  روش

 .باوقار و آرامش بود یلینجف خ

 .کند یعمر را کوتاه م ي،پله رفتن و کوهنورد گوید یهم م یدطب جد االن
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نشده  یضکه ورزش کرده اند مر یعلمائ ینکهنداشتن به علت گناه نکردن است. ا مریضی

داشته اند  یادکه ورزش نکرده اند عمر ز یعلمائ ینکهاند به خاطر گناه نکردن آن ها است و ا

 .مومن است يبرا یماريب یرابوده است ز یماريهمراه با ب یول

 [6[ لَا یبتَلَى  خَیرَ فیمنْ لَا

 .یستن شود ینم یماريکه مبتال به ب یدر کس یريخ یعنی

. االن از هر سه نفر شود یم یشترهم ب یماريابتالء به ب شود یم یشترورزش ب یادر دن هرچه

 یکهاست درحال یابتنفر مبتال به د یکنفر به فشار خون مبتال است و از هر چهار نفر،  یک

 .شود یاز گذشته ورزش م یشتراالن ب

 يیمارمبتال به ب ،»یجارياست« ينماز خواندن مثال خواندن نمازها یاداز ز يافراد اگر

نمازشان  یبلکه به خاطر سبک یستبه جهت نماز خواندن ن گیرند یم» آرتروز« یا شوند یم

 .خوانند یو نماز را هم درست نم گیرند یاست. آن ها پول م

  

 کردن شنا

در  یراز شود یشنا م یازمندانسان ن ي. روزیریدبگ یادآمده است که شنا را  یتروا در

 .از آب نجات بدهد را یکس یا یفتدامکان دارد در آب ب

که انسان هر روز در آب شنا  یمندار یلیگرفتن شنا با شنا کردن متفاوت است. ما دل یاد

 .گرفت یاد(ص) شنا را یامبرکند بلکه پ

 :آمده است یتروا در

 [7[ مولَانَا علیاً ع کَانَ یغْتَسلُ فی اللَّیالی الْبارِدةِ طَلَباً للنَّشَاط فی صلَاةِ اللَّیل أَنَّ

 .کرد ینشاط داشتن در نماز شب، غسل م يسرد برا ي(ع)، در شب هایحضرت عل یعنی

 :استعمال شده است یدحرکت شد يبه معنا »یاضهر«کلمه  یهذهب ي رساله در

 [8مد فیه الریاضۀ[یح و

 .مطلوب است یداول، حرکت شد یندر ماه تشر یعنی
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 .حرکت کم شود» آپ«شده است و در ماه  ینه یدحرکت شد »یارا«ماه  در

  

 یکردن با سالمت یهو گر یدنخند ارتباط

  

 گویند یم ی. در عرب»یبخند تا روان سالم داشته باش« گویند یمعروف است که م امروزه

 یتهدا یانسان را به سمت سالمت یدنخند یعنی» الضحک رائد السالمه و مرقاط الصحه«

 يبرا یابخند تا دن یعنی »یااضحک تضحک لک الدن«است و  یو خنده نردبان سالمت کند یم

 .تو بخندد

 .است یسبب سالمت یدناست که خند ینا یامردم دن ي عقیده

 :فرماید ی(ص) مپیامبر

کلَاك  الضَّح9[ ه] 

 .هالك است یدنخند یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

اكإِی  کالضِّح الْقَلْب  و ماده 10[ فَإِنَّه] 

 .کند یقلب را منهدم م یراز یزبپره یدناز خند یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [11[ فَإِنَّه یمیت الْقَلْب  الضِّحک  أَقلَ

 .میراند یقلب را م یراکم بخند ز یعنی

 .احتمال دارد شامل قلب بدن هم بشود یاست ول یمانو ظرف ا ياز قلب، قلب معنو مراد

 :آمده است یگرد یتروا در

اكإِی ککَثْرَةَ الضَّح ه  وجبِنُورِ الْو بذْهی و الْقَلْب یتمی 12[ فَإِنَّه] 

صورت را از  ینور صورت و شادابو  میراند یقلب را م یراز یزبپره یدنخند یاداز ز یعنی

 .برد یم ینب
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 .احتمال دارد که مراد از قلب، همان قلب بدن باشد یت،روا ینا طبق

 :آمده است یگرد یتروا در

و   فَإِنَّ اللَّه تَعالَى یحب کُلَّ قَلْبٍ حزِینٍ  الْحزْنِ  أَحب اللَّه عبداً نَصب فی قَلْبِه نَائحۀً منَ إِذَا

خَشْیۀِ  إِذَا أَبغَض اللَّه عبداً نَصب لَه فی قَلْبِه مزْماراً منَ الضِّحک و ما یدخُلُ النَّار منْ بکَى منْ

 [13[ اللَّه حتَّى یعود اللَّبنُ فی الضَّرْع

دوه قرار را دوست داشته باشد در قلب او حزن و ان يکه خداوند بنده ا یهنگام یعنی

کند  یهکه از ترس خداوند گر یرا دوست دارد و کس ینیخداوند هر قلب اندوهگ یراز دهد یم

) و یستبه پستان ن یربه پستان برگردد(که امکان برگشتن ش یرش ینکهتا ا شود یوارد جهنم نم

 یراز دهد یقرار م یاز ن یرا دوست نداشته باشد در قلب او فلوت يا دههرگاه خداوند بن

 .را دوست ندارد یدر خوشحال یاديو خداوند ز میراند یقلب را م یدنخند

و اگر خنده مصلحت داشت،  شود یکه مصلحت داشته باشد ناراحت نم یزياز چ خداوند

 .شد یامر م

کردن را  یهگر یرا دوست ندارد ول یدناست که خداوند خند ینا یاتاز کل روا مستفاد

 .دوست دارد

 [14[﴾ کَثیراً لْیبکُوا و یالًقَل فَلْیضْحکُوا﴿

 .آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند یعنی

 .کردن در آخرت است یهگر یادز ،»یراکث«است و مراد از  یندر ارتباط با منافق یهآ بله

انسان مصلحت دارد را خداوند به آن امر کرده است.  يجلد اول آمد که هرآنچه برا در

 .کرد یانسان مصلحت داشته باشد، خداوند به آن امر م يبرا یدنخند یااگر ورزش کردن 

 :یکهاست در حال یسبب سالمت یدنخند چگونه

 [15[ الشَّیطَان  منَ الْقَهقَهۀُ

 .است یطانزدن از ش قهقهه
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 .است یماريسبب ب شیطان

 :کفاره دارد خندیدن

 [16[ یاللَّهم لَا تَمقُتْن -الضَّحک أَنْ یقُولَ کَفَّارةُ

بر من خشم  یاخدا یعنیاللَّهم لَا تَمقُتْنی ( ییاست که بگو ینا یدنخند ي کفاره یعنی

 .(یرمگ

که از  شود یجهت به خداوند عرض م ینبه هم آید یبدش م خندد یکه م یاز کس خداوند

 .یایدمن بدت ن

خنده باشد، دو  یقهاست. اگر پنج دق ینشان داده است که به دنبال خنده افسردگ تجربه

روز  یکباشد،  یهگر یقهبرعکس خنده است. اگر پنج دق یهاست. گر یساعت بعد افسردگ

 .به دنبال دارد یراحت

و سبک شدن مردم  ی(ع) باعث راحتینامام حس يبرا یهدر روضه ها و گر یختنر گریه

کردن مطلوب است و  یهگر یراکردن حکمت روضه خواندن باشد ز یهگر ید. شاشود یم

 .آورد یم یهرچه مطلوب است، سالمت

 .برد یم ینرا از ب یکردن، افسردگ گریه

نکند، نابود  یهاگر گر یول شود یکند، راحت م یهاز دست بدهد و گر یزيعز یکس اگر

 .شود یم

 یهشده است و گر یدفرزندشان شه یااز دست دادند  یزکه عز يشاهد بودم افراد خودم

نکنند از درون نابود  یهاگر گر یبرگشته اند ول يکردند، راحت هستند و به حالت عاد

 .شود یم

 .شوند یم یرهت يمبتال به چهره ها خندند یو م گویند یم یادکه ز يافراد یدمخودم د بنده

 .است یکم عقل ي نشانه یلبدون دل یدنبدون سبب است. خند یدننوع خنده، خند بدترین

 .کردن، به خصوص در مقابل مومن، مستحب است تبسم
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 .(ص) تبسم بوده استیامبرپ یدنخند تمام

 [17[ ص أکثره التبسم  اهللا  رسول  ضحک کان

 .(ص) تبسم بودیامبرپ یدنخند یشترب یعنی

 :آمده است یتروا در

مسنِ  تَبؤْمی  الْمنَۀ[  فسح یهأَخ هج18و] 

 .رش حسنه استمومن در صورت براد خندیدن

 کند یکردن انسان را سبک م یهشده است. گر یرتعب» رحمت«کردن به  یهاز گر یاتروا در

 .کند یو ناراحت م ینانسان را غمگ یدنخند یول

 .ندارد یاشکال» مداعبه« یشده است. البته اندک یکردن هم نه مزاح

 :آمده است یتروا در

 [19مزْحۀً إِلَّا مج منْ عقْله مجۀ[  الرَّجلُ  مزَح ما

 .شود یاز عقل او کم م يقدر ینکهمگر ا کند یمزاح نم يمرد یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [20و کَثْرَةُ الضَّحک تَمج الْإِیمانَ مجا[  تَذْهب بِماء الْوجه  الْمزَاحِ کَثْرَةُ

 ...برد یم ینصورت را از ب یمزاح کردن طراوت و شاداب یادز یعنی

  

 تغذیه

  

 یغذا خوردن در طب اسالم ي . مسئلهیمدار یمهم یلیمباحث خ یهبه بحث تغذ راجع

 .است یماريو ب یابزار سالمت ینشاخص و مهم تر ینمهم تر

 :کند یم یرتفس ینگونهو اسالم، طب را ا قرآن

 [21[﴾تُسرِفُوا ال و اشْرَبوا و کُلُوا﴿

 .بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید یعنی
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نفرموده است، ائمه(ع) در جواب  یزيائمه(ع) عرض شد که خداوند در قرآن از طب چ به

و  یدبخور«جمع کرده است و فرموده است  یهطب را در نصف آ یفرموده اند که خداوند تمام

 .«یداسراف نکن یول یدبنوش

 .یمو متعدد دار یچند بحث اساس یه،بحث تغذ در

  

 غذا خوردن مقدار

» کم غذا خوردن«را به  یهمطرح است. سوء تغذ »یهسوء تغذ« ي در جهان مسئله امروزه

 یرانسان، گوشت و ش ي. اگر در غذاشود یم یماريکم غذا خوردن باعث ب گویند ی. مدانند یم

 یمارياست که منجر به ب يا یهتغذ یعنیوجود دارد  یهسوء تغذ گویند ینباشد، م یاتو لبن

 .شود یم

 .شود یخواند که هرچه کمتر غذا خورده شود، انسان سالم تر م یمخواه یطب اسالم در

بسح اتملُقَی منِ آداب   لشَّرَابِ والثُّلُثُ ل امِ ولطَّعکُنِ الثُّلُثُ لفَلْی دلَا ب فَإِنْ کَانَ و هلْبنَ صمقی

 [22[ لُثُ الْآخَرُ للنَّفَسالثُّ

 ... است یآدم چند لقمه که کمر او را راست نگه دارد کاف یبن يبرا یعنی

 :آمده است یتروا در

 [23[ قَلَّت آلَامه  طَعامه  قَلَ  منْ

 .او کم تر است يکم باشد، دردها یشکه غذا یکس یعنی

بتواند نماز بخواند و کار که  يخوردن مطلوب و واجب است. خوردن غذا در حد کم

 ي صحبت در اندازه یاست ول يخود را انجام دهد و عبادت انجام دهد واجب و ضرور

 .خوردن است

 کنند یها و مطب ها و داروخانه ها و ورزش کردن دنبال م یمارستانرا در ب یسالمت مردم

 .که همه اشتباه است

 .در کم غذا خوردن است سالمتی
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 .دانشگاه است یک یول یستن یشتردو کلمه ب یم،که خواند روایتی

 .خواند یمقانون اول است که انشاء اهللا مفصل خواه این

  

 کند یکه مصرف م ییکردن در غذا دقت

 :قرآن آمده است در

 [24[﴾ طَعامه  إِلى الْإِنْسانُ فَلْینْظُرِ﴿

 .انسان باید به غذاى خویش (و آفرینش آن) بنگرد یعنی

 یمکن یکه نوع غذا و ضرر و منافع آن را بررس یمنه؟ ما امر شده ا یا ضرر دارد یاآ غذا

و  یاتشده و هرآنچه در آ يو دستکار» شده یکیاصالح ژنت« يما چشم بسته غذاها یول

 یم؟شد یمارچرا ب یدیمو پرس یمشد یمارو بعد ب یمبوده است را خورد یمنه یاتروا

 .یمشد یمارب یمعمل نکرد یهچون به آ ما

و به سفارش چه  گیریم یم یبه تک تک غذاها نگاه کند که از دست چه کس یدبا انسان

 یم؟گرفت یونیسمها و صه ییاز دست اروپا یاآ کنیم؟ یعمل م یکس

 یاءغذاها بر اساس حکمت و به سفارش حکماء و علماء و ائمه(ع) و انب ي گذشته همه در

 .است شده ی(ع) درست م

سرد و متعادل  یکیگرم و  یکیاست.  شده یحکمت درست م يگذشته رو غذاهاي

 .است کرده یرا برطرف م یگريمشکل د یکیاست که  شده یدرست م

رفته است. اسم  ینسنت از ب یناالن ا یول ریختند یم یاننان زن يگذشته حتما رو در

 »یانزن«نان  یعنیاند ،  ریخته ینان م يرو یادز یرابوده است ز» نانخواه«در گذشته  »یانزن«

 .طلبد یرا م

نان  ياالن بدون حساب رو یول ریختند یم »یاهدانهس«نان  يدر گذشته رو حتی

 .و همه فراموش کار شده اند شود یم یکه سبب فراموش ریزند یم» کنجد«

 .پاشیدند ینان م يرا رو زنیان
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 «یسوار« یماريب معرفی

  

 .است یسطح یدهايدار شدن و نامنظم شدن ور یسهشدن و متسع شدن و ک طوالنی

بنفش آن ها  یا یو رنگ آب شوند یو برجسته م کنند یبه پوست ورم م یکنزد وریدهاي

 .شود یم یدهپوست د ياز رو

 .افتد یدر پا اتفاق م یشترب واریس

بر رگ ها وارد  ینیاست که فشار سنگ یستادنا یادبر اثر ز یسوار گویند یم امروزه

 .ایستد یدوازده ساعت م ی،فروش یچدارند و مثال در ساندو یستادهکار ا ی. بعضشود یم

 عالئم

 عضالت پا، احساس کشش و درد، خارش پوست، ورم مچ پا، زخم شدن خستگی

است که بحث آن در جلد سوم به طور مفصل  »ینینعرق مد« یس،اسم وار یاتروا در

 .آمده است

 درمان

راکت باشد  ید. خون نبایدباش» رکود خون«مواظب  گویند یم یددرمان در طب جد براي

 .شده است یرتعب» خون سوخته« یعنی» دم محترق«به  یاتاست که در روا یزيکه همان چ

 ید. خون نباشود یشده است، خون سوخته گفته م یاهکه راکد مانده است و س یخون به

 .عدم رکود خون، حجامت ساق پا است ياز راه ها یکیراکد شود و 

به موقع حجامت ساق پا انجام  ی. اگر کسگیرد یرکود خون را م يساق پا، جلو حجامت

 .شود یم یسندهد مبتال به وار

نشستن، برداشتن فشار از شکم،  یا یستادنا یاز طوالن ينگهداشتن پا ها، خود دار باال

 تنگ يکمربندها شود، یم یسشکم فشار باشد و چاق و بزرگ باشد سبب وار ياگر رو
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وارد  یاتکه در روا یسوار يحجامت ساق پا و دارو یالمدر طب اس یسوار درمان

 .شده است

خون به قلب برگردد و مانع از  دهد یم  دارد که اجازه يمتعدد يها یچهها در رگ

خون به پا  یاید،به وجود ب یها اختالل یچهدر ین. اگر در اشود یبرگشت مجدد خون به پا م

 یسو وار شود یها م یانباعث بزرگ شدن شر که شود یها انباشته م یانو در شرا گردد یبرم

 .آید یبه وجود م

 .موثر است یسدر درمان وار یلینشان داده است که حجامت خ تجربه

 .موقت است »یسجوراب وار« تاثیر

 .هنگام خواب شب هم خوب است» بالشت« گذاشتن

 .هم وجود دارد یضهمعده و ب واریس

 .19 یهسوره لقمان، آ [1]

 .269، ص2ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [2]

 .345، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .11امام صادق ع، ص یعه،مصباح الشر [4]

 .11امام صادق ع، ص یعه،مصباح الشر [5]

 .192صدوق، ص یخثواب االعمال، ش [6]

 .23، ص78ج ی،بحاراالنوار، مجلس [7]

 .24طب الرضا، امام رضا ع، ص [8]

 .61، ص73ج ی،بحاراالنوار، مجلس [9]

 .418، ص8ج ي،مستدرك الوسائل، محدث نور [10]

 .418، ص8ج ي،مستدرك الوسائل، محدث نور [11]

 .526، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [12]
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 .245، ص11ج ي،مستدرك الوسائل؛، محدث نور [13]

 .82یهسوره توبه، آ [14]

 .664، ص2ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [15]

 .377، ص3صدوق، ج یخش ه،یالفق یحضرمن ال [16]

 .160، ص10ج ید،الحد یشرح نهج البالغه، ابن اب [17]

، أبواب احکام العشرة فی السفر 120، ص12ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [18]

 .یت، ط آل الب2، ح84والحضر، باب

، أبواب احکام العشرة فی السفر 120، ص12ج ی،حر عامل یخش یعه،وسائل الش [19]

 .یت، ط آل الب16، ح83والحضر، باب

 .665، ص2ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [20]

 .31 یهسوره اعراف، آ [21]

 .84ص ی،ابن فهد حل ی،و نجاح الساع یعده الداع [22]

 .455ص یثی،الحکم، ل یونع [23]

 .24 یهسوره عبس، آ [24]

  
  



1896 

 

 95/11/17یه؛ ادامه بحث تغذ 201

 
  

باشد.  یبخش در بهداشت اسالم ینمهمتر یداست که شا یهامروز راجع به تغذ بحث

 :داند یم یهرا در تغذ یراه سالمت یعرض شد خداوند تبارك و تعال

 [1[﴾تُسرِفُوا ال و اشْرَبوا و کُلُوا﴿

 .بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید یعنی

 .است یهبحث تغذ یماري،و راه ب یسالمت راه

 .مطرح است یکل ینقوان يسر یک یاسالم یهدر مورد تغذ البته

  

 غذا خوردن کم

 .کم غذا خوردن است یو بهداشت اسالم یاول در طب اسالم قانون

بسح اتملُقَی منِ آدا  اب امِ ولطَّعکُنِ الثُّلُثُ لفَلْی دلَا ب فَإِنْ کَانَ و هلْبنَ صمقی لشَّرَابِ ولثُّلُثُ ل

 [2[ الثُّلُثُ الْآخَرُ للنَّفَس

 ... است یآدم چند لقمه که کمر او را راست نگه دارد کاف یبن يبرا یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [3[ قَلَّت آلَامه  طَعامه  قَلَ  منْ

 .او کم تر است يکم باشد، دردها یشکه غذا یکس یعنی

دو عدد شکالت  یندارد. امروز در اروپا مطرح است که اگر کس یادز يبه غذا یازن بدن

و در بدن  شود یحاصل از آن تمام نم يو انرژ يبخورد و بعد از آن دو ساعت بدود، کالر

 .است یباق

به  یلو تبد شود یاست و در بدن انباشته م یاديز کنیم یکه مصرف م ییغذاها بنابراین

 .شود یو سرطان م یابتخون و د یکبد و چرب یچرب
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و  یتحرک یب ینخوردن است. انسان با ا یادز ي،امروز یعسرطان و مشکالت شا علت

 .ندارد یگريد یزخوردن جز ضرر چ یادبخورد و ز یادز یدبدن به غذا، نبا یازعدم ن

 .تا حد مقدور کم کرد یدرا با خوردن

 یرو س ینگو خوردن در حال عدم گرس یريخوردن تا حد س يخوردن به معنا زیاد

 .خوردن است

  

 بودن نوع غذا مهم

 :است یندوم قرآن ا دستور

 [4[﴾ طَعامه  إِلى الْإِنْسانُ فَلْینْظُرِ﴿

 .انسان باید به غذاى خویش (و آفرینش آن) بنگرد یعنی

حالل و حرام بودن نگاه  یاخود از جهت ضرر داشتن  يمکلف است که به غذا انسان

 .کند

که امروزه مصرف  یگندم دانید یم یا. آیمگرفته ا یرا از چه کس کنیم یکه مصرف م گندمی

ها را  ینشده اند. ا »یکیاصالح ژنت«گندم ها  ینا یم؟ها گرفته ا یونیستاز دست صه کنیم یم

 .کنند یمارفرستاده اند تا ما را نابود و ب

خود  يها یتساشده به ما دادند و در  یکیگندم ها را به عنوان گندم ها اصالح ژنت این

اصالح  يگندم ها ینبه کار کالن دارد تا ا یازن یلیخ یسم قاتل است. ول یران،نوشتند گندم ا

 .یمبده یآن گندم بوم يو به جا یریمشده را از دست کشاورزان بگ یکیژنت

 .یستن یسادگ ینکاشته اند که حل آن و جمع کردن آن به ا بذري

جهت  ینخود نگاه کند به هم يبه غذا یدکه فرمود انسان با یمبه قرآن نگاه نکرد ما

 .یمگرفتار شد

 :است یهآ ینشده است مصداق ا يکه دستکار غذایی
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﴿رُنَّ وغَیفَلَی مرَنَّهلَآم تِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وبفَلَی مرَنَّهلَآم و منَّهنِّیلَأُم و ملَّنَّهلَأُضنْ   خَلْقَ اللَّهم و

 [5[﴾یتَّخذ الشَّیطانَ ولیا منْ دونِ اللَّه فَقَد خَسرَ خُسراناً مبیناً

دهم که  سازم! و به آنان دستور مى کنم! و به آرزوها سرگرم مى و آنها را گمراه مى یعنی

ییر (اعمال خرافى انجام دهند، و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینشِ پاك خدایى را تغ

 . دهند و هر کس، شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزیند، زیانِ آشکارى کرده است

 »یکیاصطالح ژنت«دهند.  ییرتا خلقت را تغ کنم یمن انسان را امر م گوید یم شیطان

خداوند گندم خوب خلق  یاخلقت خداوند است گو ییرتغ یتیکی،معنا را دارد. اصالح ژن ینهم

ها به ما  یونیستصه یقتدر حق یها گندم را اصالح کردند! ول یستنکرده است و صهون

 :از قرآن است که فرمود یهآ ینبه ا یتوجه یبه علت ب ها یماريب یوعزدند و ش یبآس

 [6[﴾ طَعامه  إِلى الْإِنْسانُ فَلْینْظُرِ﴿

 .انسان باید به غذاى خویش بنگرد یعنی

که  یی. غذاهایمدقت کن یدغذاها با و پخت و روش درست کردن یبدر ترک ینبر ا عالوه

هر  یحکمت و بنابر سفارش ائمه(ع) و حکماء است. ول ياست از رو یدهاز گذشته به ما رس

 .یمغذا را خراب کرد یمکه ما انجام داد يدستکار

آب گوشت، کله  یم،مانند حل یاسالم يغذاها اشتباه است. غذاها ي گوجه که در همه رب

 .خواند یمفسنجان را خواه یاپاچه 

را  یگرسرد وجود دارد که همد یلیگرم و رب انار خ یلیخ يفسنجان مغز گردو در

 .حساب هستند يرو یاسالم يغذاها ین. بنابراکنند یم یخنث

 یرا با هم قاط یفقط طعم لحاظ شده است. همه چ ی،و واردات يامروز يغذاها در

 يهمه اشتباه هستند که غذاها يآشپز ي. آموزش هاکنند یدرست م یزيچ یکو  کنند یم

 .هستند یو خارج ییاروپا
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 یپختن دارد. اسالم، ظروف خاص به خود را دارد ول يهم غذا و روش برا اسالم

خود بنگرد، نگاه  يانسان به غذا فرماید یکه م یقرآن یهو به آ یستن یما اسالم يکارها

که همه سم هستند و وزارت  ها را ینو کالباس و امثال ا یسو سوس یتزا. اسنک و پیمنکرد

 .یمکن یمصرف م داند، یبهداشت هم م

بدن درست نشده است و فقط بر اساس  یبر اساس حکمت و سالمت يامروز غذاهاي

 .است یطعم درست شده اند که اشتباه بزرگ

 .دقت کرد یهدر تغذ یدبا بنابراین

 :گیرد یو آخرت است، هم ماده و هم معنا را در نظر م یادن يجامع برا ینکه د اسالم

 [7[﴾ۀً و فی الْآخرَةِ حسنَۀً و قنا عذاب النَّارحسنَ الدنْیا فی آتنا ربنا﴿

پروردگارا! به ما در دنیا (نیکى) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکى) مرحمت فرما! و  یعنی

 .ما را از عذابِ آتش نگاه دار

اسالم  یدارد ول یاتفقط نگاه به معنو یحیتدارد و مس یاتفقط نگاه به ماد هودی دین

غذا  ي دارد. غذا خوردن و نحوه یادن يبرا یجهت اسالم سفارشات یننگاه جامع دارد به هم

 .شده است یانخوردن و زمان غذا خوردن همه ب

 .شویم ینم یمارشوند ب یتدارد که اگر رعا ینیشروط و قوان تغذیه،

که صدر اسالم اتفاق افتاد،  یداستان یم،عمل کن یهما به دستورات اسالم در مورد تغذ گرا

 .افتد یاالن هم اتفاق م

به او مراجعه نکرد،  یکس یماند ول ینهآمده و ماه ها در مد ینهبه مد ینصران یبیطب یک

فرمود نه  ید؟کرد یشما مردم را از مراجعه به من نه یا(ص) آمد و عرض کرد که آیامبرنزد پ

فرمود  کند؟ یبه من مراجعه نم ینکردم. عرض کرد پس چگونه است که کس یرا نه یمن کس

 .نشوند یماراد دادم چه کنند تا بیمردم  ینمن به ا
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السالم عمل  یهمعل یت(ص) و اهل بیامبرپ يها یهاسالم و توص يها یهاگر به توص ما

 .بود یمرو و دکتر نخواهمقدار دا ینا یازو ن شود ینم یمارب یکس یم،کن

 .یایدبه دست ب یینها ي یجهتا نت یمهست یاتمنابع و روا یبررس یازمندن بنابراین

  

 نه؟ یامطلوب است  ییتنوع غذا آیا

 يصالح، استفاده از غذاها یامطلوب است  ینوع غذا خوردن در طول زندگ یک آیا

 .است یلتفص یازمندسوال ن ینمتنوع است؟ جواب ا

 .تنوع داشته باشد یهدر تغذ یدظاهرا مسلم است. حتما با یهتنوع در تغذ اصل

وجود تنوع در  ی،اسالم يکه تئور آید ی(ع) بدست میت(ص) و اهل بیامبرسفارشات پ از

وجود نداشته  یگرد يدر غذا یددارد که شا یتیخاص ییدارد و هر غذا یازاست. بدن ن یهتغذ

و  يا یچهو ماه یو عضالن یو خون یو عروق یعصب مختلف مانند يها ییباشد. بدن کارا

 یندارد. به هم یرتاث یتفعال یکدر  ییها را دارد و هر غذا عالیتانواع ف  و همه یاستخوان

 .وجود داشته باشد ییتنوع غذا یدجهت با

مانند  یزهاچ یو باق یبخرما، س یر،(ع) همواره به خوردن به، بادمجان، انجیتب اهل

 .کردند یامر م یگرد يو غذاها یجاتسبز

طعام  یکاست. اگر  یبدن کاف يمصرف همه برا دهد، یمختلف نشان م يدستورها این

 .یدفقط نان بخور فرمود ی(ص) میامبربود، پ یکاف

 یاامر آمده است و  ي یفهبه ص یاو غذاها  یجاتها و سبز یوه(ع) به مینمعصوم سفارشات

 .خواند یمرا خواه از خواص آن ها فرموده اند که تک تک آن ها

 .یستنوع غذا به صالح ن یکتنوع داشته باشد و اکتفا به  یدما با يغذاها یطور کل به

  

 وعده یکدر  ییغذا تنوع
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 یاتمطلوب است؟ مستفاد از روا ییغذا ي وعده یکدر  ییتنوع غذا یاوعده آ یکدر  اما

 .یستوعده، مطلوب ن یکدر  ییتنوع غذا

شده است و ضرر  یکه از آن نه شود یگفته م» الوان« ییغذا ي وعده یکتنوع در  به

 .دارند

 :آمده است یتروا در

 [8[ یعظِّمنَ الْبطْنَ و یخَدرنَ الْأَلْیتَین  الْأَلْوانُ

 .کند یشکم را بزرگ و باسن را آب م یرنگ يغذاها یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

تی بلون فقال: کل من هذا فأما أنا فما شئ أحب إلی عند أبی عبد اهللا علیه السالم فا أکلت

 [9من الثرید ولوددت أن االسفاناجات حرمت[

غذا  یناز غذا آوردند امام فرمودند از ا یرنگ یکنزد امام صادق (ع) غذا خوردم و  یعنی

 یست) نریزند یکه در آن نان م یتونز (سرکه و روغن یدتر از ثر نزد من محبوب یزيبخور، چ

 .شد یرنگارنگ حرام م يو دوست داشتم که غذاها

نسخه دارد. مثال با خوردن  ییهضم هر غذا يثابت شده است که بدن انسان برا امروزه

 ینو با به هم خوردن ا شود یهضم کننده ترشح م ي و ماده یداز اس ینان مقدار خاص

 یازکمتر از حد ن و اگر گویند یم» رفلکس«که به آن  آید یم يداخل مر یدمحاسبات، اس

ترشح شود، غذا  یکاف ي . اگر صفراء به اندازهشود ینم مترشح شود، نان و غذا هض یداس

صفراء  ي صفراء ترشح شود، انسان مبتال به غلبه یازاز حد ن یشاگر ب یول شود یهضم م

 .شود یم

 . ابتالخورد یچند غذا با هم مصرف شود، بدن در محاسبات هضم غذا به مشکل برم اگر

مشکل ها به جهت  یبه ترش کردن، رفلکس معده و نفخ و ورم معده و زخم معده و باق

 .وعده است یکمتنوع در  يخوردن غذاها
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خوردن چند غذا باهم خلل در کار بدن به  افتد، یم یدر بدن چه اتفاق یمخبر ندار ما

 .آید یوجود م

آورد. حضرت  یرو شحضرت(ع) نان را با نمک  ي(ع)، برایرکلثوم دختر حضرت ام ام

 که پدرت دو خورشت بخورد؟ يا یده(ع) فرمود تا به حال د

 یلیخ یدو قانون اسالم است و بشر با يتئور یی،غذا ي وعده یکاز تنوع در  پرهیز

 .مسائل برسد ینکند تا به ا یشرفتپ

از غذا سوپ و بعد  یشپ ید. امروزه باگوییم یاصال خورشت نم یر،با به نمک و ش امروزه

امام (ع)  یول آورند یو فالوده و حلوا را به حساب نم یراز غذا دسر مصرف کنند. نمک و ش

 .داند یخورشت م یکهرکدام را 

 یک یدوعده با یکوعده، تنوع ممنوع است. غذا در  یکدر  یباشد ول یددر غذا با تنوع

 .غذا چه کند یننوع باشد تا بدن بداند با ا

 .است که هرچه با نان خورده شود خورشت است ینا قانون

 یزيدارد و آن چ» ادام« یکمانند نان جو و نان گندم و برنج دارد و » طعام« یک عرب

 .گویند یخورشت م» ادام«است که با نان خورده شود که امروزه به 

 .ضرر دارد شود یمعلوم م خورد یامام(ع) چند خورشت با هم نم اگر

 یزسه چ یتانها یکهدرون آن وجود دارد در حال یینوع ماده غذا یستب یتزاپ یک االن

 .باشد یددر غذا نبا یشتردر غذا باشد. مثال سه نوع حبوبات ب تواند یم

 ینو رب گوجه وجود دارد. در ساده تر یامان یموو ل یازو پ یاآبگوشت نخود و لوب در

و  یازمجاز است. پ زیفقط وجود سه چ یکهوجود دارد درحال یبغذا شش، هفت جور ترک

 .هستند یبترک یکهرکدام  یزهاچ یهنمک و بق

نبود که بعد  ینگونه. اکرد یطلب م» هاضوم« خورد، یم ینسنگ ي(ص) هر موقع غذاپیامبر

 .از هاضوم استفاده کند ییغذا ي از هر وعده
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ه در سفر تنوع در غذا استثناء شد یدو شا یدمتنوع بخور يکه غذاها یمدر سفر دار البته

 .باشد

که  یو هنگام داد یمثل گوشت به مردم م ییغذاها ی،رنگ يصادق (ع) در سفره ها امام

بوده  یتونکه همان سرکه و روغن ز یاوریدمن را ب يغذا فرمود یم شد یمردم تمام م يغذا

 .خورد ینم یگرد ياست. امام(ع) از غذاها

 .ییدهر نوع غذا بسم اهللا بگو يکه برا یمدار بله

جهات و از جمله  ي در فعل امام(ع) همه یول یستحرام ن یرنگ ياز غذاها استفاده

 .هم الگو هستند ی(ع) در سالمتینشده است. معصوم یترعا ی،سالمت

مثال در  یاست ول یاهیگ يغذاها کند، یم یزکه سفارش به خوردن چند چ یاتیروا بیشتر

 ینکهود دارد مانند اوج یتموقع تنوع سفارش نشده است بلکه محدود یچمورد گوشت ه

 .سالم باشد یدگوشت با

بدن  يبرا ییبه تنها تواند یم یربدن هستند. ش یازهايکل ن ي کننده ینغذاها تام يسر یک

 .کند یتنها، رشد م یرباشد. بچه با همان ش یکاف

 یبن یبودند ول یکاف یازهاتمام ن يبرا شد ینازل م یلاسرائ یبن يکه برا »يو سلو من»

 یگرد یزهايو باقال و چ یازو عدس و پ کنیم یطعام صبر نم یکگفتند ما بر  یلاسرائ

 :. و خداوند فرمودخواهیم یم

 [10[﴾خَیر هو بِالَّذي  أَدنى هو الَّذي تَستَبدلُونَ أَ﴿

 کنید؟ تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى آیا غذاى پست یعنی

سنگ ها  ياست که رو یرینیش یک یا روید یم ینزم یراست که ز یقارچ یک »من»

 .عسل است یهکه شب بندد یم

 .است یننوع کبوتر مانند بلدرچ یک »سلوي»
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که  ي. افرادآید یقارچ از باران به وجود م یرااست. ز آمده یآن ها م ياز آسمان برا هردو

برق  قارچ هم باران و هم رعد و ییدنرو يکه برا دانند یم روید یآن ها قارچ م ي در منطقه

. مثال ریزد یاز آسمان م شود یسنگ مانند عسل درست م يهم که رو یزياست. آن چ یازن

 .سنگ بسته است يعسل رو یهشب یزيفردا چ یول نیست یزيسنگ چ يرو

 .باشد یبدن کاف یازهاين یتمام يبرا یدشا یمرا بدان »يمن و سلو« یقتحق اگر

  

 در غذا یکردن طعم و خوشمزگ لحاظ

که خوب درست کردن غذا و داشتن طعم خوب، مطلوب  شود یاستفاده م یاتروا از

دعوت  یکس یکهخوشمزه باشد به خصوص زمان یدنبودن، غذا با یرنگ یترعا یناست. در ع

 .غذا آماده شود ینبهتر یدبا شود یم

 .خوب و خوشمزه درست کردن است يبه معنا »تنویق»

سی لَیامِ  فرَف  الطَّع11[ س] 

 .یستوع اسراف نن یعنی

 .انتخاب شود یدضرر غذا با یخوب و ب نوع

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12[ طَعاماً و تَنَوقْ فیه و ادع علَیه أَصحابک  اعملْ

 .درست کن و خوب و خوشمزه درست کن و دوستانت را دعوت کن ییغذا یعنی

 یدنبا یر. برنج کته و خمیمخوب درست کن ياز ما خواسته شده است که غذا بنابراین

 .درست شود یدنبا یردرست شود و نان خم

 :آمده است یگرد یتروا در

و  عنْد أَبِی عبد اللَّه ع جماعۀً فَدعا بِطَعامٍ ما لَنَا عهد بِمثْله لَذَاذَةً و طیباً حتَّى تَملَّینَا کُنَّا

عنْ   النَّعیمِ نِلَتُسئَلُنَّ یومئذ ع  ظُرُ فیه إِلَى وجوهنَا منْ صفَائه و حسنه فَقَالَ رجلٍأُتینَا بِتَمرٍ ینْ
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 منْ أَنْ هذَا النَّعیمِ الَّذي نُعمتُم عنْد ابنِ رسولِ اللَّه ص فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع اللَّه أَکْرَم و أَجلُّ

یدمحآلِ م و دمحبِم کُملَیع مأَنْع نَّهلَک و نْهع أَلَکُمسی ثُم وهغَکُموساماً فَیطَع کُمم13[  صطْع] 

آن  ییو خوشبو یآورد که به خوشمزگ يبرا ییو غذا یمنزد امام صادق(ع) بود یعنی

نعمت ها و  یناز ا یامتگفت روز ق يآوردند مرد یینهمانند آ یباز ییو خرما یمبود یدهند

از ما سوال خواهد شد امام (ع) فرمود  یمکه نزد پسر رسول خدا(ص) خورد ییغذاها

و از شما  یدبه شما بخوراند و راحت بخور ییاست که غذا نتر و بزرگ تر از آ یمخداوند کر

 .محمد(ص) و آل محمد(ع) سوال خواهد کرد یتاز نعمت وال یسوال کند ول

 .است یخوب و خوشمزه درست کردن غذا کار مطلوب و کار خوب راینبناب

 .خورشت محسوب شوند یهکه ادو یمندار دلیل

 .مانند آلو و به است یوهخورشت م يبه معنا »زیرباجه»

 :آمده است یگرد یتروا در

و لَا یمنُّ بِذَلک علَیهِم و الامتنَانُ   علَیهِم  بِه  اللَّه عزَّ و جلَّ لَا یسأَلُ عباده عما تَفَضَّلَ إِنَّ

لَکنَّ  و هبِالْإِنْعامِ مستَقْبح منَ الْمخْلُوقینَ فَکَیف یضَاف إِلَى الْخَالقِ ما لَا یرْضَى الْمخْلُوقُونَ بِ

ةِ ووالنُّب و یدحالتَّو دعب هادبع نْهع أَلُ اللَّهساالتُنَا یوم و تیلَ الْبنَا أَهبح یمإِذَا  النَّع دبأَنَّ الْعل

افَاهیثَ[  ودزُولُ الْحي لَا ینَّۀِ الَّذیمِ الْجإِلَى نَع اهأَد ک14بِذَل] 

 گذارد یو منت بر آن ها نم کند یوند عزوجل از تفضل خود بر بندگان سوال نمخدا یعنی

 یکار از خالق سر زند؟ ول یناست، چگونه ا یحنعمت از مخلوق قب يو منت گذاشتن برا

و نبوت سوال  یدما است که بعد از توح یتدوست داشتن ما و وال شوید، یکه سوال م ینعمت

 .شود یم

 :آمده است یگرد یتروا در
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و الْأَخْبِصۀَ ثُم یطْعم الْخُبزَ و الزَّیت فَقیلَ لَه لَو   أَبو عبد اللَّه ع ربما أَطْعمنَا الْفَرَانی کَانَ

نَا أَولَیع اللَّه عسإِذَا أَو نَ اللَّهبِیرُنَا ما تَدلَ فَقَالَ إِنَّمتَدعتَّى یح رَكأَم رْتبدنَاسإِذَا قَتَّرَ  ع و

 [15قَتَّرْنَا[

نوع حلوا]  یکو اخمصه [ یمانند فرن یرینیچه بسا امام صادق(ع) ما را به انواع ش یعنی

 ینو ا یدسزاوار است اقتصاد کن شد یو به او عرض م داد یم یتونو بعد نان و روغن ز داد یم

ما به امر  یرشما خوب شود امام(ع) فرمود تدب یتا اوضاع مال یدهمه بذل و بخشش نکن

و اگر خداوند بر ما  دهیم یتوسعه م یگراند يما توسعه دهد ما هم برا بهخداوند است اگر 

 .گیریم یما هم تنگ م یردتنگ بگ

که  يخوشمزه نکند به گونه ا يخوب است که انسان عادت به خوردن غذاها البته

مانند نان و ماست و سرکه و روغن  ییر باشد و غذاهااو رنج آو يغذاها برا یخوردن باق

 .یاوردرا غذا به حساب ن یتونز

(ص) فالوذج آورده شد، انگشت خود را درون آن یامبرپ يآمده است که برا یتروا در

غذاها عادت  ینبه ا خواهم ینم ی. عرض شد حرام است؟ فرمود نه ولیدندبردند و دست کش

 .غذا را نخوردم ینخداوند ا بدهم. به جهت تواضع در مقابل

. یستن یاست که البته به شکل حلوا است و به شکل بستن يامروز ي همان فالوده فالوذج

از نشاسته و  یداست. شا» فالوته«که معادل آن  کنند یمصرف م یادز یعرب يدر کشورها

 .ریزند یداخل آن م یبادام و رشته فرنگ

 .یستن ینهر کدام مع ي به حسب مزاج است و اندازه یتونسرکه و ز مقدار

  

 و باهم بودن در خوردن اجتماع

غذا خورده شود.  یامکان دارد جمع یکهسفارش شده است تا جائ یاسالم يتئور در

. در نماز خواندن و در کند یاست و سفارش به جمع شدن م یو اجتماع یمردم یناسالم د
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با  یررش شده است که مردم، دارا و ندار، پادشاه و فقحج و در روزه گرفتن و اعتکاف سفا

 .هم جمع شوند

غذا خوردن هم تنها نبودن مطلوب است. بلکه تنها غذا خوردن ضرر دارد. البته بودن  در

 .را دعوت کند یگرانانسان د یستاست الزم ن یسفره کاف یکخانواده سر 

 :آمده است یتروا در

 [16[ وحده  أَحدهم الْآکلُ زاده رسولُ اللَّه ثَلَاثَۀً لَعنَ

 ياست که زاد و توشه و غذا یاز آن ها کس یکی(ص) سه نفر را لغن کرد که یامبرپ یعنی

 .بخورد ییخود را تنها

خوردن  یضرر است ول یتنها يبه معنا ینملعون است و ا خورد یکه تنها غذا م کسی

غذا هرچند  ی. مالك در خوشمزگکند یمنفعت دارد و غذا را خوشمزه تر م یگرغذا با همد

 .بودن افراد بر آن غذا است یادمالك ز یدر طب اسالم ینوع درست کردن آن دخل دارد ول

با هم بخورند خوشمزه  ياگر عده ا یول یستغذا بخورد خوشمزه ن ییانسان به تنها اگر

خوشمزه  شود یها پخته م یدر عروس یاها  ینیهکه در حس ییجهت غذا یناست. به هم

 .شود یم

 :آمده است یتروا در

بأَح ا کَثُرَتالَى متَع امِ إِلَى اللَّهالطَّع  هلَیي  عد17[ الْأَی] 

 .باشد یاداست که دست بر آن ز ییغذا، غذا ینتر یدوستداشتن یعنی

 .شده است یدها تاک یمهدادن و شرکت در ول یمهجمع شدن و ول ي مسئله روي

 :آمده است یتروا در

منَ الطَّعامِ و کَانَ یأْکُلُ ما أَحلَّ اللَّه لَه مع أَهله و   الْأَصنَاف  کُلَ  رسولُ اللَّه ص یأْکُلُ کَانَ

 کَلُواى ما أَکَلُوا علَیه و مما أَالْمسلمینَ علَى الْأَرضِ و علَ  خَدمه إِذَا أَکَلُوا و مع منْ یدعوه من

 [18[ إِلَّا أَنْ ینْزِلَ بِهِم ضَیف فَیأْکُلَ مع ضَیفه و کَانَ أَحب الطَّعامِ إِلَیه ما کَانَ علَى ضَفَف
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و با خانواده و خادمان و هرکه  کردند یم یلحالل م يانواع غذا ي (ص) همهیامبرپ یعنی

آن  يکه رو یفرش يرو یاو  نشست یم ینزم يو رو خورد یغذا م کرد یاو را دعوت م

و متفرق  یدبا هم بخور فرمود یو م خورد یکه با مهمان م آمد یمهمان م ینکهمگر ا نشست یم

 .بودن و جماعت است همبرکت در با یراز یدنشو

 .است ییب بودن تنوع غذابر مطلو یگريد یلدل یتروا این

 یاراست دست بس ییغذا، غذا ینغذا و سالم تر یناست که بهتر ین(ص) ایامبرپ ي عقیده

 .دانست یآن باشد و آن را از کامل بودن غذا م يرو

 :آمده است یتروا در

امإِذَا کَانَ الطَّع تَم عاً فَقَدبأَر عمنْ  إِذَا جلَالٍ  مالْ  ح کَثُرَت و و هلی أَوف ى اللَّهمس و هلَیي عدأَی

 [19[ حمد اللَّه فی آخرِه

که غذا از حالل  یدر غذا جمع باشد، غذا کامل است هنگام یزکه چهار چ یهنگام یعنی

باشد و در اول آن بسم اهللا گفته شود و در آخر آن حمد خداوند  یادباشد و دست در آن ز

 .شود

 .31 یهاعراف، آسوره  [1]

 .84ص ی،ابن فهد حل ی،و نجاح الساع یعده الداع [2]

 .455ص یثی،الحکم، ل یونع [3]

 .24 یهسوره عبس، آ [4]

 .119یهسوره نساء، آ [5]

 .24 یهسوره عبس، آ [6]

 .201یهسوره بقره، آ [7]

 .317، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [8]

 .317، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [9]
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 .61یهسوره بقره، آ [10]

 .399، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .410، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .400، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

، 7، ح27، أبواب آداب المائدة، باب299، ص24ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [14]

 .یتط آل الب

 .400، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .398، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .19ص ي،مستغفر ی،طب النب [17]

 .27ص ی،مکارم االخالق، طبرس [18]

 .398، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]
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یـه؛  حـاد کل  یینارسـا  یمـاري ب معرفـی  – یهادامه بحث تغذ 202

95/11/18 

 
  

است که افراد جمع شوند  یناست. عرض شد صالح در ا یهراجع به مقدمات تغذ صحبت

شامل  یدبرکت شا یندارد. ا یاديو فوائد ز شود یبرکت غذا م ي یهو باهم غذا بخورند که ما

 .هم بشود یسالمت

 :آمده است یتروا در

امۀَ[  طَععبی الْأَرکْفالثَّلَاثَۀِ ی امطَع ی الثَّلَاثَۀَ وکْفنِ یاثْنَیال امطَع نِ واثْنَیی الکْفی داح1الْو] 

است و  یسه نفر کاف يدو نفر برا ياست و غذا یدو نفر کاف ينفر برا یک يغذا یعنی

 .است یچهار نفر کاف يسه نفر برا يغذا

 یعنی شود یچند نفر دور آن جمع شوند خوشمزه م یکهغذا خوشمزه نباشد، درصورت اگر

مشکل داشته  یی. اگر احتماال غذاشود یم یلخوشمزه تبد يغذا یکبد مزه به  يغذا یکاز 

 ین. اشود یسالم م يبه غذا یلخوردن آن جمع شوند، تبد يچند نفر برا یکهباشد در صورت

 .ستبرکت در جمع شدن ا يمعنا

 :آمده است یتروا در

بأَح ا کَثُرَتم امِ إِلَى اللَّهالطَّع  هلَیي  عدین  أَینؤْم2[ الْم] 

 .حاضر شوند، آن غذا نزد خداوند محبوب تر است ییسر غذا ینمومن یشترهر چه ب یعنی

و باشد  یدسالم باشد و نفع داشته باشد و مف ینکهرا دوست ندارد مگر ا ییغذا خداوند

 .را که ضرر داشته باشد دوست ندارد ییدرمان باشد. خداوند غذا

 ياگر ظرف ها یعنیندارد، بلکه اجتماع مهم است.  یتغذا خوردن موضع ینیس یک در

 .شود یم یتغذا متعدد باشند هم موجب محبوب
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 .اسالم، خوردن از طرف خود، قانون است در

 ینطور. امروز هم عرب ها اخوردند یغذا م ینیس یکرسم بوده است که داخل  یمقد در

 .خورند یغذا م

 .غذا در خود سفره بوده است. عرب ها اسراف کار بودنند یمدر قد بله

برنج پخته  یلوآن صد ک يو رو کردند یپهن م يبه نجف، سفره ا رفتیم یاز کربال م زمانیکه

 .دهند یمکان غذا م ینمعنا بود که در ا ینتازه به ا ریختند، یم

 یکاف یزرا دعوت کند، بلکه جمع شدن اهل خانواده ن یبهو غر یگرانانسان، د یستن الزم

 .است

 :آمده است یتروا در

و یضَع مائدةً بینَ یدیه و یسمی و یسمونَ فی أَولِ الطَّعامِ و   عیالَه  منْ رجلٍ یجمع ما

 [3فی آخرِه فَتَرْتَفع الْمائدةُ حتَّى یغْفَرَ لَهم[ یحمدونَ اللَّه عزَّ و جلَّ

رو قرار دهد و در اول  یشغذا پ ي که خانواده اش را جمع کند و سفره يهر مرد یعنی

آن ها  يتا سفر جمع شود برا ید،غذا نام خداوند را ببرد و در آخر آن حمد خداوند بگو

 .شود یطلب آمرزش م

ها که زن و مرد در خانه  ییدوست دارد که مردم جمع شوند، بر خالف سنت اروپا اسالم

 .خورند یغذا م ییو هر کدام به تنها کنند یم یجدا زندگ يها

و انبساط نفس و هضم غذا و  یبا هم جمع شوند باعث سرور و خوشحال يعده ا اگر

که بدن بتواند از آن استفاده  درس یم يا و غذا به مرحله شود یامراء م ي غذا به مرحله یدنرس

 .آن را جذب و مواد مضر آن را دفع کند یدکند و مواد مف

 .دارد یاديغذا بخورد خطرات و مضرات ز ییاگر انسان تنها البته

 :آمده است یتروا در
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و النَّائم فی بیت  و راکب الْفَلَاةِ وحده  وحده  زاده  رسولَ اللَّه ص لَعنَ ثَلَاثَۀً آکلَ أَنَّ

 [4[ وحده

که به  یبخورد و کس ییرا تنها یشکه غذا ی(ص) سه دسته را لعنت کرد، کسیامبرپ یعنی

 .بخوابد ییکه در خانه به تنها یاز راه صحراء و فالت به مسافرت برود و کس ییتنها

 .دارد يبه جهت آن است که آن کار ضرر جد کند ی(ص) لغن میامبرپ اینکه

 .یستاتاق هم خوب ن یکدر  یحت خوابیدن

اتاق بود و اتاق  یکخانه ها  یمچون در قد شود یاتاق استفاده م يبرا »یتب«اصل،  در

در  ینصحراء نش يمتعدد درست شده است. عرب ها ياتاق ها یرامتعدد نداشت. اخ يها

که به آن  ساختند یم یاتاق یک کردند یم یشرفتپ یلیو اگر خ کردند یم یچادر زندگ یک

 .گفتند یم یتب

 یاورید،ب یفتشر گویند ی. مثال مگویند یهم، مخصوصا در روستاها به اتاق، خانه م االن

 .دارند یاداست که اتاق ز ینمنظورشان ا یم،دار یادما خانه ز

 ياست احتمال دارد با نشستن دو نفر بر سر غذا یدو نفر کاف ينفر برا یک يغذا اینکه

 یناست. مانند تا شدن زم یتنسب ياحتمال، تئور ینا ي. معناشود یم یادن غذا زنفر، آ یک

 .در شب که بحثش گذشت

 يکه تئور یستن یدمعنا است. بع ینبه هم یهشب یزيچ یک ینشتاینآ یتنسب تئوري

 .گرفته شده باشد یاتاز روا ینشتاینآ یتنسب

است. مثال آمده است که در  یادز یلیبلکه خ یستدو مورد ن یا یکیدر اسالم  نسبیت

 .ماه است یکهفته و سال،  یکساعت و ماه،  یکآخرالزمان، روز، 

. معلوم یسدرا بنو یاسالم یتنسب يتئور تواند یکند، م يموارد را جمع آور ینا یکس اگر

 .که چقدر کار وجود دارد و چقدرکم کار شده است شود یم
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 یقیو حق یامر واقع یکبلکه  یستن یباست، ترغ یدو نفر کاف ينفر برا یک يغذا اینکه

 .است

از  یشو نوعا ب خورد، یم یريآن است که چون نوعا انسان معموال تا حد س یگرد احتمال

 یعنیاست.  یدو نفر کاف ينفر برا یک يکه غذا فرماید یم یتروا خورد، یغذا م یازحد ن

 .ندارد یازيخود ن يانسان به تمام غذا

وپا ثابت شده است که بعد از خوردن دو شکالت، اگر دو ساعت شد که در ار عرض

 .شود یآن دو شکالت تمام نم يشود، انرژ یدهدو

احتمال اول درست باشد  رسد یبه نظر م یهم وجود داشته باشد ول یگراحتماالت د شاید

در  یباشد ول یچهار نفر کاف يدو نفر برا يغذا یداگر احتمال دوم درست باشد، با یراز

 .است یسه نفر کاف يآمده است که برا یتارو

که حجم  گوییم یشدن است، البته نم یادغذا قابل ز یکاست که  يراز یک یقتحق در

 یک يکه با غذا افتد یم یاتفاق یکگرم افزوده شود، بلکه  یستغذا مثال از صد گرم به دو

 .شوند یم یرنفر، دو نفر س

 :آمده است یگرد یتروا در

قَالَ لَعلَّکُم تَفْتَرِقُونَ عنْ   و لَا نَشْبع  رجلٌ رسولَ اللَّه ص فَقَالَ یا رسولَ اللَّه إِنَّا نَأْکُلُ سأَلَ

 [5[ طَعامکُم فَاجتَمعوا علَیه و اذْکُرُوا اسم اللَّه علَیه یبارك لَکُم فیه

 یدحضرت(ص) فرمود شا شویم ینم یرو س خوریم یما م ید(ص) پرسیامبراز پ يمرد یعنی

در غذا به شما برکت  یدتو نام خداوند را ببر یدپس بر غذا جمع شو خورید یجداگانه غذا م

 .شود یداده م

 .شود یم یتشدن غذا بود، تقو یاداحتمال اول که ز بنابراین
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مراد از  یظرف غذا بخورند ول یکاز  یدکه همه با یدبفرما یتروا ینا یدشا بله،

خوردن در مکان  یاظرف است و  یکخوردن هر شخص در  یا یتروا یندر ا» متفرقون«

 .جداگانه است يها

که با  یانسان یعنیوجود داشته باشد و در وجود خود انسان باشد،  یريدر س یتنسب شاید

را در غذا قرار  یتخداوند نسب یبشود ول یراست، با ده قاشق س شده یم یرقاشق س یستب

 .شود یداده است و برکت در غذا داده م

 :آمده است یگرد یتروا در

و قَد قَالَ رسولُ اللَّه ص طَعام الْواحد یکْفی الاثْنَینِ   برَکَۀً ما کَثُرَت علَیه الْأَیدي  الطَّعامِ أَکْثَرُ

 [6[و طَعام الاثْنَینِ یکْفی الْأَربعۀَ

 ... باشد یشتراست که دست بر آن غذا ب یشترب ییبرکت غذا یعنی

خواند که  یمخواه یتدر روا یول کند یم یادشدن دست، برکت غذا را ز یادز بنابراین

 .است ینسب يها يندارد که جزء تئور یگرم برکت يغذا

که دست  ییباشد برکت دارد و غذا یادغذا ز ياست که اگر دست رو ینا یتروا مفاد

باشد،  یشترهرچه دست ب گوید ینم یتروا ینا یگربرکت ندارد، به عبارت د یست،آن ن يرو

سه نفر است  يدو نفر برا يکه فرمود غذا یقبل یتمنافات با روا یناست. بنابرا یشتربرکت ب

 .نفر است ندارد ارچه يسه نفر برا يو غذا

 ینمفاد ادعا ا یراز یستمعقول ن است، یشترباشد، برکت ب یشترهرچه دست ب ییمبگو اگر

 .است یصد نفر کاف ياز غذا دست صد نفر باشد، برا یبشقاب معمول یکاست که اگر بر 

  

 جمع شدن يها روش

است که در  یگراناز روش ها جمع شدن خانواده است. روش دوم دعوت کردن د یکی

 .دعوت استجمع شدن، اجابت کردن  يبحث دعوت و اطعام خواهد آمد. روش سوم برا
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أَنْ یجِیب دعوةَ الْمسلمِ و لَو علَى خَمسۀِ أَمیالٍ فَإِنَّ ذَلک   و الْغَائب  أُمتی  الشَّاهد منْ أُوصی

 [7[ منَ الدین

(ص) فرمود حاضران و غائبان از امتم را به اجابت کردن دعوت مسلمان، یامبرپ یعنی

 .است ینکار از د ینا یرافاصله باشد ز یلهرچند پنج ما کنم یم یتوص

 :آمده است یگرد یتروا در

 [8[ للْمؤْمنِ علَى الْمؤْمنِ أَنْ یجِیب دعوتَه  الْواجِبات  الْحقُوقِ منَ

 .است که دعوت او را اجابت کند یناز حقوق واجب مومن بر مومن ا یعنی

 ینطور. اکند یم یترا اجا یگريدعوت د یدعوت کردن دو طرفه است و هر کس ي مسئله

را  یگريد ی،اگر کس خواهد ینفر دعوت کند و مسئله تمام شود، بلکه اسالم م یککه  یستن

 .شود یلتبد یدو بازد یددعوت کند و به شکل د یزن یگريدعوت کرد، د

 :آمده است یگرد یتروا در

یخأْکُلُ  السی  امِ  نْمئَلَّا   طَعامِ النَّاسِ لنْ طَعأْکُلُ میلُ لَا یخالْب و هامنْ طَعأْکُلُوا میالنَّاسِ ل

]هامنْ طَعأْکُلُوا م9ی] 

از  یلتا آن ها از طعام او بخورند و انسان بخ خورد یاز طعام مردم م یانسان سخ یعنی

 .نخورند تا آن ها از طعام او خورد ینم یگرانطعام د

 یبه مهمان یاورداز عزاء درب یدل ینکها يبرا یدمقدس است. انسان نبا یانسان سخ نیت

 .من بخورد ياز غذا یزتا او ن خورم یم یزبانم يکند که از غذا یتن یدبرود بلکه با

نخوردن از  یول خورد، ینم یزبانم ياست و از غذا یآدم خوب یفالن گویند یم امروزه

 .شود یبخل محسوب م یزبان،م يغذا

 یک یدفالن شخص بروم با یاگر به مهمان گوید یم یراسخت است ز یلانسان بخ براي

 .هم او را دعوت کنم يروز
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روزه را اظهار  ید،و روزه هست یدکه اگر دعوت شد یممتعدد در کتاب صوم دار روایات

 .وادار به قسم دادن شود یزبانم یداست و نبا یشترثوابش ب یراز یدو غذا بخور یدنکن

. اگر یندازدخودش را به زحمت ب یداست که دعوت کننده نبا یناز مقومات اجتماع ا یکی

و هر آنچه در خانه است آورده  یندازدانسان خود را به زحمت ب یدبدون دعوت آمد نبا یکس

 .شود

 .م بشمردآن را ک یدآمد و غذا خورد نبا یبه مهمان یاست که اگر کس ینا یگرد قانون

 :آمده است یتروا در

قَالَ تَکْرِمۀِ الرَّجلِ لأَخیه أَنْ یقْبلَ تُحفَتَه و أَنْ یتْحفَه بِما عنْده و لَا یتَکَلَّف لَه شَیئاً و  منْ

بص لَا أُح ولُ اللَّهسین  رتَکَلِّف10[ الْم] 

را دوست  افتد یاز توان خود به زحمت م یشکه ب ی(ص) فرمود من شخصیامبر... پ یعنی

 .ندارم

 .چه داخل خانه است را مقابل مهمان قرار بدهد هر

 :آمده است یگرد یتروا در

أَخیه و ما أَدرِي أَیهما أَعجب أَ الَّذي یکَلِّف أَخَاه إِذَا دخَلَ علَیه أَنْ   منْ  لَا یحتَشم الْمؤْمنُ

تَکَلَّفیه یأَخل تَکَلِّفأَوِ الْم 11[ لَه] 

 ... ندارد یستیمومن از برادر خود رودروا یعنی

ندارد و  یستیو از برادر خود رودروا آورد یمهمان م ينان در خانه است، همان را برا اگر

 .دارد يحالت خودمان و خود

 :آمده است یگرد یتروا در

لَکه  ما قَدم یهنْ أَختَقَرَ مرُؤٌ احام لَکه ضَرَها حم یهأَختَقَرَ لرُؤٌ احه  ام12[ إِلَی] 

برادرش حاضر کرده است را کم شمرد و هالك شد  يکه آنچه برا يهالك شد مرد یعنی

 .او حاضر کرده اند را کم شمرد يکه آنچه برا يمرد



1917 

 

کم  یدببخش یدنچه آورده است را کوچک بشمرد و بگوآ یدنبا یزن دهد یکه غذا م شخصی

 .است و مانند آن

 :آمده است یگرد یتروا در

الْماء فَإِنْ لَم   علَیه  دخَلَ علَیک أَخُوك فَاعرِض علَیه الطَّعام فَإِنْ لَم یأْکُلْ فَاعرِض إِذَا

 [13یشْرَب فَاعرِض علَیه الْوضُوء[

 یاوراو آب ب ياگر نخورد برا یاوراو غذا ب يکه برادرت بر تو داخل شد برا یهنگام یعنی

 .یدتا دستش را بشو یاورب یاو آّب يبرا یدو اگر ننوش

سرزده وارد شد، آنچه  یو اگر کس یدکن یرائیاز او خوب پذ کنید، یرا دعوت م یکس اگر

 .یستخانه ن رونیاز ب یزيبه آوردن چ یازيدر خانه است را به او بده و ن

  

 یهحاد کل یینارسا یماريب معرفی

  

ادرار  یهاست. کل يادرار يبه علت مسدود راه ها یهکل یترشح یتو حاد فعال یدشد تقلیل

 .شود یم یالیزيانسان د یکهتا جائ شود یترشح کم م ینکه ا کند یرا ترشح م

ادرار و نمک اضافه را . کنند یم یلوله دارد که عمل صاف کنندگ یلیوندو م یدشا کلیه

 .دهد یو قند را نم یتینو کر ینمانند پروتوئ يو از خروج مواد کند یخارج م

 .کند یها دفع م ینو قند و خون و مانند ا ینباشد، پروتوئ یوبمع یهکل اگر

 یماريب علت

 یهترشحات کل یلکه باعث تقل شوند یبسته م یهو بق کند یلوله کار م یستفقط دو گاهی

 .شود یم

خود خون  یاست، گاه یهمشکالت کل یگرو خون ناسزگار از علل د يعضو ضایعات

 یها و گاه ی. سوختگشود یبر اثر شوك ادرار قطع م یگاه ید،مشکل دارد. شوك شد

 .شوند یم یهها باعث اختالل در کل یتمسموم
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 یماريب عالئم

همراه است.  یهکل ي یهکمر و حساس شدن ناح یهبا بند آمدن ادرار و درد در ناح نارسایی

 .است یهکل ییاز عالئم نارسا یزدر خون ن »ینآلبوم« یاديز

 درمان

 .برطرف کردن مشکل خون یا یکردن عوامل مسدود شدن لوله ها مانند سوختگ برطرف

سنجد، اگر  یان،مرکب چهار، گردو و زن يمسخن، دارو يدارو یاهدانه،عسل و س مصرف

 .دبرطرف باش یدعامل آن عفونت باشد با

 یاهدانهعسل با هفت دانه س يقاشق مربا خور یک: یاهدانهمصرف عسل و س مقدار

 .398، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .231، ص16ج ي،مستدرك، محدث نور [2]

 .296، ص6ج یه،ط اسالم ینی،کل ی،الکاف [3]

 .355فقه الرضا، امام رضا ع، ص [4]

 .149ص ی،مکارم االخالق، طبرس [5]

 .116، ص2نعمان، ج یاالسالم، قاضدعائم  [6]

 .411، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .411، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .446ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [9]

 .415، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .414، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .415، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .417، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]
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دارد. در  یگراناطعام د يغذا خوردن و برا يجمع شدن برا يبرا یسفارشات اسالم

 .شده است یقتشو یازمندان،الخصوص ن یعل یگرانغذا دادن به د یات،روا

 یلیخ یزدادن هم به صورت بردن درب خانه ها و هم به صورت دعوت کردن ن ولیمه

 .سفارش شده است

است و در آسمان ها  یندادن و اطعام عبادت اهل زم یمهآمده است که ول یاتروا در

 .خورند یوجود ندارد و مالئکه غبطه م

دادن سفارش شده است. بعد از ساختن  یمهختنه فرزند ول ی،موارد مانند عروس یبعض در

آن دفن شود در  يگشته شود و بعد از اطعام استخوان ها يمستحب است گوسفند یزخانه ن

 .خواند یمحفوظ م یطانو اعوان ش یطانآن خانه از شر ش نصورتیا

را دعوت کند.  یگرانمستحب است غذا درست کند و د یزن گردد یکه از سفر بر م کسی

 .شده است یدبه خصوص در سفر مکه تاک

 .سفارش شده است یلیگرسنه خ ي یهبه خصوص همسا یگاندادن به همسا غذا

 :آمده است یتروا در

شَبعانَ و جاره جائع قَالَ و ما منْ أَهلِ قَرْیۀٍ یبِیت و فیهِم جائع ینْظُرُ   بات  منْ  بِی  آمنَ ما

 [1اللَّه إِلَیهِم یوم الْقیامۀ[

 ... او گرسنه باشد ي یهبخوابد و همسا یرکه شب س یاست کس یاوردهن یمانبه من ا یعنی

را انجام داده است.  یاء(ص) و انبیامبرکند، کار ائمه و پ یدابگردد و گرسنه را پ یکس اگر

در  یامستضعفان را و  يو خانه ها گشتند یو م رفتند ی(ع) و امام صادق(ع) میرحضرت ام

و خودشان را هم پنهان  دادند یمسافران را غذا م کردند، یکه مسافران اطراق م ییجاها

 .کردند یم
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و اگر موضوع خود به خود مشخص شد  یستکه گشتن الزم ن شود یتفاده ماس یتروا از

بخوابد و آن  یرکه با شکم س یستشخص بفهمد که فالن مسلمان گرسنه است، سزاوار ن یعنی

 .مسلمان را اطعام نکند

 یاحتما داخل شهر  یستو گرسنه الزم ن یازمندن ي،امکانات امروز ینامروز، با ا البته

و مردم گرسنه  یایدب یشپ یمشکل یاجنگ باشد  یگرد ين است کشورهاکشور باشد، ممک

در  یسهم یکه در فشار هستند و از هر طرف در فشار هستند، اگر کس یمناند مانند کشور 

 یااست. امروز وضع دن یخوب یزداشته باشد چ یادان سراسر دنیازمنو ن ینکردن مومن یرس

 .یستن ییهم روستا یا يهمشهر یک یا یههمسا یککرده است و مانند سابق در حد  ییرتغ

  

 یعروس غذاي

به آن ها  یات. اگر روایستدارند که قابل درك و فهم ن ياشاره به بعض امور روایات

 ياز آن موارد، خوب بودن طعم و عطر غذا یکی. رسیم یبه آن نم یاشاره نکند، ما به سادگ

 یعروس يکه چرا غذا پرسیدند ی(ع) مامر مشهود است. اصحاب از امام یناست که ا یعروس

 .کردند یانرا ب ي(ع) راز مهخوشمزه و معطر است؟ ائ

قُلْت امذُ الطَّعع إِنَّا نَتَّخ اللَّه دبأَبِی عل  هدینُج رْسِ   وامِ الْعۀَ طَعحائر کُونُ لَهلَا ی و یهقُ فنَتَنَو و

 [2[ اللْعرْسِ تَهب فیه رائحۀٌ منَ الْجنَّۀِ لأَنَّه طَعام اتَّخَذَ لحلَقَالَ ذَاك لأَنَّ طَعام ا

و  یشترو از مواد ب کنیم یبه امام صادق(ع) عرض کردم غذا را خوب درست م یعنی

 دهد یرا نم یعروس يغذا يعطر و بو یول کنیم یبه آن اضافه م یهخوشمزه کننده مانند ادو

حالل  ياست که برا ییغذا یراز وزد یاز بهشت م يعطر یعروس يامام (ع) فرمود در غذا

 .درست شده است

 يو چگونه فقط به غذا وزد یاز رازها است که عطر بهشت از کجاست و چگونه م این

بشر به  یالخ یاست که حت ياز موارد ینا رسد؟ ینم یگرد يو به غذاها رسد یم یعروس

 .رسد یمبهشت و عطر آن ن
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 یعطر بهشت ینمانع از ا گیرد یها صورت م یعروس یکه در بعض یاعمال حرام شاید

آمده است. احتمال دارد که مراد از حالل ازدواج باشد که در » اتخذ لحالل« یرابشوند ز

و  یاینداحتمال دارد که اگر شخص غذا درست کند تا مردم ب یول شود یمقابل آن زنا م

 .کند یحالل، صدق نم يدرست شدن برا یعنی» لحالل ذاتخ« ينابکوبند و برقصند، مع

است که  ینظاهر ا ماند؟ یم یحالل باق یاشود، آ یافعال حرام با مراسم ازدواج قاط اگر

» اتخذ لحالل«همراه با گناه باشد  یاگر عروس یول باشد یمراد از حالل ازدواج مقابل زنا م

 .آید یدر حالل به وجود م یاشکال رسد یبه نظر م خورد؟ یخدشه نم

به نظر  وزد؟ یدر آن مجلس م یخمر خورده شود، عطر بهشت یاگر در عروس مثال

 .باشد یزيچ ینهمچ رسد ینم

است که آثار خود را دارد و در کنار آن فعل حرام صورت  یامر مستقل یکازدواج  بله

که در  یمانند کس زند یبه آن کار نم يفعل حرام خدشه ا یمو ما در اصول گفته ا گیرد یم

 یمسئله بنابر وجوه ینکه هرکدام حکم خاص به خود را دارد و ا کند یم یهنماز نگاه به اجنب

 .یستن یغصب یندر زم دنمانند نماز خوان

در  یبشود. مثال کس یدر عروس یحرام مانع از عطر بهشت يامکان دارد که کارها خالصه

دارد؟ مثال در اروپا  یکار عطر بهشت ینا یاگوشت مردار بپزد، آ یاگوشت خوك  یعروس

مطلب قابل  ینداشته باشد؟ ا یعطر بهشت تواند یگوشت خوك م یاآ خورند، یگوشت خوك م

 .قبول کرد یارد  امطلق توان یاست و نم یبررس

است  »یاجتماع امر و نه«از گوشت خوك باشد،  یعروس يکه مثال غذا يدر مورد البته

 .است» تقارن«در حال نماز، بحث  یهدر مانند نگاه به اجنب یول

پاداش ازدواج قرار داده است تا مردم  يرا برا یخداوند، عطر بهشت یتروا یندر ا گویا

 .گناه دور بشوند يبه ازدواج بشوند و از کارها یقتشو

 :آمده است یگرد یتروا در
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رائحۀً لَیست بِرَائحۀِ غَیرِه فَقَالَ لَه ما منْ   الْعرْسِ  د لطَعامِرجلٌ لأَبِی عبد اللَّه ع إِنَّا نَجِ قَالَ

معه قیرَاطٌ  کاًعرْسٍ یکُونُ ینْحرُ فیه جزُور أَو تُذْبح بقَرَةٌ أَو شَاةٌ إِلَّا بعثَ اللَّه تَبارك و تَعالَى ملَ

 [3فَتلْک الرَّائحۀُ الَّتی تُشَم لذَلک[  ى یدیفَه فی طَعامهِممنْ مسک الْجنَّۀِ حتَّ

که  کنیم یاستشمام م يعطر یعروس يغذا يبه امام صادق(ع) عرض کرد برا يمرد یعنی

 یاگاو  یاکه در آن شتر  یستن یعروس یچامام (ع) فرمود ه یستن یگرد يدر غذاها

(گرم) مشک یراطق یککه با او  فرستد یم يخداوند فرشته ا ینکهکشته شود مگر ا يگوسفند

 .شود یکه استشمام م کند یحل م یعروس يدر غذا ینکهبهشت است تا ا

است، هرکس  یجنس ي کننده یتخوشمزه و مرئ و زود هضم است وتقو یعروس غذاي

 .کند یم یهمان شب هم خودش عروس رود، یم یکه عروس

 .است یعروس يخواص غذا این

دارد و  یتعموم یبترک ینو ا» من عرس ما«فرماید یم یرادارد ز یتعموم یتروا نای

 یندر ع یها گناه بوده است ول یعروس یشتر. آن زمان در بشود یها م یشامل تمام عروس

 .دارد یها عطر بهشت یعروس ي همه يغذا فرماید یحال امام (ع) م

دارد  یتخاص يکه ازدواج و نکاح حالل به قدر یایدبدست ب یتروا ینکه از ا یستن بعید

 یردر آن تاث یقیحجاب و اختالط زن و مرد و گذاشتن موس یتکه گناهان مثال عدم رعا

 .کند ینم

نه در  شود یم ینه در اطالق بررس یاحکم عام هست  یانامام در مقام ب یاآ اینکه

 یاقنکره در س«وص دارد. به خص یلفظ یتعموم» ما من عرس« یبو ترک یلفظ یتعموم

 .که به حکم عقل دال بر عموم است »ینف

و  آید یاکثر الزم م یصمانع هم موجود است، تخص یموجود است ول یمقتض ییمبگو اگر

 .است یداحتمال بع ینا

 .رود یم یناز ب آید یکه از بهشت در غذا م يضرر گوشت گاو با عطر ظاهرا
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 یازاتیامت یگرد ينسبت به غذاها یعروس يغذا شود یاستفاده م یاتهرحال از روا به

 .است یدرا ندارد بلکه معطر و مف یگرد يدارد و ضرر غذاها

  

 شود یداده م یبتکه در مص غذایی

. شود یمانند مجلس ختم داده م یبتاست که در مص ییغذا ی،عروس يمقابل غذا در

 .و ضرر دارد یستمجلس ختم خوب ن يغذا

 :آمده است یتروا در

الْمصیبۀِ منْ عملِ أَهلِ الْجاهلیۀِ و السنَّۀُ الْبعثُ إِلَیهِم بِالطَّعامِ کَما أَمرَ بِه   عنْد أَهلِ  الْأَکْلُ

 [4[ النَّبِی ص فی آلِ جعفَرِ بنِ أَبِی طَالبٍ ع لَما جاء نَعیه

 ... است یتجاهل ياز کارها یبتخوردن نزد اهل مص یعنی

آن ها سه روز  ياو برا ي یههمسا یبیند،م یبتیمص یاست که اگر کس ینقانون ا بنابراین

 .او بفرستد يغذا بپزد و برا

(ص) به حضرت زهرا(ص) دستور داد تا یامبرشد، پ یدشه یطالبحضرت جعفربن اب وقتی

 .همسر جعفر ببرد یس،اسماء بنت عم يسه روز غذا درست کند و برا

 .شود یهضم نم یاست و به راحت ینسنگ یبتمص ياست که غذا مشهود

 ینشود که ا یغتبل ید. بایستن یکار درست یمجالس ختم رسم شده است ول يغذا االن

توسط  آیند یختم م ياست که غذا دادن به افراد مسافر که برا ینبشود. سنت ا یدکار نبا

 .یردصورت بگ یگراند

  

 در طعم و خواص غذا نسبیت

 ي. غذایستو همان شرائط خوب ن یباتبا همان ترک یوب است ولخ یدر حال غذایی

 .یستخوب ن یبتمص يغذا یاست ول یدخوشمزه و خوش طعم و مف یعروس
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 یهشب یزي. چیسنددر اسالم را بنو یتنسب يتئور توانند یکه وقت و همت دارند م افرادي

در اسالم  یاز موارد نسب یکیبرکت  یندر اسالم وجود دارد. هم یول ینشتاینآ يبه تئور

 .باشد یم

حال تعداد  یندر ع یاست ول یادو گشتار آن ز آورد یبچه م یکگوسفند که در سال  مثال

(ص) فرمود خداوند در گوسفند برکت قرار داده یامبرپ یراز شود یم یشترآن روز به روز ب

 یدهد یحال سگ یندر ع آورد یهفت بچه م یاسگ در سال دوبار و هر بار شش  یاست. ول

 .شود ینم

 .است یاسالم یتبرکت و نسب يمعنا این

 یکاست.  یويدر تمام موارد دن یکنواختیو  یگانگیعدم ثبات و عدم  يبه معنا نسبیت

است  یلومترکه صد ک ینصفه باشد. راه یاکمتر  تواند یاست م یقهساعت که شصت دق

 .بشود یلومترپنجاه ک تواند یم

است. مثال در  ینطور. عمر هم ایستثابت ن یزيچ یچه یدبگو خواهد یم یتنسب ي نظریه

را  شود یروز متولد م یککه در  یاز دو شخص یکی گوید یم ینشتاینآ یتنسب يتئور

به  ياگر قطار گوید یجوان تر نگه داشت. م یگريده سال از د یکسان،با طول عمر  توان یم

و قطار ده سال بچرخد،  یستدبا یرهوسط دانفر  یککند و  تبا سرعت نور حرک یره،شکل دا

 یراز ماند یم یستادها یرهاست که وسط دا یاز شخص یرترکه سوار قطار است، پ یشخص

و هر  رسد یدر وسط به چشمان شخص سوار بر قطار م یستادهعکس ده سال قبل شخص ا

شده  یرو پخود ا ین. بنابرایدوقت قطار توقف کند، تازه عکس ده سال قبل به او خواهد رس

 .بیند یعکس ده سال قبل را م یاست ول

 .گویند یم »یتنسب يتئور« یه،نظر ینا به
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 یکیاست که اگر دو نفر غذا درست کنند و  ینا یاسالم یتنسب ياز موارد تئور یکی

 یسشخص خس يشخص سخاوتند دارو و غذا يباشد، غذا یسخس یگريسخاوتمند و د

 .شود یم یماريسبب ب

 :آمده است یتروا در

امطَع امطَع و اءود ادویلِ  الْجخاء[  الْب5د] 

 .است یماريب یسانسان خس يانسان بخشنده و سخاوتمند دارو و غذا يغذا یعنی

 یعروس يغذا یول یستخوب ن یبتاهل مص يو زمان و حال متفاوت است. غذا شرائط

که دو دست  ییدست بر آن باشد طعم و برکت غذا یکواحد اگر  يغذا یمخوب است. گفت

 .بر آن است را ندارد

برکت آمده است  ي که کلمه ییوارد شده است. هرجا یاديز يدر جاها یتنسب بحث

 یداو برکت پ شود یم یادصدقه بده، اموالت ز فرماید یمطرح است. مثال م یتبحث نسب

 .کند یم

کودك  يروز برا یاساعت است  یکلزمان آمده است، روز در آخر ا یتمثال در روا یا

 .شود یم یتنسب ي ساعت است که همه مربوط به مسئله یک یرمردپ يبرا یول یطوالن

  

 چگونه باشد تغذیه

آمده  یات. در روایستن یاز غذا مستغن یاست و کس یدر زندگ یعنصر اساس یک غذا

در جهنم  یغذا است حتبه  یازمنداست و ن یدرونش خال یعنیاست » اجوف«است که انسان 

. از فرشتگان عذاب گیرد یغذا خوردن انسان را نم يکه آتش و شکنجه در جهنم، جلو

 .دهند یم» زقوم« گانتا غذا و آب بدهند و فرشت خواهد یم

 .غذا است یازمندن یشهانسان در هر حال و هم بنابراین

 .غذا است یازمندبدن و عبادت انسان ن يها یتبدن و فعال کارهاي
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واجب مانند نماز خواندن بر غذا خوردن  یرانفسه واجب است ز یدر اصل و ف غذا

 .متوقف است

سبب  تواند یشرائط و اگر به غذا نگاه نشود، م یتغذا، در صورت عدم رعا ینهم ولی

 .هالك انسان بشود

 یدغذا که با يدارد مانند نوع غذا و زمان و وعده ها ییها یهخوردن شرائط و توص غذا

 .بشود تیرعا

نگاه کند که علم  یدانسان با ینکهشده است به ا یرتفس یاتنگاه کردن به غذا در روا اینکه

 .ظاهر و باطن قرآن هردو حجت است یاست ول یهآ یباطن يمعنا آموزد، یرا از کجا م

  

 ییغذا يوعده ها تعداد

 يبنابر تئور یسبک بخورد. ول يپنج وعده غذا یاشش  یدانسان با گوید یم يامروز طب

 .دو وعده غذا بخورد یدانسان با یاسالم

﴿ملَه مقُهکْرَةً فیها رِزب ا ویش6[﴾ع] 

 . و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است یعنی

برسد  یبه دهن برخ یدشب است. شا یکیصبح و  یکیانسان در دو وعده است  روزي

بهشت صبح و شب ندارد.  یراز یستدرست ن ینا مسئله مربوط به اهل بهشت است و ینکه ا

را به  یهآ ینا یاتروا یول یندرا بگو یبهشت برزخ ینکهروز است. مگر ا یشهدر بهشت هم

 .کنند یم یرتفس یادن ینا

باردارد هستند،  یادارند  ینسنگ يکه کارها يافراد یخواند که حت یمشاء اهللا خواه ان

 .است که دو وعده غذا بخورند ینصالح بر ا

 :آمده است یاتروا در

 [7[ جعت فَکُل إِذَا

 ...بخور يکه گرسنه شد یهنگام یعنی
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روزه  فرماید یخدا م یراخوب است ز یگرسنگ ید،نکش یکه گرسنگ یستن ینا مراد

. انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است یدنخور یداست که تا گرسنه نشده ا ینمراد ا یرید،بگ

 .نخور ياگر گرسنه نشد یعنی

 یمبلکه تا گرسنه نشده ا یمبخور یدبا یمکه هر وقت گرسنه شد یستن ینگونها بنابراین

 .یمبخور یدنبا

 .غذا، دو بار است ياست که حداکثر وعده ها ینا یاتروا جمع

 :آمده است یتروا در

تالتُّخَمِ شَکَو اعِ وجنَ الْأَوا أَلْقَى مع م اللَّه دبا   إِلَى أَبِی عمنَهیلَا تَأْکُلْ ب و شتَع و فَقَالَ تَغَد

 [8یا[و عش لَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً - شَیئاً فَإِنَّ فیه فَساد الْبدنِ أَ ما سمعت اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ

مفرط(مشکل معده و پوده)  یريها و س یماريبه امام صادق(ع) از دردها و ب یعنی

 یندر خوردن ب یرانخور ز یزيآن دو چ ینکردم فرمود در صبح و شام غذا بخور و ب یتشکا

 : لَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً وفرماید یخداوند م يا یدهنشن یا) است آیماريدو وعده فساد بدن(ب

 عشیا

خورده  یدصبحانه و شام نبا ینب یزيچ یچه یعنیدال بر عموم است  ینه یاقدر س نکره

 .شود

 .است ینلَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً و عشیا مربوط به اهل زم یهآ شود یمعلوم م یتروا ینا با

آن با اهل بر ارتباط  یلیمطالب مرتبط با اهل بهشت آمده است دل ینب یهآ ینا اینکه

 ي یهآ یراز شود یبهشت نم

 [9[﴾تَطْهیرا یطَهرَکُم و الْبیت أَهلَ الرِّجس عنْکُم لیذْهب اللَّه یرید إِنَّما ﴿

حال مربوط به زنان  یندر ع یول باشد ی(ص) میامبراست که مربوط به زنان پ یمطالب بین

 .عصمت و طهارت است یتو مربوط به اهل ب شود ی(ص) نمیامبرپ
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است ما  ینلَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً و عشیا مربوط به اهل زم یهآ فرماید یم روایت

 .یمبه بهشت ندار ياالن کار یول یمکن یدو وعده غذا را در بهشت نف خواهیم ینم

 باشد یم یادن یناست که در ا یبهشت یم،آمده است، اگر قبول کن یتروا ینکه در ا بهشتی

 .شب ندارد یاتخود روا يشب دارد و بهشت آخرت به مقتضا یراز

در برزخ  ینمردگان مومن يو برا یناست که در قلب زم یهم بهشت باشد، بهشت اگر

 .یستمراد ن یوجود دارد و بهشت آخرت

 .ندارد يبهشت اگر صبح تا شب غذا خورده بشود، ضرر در

 .یه، ط اسالم668، ص2ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .418، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .یه، ط اسالم282، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .182، ص1صدوق، ج یخش یه،الفق یحضرمن ال [4]

 .23، ص1ج ي،مستغفر ی،طب النب [5]

 .62یهآ یم،سوره مر [6]

 .340، ص1فقه الرضا، امام رضا ع، ج [7]

 .420، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .33یهسوره احزاب، آ [9]
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. شود یم یماست که تنظ یعشا ییها یماريکبد ب یخون، چرب یفشارخون، چرب دیابت،

به علت معده  آید یبدن به وجود م يکه در دستگاه ها ینواقص یتمام یت،بلکه مستفاد از روا

 .شود یاول معده فاسد م ي ها به سبب خوردن سه وعده غذا است. در مرحله یمارياست. ب

 :آمده است یتروا در

تاعِ شَکَوجنَ الْأَوا أَلْقَى مع م اللَّه دبالتُّخَمِ  إِلَى أَبِی ع لَا تَأْکُلْ   و و شتَع و ی تَغَدفَقَالَ ل

زَّ وع اللَّه تعما سنِ أَ مدالْب ادفَس یهئاً فَإِنَّ فا شَیمنَهیقُولُ بلَّ یج- یها بف مقُهرِز مکْرَةًلَه  و

 [1عشیا[

ها و دردها و مشکل معده (عدم  یماريمبتال شدن به ب یادبه امام صادق (ع) از ز یعنی

 یزيدو، چ ینا یانکردم، امام(ع) فرمود صبحانه و شام بخور و م یتقدرت هضم غذا) شکا

که خداوند  يا یدهنشن یافساد بدن است آ صبحانه و شام، یندر خوردن ب یرانخور ز

 .فیها بکْرَةً و عشیا لَهم رِزقُهم فرماید یم

 .شود یگفته م یماريدر زبان عرب، هم به درد و هم به ب »اوجاع»

 ینشده است. عالمه بهبهان یفتضع یاختالف است ول» بن الصلت یعل«مورد وثاقت  در

عمل  یتروا ینبه ا شود یم ینکرده است. بنابرا یقبن صلت را توث یاست که عل یاز فقهائ

 .باشد یم یعهش يکتاب ها یناز معتبرتر یکتاب کاف ین،کرد عالوه بر ا

 .است یتو دال بر عموم ینه یاقنکره در س »یئاش ینهماتاکل ب ال»

 یامربوط به دن» عشیا لَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً و«  ي یهکه آ شود یمعلوم م یتروا ینا از

 یامتشب و روز وجود ندارد. درباره ق یامت،که در ق یممتواتر دار ي ادله یناست. عالوه بر ا

 .یمندار »یامتشب ق«آمده است و ما  »یامهالق یوم«
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دو وعده غذا  ینکه خواست بخورد بنابرا یزيهر موقع و هرچ تواند یبهشت، انسان م در

 .خوردن در بهشت وجود ندارد

 [2[﴾  الْأَعین تَلَذُّ و الْأَنْفُس تَشْتَهیه ما فیها ﴿

 . برد موجود است خواهد و چشمها از آن لذت مى در آن (بهشت) آنچه دلها مى یعنی

 .آخرت هرچه دل بخواهد، در هر زمان آماده است در

 .و بهشت، شب وجود ندارد یامتدر ق یقینا

 یو در بهشت، فقط در صبح و شام غذا خورده شود، همه از گرسنگ یامتدر ق اگر

 :روز است یک یامتروز ق یراز میرند، یم

 [3[﴾سنَۀ أَلْف مقْداره کانَ یومٍ  فی ﴿

شمرید بسوى او باال  در روزى که مقدار آن هزار سال از سالهایى است که شما مى یعنی

 .(یابد رود (و دنیا پایان مى مى

 .هزار سال است یامت،روز ق هر

 .یستبهشت آفتاب وجود ندارد و طلوع و غروب آفتاب ن در

 [4[﴾زمهریرا ال و شَمساً فیها یرَونَ ال﴿

 .بینند یاند، و آفتاب و سرما نم در بهشت بر تختهاى زیبا تکیه کرده یعنی

 .دارد یتاست و عموم ینف یاقنکره در س» شمسا یهاف الیرون»

 .شود یم یاتو روا یاتخالف ظاهر آ یم،کن یفتعر یامتق يصبح و شب برا یمبخواه اگر

 .داده است یقتطب یادن ینرا بر ا یهآ یت،روا ین(ع) در ا امام

 ینبنابرا یستوجود داشته باشد و خواب در بهشت ن» خواب«که در بهشت  یما نشنیده

. انسان در شود یبر وجود شب در بهشت نم یلبخوابد دل یکیانسان دوست دارد در تار ینکها

 .خواب وجود ندارد یول کند یم» قصد«بهشت 

 .است ییغذا ي خوردن دو وعده یادن ینما در ا ي یفهاست که وظ ینهر حال مهم ا به
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بدن فاسد و  فرماید یبخورد، امام (ع) م یزيچ یاصبحانه و شام، ناهار  یانم یکس اگر

در اعضاء بدن، معلول خوردن ناهار است.  یقص و مشکلهر ن ین. بنابراشود یخراب م

 .است یمهم ي مسئله ینخوردن ناهار خطرناك است و ا ینبنابرا

شده است و اختالالت کبد و طحال و قلب و  یعشا یماريو ب شوند یم یماريمردم ب اگر

 شده است، علت آن خوردن ناهار یادو تمام اختالالت ز ینیو مغز و گوش و ب یهشش و ر

 .صبحانه و شام است ینب یگرد یزهايچ یا

 .یستچ» غداه«خواند که مراد از  خواهیم

 .یمکن »ییغذا ي وعده«آن را حمل بر  یدشا یول باشد یم یزيهر چ »یئاش«مراد از  ظاهرا

کار را در  ینو امام(ع) علت ا شود یها م یماريمعده و انواع ب يمبتال به کم کار شخص

 ي و مشکالت معده، حذف وعده یماريهمه ب ین. درمان اداند یاز دو وعده م یشخوردن ب

 .است» ناهار«

 یگريد يحداکثر تعداد غذا خوردن، دو وعده است. روش ها ی،اسالم يدر تئور بنابراین

 یک يروز یاوعده  یکروز دو وعده و روز بعد  یکغذا خوردن مانند  يبرا یاتدر روا

 .وعده، وجود دارد

 .شود یم یماريه سبب باز دو وعد یشب خوردن

 .در دو طرف روز باشد که بعدا مشخص خواهد شد یدبا یزدو وعده ن زمان

 .ها است یماريدرمان مشکالت معده و ب يبرا یدو وعده، روش خوردن

 .شده است یهتمام افراد اعم از کودکان و زن حامله، خوردن دو وعده توص براي

وعده  یکدر روز  یم،بخور، عمل کن يهر موقع گرسنه شد فرماید یکه م یتیما به روا اگر

ناهار گرسنه  ي در هنگام وعده خورند یکه سه وعده غذا م يافراد یراخورد ز یمخواه

است  ینگونه. طبع بشر اشود یم یشتراو ب یبخورد، گرسنگ یشترهرچه انسان ب یراز شوند یم

 .شود یاو کمتر م یکه هرچه کم تر بخورد، گرسنگ
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خورده نشود.  یوهو م یلآج یحت یزيچ یچدو وعده ه یانآمده است که م یتروا نیا در

 .کند یم یکرا تحر یتجربه نشان داده است که خوردن در وسط روز، گرسنگ

مانند  یزيبا خوردن چ یندارد ول ینخورد، احساس گرسنگ یزيچ یکهتا زمان انسان

 .شود یگرسنه م یوه،م

 یامانند همان صبحانه  ییغذا ي صبحانه و شام، وعده یاندارد مراد از خوردن م احتمال

 .اشکال ندارد یوهو م یلمانند آج یزهاییخوردن چ ینشام باشد. بنابرا

دو وعده  یانم یزيچ یچدو وعده ه یاناست که م ینصالح در ا رسد یبه نظر م ولی

 .شوند یگوارش راحت م يخورده نشود. دستگاه ها

 ياست، در اثر خوردن مداوم است. افراد» عسر البلع«که همان  »یسفاژيد« بیماري

 .است يغذا را قورت بدهند که علت آن کار کردن مداوم مر توانند ینم

 یکهمراه با شام باشد که  یابعد شام و  یاقبل  یدبلکه شا یستن یشگیهم یوهم خوردن

 .شود یوعده م

 یت. در رواآید یبه حساب نم» اکل« یراندارد ز یدو وعده اشکال یانم »یعاتما« نوشیدن

با » اکل« یننوش، در عرب یعنی» التشرب«نخور و نفرموده است  یعنی» التاکل«آمده است 

 .متفاوت است» شرب«

ناهار حذف شود. البته اگر  ي و آرام آرام وعده یجبه تدر یدصورت عادت به ناهار با در

 یکبارهدر ماه رمضان حذف ناهار به  یراندارد ز یهم حذف بشود اشکال یکبارهناهار به 

 .آید یهم به وجود نم یمشکل یچو ه افتد یاتفاق م

. امام(ع) کنند یم یهتوص یکبارهقطع کردن خوردن ناهار را به  یت(ع) هم در روا امام

 .حذف کن یجنگفته است که ناهار را به تدر

دو وعده  ینب یدنبا یراصبحانه و شام بخورد. ز یدناهار بخورد، نبا خواهد یم یکس اگر

 .هشت ساعت بعد از طلوع آفتاب باشد یدخواند که با یمباشد. زمان خوردن ناهار را خواه
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 یجهبتوان نت یدشب است. شا يغذا يبه معنا» عشاء«روز و  يغذا يبه معنا »غداه»

 .وعده در شب غذا بخورد یکوعده در روز و  یک یدگرفت که انسان با

روز  ي است که وعده ینعصر باشد. مهم ا یاظهر و  یادر صبح  تواند یدر روز م خوردن

 .باشد

 .زوال شمس است ینطلوع فجر و ب یحت یاطلوع آفتاب  یناز روز، ما ب یقنمت قدر

. گویند یم» عشاء«و به شام  »یوقر«و به صبحانه  گوید یم» غداه«عرب به ناهار  امروزه

ساعت بعد از زوال شمس مانند ناهار  دو یاساعت  یکرا » غداه«عرب امروز  ینبنابرا

 .خورند یم يامروز

 .قبل از ظهر است» غداه«مراد از  شود یاستفاده م یاتو آ یاتاز مجموع روا ولی

 :آمده است یتروا در

جامعۀَ أَراد الْبقَاء و لَا بقَاء فَلْیباکرِ الْغَداء و لْیجود الْحذَاء و لْیخَفِّف الرِّداء و لْیقلَّ م  منْ

اءن -النِّسیلَّۀُ الدقَالَ ق اءفَّۀُ الرِّدا خم و ولَ اللَّهسا ریلَ ی5[ ق] 

پس زود صبحانه بخورد و  یست،ن یو البته جاودانگ خواهد یم یکه جاودانگ یکس یعنی

 ... یردرا سبک بگ یینکفش خوب بپوشد و لباس رو

 :قرآن آمده است ي یهآ در

﴿ ملَه مقُهیها رِزکْرَةً فب ا ویش6[﴾ع] 

 . و در آنجا هر صبحگاه و شامگاه، روزى آنان آماده است یعنی

اول روز  يبلکه به معنا یستبعد از ظهر ن یعنیاز زوال زوال و بعد  يبه معنا »بکره»

 یناست که ماب ییغذا يبه معنا» غداه«است. » طعام الغداه« يبه معنا یزن» غداه«است. کلمه 

 .طلوع آفتاب و ظهر باشد

که آفتاب وسط  ی. زمانباشد یده صبح م یادر ساعت نه  خوانند یها م یغداه که سن نماز

 .طلوع و زوال برسد و در حال چهل و پنج درجه است ینراه و ما ب
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طلوع آفتاب و زوال شمس (ظهر)  ینما ب ینکها یااول روز باشد و  یدغداه با بنابراین

 .باشد

به غذا در تابستان  یلم یراندارد ز یصبحانه و شام در تابستان مشکل ینب یادز ي فاصله

 .داردبه غذا وجود ن یلهوا گرم است و م یراکمتر است ز

 يشب بهتر از غذا يغذا یشب است و به طور کل يغذا ی،اسالم يدر تئور »عشاء»

است که  یمعروف ي صبحانه است. جمله یاروز است. آنچه معمول است، مهم بودن ناهار 

بدن است  یخصبحانه و خوردن در اول روز م یعنی» لقمه الصباح مسمار البدن« گویند یم

 ینخوردن شام است و بهتر يدر اسالم رو یدصل شام است. تاککه ا فرمایند یم یاتروا یول

 .غذا شام است

 :آمده است یتروا در

املِ  طَعار[  اللَّیامِ النَّهنْ طَعم 7أَنْفَع] 

 .تر است یدروز مف يشب از غذا يغذا یعنی

عشاء از  ي کلمه یول شود یم یدهنام» عشاء«که بعد از آمدن شب مصرف بشود،  غذایی

ساعت اول شب است. از غروب آفتاب تا  یک »یعش«گرفته شده است و مراد از  »یعش«

 یکیبعد از تار یعنی »یعش«بعد از زمان  یاست. در عرب »یعش«مغرب  یرفتن سرخ یناز ب

 .شود یم یدهنام »عتمه«مغرب  یرفتن سرخ ینآسمان و از ب

 :آمده است یاتروا در

شَاءع ب اءنالْأَنْبِیدالْب خَرَاب شَاءالْع فَإِنَّ تَرْك شَاءوا الْععۀِ فَلَا تَدتَمالْع د8[ ع] 

 ... خورند یغروب شام م یبعد از سرخ یاءانب یعنی

رفت و آسمان  ینمغرب از ب یاست که اگر سرخ ینا »یئاش ینهماال تاکل ب«از  مراد

خوب  يساعت اول شام خورد یکاگر در وقت عشاء و در  یعنینخور  یزيشد، چ یکتار

 .خورده بشود یزيچ یدبعد از آن نبا یاست ول
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 .یدبخور يشده است سحر یداست. در ماه رمضان تاک يبعد از عتمه، زمان سحر زمان

 .خورده بشود یدبلکه نبا یستن »یعش« شود، یخورده م یازدهکه ساعت  چیزي

 .شام خورده بشودبعد از نماز عشاء  بالفاصله

 :آمده است یتروا در

 [9سمرَ بعد الْعشَاء الْآخرَةِ إِلَّا لأَحد رجلَینِ مصلٍّ أَو مسافر[ لَا

 ... یستصحبت کردن بعد از وقت عشاء به صالح ن یعنی

 .خوب در زمان بعد از عشاء است خواب

(ع) بر یت(ص) و اهل بیامبرمقابل، پدر  یبر نخوردن شام دارند ول یددکترها تاک امروزه

 .دارند یدخوردن شام تاک

 :آمده است یتروا در

ۀ[  تَرْكرَمهم شَاء10الْع] 

 .است یريبا پ يشام نخوردن مساو یعنی

خلل وارد شدن به کل  يزود رس به معنا یريزود رس است. پ یرينخوردن سبب پ شام

 .بدن است يدستگاه ها

و  شود یرشد مو متوقف م شود، یم یفصورت نخوردن شام، کار کرد اعضاء بدن ضع در

 .شود یبدن ناتوان م

. االن جوان ها مبتال به کند یم یدارا پ یرتمام صفات انسان پ خورند یکه شام نم شخصی

مانند کمر درد و پا درد شده اند که به علت سفارش دکترها بنابر  یرافراد پ يها یماريب

 .ن شام استنخورد

 :آمده است یضهمستف یاتروا در

الْعشَاء الْهرَم فَإِنَّ الْعشَاء   تَرَك  تَدعوا الْعشَاء و لَو علَى حشَفَۀٍ إِنِّی أَخْشَى علَى أُمتی منْ لَا

 [11[ قُوةُ الشَّیخِ و الشَّاب
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شدن  یرر امت خود از پباشد من ب یهرچند نان خشک یدشام خوردن را ترك نکن یعنی

 .و جوان است یرپ یرويشام خوردن ن یراز ترسم یآن ها بر اثر ترك شام م

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12قُلْت إِنَّهم ینْهونَّا عنْه قَالَ لَکنِّی آمرُکُم بِه[  تَقُولُ أَطباؤُکُم فی عشَاء اللَّیلِ ما

عرض کردم آن ها ما را از خوردن  گویند یشما درباره خوردن شام چه م یبانطب یعنی

 .کنم یمن شما را به آن امر م یکرده اند امام(ع) فرمود ول یشام نه

در  یناست و همچن یاديمعنا است که در خوردن شام مصالح ز ینبه شام به ا امر

 .وجود دارد یادينخوردن شام مفاسد ز

هم به  يامروز يشده است و طب امروزه و دکترها ین نهاز شام خورد یونانیطب  در

 .کنند یم یتبع آن از خوردن شام نه

 يها یماريافراد مسن مانند ب يها یماريندارد. اگر جوان ها ب یو جوان فرق یرپ امروزه

 .علت آن نخوردن شام باشد یک یدو سرطان را دارند، شا یقلب

که اگر شام  یمدار یتت. مثال در رواخواند که مقدار غذا خوردن چقدر اس خواهیم

 .خشک بخور يمشت خرما یکمانند  یزيچ یکحداقل  خوري ینم

 :و حسنه آمده است یحهصح یاتروا در

 [13تَرْك الْعشَاء[  الْبدنِ  خَرَابِ  أَولُ

 .بدن شام نخوردن است یشروع خراب یعنی

بدن و خراب شدن کل بدن و خراب  يخراب شدن دستگاه ها يشدن بدن به معنا خراب

 .بدن است يشدن اعضاء بدن و مختل شدن کار دستگاه ها یفشدن اعضاء بدن و ضع

 :آمده است یگرد یتروا در

تَرْك  خَرَاب شَاءن  الْعد14[ الْب] 

 .با خراب شدن بدن است يشام نخوردن مساو یعنی
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 :آمده است یگرد یتروا در

 [15تَرْك الْعشَاء[  بدنِالْ  انْهِدامِ أَولُ

 .شروع منهدم شدن بدن شام نخوردن است یعنی

 .شوند یبدن منهدم م ي. اعضاء بدن و دستگاه هاشود یمنهدم و الغر و کوچک م بدن

 :معتبر آمده است یتروا در

 [16[ قُوةٌ و لَا تَعود إِلَیه  منْه  تَرَك الْعشَاء نَقَصت منْ

 .شود ینم یگزینجا یچگاهکه ه شود یاز بدن او کم م یروییشام نخورد ن یککه  کسی

 .دارد یکینخوردن اثر ژنت شام

 :آمده است یتروا در

الْجسد عرْقاً یقَالُ لَه الْعشَاء فَإِنْ تَرَك الرَّجلُ الْعشَاء لَم یزَلْ یدعو علَیه ذَلک الْعرْقُ   فی  إِنَ

 کُمأَحدإِلَى أَنْ یصبِح یقُولُ أَجاعک اللَّه کَما أَجعتَنی و أَظْمأَك اللَّه کَما أَظْمأْتَنی فَلَا یدعنَّ 

]اءنْ مۀٍ مشَرْب زٍ أَونْ خُبۀٍ مبِلُقْم لَو و شَاء17الْع] 

شام  یاگر کس شود ی(شام) گفته م» عشاء«وجود دارد که به آن  یدر بدن ژن یعنی

خداوند تو را گرسنه کند  گوید یو م کند یم ینخوردن را ترك کند آن ژن تا صبح نفر

و خداوند تو را تشنه نگه دارد همانطور که من را تشنه  يهمانطور که من را گرسنه کرده ا

 .آب باشد یدننوش یالقمه نان  یکرا ترك نکند هر چند  نکس شام خورد یچپس ه يکرده ا

و  بیند یم یبشام خورده نشود، ژن آس یاگر کس ینزبان ندارد بلکه عمل دارد بنابرا ژن

از  یکی. شود یم یابتو د یو تشنگ یو انسان مبتال به گرسنگ کند یم یننفر یبه طور عمل

 .کم خوردن شام است یاشام نخوردن  یابتعلل ابتالء به د

خداوند تو را تشنه کند به  کند یم یننفر ینکهاست. ا یتشنگ یابت،د ي نشانه مهمترین

 یابتهمان د ینو ا شود یاست که انسان به دنبال آن تشنه م یبه وجود آمدن خلل يمعنا

 .است
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 یارگ سر  یادارد مانند رگ دست  یمشخص يجا یمراد باشد، رگ خون یرگ خون اگر

 .، ژن است»عرق«که مراد از  یممتعدد ثابت کرد يها یلدر جلد اول با دل یول ینه،س

 ین. بنابراکند یرا خون م یو کار اصل کند ینم یآب است که کار چندان ي مانند لوله رگ

 .است یکو ژنت» ژن«گذار باشد که همان اثر  تواند یاست که م یزيچ» عرق«مراد از 

 :آمده است یگرد یتروا در

 [18الْعشَاء لَیلَۀً مات عرْقٌ فی جسده و لَا یحیا أَبدا[  تَرَك  منْ

 .شود یزنده نم یگرکه د میرد یدر بدنش م یشب شام نخورد ژن یککه  یکس یعنی

 .، ژن است»عرق«مراد از  ینمرده است و مردن رگ معنا ندارد بنابرا »رگ»

 یو جنس یدستگاه تناسل يدارد و رو »یتناسل«و آثار  یکشام خوردن آثار ژنت بنابراین

 .انسان اثر دارد

 :آمده است یتروا در

إِنَّه قُوةٌ للْجِسمِ قَالَ و لَا أَعلَمه إِلَّا  الْعشَاء و لَو کَعکَۀً و کَانَ یقُولُ  أَبو الْحسنِ ع لَا یدع کَانَ

 [19[ قَالَ و صالح للْجِماعِ

 فرمود یتکه نان خشک باشد و م یکهرچند با  کرد یامام کاظم(ع) شام را ترك نم یعنی

چه  ینجاامام (ع) ا دانم ی) نمگوید یم يبدن است و فرمود (راو یرويکننده و ن یتشام تقو

 .جماع خوب است يفرمود که برا کنم ید و فکر مفرمو

 «ادرار يمجار ينئو پالسم ها« یماريب معرفی

 يتوده ها و تومورها و سرطان ها است. کل انواع تومور در مجار يبه معنا »نئوپالسم»

 .راه یشابو مثانه و پ یهکل يمانند تومور ها شود یرا شامل م يو دستگاه ادرار

که علت آن  يدرد یهدرد مبهم همراه است. کل یهو کل یزيمعموال با خونر یهکل تومورهاي

. وجود توده ها در پهلو هم از عالئم آن است. احساس یستو مثال از سنگ ن یستمعلوم ن

موارد تب  یو در بعض یدشد يضعف، الغر ی،که در پهلو توده وجود دارد. کم خون شود یم
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 یردرگ یههم عروق کل یو گاه نماید یمشهود م را یهدر کل هاوجود دارد. وجود تومور

 .شود یم

در طب  یوجود ندارد ول یهجز عمل و خارج کردن کل یدرمان ي: در طب امروزدرمان

جامع  يو داور یامبرپ يثفا، سلعه و دارو یعنیدرمان آن همان درمان سرطان ها  یاسالم

خورده بشود تا داروها به آب سداب پخته  یاداروها با آب ترب پخته  ینکهاست به شرط ا

 .حمل بشوند یهسمت کل

با عسل و  یالمانند استفاده از ژل رو یی: عالوه بر آن دستورات غذاییغذا دستور

 .ها است ینو زردآلو و هلو و امثال ا یو گالب یبس ي استفاده از هسته

 «.... انا انزلنا هذا القرآن«سوره حشر  ییانتها ي یه: خواندن چهار آییدعا دستور

و تومور مهاجم  یمبه بدخ یلو سپس تبد یممثانه ابتدا خوشخ يمثانه: تومورها تومور

است که در  يجوانه ها و زوائد يدارا یشهو هم کند ی. اگر عمل بشود دوباره عود مشود یم

بزرگ و سفت است و به سرعت رشد کرده و به  يو به صورت زخم ها شود یمثانه برآمده م

 .کند می یداش پخارج مثانه گستر

که قطع  یدشد یزيخونر یاادرار بدون درد  ياز مجار یزيتومور مثانه: خونر عالئم

 .و کشنده است شود ینم

است  ینراه مانند مثانه است و فرق آن با تومور مثانه ا یشابراه: تومور پ یشابپ تومور

 .کند یادرار را مسدود م يکه مجار

و در صورت دست خوردن درد  شود یرگ مو بز ینسفت و سنگ یضه: بیضهب تومور

 .گیرد یم

: درمان تمام تومورها همان درمان سرطان است که حمال آن در مثانه آب درمان

 .است یازآب پ یضهادرار آب جوش و در ب يآب جوش و در مجار یااساروون 

 .یه، ط اسالم288، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]
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 .71یهسوره زخرف، آ [2]

 .5یهسوره سجده، آ [3]

 .13یهسوره انسان، آ [4]

 .555، ص3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [5]

 .62یهآ یم،سوره مر [6]

 .یه، ط اسالم289، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .420، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .78، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [9]

 .422، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .421، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .یه، ط اسالم289، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .421، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .421، ص2ج ی،المحاسن، برق [14]

 .422، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .423، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .یه، ط اسالم289، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [17]

 .195ص ی،مکارم االخالق، طبرس [18]

 .423، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]
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 .صبح و شب باشد ي دو وعده یدکه غذا با یدیمرس یجهنت ینا به

﴿ ملَه مقُهیها رِزکْرَةً فب ا ویش1[﴾ع] 

 . و در آنجا هر صبحگاه و شامگاه، روزى آنان آماده است یعنی

 .بعد از نماز عشاء است که زمان شام خوردن است »عشی»

  

 غذا خوردن مقدار

 یدبا ینکها یااست  یعدد خرما کاف یک یاتکه نان  یکاکتفاء به مقدار اندك مانند  آیا

 .غذا خورده بشود یادز

 یاخشک  يعدد خرما یکهر چند  یدشام را رها نکن فرماید یم یاتاز روا يسر یک

غذا خورده شود به  یادز یدبا فرماید یم یگرد یاتروا يسر یکنان خشک باشد.  يمقدار

 .شام بخورند یادز یدچهل ساله با یا یمانند افراد س شوند یکه وارد سن م يخصوص افراد

. کال اگر شود یم »یخش«به  یرو از افراد چهل ساله تعب» کَهل«به  یرساله تعب یافراد س از

مطرح  یااست که در دن یزيبر خالف چ ینوابد و ابا شکم پر بخ یدسن انسان باال برود با

 .کم و سبک باشد یدبا یاشام اصال خورده نشود  یدبا گویند یم یرااست ز

 یا یکه س يافراد يالخصوص برا یبا شکم پر بخوابد عل یدانسان با فرماید یم روایات

 .با شکم پر بخوابند یدچهل سال دارند با

 .السند و معتبر هستند یحمتعدد و صح ینهزم یندر ا روایات

و اگر خورده نشود باعث ضعف و  شود یکننده م یتشام خوب خورده شود، تقو اگر

 .بدن است یماريب

 .شدن ما است یمارشام نخوردن به جهت ب يبرا تبلیغات
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 :آمده است یتروا در

بِ  تَرْكنَّ أَلَّا یلِ إِذَا أَسلرَّجی لغنْبی ۀٌ ورَمهم شَاءامِالْعنَ الطَّعئٌ متَلمم فُهوج إِلَّا و 2[ یت] 

که مسن است سزاوار است که  يمرد ياست و برا یريبا پ يترك کردن شام مساو یعنی

 .درون او پر از غذا باشد ینکهشب نخوابد مگر ا

 یگرد يطب ها یراوجود دارد ز یگرد يبا طب ها یطب اسالم ینب یاديز تقابل

 .یدکم بخور خورید یاگر شام م یا یدشام نخور گویند یم

 .فرمایند یلقمه نان م یکحداقل شام را مانند  یاتاز روا یخواند که بعض خواهیم

 :فرماید یم یگرد یتروا در

نَومه و أَطْیب الْکَبِیرِ أَلَّا ینَام إِلَّا و جوفُه ممتَلئٌ منَ الطَّعامِ فَإِنَّه أَهدأُ ل  للشَّیخِ ینْبغی

 [3[ لنَکْهته

درون او از غذا پر باشد  ینکهشخص پنجاه ساله سزاوار است که نخوابد مگر ا يبرا یعنی

 .خواب آرام تر و دهان و بدن خوشبوتر خواهد داشت یراز

 .پنجاه ساله است يبه معنا »یرکب یخش«شخص چهل ساله و  یعنی شیخ

به  یدبلکه ما با یستمهم ن شود یم یو شام باعث چاق ندارد یتبدن در شب فعال اینکه

 یسالمت ي باشد نشانه یاگر اصول یاست و چاق یو شام سبب سالمت یمدستورات عمل کن

 .یستاست و مضر ن

 .شام کمتر خورده بشود یدرمان چاق يبرا بله

 .درون پر باشد یدنباشد، با یموقع خواب درون خال ینکهبر ا عالوه

 :آمده است یگرمعتبر د یتروا در

 [4[ فی السنِّ أَنْ یبِیت خَفیفاً یبِیت ممتَلیاً خَیرٌ لَه  دخَلَ  خَیرَ لمنْ لَا

سبک غذا خورده بخوابد، اگر با  ینکهکه وارد سن بشود ا یکس يبرا یستن یريخ یعنی

 .او بهتر است يشکم پر بخوابد برا
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 یکس يتکه نان خشک، حداقل شام است و برا یک یادانه خرما  یک فرماید یم اینکه

سال دارد بهتر است که با شکم  یاز س یشترکه ب یکس يسال باشد. برا یاست که کمتر از س

 .پر بخوابد

 .شود یساله و چهل ساله هم م یشامل شخص س» اسن« ي کلمه

 :آمده است یگرد یتروا در

 [5[ الْعشَاء و لَو بِثَلَاث لُقَمٍ بِملْح  تَدعِ لَا

 .را رها نکن ولو سه لقمه نان با نمک باشد شام

خورده بشود بهتر است و حداقل شام سه  یشترکه اگر شام ب کند یداللت م» ولو« ي کلمه

 .لقمه است

 :آمده است یگرد یتروا در

 [6إِنَّ تَرْك الْعشَاء مهرَمۀ[فَ  حشَف  و لَو بِکَف منْ تَعشَّوا

 ... خشک باشد يمشت خرما یکاگرچه  یدشام بخور یعنی

 .مقدار شام خورده بشود بهتر است یناز ا یشترداللت دارد که اگر ب» ولو« ي هم کلمه باز

 :آمده است یتروا در

 [7ئاً فَإِنَّه أَهدأُ لنَومه و أَطْیب للنَّکْهۀِ[الرَّجلُ فَلَا یدع أَنْ یأْکُلَ بِاللَّیلِ شَی  اکْتَهلَ إِذَا

خواب را آرام تر و  یراخوردن در شب را رها نکند ز شود یسال م یکه س یکس یعنی

 .کند یدهان را خوش تر م يبو

 :آمده است یگرد یتروا در

خَلْتشَّى دتَعی وه لَۀً وع لَی اللَّه دبلَى أَبِی عفَقَالَ فَقَ  ع تشَّیتَع نُ فَکُلْ قُلْتفَضَّلُ ادا مالَ ی

تنَویثٌ فَددح امطَع هفوی جف إِلَّا و بِیتلَ أَلَّا یلِ إِذَا اکْتَهلرَّجل بتَحسی نُ فَکُلْ فَإِنَّهاد 

 [8[ فَأَکَلْت
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 يفرمود ا خورد یامام(ع) شام م یکهنزد امام صادق(ع) وارد شدم در حال یشب یعنی

که  يمرد يبرا یرابخور ز یاشو و بخور عرض کردم شام خورده ام فرمود ب یکمفضل نزد

تازه غذا  یعنیتازه باشد(  يمستحب است که هنگام خواب در شکمش غذا شود یساله م یس

 .شدم و خوردم یکخورده باشد) نزد

مجدد خورده  يغذا یدد و حتما در شب باندار يا یدهانسان ظهر غذا خورده باشد فا اگر

 .بشود

 :آمده است یتبه چه معنا است؟ در روا یخو ش کهل

 [9الثَّلَاثینَ فَهو کَهلٌ و إِذَا زاد علَى الْأَربعینَ فَهو شَیخٌ[  علَى  زاد الرَّجلُ إِذَا

چهل سال داشته  از یشسال داشته باشد کهل است و اگر ب یاز س یشاگر مرد ب یعنی

 .است یخباشد ش

که  یمنشان بده یم. خواستیمذکر کرد ینجااست که در ا ياز مقدار یشترب یلیخ روایات

. کنیم یو ماهم به آن عمل م یدشام نخور گویند یاست. امروزه م يشام خوردن جد ي مسئله

 .تا مردم هم به آن عمل کنند یدخواب یدبا شکم پر با یدکه با یمداشته باش یقین یدبا یول

 .شام خورده بشود یدباشد هم با یراگر شخص س حتی

آمده است که هنگام خواب و  یتروا یندر ا شد یگذشته، شام قبل از غروب خورده م در

 .تازه خورده شود يغذا یددر شب با

 یمشب را خواه يساعت ده شب دوباره غذا خورده بشود. معنا یدبا یعنیتازه  غذاي

 .بعد از عشاء است يکه شب به معنا یماند. البته عرض کردخو

که جوان هم  شود یاستفاده م یات. از روایمنخوردن ندار یابر خوردن  یلجوان دل براي

 .بخورد بهتر است یشترب

ما  یشام بخورند ول یدباشند حتما با يدو وعده ا خواهند یکه م يخواند که افراد خواهیم

 .خواند یمکه انشاءاهللا خواه یمهم دار يوعده ا یک
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دو وعده غذا بخورد  یخوردن در سه وعده است. اگر کس ي،پرخور يمعنا یات،روا در

 .شکم پر بخورد یکاگر  یحت یستن يپر خور

 یرابا شکم پر ندارد ز یشدن دست از غذا بکش، منافات یرقبل از س فرماید یکه م روایتی

 .نباشد یادز یدهم با يپر

 .پر از غذا باشد یدسوم شکم با یک

روغن زرد  یعنی» سمن«شخص چهل سال به باال،  يشده است که در شب برا سفارش

 .مصرف نشود

دو شب  ینکه در ا یشده است. کس یدتاک یکشنبهشب شنبه و شب  يرو یاتروا در

 .بیند یم يپشت سر هم شام نخورد ضرر جد

) ذَهب منْه قُوةٌ لَا تَرْجِع إِلَیه أَربعینَ  الْأَحد متَوالیینِ تَرَك الْعشَاء لَیلَۀَ السبت و (یوم منْ

 [10یوماً[

 رود یم یروییپشت سر هم شام را رها کند از او ن یکشنبهکه شب شنبه و شب  یکس یعنی

 .گردد یکه تا چهل روز بر نم

 یخوب يهفته غذا ییهفته است. خوب است انسان در دو شب ابتدا يعلت آن ابتدا شاید

 .باشد يبخورد تا در طول هفته قو

  

 شام خوردن زمان

 يمردم خوردن در دو وعده بوده است. در گذشته برق نبوده است و مردم از ابتدا عادت

د از و بع خوردند یم یزيبعد از ظهر چ یاو هنگام شب  شدند یصبح به دنبال کار خارج م

 .خوابیدند ینماز مغرب م

 .بعد از عشاء آخر باشد یدعجله کرد و با یداست که در شام نبا ینبر ا تاکید
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بعد از نماز عشاء شام بخورد، هرچند که عشاء  تواند یبعد از نماز عشاء مراد باشد م اگر

 ینبطرف مغرب از  یصبر کند تا سرخ یداگر مراد زمان عشاء باشد با یرا زود بخواند ول

 .برود هر چند نماز عشاء را زود تر خوانده باشد

 :آمده است یتروا در

شَاءینَ عن  النَّبِیدالْب خَرَاب شَاءالْع فَإِنَّ تَرْك شَاءوا الْععۀ فَلَا تَدتَمالْع دع11[ ب] 

ردن ترك ک یراز یدبعد از نماز عشاء است پس شام را رها نکن یاءشام خوردن انب یعنی

 .شام خراب شدن بدن است

دارد از  یمتقس یبرود. شب در زبان عرب ینمغرب از ب یاست که سرخ یزمان »عتمه»

مغرب  ینام دارد و از زائل شدن سرخ »یعش«مغرب  یرفتن سرخ ینغروب آفتاب تا از ب

 .شود یم» سحر«نام دارد و از نصف شب به بعد » عتمه«سوم شب  یکتا 

 :آمده است یگرد یتروا در

شَاءرَة عشاء النب الْعالْآخ شَاءالْع دع12[یینب] 

 .است یاءشام خوردن بعد از نماز عشاء شام خوردن انب یعنی

 یبوبتدر آن زمان، نماز عشاء بعد از غ یصحبت از نماز عشاء است ول یتروا ینا در

 .است یکی» عتمه«است که با  شده یمغرب خوانده م یسرخ

  

 بعد از نماز خوابیدن

بلکه  یستمطلوب ن یادز ي بعد از شام با فاصله یدنبعد از شام و خواب یدنخواب بالفاصله

قساوت قلب  یرابشود ز یدهبالفاصله خواب یددارد. بعد از شام خوردن نبا یگرياسالم مالك د

شود.  یدهبعد از شام خوردن ذکر گفته شود و غذا با ذکر آب شود و بعد خواب یدو با آورد یم

 .است یهاحضرت زهرا سالم اهللا عل یحذکر، تسب داقحداقل مص

 :آمده است یتروا در

 [13[ بِذکْرِ اللَّه و الصلَاةِ و لَا تَنَاموا علَیها فَتَقْسو قُلُوبکُم  طَعامکُم أَذیبوا
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 یراز یدنخواب و بالفاصله بعد ازنماز یدغذا را با ذکر خداوند و نماز خواندن آب کن یعنی

 .کند یم یداقساوت پ یتانقلب ها

که فرمود بعد از غذا ذکر خدا  یتروا ینو ا یدقبل فرمودند بعد از غذا بخواب روایات

از  یددو آب کردن شکم پر با نماز و ذکر است. غذا با ینا ینجمع ب ید،و نماز بخوان ییدبگو

ذکر خداوند نه با راه رفتن  با یردخارج بشود و هضم اول صورت بگ یو خشک یحالت سفت

 .و ورزش کردن

 .که ذکر هم هضم کننده است شود یاستفاده م یتروا ینا از

ممکن است که اگر نام خداوند و  شود؟ یذکر هم محسوب م یاآ یخوب است ول مطالعه

 .ائمه (ع) باشد، ذکر هم محسوب بشود

مانند ورزش کردن  يکه با هر کار توانستیم یم یدهضم نشده نخواب يبا غذا فرمود یم اگر

آب کردن با ذکر و نماز  ینامر به ذکر خداوند و نماز آمده است. بنابرا یول یمغذا را هضم کن

 .خوب است

 .تالوت کرد توان یاست. قرآن هم م یرحضرت زهرا (س) ذکر کث ذکر

تعش «شعار اسالم  یشام بخور و راه برو است ول یعنی» تعش و تمش«ها  يامروز شعار

 .شام بخور و ذکر خداوند بگو، است یعنی» و اذکر اهللا

به دستور امام  ینکها یاوعده غذا بخورد  یکدر روز فقط  تواند یانسان م یات،روا بنابر

 .وعده غذا بخورد یک یگرروز دو وعده و در روز د یکرضا(ع) در 

 .شده است یشتريب یدشام تاک یخوب است ول صبحانه

 :آمده است یتروا در

کُونَ وأَنْ ی جِبي یالَّذ  ی  أَکْلُکأَکْلَۀٌ   کُلِ  ف ،اتاعانُ سارِ ثَمنَ النَّهی مضما یم نْدمٍ، عوی

 الثَّانی تَتَغَذَّى باکراً فی أَولِ یومٍ ثُم تَتَعشَّى فَإِذَا کَانَ فی الْیومِ  واحدةٌ أَو ثَلَاثُ أَکَلَات فی یومینِ
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ثَمانِ ساعات منَ النَّهارِ أَکَلْت أَکْلَۀً واحدةً و لَم تَحتَج إِلَى الْعشَاء و لْیکُنْ ذَلک بِقَدرٍ   عنْد مضیِ

 [14[ لَا یزِید و لَا ینْقُص و تَکُف عنِ الطَّعامِ و أَنْت مشْتَه لَه

 یک یهشت ساعت از روز بگذرد اگر بخواه یدخوردن بادر هر روز زمان غذا  یعنی

سه وعده در دو روز خورده بشود، صبحانه در اول روز و شام خورده  یاو  يوعده غذا بخور

به شام  یازو ن يوعده غذا بخور یکشود و در روز سوم بعد از گذشت هشت ساعت از روز 

وعده و در روز بعد دو  یکسفارش کرد که در روز  مدجدم مح ینگونهداشت و ا ینخواه

 .و نه کم باشد یادبه اندازه باشد و نه ز یدکه با خورد یوعده م

نحوه غذا خوردن بر  ینا یراوعده بخورد ز یکاست که انسان هر روز  ینبهتر ا بنابراین

 .نحوه ها مقدم شده است یهبق

 .ورددانه خرما مثال بخ یکدر شب  یزن يوعده ا یکبتوان در حالت  یدشا البته

گرسنه ام و  یدبگو یدوعده غذا بخورد نبا یک یاگر کس فرماید یکه م یمدار یتروا در

 .محشور بشود یواناتبا ح یدحد نرمال آن دو وعده است و اگر سه وعده خورده بشود با

 .دو وعده خوردن است یی،نها حد

باشد دو روز سه وعده خوب  یاوعده  یککه متمکن هستند خوردن  يافراد يبرا شاید

 يرا برا یهذهب ي رساله یزدر آن وعده ها هرچه بخواهند بخورند و امام(ع) ن توانند یم یراز

 .نوشته شده است یعیانش يبرا یهذهب ي رساله یمما اعتقاد دار یمامون نوشته است ول

 .که انسان هرچه کمتر بخورد بهتر است شود یاستفاده م یاتروا ي مجموعه از

 .داد یشغذا را افزا یفیتمثال با خوردن نان جو، ک توان می

 .62یهآ یم،سوره مر [1]

 .422، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .359، ص3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [3]

 .422، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]
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 .195ص ی،مکارم االخالق، طبرس [5]

 .344، ص63ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [6]

 .422، ص2ج ی،رقالمحاسن، ب [7]

 .422، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .370، ص1ج ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [9]

، 4، ح46، أبواب آداب المائدة، باب329، ص24ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [10]

 .یتط آل الب

، 1، ح47، أبواب آداب المائدة، باب331، ص24ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [11]

 .یتط آل الب

 .421، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .76، ص1ج ي،الدعوات، راوند [13]

 .15، ص1طب الرضا، امام رضا ع، ج [14]
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دست و  یاکه مربوط به آداب غذا خوردن است، شستن دست و صورت  ياز امور یکی

شده  یاديز یدشستن دست و دهان قبل و بعد از غذا تاک يدهان قبل و بعد از غذا است. رو

 .وارد شده است که چه بسا متواتر باشند یاديز یاتدارد و روا یادياست و آثار و فوائد ز

 یتروا ینآن ا یلاست و دل یدست و دهان قبل و بعد از غذا مربوط به سالمت شستن

 :است

 [1عۀٍ و عوفی منْ بلْوى فی جسده.[عاش فی س  الطَّعامِ  تَوضَّأَ قَبلَ منْ

و  کند یم یو حال خوب زندگ یدر فراخ یردکه قبل از غذا خوردن وضو بگ یکس یعنی

 .شود یها معاف م یمارياز ب

وضوء  یاست که همان شستن دست و صورت است. اگر کس ياز وضوء، وضوء لغو مراد

 .به وضوء شده است یرتعب یبهتر است ول یردبگ یشرع

و انگل و قارچ و  یکروببه م یاست. بحث آلودگ یمارياز ب یشگیريقبل از غذا پ وضوء

 .داند یمانند آن را بشر م

 یمارياز ب یشگیريو درمان باشد و حداقل آن پ یشگیريپ يبه معنا تواند یم »عوفی»

 .است

 .است یماريب يبه معنا »بلوي»

 :) آمده استاز امام صادق(ع یگريد یتروا در

 [2.[ الطَّعامِ و بعده عاش فی سعۀٍ و عوفی منْ بلْوى جسده  قَبلَ  یده  غَسلَ منْ

خواهد کرد و از  یزندگ یدر فراخ یدکه قبل و بعد از غذا دستش را بشو یکس یعنی

 .شود یدر بدن معاف م يها یماريب
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 یحت ینآمده است. بنابرا» شستن دست«فقط » وضوء«کلمه  يبه جا یراخ یتروا در

که مراد از  شود یاست و معلوم م یو فقط شستن دست کاف یستشستن صورت هم الزم ن

شستن دست  يبه معنا  دست است اگرچه در لغت وضوء» شستن« یقبل یتدر روا» وضوء«

 .و صورت آمده است

 :از امام صادق(ع) آمده است یگريد یتروا در

ای ].هدعب امِ ولَ الطَّعقَب دلُ الْینَا غَساهه ضُوءمٍ، الْوالنَ سب شَام3ه] 

 .شستن دست قبل و بعد از غذا است يبه معنا ینجاهشام بن سالم وضوء در ا يا یعنی

 .(ص) استیامبرمفسر کالم پ ینجاامام(ع) در ا کالم

  

 شستن دست قبل و بعد از غذا آثار

و  کند یم یترا تقو یناییکند و ب یم یادت قبل و بعد از غذا، عمر انسان را زدس شستن

 کند یرا از لباس دور م یفیکث

 .کند یدست عمر انسان را کوتاه م يها یآلودگ شود یم معلوم

 :فرماید ی(ع) میراز حضرت ام روایتی

الْعمرِ و إِماطَۀٌ للْغَمرِ عنِ الثِّیابِ و یجلُو   الْیدینِ قَبلَ الطَّعامِ و بعده زِیادةٌ فی غَسلُ

 [4الْبصرَ.[

در عمر است و پاك کردن کثافت از لباس  یاديشستن دو دست قبل و بعد از غذا ز یعنی

 .بخشد یها را جال م یدهها است و د

چشم دارد و چشم  يبر رو ياثر فور یدا به خصوص بعد از غذا نشودستش ر یکس اگر

 .کند یم یفرا ضع

 :کند یدور دهان را بو م يغذا یطانآمده است که ش یتروا در

 [5الْغَمر[  الشَّیطَانَ یشَم فَإِنَّ

 .کند یغذا را بو م ي مانده یباق یطانش یعنی
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و چشم را  رساند یم یببه چشم آسو  رود یاز دو دهان کم کم به سمت چشم م میکروب

 .کند یم یفضع

است که  ینا فهمیم یآنچه ما م یمسئله وجود داشته باشد ول یندر ا ياست اسرار ممکن

 .کنند یم یتدور دهان به چشم سرا يها یکروبم

به نظر  یول شود یاگر دست آلوده باشد، با برخورد دست با چشم، چشم هم آلوده م شاید

 .ها باشد یناز ا یشمسئله ب ینحکمت ا رسد یم

دهان با  یادست  یآلودگ ینکهاست. ا یافتهمسائل هنوز دست ن ینا ینبه ارتباط ب علم

با ضعف  یاهمعلوم نباشد مانند ارتباط کفش س یدبشر شا يبرا یلیدارد خ یچشم چه ارتباط

 .یستچشم که حکمت آن معلوم ن

 .مراد باشد و جن هر دو یکروبم یطان،که مراد از ش یستن بعید

 کند یم یادو نعمات را ز یراتدست ها قبل و بعد از غذا خ شستن

 :آمده است  (ص)یامبرپ یتروا در

 [6.[ فَلْیتَوضَّأْ عنْد حضُورِ طَعامه  سرَّه أَنْ یکْثُرَ خَیرُ بیته منْ

رده که غذا آو یشود موقع یادو نعمات خانه اش ز یرکه دوست دارد خ یکس یعنی

 .یددستان خود را بشو شود یم

 زداید یرا م فقر

ه سرَّه أَنْ یکْثُرَ خَیرُ بیته فَلْیتَوضَّأْ عنْد حضُورِ طَعامه، و منْ تَوضَّأَ قَبلَ الطَّعامِ و بعد منْ

اشی  عف  ].هدسی جف لَاءنَ الْبم یوفع و ،هقنْ رِزۀٍ مع7س] 

 ... کند یم یدارزق پ یفراخ یدکه دستان خود را قبل و بعد از غذا بشو ی... کس یعنی

 .قبل و بعد از غذا وضو گرفت توان یم ینهم شستن دارد بنابرا یشرع وضوء

 :آمده است یگرد یتروا در

ضُوءانِ الْویبذی هدعب امِ ولَ الطَّع8الْفَقْرَ.[  قَب] 
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 کند ید از غذا فقر را ذوب موضوء قبل و بع یعنی

 [9.[ الْجسد و یمنٌ فی الرِّزقِ  علی إِنَّ الْوضُوء قَبلَ الطَّعامِ و بعده شفَاء فی یا

 .است يشدن در روز یادوضوء قبل و بعد از غذا درمان در جسد است و ز یعل اي

 کند یو غم را برطرف م هم

لُهی  أَونْفمالْفَ  یی الْهنْفی رُهآخ 10[ قْرَ و] 

 .برد یم ینو در آخر غذا هم و غم را از ب برد یم ینوضوء در ابتداء غذا فقر را از ب یعنی

 کند یرا ثابت م نعمت

 :آمده است یتروا در

ضُوءالْو تثَبی هدعب امِ ولَ الطَّعۀَ.[  قَبم11النِّع] 

 .دارد یوضوء قبل و بعد از غذا نعمت را ثابت نگه م یعنی

 .شستن دست ها بالفاصله قبل از غذا خوردن است زمان

 [12.[ عنْد حضُورِ طَعامه فَلْیتَوضَّأْ

 .شسته بشود یدهنگام آوردن غذا دستان با یعنی

غذا از غذا باشد، شستن دست قبل و بعد از  یطوالن ي شستن دست ها با فاصله اگر

 .یستصادق ن

 .به شستن ندارد یازدارد ن ییزدستان تم یکس اگر

باز هم موضوع که دستان باشد محقق  یول شود یچه امروزه با قاشق غذا خورده م اگر

 یاتخوردن غذا با قاشق خوب است؟ در روا یاآ ینکها یگرشسته بشود. مطلب د یداست و با

 یلاست يامروز يخصوص که قاشق هاآمده است که خودن غذا با دست مناسب است. به 

 .مشتق از آهن است

که  شد یشسته م یسر سفره درون تشت ینگذشته مرسوم بوده است که دستان حاضر در

 .از روستاها مرسوم است یاالن هم در بعض
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 یدکه مرسوم است فقط آب زدن دست باشد که شا ییشستن ها یناز ا یبعض یدشا البته

 .خوب شسته بشود یدنباشد، دست با یکاف

 .حوله خشک بشود یابا دستمال  یدنبا شود یکه قبل از غذا شسته م دستی

 :آمده است یتروا در

تأَیلَ رضَّأَ قَبنِ ع إِذَا تَوسا الْحامِ  أَبالطَّع   سامِ مالطَّع دعضَّأَ بإِذَا تَو یلَ ونْدالْم سمی لَم

 [13الْمنْدیلَ.[

دستمال را  شست یقبل از غذا دستان خود را م يبرا یکه وقت یدممام کاظم(ع) را دا یعنی

 .کرد یحوله خشک م یابا دستمال  شست، یبعد از غذا دستان را م یکهو زمان زد یدست نم

 :آمده است یگرد یتروا در

بِالْوضُوء فَنَاولَه الْمنْدیلَ فَعافَه ثُم قَالَ   عنْد أَبِی عبد اللَّه ع فَحضَرَت الْمائدةُ فَأَتَى الْخَادم کُنَّا

 [14منْه غَسلْنَا[

شستن دست آورد  يبرا يا یلهسفره آورده شد خادم وس یمنزد امام صادق(ع) بود یعنی

بعد از آن دستمال را به امام(ع) تعارف کرد و امام(ع) به آن دست نزد و فرمود به خاطر 

 .دستم را شستم دست زدن به دستمال

 :آمده است یگرد یتروا در

فَلَا تَمسح یدك بِالْمنْدیلِ فَإِنَّه لَا یزَالُ الْبرَکَۀُ فی الطَّعامِ ما دامت   للطَّعامِ  یدك  غَسلْت إِذَا

].دی الْیةُ فاو15النَّد] 

 یرابه دستمال و حوله دست نزن ز یغذا خوردن دستت را شست يکه برا یهنگام یعنی

 .که دست تر است غذا برکت دارد یمادام

 یتو بهداشت است و بحث از برکت و نسب ییزيشستن فراتر از بحث تم ي مسئله بنابراین

برکت هنگام تر بودن دست نزد غذا  ینهم یمکه قبال بحث کرد یتاز موارد نسب یکیاست. 

 .خوردن است
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 ییغذا یعنی. باشد یهم م یحداقل شامل سالمت یاهم باشد  یتسالم يبرکت به معنا شاید

اگر ضرر داشته باشد مبارك  یرانفع دارد و ضرر ندارد ز شود یکه با دستان شسته خورده م

 .نخواهد بود

شستن  یراز یستن ینگونهاگر دائما دست شسته شود تا برکت غذا مرتبا اضافه بشود، ا نه،

را  یتخصوص ینا یدغذا خوردن شا یند و شستن مابرا دار یتخصوص ینقبل از غذا ا

 .نداشته باشد

 یدبه غذا است، بلکه با یاحترام یب یرادستان را با دستمال خشک کرد ز یداز غذا نبا بعد

بشود  یسیدهل یاشسته  یدشود و بعد با دستمال خشک بشود. غذا ابتداء با ییزتم یداول غذا با

 .شود ییزتم یادستمال خشک  یاو بعد با حوله 

و  یستکه درست ن آورند یم يمتعارف است که بعد از غذا خوردن دستمال کاغذ امروزه

 .است یاحترام ینسبت به غذا ب

خوب  یناییب يکار برا یناز شستن دست ها مستحب است ابروها هم مسح شود. ا بعد

 یکروبنوع م یککار  ینا شود ی. معلوم مکند یم یرياست و از رمد و التهاب چشم جلوگ

 .است ییزدا

بعد از شستن دستان پس از غذا، دو ابرو را با دستان  یآمده است اگر کس یتروا در

 .چشم است یمارياز ب یشگیريکار پ ینا ین. بنابراشود یمسح کند مبتال به التهاب چشم نم

قبل از خشک کردن با دستمال، ابروها مسح  شود، یدستان بعد از غذا شسته م زمانیکه

 :دعا خوانده بشود ینود و اش

خَلْتد الطَّرِیف تُرِید ی أَ وفَقَالَ ل دالرَّم هإِلَی تع فَشَکَو اللَّه دبلَى أَبِی عی إِذَا   عقَالَ ل ثُم

رَّاتقُلْ ثَلَاثَ م و کیاجِبح حسامِ فَامالطَّع دعب كدی لْتالْ -غَس لَّهل دمنِالْحسحلِ  ممجالْم  

 [16و الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ*.[  الْمفْضلِ قَالَ فَفَعلْت ذَلک فَما رمدت عینی بعد ذَلک منْعمِالْ



1956 

 

مِ الْمنْع  الْمجملِ  الْحمد للَّه الْمحسنِ ید.... هنگام مسح کردن ابروها سه مرتبه بگو یعنی

 ... الْمفْضلِ

 :(ص) آمده استیامبراز پ یگريد یتروا در

أَنْ تَمسح بِالْمنْدیلِ و تَقُولُ   قَبل  و عینَیک  إِذَا اغْتَسلْت یدك بعد الطَّعامِ فَامسح وجهک قَالَ

 [17اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک الزِّینَۀَ و الْمحبۀَ و أَعوذُ بِک منَ الْمقْت و الْبِغْضَۀِ.[

صورت و دو چشمت را مسح کن  یا خوردن دستانت را شستبعد از غذ یکههنگام یعنی

و بگو اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک الزِّینَۀَ و الْمحبۀَ و أَعوذُ بِک منَ  یدستمال را مسح کن ینکهقبل از ا

 الْمقْت و الْبِغْضَۀِ

 .شود یسنت عمل نم ینبه ا امروزه

 :آمده است یگرد یتروا در

حسم  جالْوقِ.[  هی الرِّزف زِیدو ی بِالْکَلَف بذْهی ضُوءالْو دع18ب] 

و  کند یصورت را برطرف م يمسح کردن صورت بعد از شستن دستان لکه ها یعنی

 .کند یم یادرا ز يروز

 یرگیبه ت یلو ما شود یکردن پوست صورت م ییراست که سبب تغ یمارينوع ب یک کلف

 .بشود

 یصابون باشد و فقط آب کاف یااشنان  یامانند سعد  یندهه همراه شوب یددست با شستن

 .یستن

 .یندبشو یدآن مانند تا يکنند و دست و دهان را با زبر یابرا آس سعد

 :آمده است یتروا در

بِالسعد بعد الْغَائط و غَسلَ بِه فَمه بعد الطَّعامِ لَم تُصبه علَّۀٌ فی فَمه و لَم یخَف   استَنْجى منِ

 [19شَیئاً منْ أَریاحِ الْبواسیرِ.[
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با سعد استنجاء کند و بعد از غذا خوردن با سعد دهانش  ییکه بعد از دستشو یکس یعنی

 .هراسد ینم یريالتهاب بواس یچو از ه آید یدر دهان او به وجود نم یماريب یچه یدورا بش

 :آمده است یتروا در

 [20[ فی أَسنَانکُم السعد فَإِنَّه یطَیب الْفَم و یزِید فی الْجِماع اتَّخذُوا

 يمل همبسترو در ع کند یدهان را خوشبو م یراز یددندانتان را با سعد بشوئ یعنی

 .افزاید یم

 یتدهان و تقو ي که هم خوشبو کننده یمدار» سعد دهان«به نام  يجهت سعد ینهم به

 .دندان ها است ي لثه و محکم کننده ِي کننده

ماده که حالت زخم  یرو بواس یو گوشت يساچمه ا یروجود دارد. بواس یرنوع بواس سه

وجود  یاست و گاه یاست و داخل ساچمه ها خال يباد يکه دانه ها يباد یراست و بواس

 .شوند یمقعد م ییبدبو یداو شد یستن یدارد و گاه

دهان مانند  يها یماريانواع ب يو جلو گیرد یدندان درد را م يدهان با سعد جلو شستن

و  گیرد یمانند سرطان زبان و دهان را م یمشکالت يجلو یآفت دهان سوزش دهان و حت

 .شود یو دندان ها ملثه  یتموجب تقو

 يدرمان ها یناز بهتر یکیو  گیرد یرا م یربواس يمقعد با سعد شسته بشود جلو اگر

 .سعد است کنیم یم یزتجو یردرمان بواس يکه برا ییدارو یشترینب یدسعد است. شا یربواس

 .شود یم یمانیو  يو هند یشامل سعد کوف سعد

در دهان وجود دارد که مانع چرب  يا یهال یرابا صابون شست ز یددهان را نبا داخل

و دهان بد بو  برد یم ینرا از ب یهال ینو صابون ا شود یو غذا آلوده نم شود یشدن دهان م

 .چسبد یغذا به دهان م یراز شود یم

 .وارد دهان کرد یدنبا ی،از سعد کوف یررا غ يا یندهشو یچجهت ه ینهم به
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 ینده. به خصوص شوشود یم یهال ینرفتن ا یندندان موجب از ب یرخم رسد ینظر م به

 .شوند یدهان م ییخطرناك هستند و به مرور زمان باعث بدبو یلیدهان که خ يها

به  یخوشبو بشوند ول یدهان مدت یه،دندان و دهان شو یراست با استفاده از خم ممکن

 .شوند یدهان م ییمرور زمان موجب بدبو

 :آمده است یتروا در

 [21خَارِج الْفَمِ فَأَما داخلُ الْفَمِ فَلَا یقْبلُ الْغَمرَ.[  بِالْأُشْنَانِ  یغْسلُ إِنَّما

داخل دهان چرب و  یول شود ی) فقط خارج دهان شسته میمبا اشنان(صابون قد یعنی

 .شود یآلوده به غذا نم

 یدنبا يا یندهشو بلکه هر یستفقط اشنان ن یعنی کنیم یم یمتعم ي استفاده یلتعل ینا از

 .برد یم یندهان را از ب یحفاظت ي یهال یراوارد دهان شود ز

 .ندارد داخل دهان را با روغن چرب کرد یاشکال بله،

 .شود یمحسوب نم یندهشو نمک

 .است» غاسول«اشنان  یاههمان گ اشنان

 :آمده است یتروا در

نِ ع إِنَّا نَأْکُلُ قُلْتسأَبِی الْحالْأُشْنَانَ  ل  هشَفَتَی ضَّأَ ضَمنِ ع إِذَا تَوسو الْحفَقَالَ کَانَ أَب   یهف و

کُلُّ طینٍ  الَفَقُلْت فَالطِّینُ فَقَ  خصالٌ تُکْرَه إِنَّه یورِثُ السلَّ و یذْهب بِماء الظَّهرِ و یوهی الرُّکْبتَینِ

مِ والد تَۀِ ویثْلُ الْمم رَامنْ  حلَک و اءنْ کُلِّ دم فَاءش یهنِ ع فَإِنَّ فیسرِ الْحینَ قَبنْزِیرِ إِلَّا طمِ الْخلَح

].فنْ کُلِّ خَوانٌ مأَم یهف و نْهکْثَرُ م22لَا ی] 

که وضوء  یفرمود امام کاظم هنگام خوریم یبه امام رضا(ع) عرض کردم اشنان را م یعنی

 يدارد سبب سل و الغر ییو در اشنان خصلت ها بست یدهان خود را محکم م گرفت یم

 ... کند یو زانوها را سست م برد یو آب کمر را م شود یم

 .دندان باشد یراستفاده از خم يامروز يها یینازا ياز علت ها یکی یستن بعید
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 یول یستن با اشنان خشک بشود و اشنان به او بچسبد و جدا نشود خوب یزياگر چ بله،

 .ندارد یاگر اشنان جدا بشود اشکال

 :آمده است یگرد یتروا در

 [23.[ یبخرُ الْفَم  الْأُشْنَانِ  أَکْلُ

 .کند یخوردن اشنان دهان را بد بو م یعنی

است  یندهشو یکوارد کردن در دهان است. به نظر بنده اشنان به عنوان   از خوردن، مراد

اشنان را دارد و  یتهم خاص يبوده است. صابون امروز یمقد زمان ي یندهاشنان، شو یراز

 ینمحافظ دهان را از ب ي یهال یراز شود یدهان م ییتجربه نشان داده است که باعث بدبو

 .چسبد یو غذا داخل دهان م برد یم

 .شود یدهان م ییاست که باعث بدبو یمارينوع ب یک »بخر»

قرع « یدو انواع سف شویند یغذا م ي مانده یاست که با آن دست را از باق یزيچ اشنان

 .هستند یندهدارد و هردو شو» غاسول«و زرد »یراالصاف

است  یندهمراد از اشنان شو یناست. بنابرا یندهشو ياست که به معنا یونانی ي کلمه اشنان

 .وارد دهان بشود یندهمطلق شو یدو نبا

 ينفر ینو آخر شوید ید را مباشد که قبل از غذا دستان خو ينفر ینخانه اول صاحب

 .شوید یباشد که بعد از غذا دستان خود را م

معلوم  یندهدر آ یستکارها چ ینانسان برنامه دارد و فوائد ا یزر يکارها يبرا اسالم

 .خواهد شد

 یندظرف بشو یککه سر سفره حاضر هستند دستان خود را در  ياست افراد مستحب

 .است یمسائل جزء اسرار و حکم اسالم ین. اشود یم یکواخالق آن ها ن یراز

 :آمده است یتروا در

 [24.[ إِنَاء واحد تَحسنْ أَخْلَاقُکُم  أَیدیکُم فی اغْسلُوا
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 .شود یکوتا اخالقتان ن یدظرف بشو یکدستان خود را در  یعنی

 يها ییودستش ینشامل ا یتروا ینا ید. شایابد یمطالب راه نم ینبه ا يزود ینبه ا علم

. احتمال دارد جمع شدن شویند یجا دست خود را م یکهمه  یراهم بشود ز يامروز

شدن آب در  یختهداشته باشد. احتمال هم دارد ر یتظرف خصوص یکدست ها در  ي غساله

 .باشد یجا کاف یک

بودند و خوب است که  یکوصاحب اخالق ن دادند یکار را انجام م ینگذشتگان ا شاید

نکردن  یتجامعه به جهت رعا یمشکالت اخالق یدبشود. شا یاءسنت اح ینامروزه هم ا

 .باشد یاسالم يسنت ها ینهم

 .28ابن اشعث، ص یات،الجعفر [1]

 .424، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .590ص ی،طوس یخش ی،االمال [3]

 .یه، ط اسالم290، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .121ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [5]

 .424، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .590ص ی،طوس یخش ی،االمال [7]

 .425، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .425، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .یه، ط اسالم290، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .424، ص2ج   ی،برق  المحاسن،  [11]

 .424، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .یهم، ط اسال291، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .140ص ی،مکارم االخالق، طبرس [14]
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 .424، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .یه، ط اسالم292، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .427، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]

 .یه، ط اسالم291، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [18]

 .یه، ط اسالم378، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [19]

 .یه، ط اسالم379، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [20]

 .247، ص1صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [21]

 .یه، ط اسالم378، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [22]

 .564، ص2ج ی،المحاسن، برق [23]

 .426، ص2ج ی،المحاسن، برق [24]
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 غذا خوردن مقدار

غذا خوردن  یادخوردن مذمت شده است. ز یادکه ز شود یاستفاده م یاتمجموع روا از

 يبا پرخور یکه سالمت شود یاستفاده م یات. از رواشود یانسان م یايو دن ینموجب فساد د

 .شود یجمع نم

 [1[ الصحۀ و النّهم  یجتمع ال

 .شود یبا هم جمع نم یادخوردنو ز یسالمت یعنی

 :فرماید یم یگرد یتروا در

 [2[ و المرض  الجوع  یجتمع ال

 .شوند یو مرض با هم جمع نم یگرسنگ یعنی

موجب  يمتوجه شده است که پرخور یاو استدالل ندارد و دن یلبه دل یازمسئله ن این

 یدبا یسالم باش خواهی یاگر م شود یگفته م یونانیو  یدر طب سنت یاست ول یماريب

 .است یونانیو  یطب سنت يکه سفارش رؤسا يچرب بخور يخورشت ها

 یداخوردن پ يگذشته باشد که غذا برا يزمان ها يبرا یونانیسفارش در طب  ینا شاید

 .گرفتند یچرب جون م يغذا یکاست و با خوردن  شده ینم

لقمه  یک يبرا یکهتا جائ خورد یغذا م یادکه ز یاست. کس يپرخور يبه معنا »تخمه»

 .هضم و چرخاندن غذا جا ندارد يبرا یگرارد. معده دغذا ند يهم جا برا

 .شود یبه شر م یرغذا خوردن مکروه است و از آن تعب یادز فرمایند یم روایات

 :آمده است یتروا در
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ا ما جاف لی یا با محمد إِنَّ الْبطْنَ لَیطْغَى منْ أَکْله و أَقْرَب ما یکُونُ الْعبد منَ اللَّه إِذَ قَالَ

غَضأَب و طْنُهکُونُ  با یم  طْنُهتَلَأَ بإِذَا ام إِلَى اللَّه دب3.[ الْع] 

 .است که شکمش پر باشد یحالت بنده نزد خداوند زمان ین... مبغوض تر یعنی

شکم  یکهدر خطر و لطمه است. زمان یو از نظر سالمت یمانیاز نظر ا يدر شکم پر انسان

انسان به عقل  یازامت یراحالت است ز ینحالت مبغوض تر ینو ا افتد یپر است، مغز از کار م

 .و درك و فکر است

 :از امام کاظم(ع) آمده است یتیروا در

لَو النَّاس دقَص  ].مانُهدأَب تتَقَاممِ لَاسطْعی الم4ف] 

 .شد یآن ها معتدل م يها نکنند بدن يرو یادهاگر مردم در غذاخوردن ز یعنی

 .است یحالت سالمت ینبهتر يبه معنا یاتدر روا» اعتدال« کلمه

 .غذا خوردن حالت متوسط داشته باشد یدغذا بخورد بلکه با یادز یاکم  یدنبا انسان

پر از غذا باشد.  یدسوم شکم با یکمعنا است که  ینبه ا یدبا شکم پر بخواب یمگفت اینکه

 .هوا باشد يبرا یآب و قسمت يبرا یغذا و قسمت يبرا یمت باشد، قسمتبه سه قس یدمعده با

آب و  يبرا ییکه جا يحالت است به گونه ا ینپر شود، پر شدن معده بدتر یدنبا معده

 .نفس نباشد

 :از امام صادق(ع) آمده است یتیروا در

سلَی یمقنْ أَکْلَۀٍ یم دب منِ آدابل  هلْبا صبِه   امِ ولطَّعل هطْنلْ ثُلُثَ بعجاماً فَلْیطَع کُمدفَإِذَا أَکَلَ أَح

 [5.[ بحِثُلُثَ بطْنه للشَّرَابِ و ثُلُثَ بطْنه للنَّفَسِ و لَا تَسمنُوا کَما تُسمنُ الْخَنَازِیرُ للذَّ

که  یکه سبب صاف شدن کمر باشد هنگام یاز خوردن یستبشر ن يبرا يچاره ا یعنی

 یدنینوش يسوم برا یکغذا قرار بدهد و  يسوم شکم را برا یکخورد  ییاز شما غذا یکی

کشتار  يکه خوك ها برا يبه گونه ا یدنفس قرار بدهد و چاق نشو يسوم هم برا یکو 

 .شوند یچاق م
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 .از شکم باشد یخال يجا یعنیاست  یامدهمده است و معده نبه شکم آ تعبیر

هنوز  یکهدست بکشد درحال یدبحث در جلد اول آمده است، انسان از غذا خوردن با این

 .سوم است یکحالت  یندارد ا یلبه غذا م

کرده  ینه یاز چاق یلهوس یناست که امام (ع) به ا يزننده ا یرخوك، تعب یچاق تعبیر

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

معاء واحد و یأْکُلُ الْکَافرُ فی سبعۀِ   فی  الْمؤْمنُ  کَلَامٍ لَه سیکُونُ منْ بعدي سنَۀٌ یأْکُلُ فی

].اءع6أَم] 

روده  یککه مومن  آید یم یو زمان شوند ی(ص) فرمود بعد از من مردم چاق میامبرپ یعنی

 .خورد یت روده غذا مو کافر در هف خورد یم

 یدبا یننفس بکشد بنابرا تواند یو انسان نم آید یها فشار م یهبه ر شود، یمعده پر م وقتی

 .باشد تا انسان بتواند نفس بکشد یخال يدر معده فضا

 يامروز يدکتر ها یرامراد از هفت روده، هفت وعده غذا خوردن باشد ز یستن یدبع  بله،

 .یدشش وعده غذا بخور یاپنج  گویند یم

 سفارشات

غذا  يغذا رو یعنی» الطعام یادخال الطعام عل«. عنوان یدغذا نخور یدهست یرس زمانیکه

 .وجود دارد یاتدر روا یري،غذا خوردن در حال س یعنی» الشبع یاالکل عل«خوردن، 

حالت  ینبدتر یرياست. خوردن در حال س یقانون طب یک یرينخوردن در حال س غذا

 .شود یها م یمارياز ب یلیو سبب خ است

 ینجاا یراز یایدب یشپ یاگر چه ناراحت یدغذا نخور ید،هست یرغذا آورده شد و شما س اگر

 .است یبحث سالمت
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دارو هستند و غذا محسوب  یراندارد ز یو هضم کننده ها اشکال یقمصرف سو بله،

 .شوند ینم

 .شود یم یسیپ یعنیزشت  یماريسبب ب یريبعد از س خوردن

 :آمده است یتروا در

 [7یورِثُ الْبرَص.[  الشِّبعِ  علَى  الْأَکْلُ

 .شود یم یسیموجب پ یريس يخوردن رو یعنی

 .شود ینم یسیکه مومن مبتال به پ یمدار روایت

(ع) یسیو کار حضرت ع یاز دارو استفاده کرد که کار سخت توان یم یسیدرمان پ براي

 .بوده است

﴿ رِئُ وتُب هالْأَکْم و رَص8[﴾ بِإِذْنی الْأَب] 

  دادى و مبتال به بیمارى پیسى را به فرمان من، شفا مى یعنی

 یرياست و خوردن در حال س يپرخور ینکردن کل بدن است و راه ا یدسف یگرد روش

 .باشد یروش درمان یک تواند یاست که م

 .کند یدتمام بدن را سف تواند یهم م یرش یو تخم مرغ و ماه یماه بله،

چشم و قرمز شدن پوست  یناییمانند کم ب یعوارض یسیپ ي یهاز ناح یديسف یدشا بله،

 .برند یپوست رنج م یاز دو رنگ یسیافراد مبتال به پ یهنگام تابش آفتاب داشته باشد ول

 مصرف دارند که انشاءاهللا يبرا یها متفاوت است و هرکدام زمان خاص یوهخوردن م زمان

قبل از غذا است و انار هم قبل و هم بعد از  یبخواند. پرتغال بعد از غذا و زمان س یمخواه

 .شود یغذا مصرف م

» امراء«دوم  ي اول هضم غذا و مرحله ي . مرحلهیستبدن ن یتخوردن موجب تقو زیاد

 يدوم مهم است، برا ي که بدن از آن استفاده کند. مرحله رسد یم ییغذا به جا یعنیاست 

 .کند یبدن از آن استفاده نم یول شود یغذا زود هضم م یبرخ
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 .رسد ینم  غذاها به حالت امراء یراز یستوعده غذا خوردن خوب ن سه

 :(ع) آمده استیراز حضرت ام یتیروا در

تَستَغْنی بِها عنِ الطِّب فَقَالَ بلَى یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ قَالَ لَا   خصالٍ  أَربع  بنَی أَ لَا أُعلِّمک یا

و إِذَا  ضْغَلْمتَجلس علَى الطَّعامِ إِلَّا و أَنْت جائع و لَا تَقُم عنِ الطَّعامِ إِلَّا و أَنْت تَشْتَهِیه و جود ا

].نِ الطِّبع تتَغْنَیذَا اسه لْتمتَعفَإِذَا اس لَى الْخَلَاءع کنَفْس رِضفَاع تم9ن] 

فرمود بله سر  ي؟بشو یازن ینکنم تا از طب ب یچهار خصلت را به تو معرف یاپسرم آ اي

 یبه غذا داشته باش یلم هینکو از سر غذا بلند نشو مگر ا یگرسنه باش ینکهمگر ا ینغذا ننش

از  يچهار خصلت عمل کرد ینبرو اگر به ا یو غذا را خوب بجو و زمان خواب دستشوئ

 .شوي یم یازن یطب ب

عادت سه وعده  ياز رو یشتراست. امروزه ب یچهار خصلت چهار قانون طب اسالم این

 .قرار دارند یسیخاطر همه در معرض پ ین. به همیمنداشته باش یلاگرچه م خوریم یغذا م

 شده است یاز ناهار خوردن نه یاتروا در

تلَا تَأْکُلْ شَکَو و شتَع و التُّخَمِ فَقَالَ تَغَد اعِ وجنَ الْأَوا أَلْقَى مع م اللَّه دبا   إِلَى أَبِی عمنَهیب

 [10و عشیا.[ لَهم رِزقُهم فیها بکْرَةً - و جلَّ یقُولُ شَیئاً فَإِنَّ فیه فَساد الْبدنِ أَ ما سمعت اللَّه عزَّ

 ... یکندبدن را خراب م یرانخور ز یزيآن ها چ ین... صبحانه و شام بخور و ب یعنی

غذا  ي،به غذا ندار یلتا م فرماید یم یگرغذا دو وعده است و قانون د گوید یقانون م یک

 .يغذا بخور یدنبا یبه غذا نداشت یلهم اگر م يدر دو وعده ا یننخور بنابرا

 .قانون است یکهم  یبودن خود گرسنگ خوب

 فرماید یم خداوند

و النَّاس یطْلُبونَها  -أَوحى اللَّه تَعالَى إِلَى داود یا داود إِنِّی وضَعت خَمسۀً فی خَمسۀٍ فَفیما

 [11و الْجهد[  الْجوعِ  فی  دونَها وضَعت الْعلْمفی خَمسۀٍ غَیرِها فَلَا یجِ

 ... و تالش قرار دادم ی... علم را در گرسنگ یعنی
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وعن  الْجدۀُ الْبحص الْقَلْبِ و امطَع الرُّوحِ و ذَاءغ نِ وؤْملْمل ام12[ إِد] 

 .قلب است يغذا ی... گرسنگ یعنی

 .باشد یراست که س یحالت انسان زمان بدترین

مرتبه  یک یادو مرتبه در روز است  یاکه وعده ها  یمخواند ییغذا يمورد وعده ها در

 .وعده است یکروز  یکروز دو وعده و  یک یادر روز 

وعده  یک يبخورد و اگر گرسنه نبود روز تواند یانسان اگر گرسنه است دو وعده م یعنی

 .وعده ها در روز دو وعده است يخورده بشود. و حد اعال یدبا

 .بکشد یگرسنگ یدسالم بماند با خواهد یانسان م اگر

 :(ع) فرمودیرام حضرت

 [13[ و المرض  الجوع  یجتمع ال

 .شوند یو مرض با هم جمع نم یگرسنگ یعنی

 يجا یچکه در ه شود یجمع نم یبا گرسنگ یمارياست که ب ینا یمهم طب اسالم شعار

 یاگر کس گویند یمطرح است و م یه. امروزه سوء تغذیستمطرح ن یطب یچو در ه یادن

 یگرسنگ گوید یم یطب اسالم یول شود یم یضنخورد مر یگرد يو غذاها یاتگوشت و لبن

 .یبکش تا سالم بمان

 .غذا خوردن است یاداست و معلول ز یماريب یککاذب  یگرسنگ بله،

و به مرور  ماند یم یمقدار از معده خال یکدست از غذا بکشد  یريانسان قبل از س اگر

و  شود یمعده اش بزرگتر م خورد یغذا م یادکه ز یکس یول شود یزمان معده کوچک م

بزرگ شدن بدهد؟  ي چرا انسان به معده اجازه یول کنند یو نصفه م دوزند یامروزه معده را م

 .شود یم بکشد، معده خود به خود جمع یو گرسنگ بخوردمدت انسان کم غذا  یک

. بچه دو کند یغذا خوردن معده را بزرگ م یادانسان زمان تولد کوچک است و ز ي معده

 .گرداند یمعده برم یبه خاطر کوچک خورد یرا م یريقطره ش
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نشدن است.  یرکامل س یگريدو وعده غذا خوردن است و د یکیکوچک کردن معده  راه

 یاز معده خال يمقدار یدتا معده بزرگ بشود بلکه با یایدمعده فشار ب ي یوارهد يرو یدنبا

 .بماند تا معده جمع بشود

 :یتروا ینکه در مقام مدح بزرگ شدن معده هستند مانند ا یاتیروا بله،

 [14الْمعدة[  یفَرِّج السفَرْجلُ

 ... کند یرا فراخ م یوهبه م یعنی

 .آن ها کوچک است و در حال رشد و نمو هم هستند ي معده یلیاست که خ يافراد براي

که تا  یستن ینقانون ا ینا يغذا نخور و معنا یستیتا گرسنه ن گوید یم یگرقانون د یک

 ي صبر شود تا وعده یدو با يغذا بخور یدنبا يغذا بخور بلکه تا گرسنه نشده ا يگرسنه شد

 .خود درمان است یگرسنگ یرافرا برسد. ز ییغذا

 ي غذا خورده بشود. بلکه چهار لقمه یدنبا یرياست که سر سفره تا حد س ینا یگرد قانون

 .خورده بشود یدآخر نبا

آمده  یتبرسد. در روا ییکه انسان به هدف نها شود یچند قانون موجب م ینا رعایت

 :است

بسنِ  حاب  مآد   لشَّرَابِ والثُّلُثُ ل امِ ولطَّعکُنِ الثُّلُثُ لفَلْی دلَا ب فَإِنْ کَانَ و هلْبنَ صمقی اتملُقَی

 [15[ الثُّلُثُ الْآخَرُ للنَّفَس

 ... است یکه کمرش را راست نگه دارد کاف يآدم چند لقمه ا یبن يبرا یعنی

دارد.  یازن ییبه تمام مواد غذا یازبدن ن یراغذا مهم است ز یفیتو ک که تنوع یمما گفت  بله،

 .سفارش کرده است یمتنوع ي(ص) به غذاهایامبرپ

 یادز يبه معنا یهتغذ  بلکه سوء یستکم غذا خوردن ن يبه معنا یهسوء تغذ گوییم یم ولی

 یهتغذسوء  یغذا خوردن و چند وعده غذا خوردن در طب اسالم یادغذا خوردن است. ز

 .است
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 :آمده است یراخوب است ز یمارب يبرا گرسنگی

 [16یطْعمهم و یسقیهِم.[  اللَّه  فَإِنَ  الطَّعامِ  تُکْرِهوا مرْضَاکُم علَى لَا

و  دهد یخداوند آن ها را غذا م یراز یدخود را بر خوردن غذا اجبار نکن یمارانب یعنی

 .نوشاند یم

 :آمده است یگرد یتروا در

 [17الدواء و الْمعدةُ بیت الداء عود بدناً ما تَعود[  رأْس الْحمیۀُ

 ... کردن راس داروها است یزپره یعنی

 .یستزخم معده خوب است درست ن يپر بودن معده برا ینکها نه،

غذا خوردن و سه  دیامفهوم اشتباه در ذهن مردم جا انداخته است و آن ز یک یدجد طب

کار را انجام  یندر نخوردن است ا یخوردن است. اگر مردم بدانند سالمت یشترب یاوعده 

 .دهند یم

که  کنند یفکر م یراز دهند یو مانند آن را انجام م یو آب درمان يخام خوار مردم

 .است یزهاچ یندر ا یسالمت

 .بلکه برعکس است شود یم یفکمتر غذا خورد الغر و ضع یاگر کس یدنکن فکر

شدم، شصت  يدو وعده ا یکهاز زمان یکه سه وعده بودم وزن پنجاه داشتم ول یزمان بنده

 .هستم یلوهستم شصت و پنج ک يوعده ا یکشدم و االن که  یلوک

 یغذا نخوردم خوب هستم ول یکهو تا زمان دهم یهم کار انجام م یلیصبح تا شب خ از

هستم و احساس خواب  یجمجبور کنند آن روز تا شب گمرا به خوردن چند لقمه  یکهزمان

 .کنم یم

 .شود ینکردن شامل کودك و بزرگ م پرخوري

ندارد بلکه  یفخود کودك تکل یراز شود ینم ییغذا يمادر شامل وعده ها یرش نه،

 .یممادر است و ما خودمان مکلف هست یفتکل
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لکه هر موقع کودك گرسنه بده ب یرنکرده اند که به فرزند دو وعده ش یفمادر تکل به

 .بخورد یرش یدهست با

 :آمده است یتروا در

تَّى قَامیلَ لَا تَأْکُلُوا حرَائی إِسنا بیلَ فَقَالَ یرَائی إِسنی بیباً فع خَط مرْینُ مى ابیسوا   عوعتَج

إِذَا شَبِع وا فَإِنَّکُمعلَا تَشْب فَکُلُوا و تُمعإِذَا ج ویتُمنَس و کُمنُوبج نَتمس و کُمرِقَاب غَلُظَت تُم 

کُمب18.[ ر] 

که  یو هنگام یدتا گرسنه بشو یدفرمود نخور یلاسرائ ی(ع) به بن یسیحضرت ع یعنی

و  شود یشما کلفت م يگردن ها یدبشو یراگر س یراز یدنشو یرس یول یدبخور یدگرسنه شد

 .کنید یخود را فراموش م يو خدا شود یشما چاق م يباسن ها

 .بشود تا مراعات بشود یغتبل یدو با کنند یسفارش عمل نم ینبه ا امروزه

 یدهر موقع گرسنه شد یعنیاست » امر در مقام توهم حظر« یتروا ینبه خوردن در ا امر

 .یدبخور یدحتما با ینکهنه ا یدبخور توانید یم

 .نماند یدر معده باق ییپر شود که جا يبه طور یدنبا شکم

 :آمده است یتروا در

 [19التُّخَمۀِ ما عدا الْحمى فَإِنَّها تَرِد وروداً.[  داء منَ کُلُّ

 .شود یوارد م یروناست مگر تب که از ب يها از پر خور یماريتمام ب یعنی

مگر  شود یم یباشد معلول هم منتف یعلت منتف یکهاست، زمان یريها س یماريعلت ب اگر

 .باشد یعلت ابتدائ ینکها

 .شوند یها غذا محسوب نم یدنیاست و نوش یدنیها نوش یوهآبم نه،

 :فرمود یراخواند که تب هم از معده است ز یمخواه البته

 [20الداء[  بیت الْمعدةُ

 .ها است یماريمعده خانه تمام ب یعنی
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 ادرار يسنگ مجار بیماري

 یدهنام يادرار يراه که سنگ مجار یشابسنگ مثانه، سنگ پ سنگ هالب، یه،کل سنگ

 .شود یم

است. انسان از خاك و آب و  یخاک یگرمواد د یااوره  یا یماز کلس ییها یستالکر سنگ

اگر  یخاک ي آن در جلد اول مفصال آمده است. ماده یتنفس و روح خلق شده است که روا

 .شود یم یستالبه کر یلو تبد کند یرسوب م یهباشد، در کل یآب ي از ماده یشترب

و روز به روز بزرگ  شود یمواد جمع م یگرو د یممانند کلس یگريامالح د یستالکر دور

 .شود یتر م

 یک. اول دهند یم یلسنگ را تشک ي وجود دارد که هسته یجامد کوچک يها تکه

 .شود یو بزرگ تر م شود یدور آن جمع م یگرو مواد د شود یم یدتول یستالکر

کم خوردن آب علت ابتدا به سنگ است که اشتباه است بلکه علت  شود یگفته م امروزه

در  یمواد خاک یدر بدن است. وقت یمواد خاک یادياست. علت سنگ ز يپرخور یهسنگ کل

 .کند یو رسوب م کند یم یداشد، ادرار غلظت پ یادبدن ز

 .بدن مضر است يآب خوردن برا یادز یراز یستخوردن آب ن یادآن ز ي چاره بنابراین

 :آمده است یتروا در

لَو تتَقَاملَاس اءنْ شُرْبِ الْمأَقَلُّوا م أَنَّ النَّاس  مانُهد21.[ أَب] 

 یماريهر ب ي یشهآب ر یراز شود یم یمآن مستق ياگر مردم کم آب بخورند بدن ها یعنی

 .است

 .از مناطق آب مردم گچ دارد یو بعض امالح دارد کنند یکه مردم مصرف م یمعدن آب

. در شود یسه وعده غذا خوردن موجب سنگ م یااز حد غذا و  یشخوردن ب بنابراین

قسمت آن از غذا پر باشد و دو  یکسه قسمت بشود و  یدآمده است که معده با یطب اسالم

 .آب و هوا است يبرا یگرقسمت د
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 ي شدن ماده یادبا غذا باشد غلظت خون و غلظت ادرار و ز يخوردن آب مساو اگر

 .افتد یاتفاق نم یخاک

جماع  ی،مانند جماع با شکم پر، حبس کردن من یگريسنگ علل د يبرا یاتدر روا البته

مکث کردن در جماع، ادرار نکردن بعد از جنابت ذکر شده  یادز ی،بدون خارج شدن آب من

 .است

 .معلول عفونت ادرار است یاو  معلول سنگ یاادرار  سوزش

 درمان

و مرکب سه  یهسنگ کل يبا آب ترب، جامع با آب سداب برا  جامع امام رضا(ع) داروي

 .است یهمثانه و هالب و سنگ کل يبرا

 .772ص ي،غررالحکم و دررالحکم، آمد [1]

 .772ص ي،غررالحکم و دررالحکم، آمد [2]

 .446، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .145، ص2نعمان، ج یاالسالم، قاض دعائم [4]

 .440، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .یه، ط اسالم268، ص 6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .447، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .110یهسوره مائده، آ [8]

 .229، ص1صدوق، ج یخالخصال، ش [9]

 .420، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .179ص ی،ابن فهد حل ی،و نجاح الساع یعده الداع [11]

 .337، ص63ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [12]

 .772ص ي،غررالحکم و دررالحکم، آمد [13]
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 .550، ص2ج ی،المحاسن، برق [14]

 .84ص ی،ابن فهد حل ی،و نحاح الساع یعده الداع [15]

 .144، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [16]

 .362ص ی،مکارم االخالق، طبرس [17]

 .447، ص2ج  ی،برق  المحاسن،  [18]

 .447، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]

 .362ص ی،مکارم االخالق، طبرس [20]

 .571، ص2ج ی،المحاسن، برق  [21]
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 .است که مرتبط با غذا خوردن است يراجع به امور صحبت

 زدن آروق

آروق زدن کار  فرمایند یم یو گاه کنند یم یآروق زدن را نعمت معرف یگاه یاتروا در

 .دارد یامتدر روز ق يعواقب بد یراآروق را گرفت ز يجلو یدو با یستن یخوب

 .کنیم یآن ها جمع م ینو ب خوانیم یرا م روایات

 :آمده است یتروا در

لُکُمأَطْو  لُکُما أَطْونْیی الدف شَاءج   اللَّه دبنْ أَبِی عآخَرَ ع یثدی حف ۀِ قَالَ وامیالْق مووعاً یج

 اسِع قَالَ: سمع رسولُ اللَّه ص رجلًا یتَجشَّأُ فَقَالَ یا عبد اللَّه قَصرْ منْ جشَائک فَإِنَّ أَطْولَ النَّ

وعاً یا.[جنْیی الدعاً فبش مۀِ أَکْثَرُهامیالْق م1و] 

 گرسنه خواهند ماند یاددر آخرت ز زنند یآروق م یادز یاکه در دن يافراد یعنی

باشد و  یرس یااندازه که انسان در دن ین. به همیستآروق زدن خوب ن یادز شود یم معلوم

 .بودآروق بزند به همان اندازه در آخرت گرسنه خواهد 

 :آمده است یگرد یتروا در

شَاءه الْجشَاءنَّ جرْفَعلَا ی و اللَّه دمحفَلْی کُمدشَّأَ أَحإِذَا تَج و مِ اللَّهعنْ نۀٌ ممع2[ ن] 

از شما آروق زد حمد  یکی یکهخداوند است و زمان ياز نعمت ها یآروق زدن نعمت یعنی

 .و بلند آروق نزند یدخداوند را بگو

در  یحالت به خداوند است ول ینتر یکخوب است و نزد یادر دن یکه گرسنگ خواندیم

 .یستخوب ن یآخرت گرسنگ
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 یغآنچه امروزه تبل باشد.  ياراد یرغ یاگر گرسنگ یدارد حت یخوب یآثار وضع گرسنگی

و  یه گرسنگک یمخواند یتما در روا یستاست درست ن یهکه کم خوردن سوء تغذ کنند یم

 .شوند یبا هم جمع نم یماريب

 [3[ و الْمرَض  الْجوع  یجتَمع لَا

 .شوند یبا هم جمع نم یماريو ب یگرسنگ یعنی

غرب را  خواهند یم یرااست ز یاسیمسائل س یشترب شود یمطرح م یزیوندر تلو اینکه

است که  ینا یقتقح یدر حال مرگ هستند ول یقاکه مردم در آفر شود یبکوبند و گفته م

 .است یبلکه باعث سالمت شود یباعث مرگ نم یگرسنگ

 .است يها از پر خور یماريآمده است که تمام ب یتکه در روا خوداندیم

 [4التُّخَمۀِ ما عدا الْحمى فَإِنَّها تَرِد ورودا[  داء منَ کُلُّ

 ... است يها از پرخور یماريتمام ب یعنی

 یزنده ماندن کاف يخشک برا يخرما یاتکه نان  یکآمده است که  یاتدر روا بلکه

  بلکه پامبر(ص) شود ینم یماريکم غذا خوردن باشد باعث ب یه،است. اگر مراد از سوء تغذ

 .خورد یبار غذا م یکسه روز  یگاه

است که بعد از  ییغذا ین(ص) فرمود ایامبر(ص) آورد و پیامبرپ يزهرا(س) برا حضرت

 .وارد درون پدرت شدسه روز 

فَدفَعتْها إِلَى  - فَاطمۀُ و معها کسرَةٌ منْ خُبزٍ  إِذْ جاءت -  حفْرِ الْخَنْدقِ  مع النَّبِی ص فی کُنَّا

  جِئْتُک منْه -  نِقَالَت قُرْصاً خَبزْتُه للْحسنِ و الْحسی - فَقَالَ النَّبِی ص ما هذه الْکسرَةُ - النَّبِی ص

 [5.[ أَما إِنَّه أَولُ طَعامٍ دخَلَ فَم أَبِیک منْذُ ثَلَاث -فَقَالَ النَّبِی ص -بِهذه الْکسرَةِ

 .است که بعد از سه روز وارد دهان پدرت شده است ییغذا یناول ین.... ا یعنی

هفتاد روز بدون  یا. انسان تا شصت و پنج یستن یماريکم غذا خوردن باعث ب بنابراین

 .زنده بماند تواند یزنده بماند و بدون آب تا سه روز م تواند یغذا م
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 ینکهدر اعتصاب غذا شصت و پنج روز بدون غذا بود تا ا یرلنديشخص ا» ساندز بابی»

 .رفت یناز ب

 ینگونهم عمر او در تما خورند یخرما م یادانه قند  یکدر شبانه روز  يهند يها مرتاض

 .کنند یم یداو قدرت پ کنند یم یزندگ

 .شود یمعده به شکل آروق خارج م يمعده پر بشود، هوا زمانیکه

 یرس یشهآروق زدن و هم یطوالن یاست که آروق خوب است ول ینا یاتروا ینب جمع

 .بلند آروق زدن و آروق زدن با سرباال بد است يبودن و با صدا

 :(ص) آمده استیامبراز پ یتیروا در

عمولُ  سسلَ النَّاسِ   رفَإِنَّ أَطْو کشَائنْ جرْ مقَص اللَّه دبا عشَّأُ فَقَالَ یتَجلًا یجص ر اللَّه

 [6جوعاً یوم الْقیامۀِ أَکْثَرُهم شبعاً فی الدنْیا[

عبداهللا آروق زدن خود را کم و  يفرمود ا یدرا شن يآروق مرد ي(ص) صدایامبرپ یعنی

 .است یاداش ز یدر آخرت گرسنگ  آروق بزند، یادکه ز یکس یراکوتاه کن ز

 .گرسنه خواهند بود یادهستند در آخرت ز یرس یادز یاکه در دن افرادي

اصل  ین. بنابرایستبودن به طور مداوم بد است و آروق زدن با سر باال هم خوب ن سیر

 .آروق منع نشده است

است و خارج شدن باد از مقعد  یريس ي که آروق نشانه آید یبه دست م یاتروا از

معده باشد. احتمال هم دارند  يکم کار یانوع غذا و  یا یريبه خاطر س یداست و شا یعیطب

 .هضم غذا باشد یندمربوط به فرا

چند  دشو یخارج م يو اگر باد شود یمقعد وارد بدن م یقاز طر یشترباد ب یلحاظ علم از

فشار آوردن به غذا و خروج آن از  يوارد شدن باد برا ینو ا شود یبرابر آن باد وارد بدن م

 .بدن الزم است
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جشَاءه إِلَى السماء، و لَا إِذَا بزَقَ. و الْجشَأُ نعمۀٌ منَ اللَّه جلَّ و   تَجشَّأَ أَحدکُم فَلَا یرْفَع إِذَا

اللَّه دمحفَلْی کُمدشَّأَ أَحزَّ فَإِذَا تَج7».[ع] 

 ... از شما آروق زد به سمت آسمان آروق نزند یکی یکههنگام یعنی

تر از  یاداگر آروق زدن ز ینو همچن یستبا بلند کردن سر آروق زدن خوب ن راینبناب

 .ندارد یو اصل آروق اشکال یستهم خوب ن یفتداتفاق ب یادحد باشد و ز

 .زنند یکم آروق م یلیخ خورند یغذا نم یادکه ز افرادي

 یغذا خوردن در مهمان خوب

بدن و حل  یوردن باعث سالمت. کم غذا خیمبر کم غذا خوردن دار یاديز سفارشات

برادر  ي شده است در خانه یهتوص یگر. از طرف دشود یها م یماريشدن مشکالت و درمان ب

 .و ائمه(ع) به مهمان خود اصرار بر غذا خوردن داشتند یدمومن خوب غذا بخور

محبت و الفت است. ائمه(ع) فرموده  ي برادر مومن نشانه ي غذا خوردن در خانه خوب

 یناست که ما را خوب دوست دارد. ا یکس خورد، یما خوب غذا م ي که در خانه یاند کس

 .است یماناعتقاد و ا ي نشانه

 یراز یدخوب غذا بخور آیید یما م ي به خانه یوقت گویند یم یشه(ص) و ائمه(ع) همپیامبر

 .و دوست داشتن ما است یمانا ي نشانه

 .کرد یخوردن آن توسط مهمان اصرار م يو برا کرد یم یندر غذا مع یامام (ع) خط گاهی

 :آمده است یتروا در

تیدلُ أُهعفَج اللَّه مهمحر ا ذَرأَب و ادقْدالْم انَ ولْما سعارِ فَدۀِ الْأَنْصینْ نَاحم زۀُ أَرعقَص وا لَه

فَجعلُوا یأْکُلُونَ  نَااً إِنَّ أَشَدکُم حباً لَنَا أَحسنُکُم أَکْلًا عنْدیعذِّرونَ فی الْأَکْلِ فَقَالَ ما صنَعتُم شَیئ

هِملَیلَّى عص و اللَّه مهمحع ر اللَّه دبو عقَالَ أَب داً ثُمی8.[ ج] 

(ص) سلمان و یامبرآوردند پ یهظرف برنج از طرف انصار هد یک(ص) یامبرپ يبرا یعنی

 کنید ینم یفرمود کار خوب کردند یم ید و ابوذر را دعوت کرد و آن ها در خوردن کوتاهمقدا
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ما بهتر است بعد از آن  ي دوست داشته باشد غذا خوردن او در خانه یشترهرکس ما را ب

 .خوب غذا خوردند

 :آمده است یگرد یتروا در

نَا طَ کُنْتإِلَی مع فَقَد اللَّه دبأَبِی ع نْدعیهاماً فع   زا أَریهۀٍ فعبِقَص اءج ثُم هدعب اءأَشْی و اءوش

فی طَعامه  نْبِساطهفَأَکَلْت معه فَقَالَ کُلْ قُلْت قَد أَکَلْت فَقَالَ کُلْ فَإِنَّه یعتَبرُ حب الرَّجلِ لأَخیه بِا

عبزاً بِإِصوی حل ازح ثُم].فَأَکَلْتُه أَکَلْت ا قَدم دعی لَتَأْکُلَنَّ ذَا بۀِ فَقَالَ لعنَ الْقَصم 9ه] 

آوردند و  یگرد يآوردند و غذاها یاناز گوشت بر ییبودم غذا  نزد امام صادق(ع) یعنی

برادر مومن  ي آوردند با امام(ع) خوردم فرمود بخور خوب خوردن در خانه ینیظرف س یک

و فرمود بعد از  یدسپس امام(ع) در ظرف برنج کش شود یدوست داشتن آن برادر محسوب م

 .هم بخور من هم خوردم خط ینتا ا يغذا خورد ینکها

 :آمده است یگرد یتروا در

فَأَقْبلَ الْقَوم یقْصرُونَ فَقَالَ  بِهرِیسۀٍ فَقَالَ لَنَا ادنُوا فَکُلُوا قَالَ  أَبو عبد اللَّه ع بِطَعامٍ فَأُتی دعا

نَا کَمرُ أَنْفُسعلْنَا نُصقَالَ فَأَقْب هی أَکْلف یهأَخلِ لةُ الرَّجدوتَبِینُ ما تَسرُ الْإِبِل اکُلُوا فَإِنَّمعص10[ ی] 

و  یدشو یکآوردند فرمود نزد یماو حل يخواست و برا ییامام صادق(ع) غذا یعنی

چقدر برادر مومن  یمبدان یمما اگر بخواه یدکردند امام(ع) فرمود بخور یو قوم کوتاه یدبخور

 .یمما هم مانند شتران گرسنه غذا خورد فهمیم یاو م يرا دوست دارد از خوردن غذا

 :آمده است یگرد یتروا در

خَلْتانِ دوا بِالْخعع فَد اللَّه دبلَى أَبِی عبِ  ع یفَأُت تَلَأْتتَّى اما حنْهم فَأَکَلْت زا أَریهۀٍ فعقَص

 [11فَخَطَّ بِیده فی الْقَصعۀِ ثُم قَالَ أَقْسمت علَیک لَما أَکَلْت دونَ الْخَطِّ.[

نزد امام صادق(ع) داخل شدم امام(ع) غذا خواست ظرف برنج آورده شد من از آن  یعنی

خط  یندر برنج درست کرد و قسم داد که تا ا یشکمم پر شد و امام(ع) خط ینکهخوردم تا ا

 .بخور
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و  خورد یخود نم ي مانند خانه یگريد ي است که در خانه ینگونهچون طبع انسان ا شاید

انسان در  ینکهتا ا یدامام (ع) سفارش کرده است که خوب بخور خورد، ینوعا کم غذا م

مراد  ینسوم شکم است. بنابرا یکبخورد که همان  یکاف ي هم به اندازه یگريد ي خانه

 .یستاز حد ن یشخوردن ب

 .خود حساب شود و غذا به اندازه خورده بشود ي برادر مومن را مانند خانه ي خانه

ندارد که انسان در  یبرادر مومن استثناء باشد و اشکال ي دارد خوردن در خانه احتمال

 .بخورد یادبرادر مومن ز ي خانه

دو  ياست و غذا یدو نفر کاف ينفر برا یک يغذا فرماید یم یرااست ز یشتراول ب احتمال

 .خورد یکم غذا م یگريد ي انسان در خانه یعنیاست  یسه نفر کاف ينفر برا

بخورد. انسان  یادخوب بخورد نه ز یعنیآمده است » احسن« یرخصوص که تعب به

ارزش  یب يحال صاحب خانه کند و از غذاها یترعا کند یم یسع رود یم یکس ي خانه

(ص) فرمود خوب یامبرپ یول خورد یمثال گوشت نم یاو  خورد یم یمثال تکه نان خورد یم

 .خوب بخور ياز غذاها یعنیغذا بخور 

به او خبر نده و از  یبرادر مومن اگر روزه دار هست ي سفارش شده است که در خانه بله،

 .بخور یشغذا

 ي که طبع نوع انسان کم غذا خوردن در خانه کنم یاستفاده م یاتروا از مجموع بنده

تا از حالت خجالت خارج بشود.  یمکن یقشخص را تشو یدبا ینصورتاست. در ا یگراند

بلکه به  یستخوردن ن یادز يبرا ینو ا شوم یخوشحال م يکه اگر بخور گویند یامروزه م

 .الزم است ي خوردن به اندازه يمعنا

 ي تعارف کرد تا به اندازه یدبا کنند یم یالزم کوتاه ي که در خوردن به اندازه يراداف براي

 .بخورند یکاف

 :آمده است یتدر روا کردند یم یتائمه(ع) هم در به اندازه غذا خوردن رعا خود
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یلَ والْأَکْلِ قَل یفم  کَانَ ع خَف12[ الطَّع] 

 خورد یکم م  امام رضا(ع) یعنی

شدم  یرس گوید یو م کند یاکتفا م یريباشد به حداقل س یگريد ي در خانه یکهزمان انسان

 .یدخجالت کش یدخورد و نبا یکاف ي به اندازه یدبا فرمایند یم  که ائمه(ع)

 بر سر سفره نشستن

هستند.  یزم يبه خوردن رو یدها و در رستوران ها مق یها در خانه ها و مهمان اروپایی

 .خورند یغذا م ینزم يرو یشترمسلمان ها ب

داشت.  یدمسئله تاک ینا يو رو خورد یغذا م ینزم ي(ص) رویامبراست که پ مسلم

(ص) یامبرپ يبرا یصندل ي یهته یراخوردن نفع و مصلحت دارد ز ینزم يرو شود یمعلوم م

 .نبوده است یکار سخت

 یقتشو ینزم يرا هم به خوردن رو یگرانکه د شود ی(ص) معلوم میامبرکالم پ از

 .کردند یم

سنَ خَمهعتَّى  لَا أَدح   ؤْکَفاً وم ارمالْح کُوبِیر و بِیدالْع عیضِ مضلَى الْحالْأَکْلُ ع اتمالْم

 [13[ حلْبِی الْعنْزَ بِیدي و لُبس الصوف و التَّسلیم علَى الصبیانِ لتَکُونَ سنَّۀً منْ بعدي

به  ینزم يخوردن رو کنم یرا تا زمان مرگم رها نم یز(ص) فرمود پنج چیامبرپ یعنی

 ... همراه نوکران

کار مصلحت دارد، البته اصل  ینا دهد ینشان م ینزم ي(ص) بر خوردن رویامبرپ اصرار

اگر  یراکار وجود دارد ز یندر ا یدر کنار تواضع مصلحت ی(ص) مسلم است ولیامبرتواضع پ

 یو گاه خورد یغذا م یصندل ي(ص) رویامبرخوردن وجود داشت، پ یصندل يرو یمصلحت

 ي(ص) به نشست و خوردن رویامیرپ بینیم یم یشست ولن یم ینزم يتواضع رو يهم برا

 .اصرار داشت ینزم
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(ص) بر آن یامبرمشخص خواهد شد که پ ینزم يحکمت غذا خوردن رو يروز انشاءاهللا

 .است کرده یاصرار م

 :ده استآم یتروا در

، و یعتَقلُ  الْأَرضِ  علَى  رسولُ اللَّه (صلَّى اللَّه علَیه و آله) یجلس علَى الْأَرضِ، و یأْکُلُ کَانَ

 [14الشَّاةَ، و یجِیب دعوةَ الْمملُوك علَى خُبزِ الشَّعیرِ.[

 ... خورد یمغذا  ینزم يو رو نشست یم ینزم ي(ص) رویامبرپ یعنی

 .بد است یلیخوردن هم خ یستادها بله،

» جلسه العبد« یاتکه در روا یمدل نشستن ینداست انسان مانند بردگان بنش مناسب

 .شود یم یدهنام

 :آمده است یتروا در

جلَس أَحدکُم علَى الطَّعامِ فَلْیجلس جِلْسۀَ الْعبد و لَا یضَعنَّ أَحدکُم إِحدى رِجلَیه علَى  إِذَا

 [15الْأُخْرَى و یتَرَبع فَإِنَّها جِلْسۀٌ یبغضُها اللَّه و یمقُت صاحبها.[

خداوند  یراز یندو چهار زانو ننش ینیدمانند بردگان بنش یدکه سر غذا نشست یهنگام یعنی

 .و صاحب آن را دوست ندارد دارد یاز چهار زانو نشستن را دشمن م

را که  یزيو خداوند چ دارد یکه منفت داشته باشد خداوند آن را مبغوض نم یزيچ اگر

در  یرااست ز گفت چهارزانو نشستن ممنوع توان یحال نم ینمفسده دارد دوست ندارد. در ع

 .نشستند ی(ع) هم چهار زانو غذا م یگرآمده است که امام صادق(ع) و ائمه د یاتروا

چهار زانو  ینکها یااعالم عدم حرمت آن است  يبرا یازانو نشستن توسط ائمه(ع)  چهار

اگر هم چهار  یول یندندارد. خوب انسان هنگام غذا خوردن مانند عبد بنش یديننشستن تاک

 .ندارد یراديا ندیزانو بنش

 :آمده است یتروا در
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و لَسیراً إِذَا جأْکُلَ  کَانَ کَثیلِّی   لصالْم سلجا یکَم هیمقَد و هتَیکْبر عمجی و هیدنَ ییا بأْکُلُ می

کَما یأْکُلُ الْعبد  لُقَدمِ و یقُولُ ص أَنَا عبد آکُفی اثْنَتَینِ إِلَّا أَنَّ الرُّکْبۀَ فَوقَ الرُّکْبۀِ و الْقَدم علَى الْ

 [16و أَجلس کَما یجلس الْعبد[

خود را  يدو زانو و دو پا نشست یغذا خوردن م يکه برا یهنگام یشتر(ص) بیامبرپ یعنی

 يزانو رو ینکهمگر ا نشیند یهمانگونه که نمازگزار م داد یو کنار هم قرار م کرد یکنار جمع م

من  خورد یمن عبد هستم همانگونه که برده غذا م فرمود یو م داد یپا قرار م يزانو و پا رو

 .نشینم یو همانگونه م خورم میهم غذا 

است و حالت کج داشته  نشسته یپا م یک ي(ص) موقع غذا خوردن رویامبرپ یقتحق در

 .نشینند ینم ینگونهو افراد متکبر ا و افتاده است یفنشستن، نشستن افراد ضع ینگونهاست. ا

بدهد.  یهدست خود تک يرو شود یمجبور م یند(ص) بنشیامبرمانند پ یاگر کس البته

 .یردقرار بگ ینزم يامام(ع) هم سفارش کرده است که موقع غذا خوردن دست چپ رو

 .که در نماز مستحب است باشد یمانند تورک یدشا بله،

 [17[ یسارِك  علَى فَاعتَمد  أَکَلْت إِذَا

 .کن یهبر طرف چپ خود تک خوري یکه م یهنگام یعنی

 یو در اخالق منافع یکند حتما در هضم غذا و در سالمت یتظرائف را رعا ینا یکس اگر

 .منافع را کشف خواهد کرد یندارد که انشاءاهللا علم ا

 (یه(ورم کلیدرونفروزه یماريب معرفی

 ییو جا شود یم یتو خال یه. کلشود یگشاد و متسع م یهلگنچه و داخل کل یماريب ینا در

ادرار  يهم بسته شدن مجرا یماريب ین. علت اشود یبزرگ م شود یکه ادرار در آن جمع م

 .شود یبزرگ م یهو کل کند یفشار وارد م یهاست و به کل

 .ها باشد یهمنهدم شدن نزج فعال کل یماريب ینهم علت ا شاید
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تر از  یینحالب پا گردد، یمثانه مشکل دارد و ادرار برم یگاه شود، یحالب تنگ م گاهی

 یینپا یههم کل یو گاه رود یم یهو به کل گردد یو ادرار به حالب برم گردد یمثانه قرار م

 بندد، یکه راه حالب را م يتومور رود، یم یهو به کل شود یو ادرار وارد حالب م افتد یم

 یینو از پا شود یحالب م يوجود توده داخل شکم که باعث فشار رو مثانه،انسداد گردن 

ادرار بر  يادرار است که مجار يهم علت عفونت مجار یگاه کند، یم یريآمدن ادرار جلوگ

 .شود یبسته م یااثر عفونت تنگ 

 .شود یم یهباشد، برگشت ادرار باعث عفونت کل یادرار خون یستن الزم

 عالئم

 سوء هضم یه،کل یتب، پرخون یه،کل ي یهنده، احساس درد در ناحعود کن حمالت

 درمان

درمان کرد، اگر علت از  یدتر بودن از مثانه را با یینحالب و پا یافتادگ یاحالب  تنگی

 .شود یمثانه و حالب باشد، با مرکب سه درمان م

هم  یاست و گاه یو عمل سخت دهند یانجام م یعمل جراح يدر طب امروز امروزه

 .شود یموفق نم

در طب  یول دهند یم یوتیکب یافراد دائما و تا آخر عمر آنت ینبه ا يطب امروز در

 .شود یمشکل حل م ینمرکب سه ا یکبا  یاسالم

بسته شدن ادرار را به طور  یراز شود یمشکل در حالب باشد با مرکب چهار درمان م اگر

 .کند یباز م یکل

 یرتاث یآب قسط و نمک ب یقخود حالب است که تزردر  یا یشابراهدر پ یتنگ گاهی

 .شود یم یشابراهحالب و به خصوص پ یو گرفتگ یکه باعث برطرف شدن تنگ یستن

 .خوب است یهمرکب چهار به عنوان درمان عفونت کل یامسخن  البته
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آب عسل خوب است و قرص خون  یاجامع امام رضا (ع) با عسل  يعفونت دارو براي

 .ستین یرتاث یهم ب

 .447ص ، 2ج  ی،المحاسن، برق [1]

 .144ص ي،راوند  الدعوات،  [2]

 .533ص ینی،الحکم و المواعظ، ل یونع [3]

 .447، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .71امام رضا ع، ص  الرضا،  یفهصح [5]

 .447، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .47ص یري،حم  قرب االسناد،  [7]

 .414ص ، 2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .279، ص6ج  ینی،کل ی،الکاف [9]

 .413، 2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .413، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .147، ص2صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [12]

 .72صدوق، ص یخش ی،االمال [13]

 .393ص ی،طوس یخش ی،االمال [14]

 .442، ص2ج ی،المحاسن، برق  [15]

 .27ص ی،مکارم االخالق، طبرس [16]

 .441، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]
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 دست قبل از غذا و با دست راست خوردن شستن

 .ها در مورد غذا خوردن است یهراجع به آداب و توص صحبت

اعضاء بدن است. خداوند به انسان دو دست  ینب یتکار و فعال یمجمله سفارشات تقس از

 .شده است یینتع ییو کارها یفیهر کدام وظا يداده است و برا

استنجاء و شستن محل و  يخوردن و گرفتن و دادن و دست چپ برا يراست برا دست

 .دادن و مانند است یهتک

و  یکروبشده است که با دست چپ غذا خورده نشود. امروزه بعد از کشف م تاکید

 .ناخن علت آن مشخص شده است یرشدن آن ها ز یتخمک انگل و قارچ و مانند آن و مخف

با آب هم از  یسمانند تخم آسکار یو بعض آید یاسنتجاء، تخمک انگل به دست چپ م با

 .صابون و اشنان شسته بشود ي یندهو حتما دست با شو رود ینم ینب

کند. ائمه(ع) و  یدا(ع) بوده است رواج پ یتکه اشنان که صابون اهل ب یمهست یندنبال ا ما

که امروزه  یی. اشنان ضرر و عوارض ندارند. صابون هاکردند ی(ص) از اشنان استفاده میامبرپ

 .انسان مضر است يدرست شده است و برا یمیاییاز الکل و مواد ش کنیم یاستفاده م

 یکردن پ یلتبد يااست که بر ینجامشکل ا یول شود یدرست م یاز پ یسنت يها صابون

 .کنند یاستفاده م یمیایی]) شیمکربن[سد یدروکسیدبه صابون از سود(ه

 .بدن مضر است يو برا شود یمانده از صابون به دهان منتقل م یباق یماییش مواد

 يو برا کردند یائمه(ع) از اُشنان استفاده م یهم بود ول یگرزمان ائمه(ع) صابون د در

 .کردند یاستفاده م یندهبه عنوان شو شستن محل استنجاء از سعد
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که سود ندارد و از اشنان درست شده  رسد یهم به نظر م یکه صابون شام رسد ینظر م به

 .است

صابون، از روغن  یناشنان است. بهتر یو پ یتونروغن ز يسود در صابون ها جایگزین

مانند  یدارد. صابون یطوالن یندو فرا شود یاست که در ساخت آن از آتش استفاده نم یتونز

 یدر مدت کم یمیاییامروزه با سود ش یبماند تا خشک بشود ول یدپنج سال با یصابون شام

 .کنند یصابون درست م

در انترنت  یادر کتاب ها و  یدو با یستمدرست کردن صابون با اشنان و سود را بلد ن بنده

 .بشود یبررس

 .کنند یصابون را با خاکستر همان اشنان درست م بله،

در روده است. تخمک  یسانگل وجود دارد. محل انگل آسکار یدر زندگ يا چرخه

و همه  شود یخارج بشود و با دست منتقل م یدبلکه با شود یبه انگل نم یلداخل روده تبد

 یهو از راه خون داخل ر شود یجا امکان انتقال دارد. تخمک انگل با دست وارد دهان م

و هنگام  رود یم يو از حلق به مر آید یکند و به حلق م یم یداو در آنجا پرورش پ رود یم

خبر از انتقال انگل  یو ب شود یحالت تهوع م یا یدانتقال از حلق انسان دچار سرفه شد

 .شود یاست و بعد در روده ها مستقر م يبه مر یتنفس يکوچک از مجرا

 یرنگ است و دو طرف آن صورت یدوجب و سف یک ي به اندازه یباتقر یسآسکار انگل

 .است

 .شود یبا خوردن به دهان منتقل م یول شود یآب جدا نم با

دست راست آلوده به تخمک  یرا(ع) فرموده اند با دست راست غذا خورده بشود زائمه

 .انگل متوقف بشود ي تا چرخه یستن

 یگره افراد دب یقطر یناز ا یراآب هم مانند دست با صابون شسته بشود ز یرسر ش باید

 .شود یمنتقل م



1987 

 

 .افتد یم ینزم يو رو شود یاز راه هوا هم منتقل م یگاه آسکاریس

 شود، یپا هم منتقل م یقاز طر یزر ياست. انگل ها ینگونههم ا یدسف يانتقال انگل ها راه

 .که انگل داخل پا رفته است کند یم یدخود احساس خارش شد يانسان درکف پا یگاه

 .شود یموجب انسداد روده م یو حت یخطرناك است و موجب کم خون یلیخ آسکاریس

با دست راست غذا  توانی یآمده است تا م یتبا دست چپ جفا است و در روا خوردن

 .بخور

 :آمده است یتروا در

أْکُلَ وى أَنْ یانُ  نَهالْإِنْس  هالمئ  بِشتَّکم وه أْکُلَ وأَنْ ی 1[ و] 

 .کرد یدادن نه یهاز خوردن با دست چپ و خوردن در حال تک  ص)(یامبرپ یعنی

بلکه  یستاز خوردن با دست چپ ن ینه یانگل ها علت اصل یزندگ ي چرخه یمگفت البته

با  یطانآمده است که چون ش ینگونهاز خوردن با دست چپ ا یبشود. علت نه یبررس یدبا

 .خورد یدست چپ غذا م

وارد  یطانش یا شود یبر انسان م یطانموجب تسلط ش دارد خوردن با دست چپ احتمال

 .بشود یبررس یدکه با شود یبدن م

 :(ص) آمده استیامبراز پ یتیروا در

 [2منَ الْجفَاء[  بِالشِّمالِ  الْأَکْلُ

 .خوردن با دست چپ جفا است یعنی

 .جدا شدن و دور شدن از سنت و کار درست است يبه معنا جفاء

 :از امام صادق(ع) آمده است یتیروا در

ا.[ أَنَّهلَ بِهتَنَاوی ا أَوبِه شْرَبی أَو هالمأْکُلَ بِشلِ أَنْ یلرَّجل 3کَرِه] 

با دست چپ خوشش  یزيگرفتن چ یابا دست چپ  یدننوش یااز خوردن   امام(ع) یعنی

 .آمد ینم



1988 

 

بشود که خوردن با  یبررس یدو با کنند ینم ینه یزياز چ یهوده(ع) ب ینو معصوم خداوند

 .دارد یدست چپ چه مضرات

 یآمده است تا م یتدر روا یرابا دست چپ بخورد ز تواند یاگر ناچار باشد م انسان

 .با دست راست بخور یتوان

 یکه خوردن با دست چپ چه مضرات یمکن یبررس یدکار دارد، با يجا یلیخ یاسالم طب

 ینعلت و حکمت ا یدبا یدبا دست چپ غذا نخور یدتا غرب بگو یممنتظر باش یددارد ما نبا

 .یاوریمها را به دست ب یهتوص

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4[ بِشماله  بِیمینک فَإِنَّ الشَّیطَانَ یأْکُلُ کُلْ

 .خورد یبا دست چپ غذا م یطانش یرابا دست راست غذا بخور ز یعنی

بر انسان  یروسو و یکروبم یعنی یطانش  دست چپ،غذا خوردن با  شود یم معلوم

 .شوند یمسلط م

 ماند، یسالم م یگريو د شود یم یمارب یکی روند یم یمارکه به مالقات ب ياز دو نفر مثال

 .خوردن غذا باد دست چپ است یروسی،و و یکروبیم يها یماريب ياز علت ها یکی یدشا

 .کند یهم با دست چپ انسان در غذا خوردن مشارکت م یطانش یدشا  بله،

 :در قرآن فرموده است خداوند

﴿ و می شارِکْهوالِ فالْأَم الد و5[﴾الْأَو] 

  و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوى یعنی

 ي در غذا خوردن به واسطه یطانمشارکت ش یداست و شا یزدر همه چ یطانش مشارکت

کار کرد و  ینهزم یندر ا یددر دست چپ است. البته با یآلودگ ریشتب یرادست چپ باشد ز

 .بشود یبررس یدبا



1989 

 

با دست راست  ینکهبه شرط ا یول کند یرا دور م یطانرا و اثر ش یطانبسم اهللا گفن ش بله،

 .غذا خورده بشود

 یشترب یشده باشد ول ینه یطانبا دست چپ خوردن به جهت تشابه با کار ش یدشا بله،

 یطانکه چون ش یستن ینگونها یول دهد یهم انجام م یطانما مانند غذا خوردن را ش يکارها

 .حکمت دارد يبا کار یبلکه مخالفت و نه یم،ما غذا نخور خورد یغذا م

 .ضرر داشتن است يبه معنا» کره« ي کلمه

 :آمده است یتروا در

أَلْتُهس  شْرَبی أَو هالمأْکُلُ بِشلِ ینِ الرَّجا فَقَالعأْکُلْ  بِهلَا ی  هالمبِش  شْرَبلَا ی و  هالملَا   بِش و

 [6یتَنَاولْ بِها شَیئا[

 نوشد یو م خورد یکه با دست چپ م یدمپرس ياز امام صادق(ع) در مورد مرد یعنی

 .یردبا دست نگ یزيفرمود با دست چپ نخورد و ننوشد و چ

حتما  یدرا با دست چپ برندار یزيبا چ یرید،دست چپ نگبه شما داده شد با  یزيچ اگر

 .سفارش وجود دارد یندر ا یحکمت

 .شود یگذاشتن غذا در دهان اطالق م يبرا یگاه »یتناول« البته

و  یآلودگ ي مربوط به مسئله یشترکار کردن با دست چپ ب شود یاستفاده م یاتروا از

 .و ضرر است یطانش

 .یمدست چپ ندار ي یلهبه وس یزيبر منع دادن چ دلیلی

 .ناچار هستند که با دست چپ غذا بخورند و بنوشند افرادي

 :آمده است یتروا در

 [7[ تَستَطیع  تَأْکُلْ بِالْیسرَى و أَنْت لَا

 .يبا دست راست بخور توانی یم یکهبا دست چپ غذا نخور درحال یعنی

  

 از خوردن با دست راست استثناءات



1990 

 

باشد که مثال  ینمراد ا ید. شاشود یانار و خوردن انگور با دو دست خورده م خوردن

 یکبا  توان یانگور را نم یراخوشه با دست چپ گرفته شود و با دست راست خورده بشود ز

 .دست خورد

انگور و انار را با دست چپ  يدانه ها یحت تواند یم یعنیاطالق دارد.  یتروا البته

 .بخورد

 :بر آمده استمعت یتروا در

 [8[ جمیعاً الْعنَب و الرُّمان  یؤْکَلَانِ بِالْیدینِ شَیئَانِ

 انگور و انار شوند یبا دو دست خورده م یزدو چ یعنی

از جهت خوردن با  یتروا یدو شا فرماید یاصل خوردن با دو دست را م یتروا البته

 .دانه ها را با دست چپ خورد توان ینم یعنینداشته باشد.  یدست چپ اطالق

 .دست خورد یکبا  توان یاست که انگور و انار را نم ینا یتمراد روا شاید

 .دست خورد یکبا  توان یها را م یوهم یاستفاده کرد که باق توان یم یتروا یناطالق ا از

دست گرفته  یکبا دو دست خورد، با  یدمثال مرکبات مانند پرتقال را با یزهاچ خیلی

 یککند که همان ها را با  ياگر انسان کار یپوست آن را جدا کرد ول یگرود و با دست دبش

است که انسان با دو دست  یندر مورد انگور و انار صالح در ا یندارد ول یدست بخورد منع

 .بخورد

و  یکروبداشته باشد و م یتدر خصوص انگور و انار خوردن با دو دست خصوص شاید

 .نداشته باشند ییدو مورد کارآ ینانگل در ا

 :مخالف وجود دارد یتروا یک

 [9أَبو عبد اللَّه ع بِیسارِه و تَنَاولَ بِها[ أَکَلَ

 .امام صادق(ع) به دست چپ خورد و تناول کرد یعنی



1991 

 

که  یمدار یگرد یتدر روا یراز یمحمل کن يرا بر حالت ناچار یتروا ینا شود می

امام(ع) در حال خوردن  ییمبگو ینکها یابا دست راست غذا بخور  انیتو یتا م فرماید یم

 .انار بوده است یاانگور 

خوردن  یعنیحمل کرد.  یزو جواز خوردن با دست چپ ن یترا بر حل یتروا ینا توان می

 .یستحرام ن یبا دست چپ مضر است ول

 یتروا یراارد زند یائمه(ع) اشکال ياست که خوردن با دست چپ برا ینا یگرد احتمال

 :که هر دو دست امام زمان(عج) راست است یمدار

باحص هیدلْتَا یرِ کذَا الْأَمین  هم10[ ی] 

 .امام زمان(عج) دو دستش راست است یعنی

است که اگر با دست چپ هم بخورند با دست راست خورده اند  ینائمه(ع) ا خصوصیت

 .یمبا دست چپ بخور یدو ما نبا

  

 در حال راه رفتن خوردن

  (ص) و ائمه(ع)یامبرکه پ یمهم دار یاتیندارد و روا یخوردن در حال راه رفتن منع ظاهرا

 .خوردند یدر حال راه رفتن غذا م

 :معتبر آمده است یتروا در

خَرَج هعم اةِ ولَ الْغَدص قَب ولُ اللَّهسر  ه نِ وی اللَّبا فهسغَم رَةٌ قَدسک ی وشمی أْکُلُ وی و

 [11.[ بِلَالٌ یقیم الصلَاةَ فَصلَّى بِالنَّاسِ ص

آغشته  یرکه با ش یتکه نان یک یکه(ص) قبل از نماز صبح خارج شد در حالیامبرپ یعنی

 .و نماز را برگذار کردند خواند یو بالل اقامه م رفت یو راه م خورد یبود همراه داشت و م

 .بودند ي(ص) در حال ناچاریامبرپ شاید

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12[ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلک  تَمشی  و أَنْت  تَأْکُلْ لَا



1992 

 

 .یناچار باش ینکهنخور مگر ا روي یراه م یکهدرحال یعنی

انسان ناچار  ینکهغذا خورده بشود مگر ا یداست که در حال راه رفتن نبا ینا یکل قانون

 .باشد

بر زمان صبحانه  یلدل یدخورده است شا یزي(ص) قبل از نماز صبح چیامبرپ ینکها بله،

 :آمده است» بکره« ي در قرآن کلمه یباشد ول

﴿ ملَه مقُهکْرَةً فیها رِزب و اعی13[﴾ش] 

  و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است یعنی

معنا  ینبه ا یگاه  و ائمه(ع) شود یاستعمال م» بکره« يدر معنا »غداه« ي کلمه گاهی

 :قرآن هم آمده است یهاستعمال کرده اند. در آ

 .نصف روز است يبه معنا »بکره»

شامل  یاتروا ینا ینبنابرا یستو راه رونده ن »یماش« رود، یکه سوار است و م کسی

 .شود ینم ینسوار بر ماش یاشخص سوار بر مرکب 

  

 مناسب باشد، غذا خوردن در بازار يخوردن در جا غذا

خوردن ماسب  ياست برا یطانو حضور ش یفیکه آلوده است و پر غبار و کث جایی

است.  یطانمحل حضور ش یراشده است ز یجهت غذا خوردن در بازار نه ین. به همیستن

 .و غبار است یرفت و آمد و آلودگ يبازار جا

استفاده  یتوجود ندارد تا از آن عموم یلیاست و تعل یامدهن یتحکمت ها در روا این

 .فرموده است در بازار غذا خورده نشود یت. روایمکن

 .و گرسنه داشته باشد ینندهمانند وجود ب یعلل متفاوت تواند یسفارش م این

 .بازار هم صادق باشد یدو با یستن یکسب تنها کاف محل

 :دو کار دارد شیطان

 [14[ و قَطیعۀِ الْأَرحام  بِإِفْساد الطَّعامِ آمرُ



1993 

 

 به فاسد کردن غذا و قطع کردن ارحام کنم یامر م یعنی

و  یکروبم ینکها یااست  یروسو و یکروبوسواس خناس همان م یطانش شود یم معلوم

 .بدن او هستند يسلول ها یروسو

او  یابه او غذا داده شود و  یاد انسان ناظر وجود دار یا یوانآمده است اگر ح یتروا در

 .را دور کنند

 [15منَ الدنَاءة[  السوقِ  فی  الْأَکْلُ

 .است یخوردن در بازار از پست یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [16[ السفلَۀِ فَقَالَ السفلَۀُ الَّذي یأْکُلُ فی الْأَسواق  أَبو الْحسنِ ع عنِ سئلَ

هستند که در بازار غذا  یدر مورد افراد پست سوال شد فرمود کسان ز امام کاظم(ع)ا یعنی

 .خورند یم

 .است یطانآمده است که بازار منزل ش یتروا در

آلوده  يبازار واقعا جا شود، یهم مخصوصا با نگاه کردن به بازار تهران مشخص م امروزه

 .است و در معرض غبار است يا

 خوردن در رستوران ها غذا

 ی. از طرفنامند یعرب ها غذا خوردن در رستوران را غذا خوردن در بازار م امروزه

 .شود یاطالق دارند و شامل رستوران ها هم م یاتروا

همه مشغول غذا خوردن  یراوجود ندارد ز يا ینندههستند و ب ییزرستوران ها تم یطرف از

آمده  یتل رستوران ها نباشد به خصوص که در رواشام یاتروا یدجهت شا ینهستند به هم

را  خورد یکه در رستوران غذا م یامروزه کس یاست ول یاست که خوردن در بازار پست

 .آورند یپست به حساب نم



1994 

 

کارگر رستوران  یاو  خورند ینم یکسانی يافراد غذا ي است که در رستوران همه درست

در رستوران ها  یگراندارد از نگاه کردن د که در بازار وجود يخطر یهم وجود دارد ول

 .وجود ندارد

 یغذا خوردن در رستوران پست یکار است ول ینخوردن در بازار پست بودن ا ینه علت

 .شود یندارد بلکه رفعت هم محسوب م

  

 پروستات بیماري

 ي یلهمثانه به وس ي پروستات انسداد دهانه یقتاست. حق یعیشا یماريب پروستات

است. پروستات باعث مخلوط نشدن  یخروج ادرار و من یمپروستات است. پروستات تنظ

 .رود یم یناز ب یمخلوط بشود، من یاست. اگر ادرار با من یادرار و من

 .شود یاست که اگر نباشد ادرار دائما خارج م يا یچهدر پروستات

 .پروستات دارند یگزینجا زنان

 عالئم

احساس  ی،خارج شدن چند قطره بعد از بلند شدن از دستشوئ مثانه، تکرر ادرار، تحریک

 در صورت عدم ادرار، سوزش یدفع ادرار حت يبرا یدشد یلتما

 علت

 یددر پروستات تول یمن یعاتما یشترب ی،نگه داشتن من ي،کردن زمان همبستر طوالنی

ه وجود و ورم پروستات ب آید یبه پروستات فشار م یاز خروج من یريو با جلوگ شود یم

و به پروستات فشار وارد  کند یرفلکس م یمن یراادرار نکردن بعد از همبستر شدن ز آید، یم

پروستات است و اسپرم کم است.  یعاتما ی،اصل من ی،من یختنر ونهمبستر شدن بد کند، یم

و  ماند یو اگر خارج نشود داخل پروستات م شود یم یدپروستات تول یعاتما یجاناتبر اثر ه

 .رساند یم یببه آن آس



1995 

 

 شوند یمانند افراد مسن به پروستات مبتال م شوند یناتوان م یجنس ي که در مسئله افرادي

و به پروستات  شود یداخل پروستات جمع م یعاتو ما شود یم یلتعط يهمبستر یا یراز

دوست دارند که مدت  شود یکم انجام م يچون عمل همبستر یاو  شود یفشار وارد م

 .شوند یجهت مبتال به پروستات م ینباشد به هم یطوالن يسترهمب

 درمان

با ماساژ خون در پروستات به  یراقرار دارد ز یضهمقعد و ب ینپروستات که ماب ماساژ

 يمصرف تخم کدو، مرکب چهار، دارو شود، یآن خارج م یعاتو ما افتد یم یانجر

 .پروستات

 .4، ص4صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [1]

 .162ابن اشعث، ص یات،الجعفر  [2]

 .یه، ط اسالم272، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .74، ص1جمهور، ج یابن اب ی،الئال یعوال [4]

 .64یهسوره اسراء، آ [5]

 .یه، ط اسالم272، ص6ج ینی،کل ی،الکاف  [6]

 .456، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .556، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .456، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .309ص یري،قرب االسناد، حم  [10]

 .یه، ط اسالم273، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .354، ص3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال  [12]

 .62یهآ یم،سوره مر [13]

 .175ص  ابن اشعث،    یات،الجعفر [14]



1996 

 

 .20ص ي،مستغفر ی،طب النب [15]

 .229، ص2ج یرجندي،البحاراالنوار، الب یف یثالحد یبغر [16]

  
  



1997 

 

اخــتالالت  یمــاريب معرفــی –(آداب)  یــهادامــه بحــث تغذ 210

 95/12/04؛ مثانه یعصب

 

 دادن یهو تک یدهدر حال خواب خوردن

 .است یو موارد مرتبط با سالمت یهدر آداب تغذ صحبت

 :آمده است یتروا در

و لَکنْ یجلس جِلْسۀَ الْعبد   یسارِه  کَانَ رسولُ اللَّه ص یأْکُلُ متَّکئاً علَى یمینه و لَا علَى ما

 [1[ تَواضُعاً للَّه

 ... خورد یداده باشد نم یهچپ خود تک یابر طرف راست  یکه(ص) درحالیامبرپ یعنی

 یدبا شود ینداده است معلوم م یهردن تکمورد در حال خو یک یحت  (ص)یامبرپ چون

عالوه  یول باشد یندادن در حال خوردن محترم شمردن نعمت م یهبشود. اگر چه تک یترعا

 .هم نقش داشته باشد یبهداشت و سالمت ي در مسئله تواند یم ینبر ا

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتُهلَى سحاً عطنْبلَا م ئاً قَالَ لَا وتَّکأْکُلُ ملِ ینِ الرَّجع  هطْن2.[ ب] 

امام  یدمداده است پرس یهکه در حال خوردن تک ياز امام صادق(ع) در مورد مرد یعنی

 .بخورد یدشکم هم نبا يرو یدهکار را نکند و در حال خواب ینفرمود ا  (ع)

شکم در حال خوردن مضر است. البته  يرو یدندادن و خواب یهتک شود یاستفاده م ینا از

 یشکم هم نه يرو یدنشده است و غذا خوردن در حال خواب یشکم نه يرو یدناصل خواب

 .دارد یگريد ي مفسده شود یدارد که معلوم م یگرد

 :آمده است یگرد یتروا در

شماله أَو مستَلْقیاً علَى قَفَاه أَو منْبطحاً علَى أَنْ لَا یأْکُلَ أَحد بِ  أَکَلَات  عنْ ثَلَاث ینْهى

].هطْن3ب] 
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خوردن در حال  یاکرد خوردن با دست چپ  ی(ص) از خوردن در سه حالت نهپیامبر

 .شکم يبه رو یدهدر حال خواب یابه پشت  یدنخواب

ندارد.  یاشکال یدچپ بخوابد و غذا بخورد شا یابه سمت راست  یاگر کس شود یم معلوم

 .چپ غذا بخورد یاغذا بخورد به سمت راست  یدهدرحال خواب خواهد یاگر م یمارمثال ب

  

 خوردن با دست غذا

 ی(ص) با سه انگشت و گاهیامبرپ یکهدر حال خورند یافراد با قاشق غذا م ي همه امروزه

 .خورد یدست غذا م یبا تمام

در آن زمان قاشق وجود داشته  یراز (ص) امکان داشتیامبرپ يکردن قاشق برا تهیه

 .است

سالم تر  یباشد. قاشق چوب يفلز یا یچوب تواند یقاشق است. قاشق م يبه معنا »ملعقه»

 .ضرر دارد یقینانوع آهن است و  یکاست که آن هم  یلاست يقاشق امروز یاست ول

 :آمده است یتروا در

یددس الْح4[ نَج] 

 .آهن نجس است یعنی

رجس و نجس و مسخ  فرماید یم یاتکه روا یمهست یبه غذا خوردن با قاشق آهن یدمق ما

 .بدن انسان دارد يبرا یاديآهن ضرر ز شود یاست. معلوم م

احتمال ضرر  يبلور یاو  يا یشهش یا ی. قاشق چوبیستاز اشکال ن یهم خال یمس قاشق

 .نشستند یهم نم یصندل يبا قاشق غذا نخوردند و رو یچگاهه (ص)یامبرپ یدارند، ول يکمتر

 کنیم یکار امتناع م ینما چرا از ا خورد، یانسان است و با دست غذا م ینبهتر  (ص)پیامبر

 .یدها به فوائد خوردن با دست خواهند رس یزود غرب یلیخ کنیم؟ یم یتها تبع ییو از اروپا

 .است »یناسیونواکس« یکبا دست  خوردن
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 ینصورت. در ایدامام صادق(ع) فرمود بعد از شستن دست، دست به حوله هم نزن البته

شدن  ینههم وجود داشته باشد، موجب واکس ینخواهد داشت و اگر آلودگ یدست ها آلودگ

 .شود یم یعیطب

 .آن ها به خوردن با دست بوده است یدتق  نشدن گذشتگان، یمارحکمت ب شاید

آهن هم  »یون«بلک صحبت از  یستن یکروباز م منع از آهن، تنها صحبت درمورد

 .شویم یوجود دارد که ما متوجه نم یزن یگريد یزهايوجود دارد. چ

 .یستن یرقابل تطه ینمطرح شده است بنابرا ینآهن به عنوان نجس الع یتروا در

. فرق شوند یشناخته م «Fe» يهمه آهستند که با عالمت اختصار یلو است فوالد آهن،

 .زند یاست که زنگ نم ینا یگرد يبا آهن ها یلاست

 :آمده است یتروا در

 [5[ اللَّه الْحدید فی الدنْیا زِینَۀَ الْجِنِّ و الشَّیاطین جعلَ

 .قرار داد یاطینجن و ش ینتز یاخداوند آهن را در دن یعنی

 یآلودگ یاطینآهن به خاطر جذب ش شود ی. معلوم مشوند یجذب آهن م یاطینو ش جن

 یتروا یول شد یم یراست. آهن اگر متنجس بود تطه یگريدارد و نجاست آهن بحث د

 .آهن نجس است فرماید یم

را جذب  یکروبداشته باشد، در حال خوردن هم م یکروبآهن قدرت جذب م اگر

 .کند یم

 یکهر انگشت  شود یدارد و گفته م یاديخوردن با دست فوائد ز شود یگفته م امروزه

 .دارد یتامینونوع 

که هوشمند است  یزيمخلوق خداوند است و زنده است و هوشمند است و چ دستان

 .داشته باشد یاديانسان فوائد ز يبرا تواند یم
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غذا را به انسان  یاست که گرم ینکه انگشت دارد ا يحداقل فائده ا یست،هوشمند ن آهن

 .رساند یو ضرر م گذارد یقاشق غذا را اگر داغ هم باشد داخل دهان م یول کند یاعالم م

با  توان یبا دست خورد. خود خورشت را م توان یغذا ها از جمله خورشت ها را م تمام

 .و مصرف کرد یختبرنج ر يظرف رو

گوشت را بعد از  ینکهندارد به شرط ا یدر آشپزخانه مانع يفلز ياز چاقوها استفاده

 .یندهن بشوتماس با آ

 :آمده است یتدر روا  بله،

 [6فیها خَاتَم حدید[  کَف  طَهرَت ما

 .شود یدارد پاك نم یکه انگشتر آهن یدست یعنی

 .شود یبا شستن هم پاك نم یداشته باشد حت یکه انگشتر آهن دستی

شده است که با سه انگشت شسصت، اشاره و انگشت  یندر خوردن با دست مع حتی

 .خوردن با دست مطلوب است شود یمعلوم م ینبزرگ غذا خورده بشود، بنابرا

حداقل  شود یمعلوم م  وجود ندارد، یانیخوردن با قاشق دستور و ب يبرا ینکها از

 .ندارد یمصلحت

 .یدشده است که با دو انگشت غذا نخور سفارش

 :آمده است یتروا در

و أَنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ یأْکُلُ هکَذَا لَیس کَما یفْعلُ الْجبارونَ أَحدهم   أَصابِع  بِثَلَاث یأْکُلُ

 [7[ یأْکُلُ بِإِصبعیه

 یستو با سه انگشت خوردن کار جباران ن خورد ی(ص) با سه انگشت غذا میامبرپ یعنی

 .خورند یدو انگشت غذا مآن ها با  یراز

کفار  يقاشق برا شود یمعلوم م یست،به خوردن با دو انگشت ن یراض ی(ص) حتپیامبر

 .یممانند کفار با قاشق غذا بخور یداست و ما نبا
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است که مثال  یدهبه ما نرس يدستور یکفار است ول يهم برا »ینماش«است که  درست

 .یدفقط سوار شتر بشو

 یناست. ماش یناستفاده از ماش »یتصالح«صحبت ما  یم،ندار یتنگاه به حرمت و حل ما

 .داشته باشد یتصالح یستبه صالح است؟ معلوم ن یاآ یول یستسوار شدن حرام ن

 :آمده است یگرد یتروا در

 [8[ الْأَکْلَ بِإِصبعینِ هو أَکْلَۀُ الشَّیطَان إِنَّ

 .خورد یبا دو انگشت م یطانش یعنی

 .غذا خورد توان یتمام دست هم م با

 :آمده است یتروا در

أْکُلُ وی لَامالس هلَیع یلرْثُ  کَانَ عالْه رْثاً ویعاً.[  همج هابِعأْکُلَ بِأَص9أَنْ ی] 

 .خورد ی(ع) با تمام انگشتان غذا م یامام عل یعنی

 ینم دست نقل شده است بنابراو امام صادق(ع) هم خوردن با تما  (ص)یامبرمورد پ در

 .یمدو انگشت مجوز ندار یاخوردن با قاشق  يبرا یول یمبا کل دست هم غذا بخور توانیم یم

 شود یمعلوم م کردند، یائمه(ع) از قاشق استفاده نم یا  (ص)یامبربا وجود قاشق، پ اینکه

 .داشته است یمشکل یک

 ي همه یراز شود یغذا خوردن با قاشق نم ییدو تا یر(ع) از قاشق، تقرینمعصوم ینه عدم

زمان معصوم(ع) از خوردن با قاشق  یناگر در ا خورند، یجباران با دست غذا م یمردم حت

 .استفاده کرد ییداز آن تا شد یم کرد ینم ینه

  

 غذا از طرف خود خوردن

 يکه ظرف غذا مشترك است، از جلو یشده است که انسان به خصوص زمان سفارش

 .به طرف مقابل دست دراز کرد یدا بخورد. نباخود غذ

 .به خود غذا بخورد یکسر سفره است، از ظرف نزد يظروف متعدد اگر
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 :آمده است یتروا در

 [10[ مما یلیه  أَکَلَ أَحدکُم فَلْیأْکُلْ إِذَا

 .خود بخورد يهرکدام از شما از جلو یعنی

 .تر است شروع کند یککه به او نزد ییتنها هم باشد از غذا یکس اگر

 :آمده است یگرد یتروا در

 [11، و لَا یتَنَاولُ منْ قُدامِ الْآخَرِ شَیئاً.[ مما یلیه  کُلُّ إِنْسانٍ یأْکُلُ

 .نخورد یزيچ یگريد يخود بخورد و از جلو يهر شخص از جلو یعنی

 .است، انسان بردارد یگريد يجلو یاگر مثال گوشت درشت یستاخالق ن از

  

 وسط غذا خورده نشود يبلند از

 .از اطراف ظرف شروع کرد ید. باشود یوسط غذا گفته م يبه بلند »ذروة»

وسط غذا نخورد،  ياست. اگر انسان از بلند» ذروة«آمده است که برکت در  یتروا در

 .یمرده ااست که قبال مطرح ک یتیهمان بحث نسب ینکه ا شود یم یادبرکت غذا ز

داشته باشد تا انسان از وسط » ذروة«غذا  یستفرموده است، الزم ن یگريد یتروا در

از اطراف بشقاب  یداز وسط غذا شروع کند بلکه با یدانسان نبا یآغاز نکند، بلکه به طور کل

 .شروع کند

 :آمده است یتروا در

 [12الذِّروةَ فیها الْبرَکَۀُ.[ أَکَلْتُم الثَّرِید فَکُلُوا منْ جوانبِه فَإِنَّ إِذَا

وسط غذا برکت  يدر بلند یراز یداز اطراف آن بخور خورید یم یتکه تل یهنگام یعنی

 .است

 :آمده است یگريد یتروا در

 [13تَأْکُلُوا منْ رأْسِ الثَّرِید فَإِنَّ الْبرَکَۀَ تَأْتی منْ رأْسِ الثَّرِید.[ لَا

 .آید یم یتبرکت از سر تل یراز یدنخور یتاز سر تل یعنی
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 :آمده است یگرد یتروا در

 [14[ فَکُلُوا منْ حافَاته و لَا تَأْکُلُوا منْ وسطه  فی وسط الطَّعامِ الْبرَکَۀُ

 .یدو از وسط غذا نخور یدبرکت در وسط غذا است پس از اطراف غذا بخور یعنی

طرف شروع کند و با اتمام آن طرف  یکاست که از  هینگونصالح در خوردن برنج ا مثال

مرحله بخورد. تا  ینظرف بخورد. وسط غذا را در آخر یگربشقاب را بچرخاند و از طرف د

 .غذا در وسط ظرف وجود دارد، برکت وجود دارد

جهت سه  ینغذا خوردن منفعت هم دارد به هم ینگونهتنها برکت در وسط غذا است، ا نه

 .یم(ع) داریر(ص) و حضرت امریامباز پ یتروا

  

 دادن به طرف روبرو لقمه

دادن به طرف مقابل خوب است و منافع دارد به خصوص اگر لقمه خوب باشد. اگر  لقمه

چشم طرف  ینصورتطرف شما افتاده است همان را به طرف مقابل بده، در ا یگوشت خوب

 .شما نخواهد بود يمقابل به غذا

 :آمده است یتروا در

 [15و إِذَا شَرِب سقَى منْ علَى یمینه.[  عینَیه  بینَ  منْ  النَّبِی ص إِذَا أَکَلَ لَقَّم کَانَ

که  یو هنگام داد یخود لقمه م يبه شخص روبرو خورد یکه م ی(ص) هنگامیامبرپ یعنی

 .نوشانید یبه طرف سمت راست خود م نوشید یم

هم  یسالمت يخوب است و برا یرینش ي مخصوصا لقمهلقمه دادن به افراد  یطور کل به

 .خوب است

 :آمده است یتروا در

 [16مؤْمناً لُقْمۀَ حلَاوةٍ صرَف اللَّه بِها عنْه مرَارةَ یومِ الْقیامۀِ.[  لَقَّم منْ

را از او دور  یامتروز ق یبه برادر مومن بدهد خداوند تلخ یرینیش ي که لقمه یکس یعنی

 .کند یم
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 .شود یهم م یکار مربوط به سالمت ینا رسد ینظر م به

 غذاها تفاوت

نباشد مانند خرما  یکنواختاز گوشه خورده بشود و اگر  یدنواخت است، با یکغذا  اگر

 .خوب آن برداشته بشود یدبا یوهو م

شخص کال باشد خوب  يجلو ي یوهوجود دارد، اگر م یدهکال و رس ي یوهم یاخرما  مثال

 .و خوب را بردارد یدهرس ي یوهم یگراست که از طرف د

 یگرخوردن از طرف د يبرا یاست داع یکسانظرف  ي باشد و همه یکنواختغذا  اگر

 .وجود ندارد

 :آمده است یتروا در

أَنَّه لٌ فَأَضَافَهجر هلَیع مقَ  قَد ۀَ ثُملَمس أُم تیب خَلَهفَأَدشَی کُمنْدلْ عفْنَۀٍ  الَ هنَا بِجقَالَ فَأَتَو ء

 ا فَأَخَذَ النَّبِیبِهانوی جف هدجِیلُ یلُ یالرَّج کلَ ذَلعذَرِ فَجالْو و یرَةِ الثَّرِیدصکَث  و ارِهسبِی ینَهمی

ه طَعام واحد فَلَما رفعت الْجفْنَۀُ أَتَونَا بِطَبقٍ فیه رطَب وضَعها قُدامه ثُم قَالَ کُلْ مما یلیک فَإِنَّ

ینْ حلِ کُلْ ملرَّجقَالَ ل قِ ثُمی الطَّبولُ فجص ی ولُ اللَّهسلَ رعج و هیدنِ یینْ بأْکُلُ ملَ یعثُ فَج

 ثُم داحامٍ ورُ طَعغَی فَإِنَّه ئْتذَا شقَالَ ه و هیاعرذ و ههجو حسم ثُم هیدلَ یفَغَس ضُوءنَا بِوأَتَو

 [17الْوضُوء مما مستْه النَّار[

 ي (ص) او را مهمان کرد و او را داخل بر خانهیامبر(ص) شد، پیامبروارد بر پ يمرد یعنی

داشت، آن  یادردند که آب و گوشت زآو یتیما تل يبرا ید؟ام سلمه کرد فرمود غذا دار

(ص) با دست چپ، یامبرپ خورد یو از طرف ظرف م چرخاند یشخص دستش را در غذا م

 يآن شخص قرار داد سپس فرمود از آنچه جلو وبرويدست راست آن شخص را گرفت و ر

خوردن تمام شد ظرف خرما آوردند و آن  یاست وقت یکنواختغذا  یراخود است بخور ز

(ص) دست خود را به هر طرف یامبرپ یول خورد یخودش غذا م يشخص فقط از جلو
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 اغذ ینا یرابخور ز خواهی یظرف که م يو به آن شخص فرمود از کجا برد یظرف م

 ... (دارد یدهو کال و رس یز(خوب و بد و درشت و ر یستن یکنواخت

 نکند غذا خوردن را نظاره سگ

 :آمده است یتروا در

لَابالْک شَی و امالطَّع کُمدفَۀِ الْجِنِّ فَإِذَا أَکَلَ أَحنْ ضَعم  هطْرُدیل أَو همطْعفَلْی هیدنَ ییا بنْهم ء

ا أَنْفُسفَإِنَّ لَه  ].ءو18س] 

 یراز یددرو کن یا یدا بدهشما بود آن را غذ يآنجا جلو یو سگ ید... اگر غذا خورد یعنی

 .دارد ينفس بد

 .باشد یم یکروبینَفَس بد و م یانَفس بد  يبه معنا »انفس»

العالج  یماريشده است و موجب ابتال ء به ب ینگاه کند هم نه یموقع خوردن انسان اگر

 .شود یم

 :آمده است یتروا در

 [19ء إِذَا عاده الْعائد فَیحبِطُ اللَّه بِذَلک أَجرَ عیادته.[ شَی  عنْد الْمرِیضِ  ] أَنْ یؤْکَلَ [أَنْهى نَهى

 ... کرد ینه یمار(ص) از خوردن نزد بیامبرپ یعنی

 ینبشود، همچن یگراند یماريکند و موجب ب یتبه غذا سرا یمارب یاست آلودگ ممکن

 .او ضرر داشته باشد يو ممکن است برا شود یبه خوردن م یقتشو یمارب

و انسان هنگام غذا خوردن وجود  یواناز ح یچشم یچاست که ه ینبهتر ا رسد ینظر م به

 .نداشته باشد

 .شود یم یادترنزد روزه دار غذا خورده بشود، اجر روزه دار ز اگر

 نشستن سر سفره طوالنی
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که سر سفره باشد، از عمر او حساب  ییباشد، زمان هاعمر انسان مثال شصت سال  اگر

هفتاد سال   سر سفره، عمر شخص شصت ساله، یممکن است با نشستن طوالن یعنی شود، ینم

 .بشود

 :آمده است یتروا در

 [20منْ أَعمارِکُم.[  لَا تُحسب  الْجلُوس عنْد الْموائد فَإِنَّها أَوقَات أَطیلُوا

هستند که از عمر حساب  ییزمان ها یراز یدکن ینشستن سر سفره ها را طوالن یعنی

 .شوند ینم

 :آمده است یگرد یتروا در

قَوماً قَطُّ و هم یأْکُلُونَ و إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أَکْرَم منْ أَنْ یرْزقَهم   عزَّ و جلَ  اللَّه  عذَّب ما

].نْهفْرُغُوا متَّى یح هلَیع مهذِّبعی ئاً ثُم21شَی] 

تر از آن  یمند کرنکرد خداو ، عذابرا هرگز در حال خوردن غذا یخداوند قوم یعنی

 .فارغ بشوند ياز آن روز ینکهعذاب کند تا ا يدهد و هنگام روز ياست که روز

 .در آن هنگام مردم خواب هستند یراز افتد یجهت زلزله ها نوعا شب اتفاق م ینهم به

 .یمدار یلدل یسخت است ول خورد ینم یکس یچکه ه یزلزله موقع یامدنن تصور

 :فرماید ی(ع) میرحضرت ام یرد،غذا به گلو بم یدنبا پر یاست شخص ممکن

22الشَّرْقَۀُ.[ تَقْتُلُه] 

 .کشد یدر گلو انسان را م يغذا یعنی

 .است یدسته جمع عذاب یرانباشد ز عذاب ینجادارد ا احتمال

 .احتمال دارد غذا از حرام بوده است بله،

شده باشد.  عذابهنگام غذا خوردن  ینشده است که کس یدهد یاشده است  یدهد کمتر

 .وجود دارد یبلکه احتماالت یمکن ینف یبه طور کل توانیم یالبته نم

 .کرده است یرا هنگام غذا خوردن نف عذاباز جهت سند معتبر است و  یراخ روایت
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. شوند یم عذاب خورند یاستفاده بشود که چون م »یهعل یعذبهم«دوم  ي از جمله شاید

 .زند یم ییدتق یتاست و آخر روا یکل یتاول روا

اگر  یراهرحال نشستن سر سفره مطلوب است خصوصا اگر سر سفره مهمان باشد ز به

 .که به غذا خوردن ادامه بدهد کشد یصاحب خانه از غذا دست بکشد، مهمان خجالت م

  

 مثانه یاختالالت عصب بیماري

به وجود آمده در مثانه  یخلل یراز شود یادرار خارج نم یادرار باز است ول يمجرا گاهی

قدرت فشار وارد  ياعصاب مرکز یامثانه به جهت اختالل در عصب مثانه  ي یوارهاست. د

 .خارج شدن آن را ندارد يادرار برا يکرد رو

بشود،  یزمثانه لبر یکهافراد زمان ین. اشود یادرار م یارياخت یموجب ب یماريب ینا گاهی

 .شوند یم یرمبتال به تقط

 یداهم خود مثانه مشکل پ یو گاه باشد یعلت ضربه به نخاع مبه  یماريب ینا گاهی

 .کند یم

 .بشود یماريب ینسبب ا تواند یآب خوردن هم م یادبه موقع ادرار و ز ي یهتخل عدم

هر  یندازدن یرمثانه اش سالم باشد ادرار را تاخ خواهد یکه م یآمده است کس یتروا در

 .چهارپا نشسته باشد يچند رو

 .شود یمثانه هم م یبه موقع ادرار موجب افتادگ ي یهتخل عدم

 درمان

و اگر مشکل از خود مثانه باشد  یشودبرطرف ب یبآس یدبا ی،نخاع یبصورت آس در

 .مرکب سه و مرکب چهار درمان آن است

 .457، ص2ج  ی،المحاسن، برق [1]

 .458، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .119، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [3]
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 .426، ص1ج ی،طوس یخش  االحکام،  یبتهذ [4]

 .227، ص2ج ی،طوس یخش  االحکام،  یبتهذ [5]

 .یه، ط اسالم468ص ، 6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .یه، ط اسالم297، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .28ص ی،مکارم االخالق، طبرس [8]

 .107، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [9]

 .448، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .99، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [11]

 .38، ص2صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [12]

 .450، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .22ص ي،متسغفر ی،طب النب [14]

 .یه، ط اسالم299، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .151صدوق، ص یخثواب االعمال و عقاب االعمال، ش [16]

 .126، ص1جمهور، ج یابن اب ی،ئالال یعوال [17]

 .یه، ط اسالم553، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [18]

 .200ابن اشعث، ص یات،الجعفر [19]

 .362ص فقه الرضا، امام رضا ع،  [20]

 .یه، ط اسالم274، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [21]

 .488ص ینی،الحکم و المواعظ، الل یونع [22]
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 کردن غذا خوردن قطع

 .است یهراجع به آداب و شرائط تغذ صحبت

مانند آوردن نمک  يبلند شدن از سر سفره و انجام دادن کار شود یاستفاده م یاتروا از

جواب دادن تلفن در هنگام غذا خوردن  یامانند باز کردن درب  يانجام دادن کار یاآب  یا

 .یمرا به بلند شدن از سر سفره وادار کن یگرانبه خصوص اگر د یستبه صالح ن

 یاتروا یشترالبته ب یفتد،فاصله ب یدغذا نبا ینو ب یستخوب ن یادقطع کردن غذا ز اصل

 .به بلند شدن از سر سفره آمده است یگراندر مورد خوب نبودن وادار کردن د

 یاور،کن ب یداپ یگريد یزيچ یا یاورداز اهل سفره گفته شود نمک ب یکیاگر به  مثال

 .یستصالح ن

و به وجود آمدن کدورت  یاز سر سفره از جهت اخالق یگرانبه بلند نکردن د سفارش

 .باشد یانهم در م یو سالمت یکه مسائل بهداشت یستن یدبع یخوب باشد ول یدشا

 :آمده است یتروا در

فَلَا تَقُوموا حتَّى تَفْرُغُوا و لَرُبما   تَأْکُلُونَ  وسکُم و أَنْتُملَنَا أَبو الْحسنِ ع إِنْ قُمت علَى رء قَالَ

 [1هم یأْکُلُونَ فَیقُولُ دعوهم حتَّى یفْرُغُوا.[  دعا بعضَنَا فَیقَال

 یدو شما در حال خوردن بود یستمسر شما با يامام کاظم(ع) به ما فرمود اگر رو یعنی

و  زد یاز ما را صدا م یکیغذا خوردن تمام بشود و چه بسا امام(ع)  ینکها ات یدبلند نشو

 .غذا خوردن آن ها تمام بشود یداجازه بده فرمود یمشغول خوردن هستند م شد یعرض م
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و  یستاز سر سفره صالح ن یگرانبلند کردن د شود یاستفاده م یتروا ینوضوح از ا به

خود  یعنیاز سر سفره بلند شود  یدرعا و داوطلبانه نباخود انسان تب شود یاستفاده م ینهمچن

آمده است، غذا را قطع نکند از سر سفره  یانسان هم مکلف است در هر حال مثال آدم مهم

 .بلند نشود

. اول کرد یرا وادار به قطع غذا نم یگرانمربوط به امام(ع) است که د یتآخر روا قسمت

 .از سر سفره بلند نشود یدمشخص شده است که نبا یزخود شخص ن یفتکل یتروا

کرده  یکار نه ینامام(ع) از ا یراداشته باشد ز يقطع کردن غذا ضرر و مفسده ا ممکن

 .است

بلکه از انسان خواسته شده تا غذا  یستشدن شخص ن یتاذ یااز احترام به سفره  صحبت

باز هم غذا خوردن را قطع  دمیستاسر شما ا يخوردن را قطع نکند. امام(ع) فرمود اگر رو

 .نکن

 :آمده است یگرد یتروا در

کَانَ أَنَّه امِ ونِ الطَّعع امیالْق کَرِه  ضعا بعا دمبر  هبِیدتَّى   عح موهعقُولُ دأْکُلُونَ فَیی مقَالُ هفَی

 [2یفْرُغُوا.[

 اشتامام(ع) بلند شدن از غذا خوردن را دوست ند یعنی

 .بلکه بلند شدن از غذا خوردن مکروه است یستاز احترام و وادار کردن ن صحبت

 .ضرر داشتن است يبه معنا »کره»

هم مجبور  یکبار یتا حت یاوردسر سفره ب یکبارهست را  یازکند و آنچه ن یرتدب یدبا خانم

 .به قطع غذا نشود

اگر  یبلند شدن اگر منجر به قطع شدن غذا خوردن بشود مکروه است ول رسد ینظر م به

بلند شدن موجب قطع شدن غذا خوردن نشود مثال در حال راه رفتن غذا هم بخورد، در حال 

 .ندارد یکراهت يناچار
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اهم و  یددر تضاد باشد که با يمهم تر ي امکان دارد بلند نشدن از سر سفره با مسئله بله،

 .سنت بشود یدبلند نشدن از سفره با یلمهم بشود و

 ین. اشویم یبلند نم یمچون سر سفره هست گویند یوارد بشود، م یملت ها اگر کس بعضی

بشود. شخص هر چقدر مهم هم باشد از امام  یعشا یدسنت با ین. اپذیرند یسنت را همه م

غذا خوردن بلند  شما از یستادمسر شما هم ا يفرمود اگر رو  و امام(ع) یست(ع) مهم تر ن

 .یدنشو

  

 اهللا گفتن هنگام غذا بسم

وجود دارد که مربوط به  یگريمسائل د یول یمدار یبه گفتن نام خدا اطالعات راجع

و تا به حال کمتر مطرح شده است و اگر هم مطرح شده است به لب و عمق  شود یم یسالمت

 .اند یدهمطلب نرس

انسان گذاشته است و سزاوار  یارداده است و از نعمت ها در اخت يبه انسان روز خداوند

که به او احسان  یکند و نام خداوند و کس یاداست هنگام خوردن انسان از صاحب نعمت 

 .کرده است را ببرد

 .پردازیم یم یبه مسائل بهداشت یشترب ما

دارند که به وجود  ینامرع یکه موجودات شود یاستفاده م یاتبه بهداشت از روا راجع

در اصطالح  یول شود یم یرتعب یطانش یااز آن به جن  یاتکه در روا زنند یم یبانسان آس

 .رسانند یم یبآس یول شوند ینم یدهکه د شوند یم یمعرف یروسو و یکروببه م يامروز

 گوییم یما م یم،مشترك هست يزننده با طب امروز یبو آس یوجود موجودات نامرع در

به  یزيچ گوید یم يو طب امروز کند یم یماروجود دارد که انسان را ب طانیبه نام ش یزيچ

 .رساند یم یبها به انسان آس ینو قارچ و امثال ا یروسو و یکروبنام م
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دست ها را  یدقبل از غذا با گویند یم گوییم، یهم مانند آنچه ما م يطب امروز همچنین

مطلب  ینآن ها ا یدانسان نشود که شا یماريغذا را آلوده نکند و موجب ب یکروبتا م یدبشو

 .گرفته باشند یرا از شرائع آسمان

 .یمشستن دست و صورت قبل و بعد از غذا را خواند روایات

 گیرد یموجودات مضر را م یبآس يشستن دست جلو ینکهها در ا یما غرب بنابراین

 .ما گرفته اند یاتمطلب را از روا یندارم آن ها ا یقینکه البته بنده  یممشترك هست

که بعد  یمخواند یتدر روا یراز یمکرده ا یدمسئله تاک ینا يرو یدترو شد یشترما ب بلکه

دست زدن به  يامام(ع) حوله آورند و امام(ع) فرمود برا ياز شستن دست قبل از غذا برا

بهداشت، بعد از شستن دست ها قبل از غذا،  یترعا يبرا ینحوله دستانم را شستم. بنابرا

که دست ها  یو ما دام شود یرها م یسو دست ها خ شود یزده نم ستبه حوله هم د یحت

 .است برکت در غذا وجود دارد یسخ

از آن  یکیاند که  یدهها آن ها را ندارند و هنوز به آن ها نرس یکه غرب یمدار يامور ما

 .است» بسم اهللا گفتن«امور 

در غذا  یطانش  ید،است اگر انسان در ابتداء غذا بسم اهللا بگو ینا یاتروا مونمض

ها هنوز  یو عقل غرب یممسائل را فقط ما دار ین. اشود یغذا آلوده نم یعنی کند یمشارکت نم

 یببه انسان آس یروسو و یکروباست که اگر بسم اهللا گفته بشود م یدهمطلب نرس ینبه ا

 .زند ینم

 یروسو یو آنت یالباکتر یآنت  یروس،و و یکروبم یبدر امان ماندن از آس يها برا غربی

 یدبه آثار بسم اهللا برسد و شا ي. ممکن است علم بک روزیمما بسم اهللا دار یدارند ول

 .یمها به اثرات بسم اهللا برس یشبا آزما يخودمان روز
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 يثابت بشود، افتخار برا یاسالم يو پروژه و تئور یبه شکل علم یامطالب در دن ینا اگر

از آن ها با بسم اهللا غذا بخورند و  یکه برخ یمصد نفر را آزمانش کن توان یاسالم است. م

 .یمبدون بسم اهللا غذا بخورند بعد آثار و نتائج کار را مشاهده کن یگرد یبرخ

بتوان اثرات بسم  یدساده شا یريآمار گ یکبا  گیرند، یآمار م یزيها سر هر چ خارجی

 .اهللا هنگام غذا خوردن را ثابت کرد

که مضر هستند، با  یمیاییمواد ش یاکننده ها  یلاستفاده از استر يبه جا شود یم بنابراین

 .ها ضرر نرساند یو آلودگ یکروببسم اهللا م یک

 .شود ینم یمارب ید،اگر انسان بسم اهللا بگو فرمایند یم روایات

و مدافع  یدنکرده اند وجود موجودات مف یداها هنوز به آن علم پ یکه غرب یگريد چیز

و با بسم اهللا گفتن  گیرند یشدن انسان را م یمارب يهستند که جلو یانسان است. موجودات

 .شوند یحاضر م

سلطه دارند و به آن ها امر و  یروسو و یکروببر موجودات مضر مانند م یدمف موجودات

 .کنند یم ینه

و مدافع انسان و  یدر غرب، وجود موجودات مفرغم مطرح بودن موجودات مضر د علی

 .است یاسالم يتئور یک ینموجودات آبادگر هنوز در غرب مطرح نشده است و ا

 .وجود دارند یقیناو آبادگر  یدمف موجودات

 :آمده است یتروا در

اللَّه قَالَت الْملَائکَۀُ بارك اللَّه لَکُم  وضعت الْمائدةُ حفَّها أَربعۀُ أَملَاك فَإِذَا قَالَ الْعبد بِسمِ إِذَا

حمد فی طَعامکُم ثُم یقُولُونَ للشَّیطَانِ اخْرُج یا فَاسقُ لَا سلْطَانَ لَک علَیهِم فَإِذَا فَرَغُوا قَالُوا الْ

مأَنْع قَد مکَۀُ قَولَائالْم ینَ قَالَتالْعالَم بر لَّهل  قَالَت مسی فَإِذَا لَم هِمبا شُکْرَ روفَأَد هِملَیع اللَّه

دائالْم تعفإِذَا ر و مهعقُ فَکُلْ ما فَاسنُ یطَانِ ادلشَّیکَۀُ للَائکَۀُ  ةُالْملَائالْم قَالَت ذْکُرِ اللَّهی لَم و

 [3».[1«نَسوا ربهم قَوم أَنْعم اللَّه علَیهِم فَ
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که بنده بسم اهللا  یو هنگام شوند یچهار ملک حاضر م شود یکه سفره پهن م هنگامی

 يا گویند یم یطانخداوند در غذا به شما برکت بدهد سپس به ش گویند یمالئکه م یدبگو

 ینداهل سفره در آخر غذا خوردن بگو یکهو زمان يبر آن ها ندار یفاسق خارج شو، قدرت

اگر  یبه آن ها نعمت داد و آن ها شکر را اداء کردند ول خداوند گویند یالحمد هللا مالئکه م

 یفاسق و با آن ها بخور و هنگام يشو ا یکنزد گویند یم یطانمالئکه به ش یندبسم اهللا نگو

آن  یخداوند به آن ها نعمت داد ول گویند یخداوند نکنند مالئکه م یادکه سفره جمع شود و 

 .روردگار خود را فراموش کردندها پ

و برکت دار  یدکه غذا مبارك و مف دهند یانجام م يمالئکه فعل آن ها است، کار دعاي

 .شود

تر  يبرتر و قو یاطینسلطه دارند و مالئکه از ش یاطینمالئکه بر ش یت،روا ینا طبق

 .دهد یدستور م یطانهستند و به ش

 یبکه سر سفره بسم اهللا گفته اند آس یه کسانب توانی ینم یطانش يا یعنی» سطان لک ال»

 شوند یو باعث م دهند یاست که انجام م يالبته عرض کردم گفتار مالئکه، کار ی،برسان

 .کنند یرا دور م یطانش یعنینرسانند.  یبآس یاطینش

را نقل کرده  یتروا ین) ایطوس یخو صدوق و ش ینیثالث(کل یخمعتبر است و مشا روایت

را نقل کرده است و  یتروا ین(صاحب کتاب المحاسن) هم ایبرق یخ،مشا یناند. عالوه بر ا

 .معتبر است یتروا

 یادز یلیخ رساند، ینم یببه او آس یطانش ید،بسم اهللا بگو یاگر کس گویند یکه م روایاتی

 یسالمت یعنیفس در همبستر شدن و اموال و ن یحت یطانش ید،است. اگر شخص بسم اهللا نگو

 .کند یهم با او مشارکت م

 :معتبر از امام صادق(ع) آمده است یتروا در



2015 

 

  یأْکُلَ  أَنْ  أَکَلْت الطَّعام فَقُلْ بِسمِ اللَّه فی أَوله و آخرِه فَإِنَّ الْعبد إِذَا سمى فی طَعامه قَبلَ إِذَا

و أَکَلَ الشَّیطَانُ  کُلُو إِذَا لَم یسم أَکَلَ معه الشَّیطَانُ و إِذَا سمى بعد ما یأْلَم یأْکُلْ معه الشَّیطَانُ 

 [4.[ معه تَقَیأَ ما کَانَ أَکَلَ

 خورد یبا او غذا نم یطانش یدکه بنده قبل از غذا خوردن بسم اهللا بگو ی... هنگام یعنی

 ... خورد یبا او غذا م نیطاش ید،اگر بسم اهللا نگو یول

است که  یاتی. روارساند یبه انسان ضرر م یطاناست که خوردن و مشارکت ش معلوم

 گویند یکه امروزه م اندازد یآب دهان خود را در غذا م رسد، یبه غذا م یکهزمان یطانش

 .شود یم یماريانسان سم است و سبب انواع ب يکه برا کند یترشح م »یمآنز« یکروبم

انسان سم است و  ياندازد برا یدر غذا م یطانآمده است، ش یاتکه در روا یدهان آب

و مشارکت  ریزد یدر غذا مشارکت کند، آب دهان خود را داخل غذا م یطانش یکهزمان

 .یداست که انسان بسم اهللا نگو یدر غذا، زمان یطانش

 .گیرد یرا م یاديز يها یماريضررها و ب يبسم اهللا گفتن جلو یک بنابراین

 .کند یرا مهار م یطانبسم اهللا گفتن، عملکرد و کارکرد ش گویا

 یروسیو و یکروبو تب، همان م شود یم یمارتب هم ب ي یلهاست که انسان به وس مسلم

 یدجنگ شد ینو ا شود یم یربدن درگ یدسف يو با گلوبول ها شود یاست که وارد بدن م

 .شود یبه تب م یلتبد

 :از امام صادق(ع) آمده است یگريد یتروا در

بِسمِ اللَّه و لَم أَفْرُغْ منْ طَعامٍ إِلَّا قُلْت  -قَطُّ و ذَلک أَنِّی لَم أَبدأْ بِطَعامٍ إِلَّا قُلْت  اتَّخَمت ما

 [5[ الْحمد للَّه

ون بسم را بد ییغذا یچه یرامبتال به فساد معده و عدم هضم معده نشدم ز یچگاهه یعنی

 .هر غذا الحمدهللا گفتم یاناهللا آغاز نکردم و در پا
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 یاست ول یغذا خوردن کاف يبسم اهللا گفتن برا یککه  شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .خواند یمکه خواه یمهم دار یگريد یاتروا

  

 سفارشات

که  آمده است یتدر ابتداء غذا خوردن، بسم اهللا گفتن را فراموش کرد، در روا یکس اگر

 .«اوله و آخره یبسم اهللا عل« یدمخصوص بگو ي یغهبسم اهللا را به ص

وسط غذا بسم اهللا  یو اگر کس کند یاز اول همراه انسان شروع به غذا خوردن م شیطان

 .گرداند یهرچه خورده است را برم یطانش ید،بگو

 :از امام صادق(ع) آمده است یتیروا در

قُلْت  لَى کُلِّ إِنَاءع مۀُ فَسیالْآن امِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتلَى الطَّعی عمأُس فع کَی اللَّه دبأَبِی عل

یتفَإِنْ نَس أَنْ  قُلْت  یمرِه  أُسآخ و هلی أَوف مِ اللَّه6[ فَقَالَ تَقُولُ بِس] 

اوله و  یردم چه کنم؟ امام (ع) فرمود بگو بسم اهللا عل... اگر بسم اهللا را فراموش ک یعنی

 آخره

 .کند یبسم اهللا گفتن در وسط غذا، نگفتن بسم اهللا در اول غذا را جبران م ینگونها گویا

که هم شستن دست ها الزم است و هم گفتن بسم اهللا الزم است. اگر دست ها  یمگفت بله،

هر  کند، یمشارکت م یطانم اهللا گفته نشود، شاگر بس یول زند یم یبآس یطانشسته نشوند، ش

 .بحث است یککدام 

هم به دنبال دارد. اگر دست ها شسته نشود، دست آلوده است و  یبآس یطان،ش مشارکت

اگر بسم اهللا گفته بشود،  یول زند یم یبو به انسان آس کند یم یدابه بدن انتقال پ یآلودگ

 .بشود یفضع یطانش یدو شا کند یدر غذا خوردن مشارکت نم یطانش

 :(ع) آمده استیراز حضرت ام یگرد یتروا در

 طَعاماً فَلْیذْکُرِ اسم اللَّه علَیه فَإِنْ نَسی ثُم ذَکَرَ اللَّه بعده تَقَیأَ الشَّیطَانُ ما أَکَلَ و  أَکَلَ منْ

هاملُ طَعلَ الرَّجتَقْب7.[ اس] 
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نام خداوند را بر غذا ببرد و اگر فراموش کرد و بعد خداوند  خورد، یکه غذا م یکس یعنی

 .خورد یم ییو شخص غذا را به تنها گرداند یآنچه خورده را برم یطانکرد، ش یادرا 

 کند یدر غذا مشارکت م یطانکه اگر بسم اهللا گفته نشود ش شود یاستفاده م یتروا ینا از

 يکه مالئکه برکت را برا یمخواند یقبل یتر که در روا. همانطوبرد یم ینو برکت غذا را از ب

 .کنند یکه بسم اهللا گفته است درخواست م یشخص

 :از امام صادق(ع) آمده است یگرد یتروا در

ى ومأْکُلُ  إِذَا سا یم دعا کَانَ أَکَلَ  بأَ متَقَی هعطَانُ مأَکَلَ الشَّی 8.[ و] 

 یطانبا او خورده باشد، ش یطانو ش یدذا خوردن بسم اهللا بگوبعد از غ یکهو زمان یعنی

 .گرداند یآنچه خورده است را بر م

 .وسط غذا مراد است یشترب یشامل بعد از غذا خوردن هم بشود ول یتروا ینا شاید

 :آمده است یگرد یتروا در

رسولُ اللّه صلى اهللا علیه و آله جالسا ورجلٌ یأکُلُ ، فَلَم یسم حتّى لَم یبقَ من طَعامه  کانَ

إلّا لُقمۀٌ ، فَلَما رفَعها إلى فیه قالَ : بِسمِ اللّه أولَه وآخرَه ، فَضَحک النَّبِی صلى اهللا علیه و آله 

 [9یأکُلُ معه ، فَلَما ذَکَرَ اسم اللّه عز و جل استَقاء ما فی بطنه[ انُثُم قالَ : ما زالَ الشَّیط

غذا بسم اهللا نگفت، هنگام  ي لقمه ینو تا آخر خورد ی(ص) غذا میامبرنزد پ يمرد یعنی

و  خورد یبا او غذا م یطان(ص) فرمود شیامبرآخر گفت بسم اهللا اوله و آخره پ ي خوردن لقمه

 .آنچه خورد باال آورد یطانهللا گفت شکه بسم ا یهنگام

 یو باطن يدارد و معنو یقتخوردن حق ینا محسوس است ول خورد یو آنچه م شیطان

 .یستن

غذا بخورد، دو زائده مانند دو  خواهد یم یکروبم یکهزمان گوید یم یدو علم جد روایات

و غذا را  شود یو بسته م گیرد یو غذا را م شود یظاهر م یکروبانگشت از بدن و پوست م



2018 

 

و  شود یم یکروبو جذب بدن م ماند یم یکروبپوست م يو رو مالد یپوست خود م يرو

 .دریز یغذا را م ي بعد تفاله

 :فرموده اند یاتروا

 [10[ الْأَکْلَ بِإِصبعینِ هو أَکْلَۀُ الشَّیطَان إِنَّ

 .با دو انگشت است یطانخوردن ش یعنی

و آنچه برداشته است به غذا بر  شود یباز م یکروبدو انگشت م یدانسان بسم اهللا بگو اگر

 .گردد یم

 یکروبتا برگرداند بلکه غذا در ظاهر بدن م شود ینم یکروبغذا وارد بدن م بنابراین

 .وجود دارد یکروبدر غذاها م یشهاست. هم

 رساند یضرر نم یطانبا بسم اهللا ش گویید یبه من اعتراض کرد که چرا م يدکتر روزي

 یشهداخل دهان هم گویید یوجود دارد؟ به او گفتم مگر شما نم یشههم یکروبکه م یوقت

 یستید؟ن یماروجود دارد؟ پس چرا شما دائما ب یکروبم

 یببه ما آس یکروبفراهم بشود که م یشرائط یدضرر ندارد بلکه نبا یکروبم بودن

 .نرساند

رساندن  یبمهم آس یهمه جا به خصوص در دهان انسان وجود دارد ول یکروبم انواع

تماس بدن  یراز زند یبه انسان نم یبیآس یکروباست و با تماس غذا با بدن م یکروبم

 .وجود دارد یشهبا غذا هم یکروبم

غذا را استفراغ کنند تا انسان از ابتداء توجه  یطانو ش یکروباحتمال دارد که واقعا م ولی

 .یدبسم اهللا بگو کند و

  

 (Nocturnal enuresis) يانروز بیماري

 یماريب ینا ی. علت اصلشوند یم يمبتال به شب ادرار یشتر،سه سال ب ياز بچه ها برخی

 .است یستادههمبستر شدن پدر و مادر در حال ا
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بچه  یراهمبستر نشو ز یستاده(ع) آمده است که ایر(ص) به حضرت امیامبرپ یتوص در

 .شود یم يه شب ادرارمبتال ب

والًا علی لَا تُجامعِ امرَأَتَک منْ قیامٍ فَإِنَّ ذَلک منْ فعلِ الْحمیرِ فَإِنْ قُضی بینَکُما ولَد کَانَ ب یا

 [11[ فی الْفرَاشِ کَالْحمیرِ الْبوالَۀِ فی کُلِّ مکَان

که در هر  یمانند االغ کند ید در رخت خواب ادرار مفرزن یجماع کن یستاده... اگر ا یعنی

 .کند یجا ادرار م

بدهند و  یادبه بچه  یداست. با یلمسئله دخ ینو عادت دادن بچه هم در ا یتترب عدم

و عدم  رود یآب خوردن کنترل ادرار از دست م یادبا ز یراصفراء است ز ي غلبه یگرعلت د

 .که معلول صفراء است يو پرخاشگر یو عصبان يمانند حالت لج باز یثبات عاطف

ممکن است در روز هم ادرار کنند. عدم تطابق با  کنند یم یداپ یجاناتکه ه ییها بچه

او آشنا  يکه برا رود یم ییجا یکهزمان یعنیاست  يشب ادرار ياز علت ها یکیهم  یطمح

 .شود یم يمبتال به شب ادرار یستن

در خواب به گونه  یدشد یخستگ یه،پر ادو يردن غذاخو ي،و ادرار یتناسل اختالالت

 .است يشب ادرار یگرو صرع هم از علل د یروئیدت يکم کار کند، یکه ادرار را حس نم يا

 درمان

و آب خوردن  کند یرا برطرف م یعدس که تشنگ یقاز صفرابر و سردکننده، سو استفاده

 .کند یرا کم م

دعا و طلسم و حرز و  يسر یکو هم  کند یم یوجود دارد که هم دارو معرف يا برگه

 .قرآن دارد ي یهآ

 .زعفران دو برابر سعد است ي است، اندازه یلاز زعفران و سعد تشک يشب ادرار داروي

قرآن را بخوانند و  یاتآب آن آ يو رو یندو بشو یسندبا آب زعفران بنو یدرا با يا آیه

 .خورده شود
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 يعانه و اگر دختر باشد رو يفرزند پسر باشد روهمراه بچه باشد. اگر  یدهم با دعایی

 .بسته بشود یدزانو با

 .423، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .120، ص2ج ی،دعائم االسالم، طبرس [2]

 .432، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .432، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .356، ص3صدوق، ج یخش یحضرالفقیه،من ال [5]

 .439، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .434، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .432، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .434، ص2ج ي،شهر ير يمحمد یث،دانشنامه قرآن و حد [9]

 .28ص ی،مکارم االخالق، طبرس [10]

 .552، ص3صدوق، ج یخش یه،الفق یحضرمن ال [11]
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 یعنن(نـاتوان  یمـاري ب معرفـی  –(آداب) یـه ادامه بحث تغذ 212

 95/12/08؛ (یانآقا یجنس

 
  

 .و بسم اهللا گفتن است یحصح ي یهراجع به روش تغذ صحبت

را  یطانو ش یروسو و یکروبم یرتاث يجلو یراز یددر اول غذا بسم اهللا بگو یدبا انسان

 .گیرد یم

در  یبسم اهللا گفته بشود. اگر کس یکهرکدام  يبرا یددر سفره چند نوع غذا باشد با اگر

 .یندبب یبو چند نوع غذا مصرف کند ممکن است آس یداول غذا بسم اهللا بگو

 .و ضرر در امان باشد یببسم اهللا گفته بشود تا از آس یدهر نوع غذا با براي

بسم اهللا  یک. گیرد یمعده را م یماريب ياست که بسم اهللا گفتن جلو ینا یاتروا مفاد

 .بهتر از آن است یاآمپرازول  یکگفتن مثال معادل 

همه ضرر و  شود یها که مصرف م ینو بالدونا و امثال ا یتیدینران ی،وم جآلومن آمپرازول،

 .عوارض دارد و ممکن است سبب ابتال به سرطان معده بشود

 یداست که با ییدارو» امپرازول«است.  یمیاییش يبسم اهللا گفتن بهتر از داروها یک ولی

اگر دارو قطع شود،  که مصرف کنند معده خوب است و یتا آخر عمر مصرف کنند و مادام

 .گردد یمشکل برم

 :فرماید یکه از زنادقه بوده است م» ابن الکواء«(ع) در مناظره با  یرام حضرت

نْتنْ  ضَممى  لمینَ   سنؤْمیرَ الْما أَمی اءنُ الْکَوفَقَالَ اب نْهم یشْتَکامٍ أَنْ لَا یلَى طَعالَى عتَع اللَّه

أَلْو ینَ ع أَکَلْتنؤْمیرُ الْمی فَقَالَ أَمفَآذَان هلَیع تیماماً فَسۀَ طَعارِحالْب أَکَلْت اناًع لَقَد فَس تیم

 [1[ علَى بعضها و لَم تُسم علَى کُلِّ لَونٍ یا لُکَع
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از آن غذا ضرر و  کنم یضمانت م گوید یغذا خوردن بسم اهللا م يکه برا یکس يبرا یعنی

زد  یببه من آس یغذا خوردم و بسم اهللا گفتم ول یروزد گوید یم  ابن کواء یندنب یبآس

و  یاز آن ها بسم اهللا گفت یبعض يو برا ياگون خورده اگون يغذاها یدحضرت فرمود شا

 .احمق يا یهمه بسم اهللا نگفت يبرا

 یتروا یندر کتاب المحاسن ا یو برق یحضرالفقیهصدوق در من ال یخش ی،در الکاف کلینی

 .را نقل کرده اند

بسم اهللا  یشخص یننبوده است و معروف به الحاد بوده است و چن یکواء انسان خوب ابن

 .کنیم یو بسم اهللا را هم فراموش م کنیم یم یعزمان ادعاء تش ینما در ا یگفته است ول

 یزيو چ یفیکث ي. به معناشود یکوچک کردن مقابل استفاده م ياست که برا یلفظ »لکع»

 .است کرده یاشکال م یز. آن شخص به همه چچسبد یم یزکه به همه چ

(ص) یامبرپ ینکها یاو  برد یم ینغذا را از ب یباست بسم اهللا گفتن ضرر و آس درست

 .کنم ینگاه به نوع غذا نم یگرفرموده است اگر من هاضوم مصرف کنم د

از  یراز شود یها و امثال آن جزء خبائث است و طعام شامل خبائث نم یروغن نبات ولی

 .یمشده ا یخوردن خبائث نه

﴿و رِّمحی هِملَیثَ ع2[﴾الْخَبائ] 

 ناپاکیها را تحریم مى کندو  یعنی

حضرت صادق(ع) اتفاق افتاده است. بلکه امام  يبار برا ینداستان، چند ینهم شبیه

اگر دو ظرف برنج باشد،  یددارد. شا یازبسم اهللا ن یکفرموده است که هر ظرف   صادق(ع)

 .بسم اهللا باشد یک یازمندهرکدام ن

 .نوع غذا باشد یکاز  یههر ظرف کنا یدشا البته

قُلْت امِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفلَى الطَّعی عمأُس فع کَی اللَّه دبأَبِی عل   قُلْت لَى کُلِّ إِنَاءع مۀُ فَسیالْآن

].رِهآخ و هللَى أَوع مِ اللَّهقَالَ تَقُولُ بِس یت3فَإِنْ نَس] 
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بسم اهللا بگو و اگر  یکظرف که ظرف ها متفاوت شد پس بر هر  ی... هنگام یعنی

 .اوله و آخره یبگو بسم اهللا عل ي،فراموش کرد

 یتاحتمال دارد از اطالق روا یتفاوت ظرف ها از نظر غذا مراد باشد، ول ي،احتمال قو به

 .داشته باشد یازبسم اهللا ن یزغذا داشته باشد ن یکاگر دو ظرف  یاستفاده شود که حت

 یرو غ یخواندن قرآن به صورت قلب یراباشد ز یکاف یقلبگفتن بسم اهللا به صورت  ظاهرا

هم گفتن  یقناست و قدر مت ینبهتر ا یآشکار هم وجود دارد و حزء خواندن قرآن است ول

 .بلند است يبسم اهللا با صدا

هم  یگراند يبرا يآور یادبهتر باشد و  یطانش يبلند رو ياثر گفتن بسم اهللا با صدا شاید

 .بلند صادق باشد يو احتمال دارد گفتن بر بسم اهللا با صدا باشد یم

 .گفت یهر لقمه بسم اهللا م ي(ع) برایرام حضرت

مجددا بسم اهللا گفته  یدو با رود یم ینغذا انسان صحبت کند، اثر بسم اهللا از ب ینب اگر

غذا  ي اندهیمندارد و ممکن است باق يغذا اثر ي یماندهدر باق یبسم اهللا گفتن قبل یرابشود ز

 .مضر شود

عرب ها،  ي صحبت کردن آهسته ینداشته باشد، ول یبیصحبت کردن آهسته ع یدشا بله،

 .شوند یعرب ها را م ي بلند است و چند نفر آن طرف تر هم صحبت آهسته

که  رود ی. انتظار مبرد یم یناست که بلند صحبت کردن، بسم اهللا قبل را از ب ینا یقنمت قدر

 .اثر بگذارد یگرد یزهايچ یاو  یکروبم یاغذا  يفرکانس صدا رو

 :آمده است یتروا در

تإِنِّی  شَکَو قُلْت متُس لَم مفَقَالَ ل امِ إِذَا أَکَلْتنْ أَذَى الطَّعا أَلْقَى مع م اللَّه دبإِلَى أَبِی ع

الَ لَا قَ لْتلَأُسمی و إِنَّه لَیضُرُّنی فَقَالَ إِذَا قَطَعت التَّسمیۀَ بِالْکَلَامِ ثُم عدت إِلَى الطَّعامِ تُسمی قُ

 ا ضَرَّكم تیمامِ سإِلَى الطَّع تدإِذَا ع کُنْت ا لَوأَم ضُرُّكنَا یاهنْ ه4».[2«فَم] 
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کرم فرمود  یتشدن توسط غذا، بعد از خوردن غذا شکا یتاز اذ  به امام صادق(ع) یعنی

فرمود اگر  رساند یباز به من ضرر م یول گویم یعرض کردم بسم اهللا م گویی؟ یبسم اهللا نم

 گویی؟ یو بعد از صحبت کردن دوباره بسم اهللا م يبسم اهللا را با صحبت کردن قطع کرد

اگر بعد از صحبت کردن  رساند یجهت غذا به شما ضرر م ینا زعرض کردم نه فرمود ا

 .رساند یغذا به شما ضرر نم ییدوباره بسم اهللا بگو

 یدهر لقمه بسم اهللا بگو ياست انسان برا خوب

 .خداوند است یاءهر لقمه کار اول يبسم اهللا گفتن برا تهالب

 :(ع) فرمودیرام حضرت

 [5اتَّخَمت قَطُّ فَقیلَ لَه و لم قَالَ ما رفَعت لُقْمۀً إِلَى فَمی إِلَّا ذَکَرْت اسم اللَّه علَیها.[ ما

به سمت دهان  دارم یبرنم را يلقمه ا یچه یرامعده مبتال نشدم ز یماريبه ب یچگاهه یعنی

 .گویم یبسم اهللا م ینکهمگر ا

 اهللا مخصوص سفارش شده است بسم

 .رساند یدعا و ذکر مخصوص گفته بشود، غذا ضرر نم ینا اگر

خَلْتأَنَا  د فَقُلْت اءذَا الشِّوإِلَى ه لُمقَالَ ه ی وانعفَد اءوش هیدنَ ییب ینَ ع ونؤْمیرِ الْملَى أَمع

لَّهم لِ الإِذَا أَکَلْتُه ضَرَّنی فَقَالَ أَ لَا أُعلِّمک کَلمات تَقُولُهنَّ و أَنَا ضَامنٌ لَک أَلَّا یؤْذیک طَعام قُ

ء الْأَرضِ و السماء الرَّحمنِ الرَّحیمِ الَّذي لَا یضُرُّ معه داء  إِنِّی أَسأَلُک بِاسمک خَیرِ الْأَسماء ملْ

 [6فَلَا یضُرُّك أَبدا[

بود من را دعوت  یاننزد او گوشت بر یکهوارد شدم درحال  (ع)یرالمومنین... نزد ام یعنی

 یادبه تو  یتا کلمات یاب یکمن ضرر دارد فرمود نزد يبرا یانعرض کردم گوشت برکرد 

 خواهی یکه غذا م یهنگام کنم یتو ضمانت م ينشدن را برا یتاذ ییبدهم که اگر بگو

منِ الرَّحیمِ ء الْأَرضِ و السماء الرَّح أَسأَلُک بِاسمک خَیرِ الْأَسماء ملْ نِّیبگو اللَّهم إِ يبخور

 .به تو ضرر نخواهد زد یچگاهه یراالَّذي لَا یضُرُّ معه داء ز
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 :آمده است یگرنقل د در

ء و  ء الْأَرضِ و السماء الرَّحمنِ الرَّحیمِ الَّذي لَا یضُرُّ مع اسمه شَی اللَّه خَیرِ الْأَسماء ملْ بِسمِ

 [7لَا داء[

 .مهم است یلیداشته باشد، خ یتمسئله واقع ینا اگر

خون هستند از اکثر غذاها محروم  یچرب یافشار خون و  یا یابتکه مبتال به د افرادي

 .دعا ممکن است بتوانند از تمام غذاها بهره مند شوند ینهستند، و با خواندن ا

 .است یبه بررس یازمندمسئله ن این

برود،  ینذکر ضرر غذاها از ب یناز غذا خوردن است و اگر با ا یابتیمشکالت افراد د تمام

 .هم نداشته باشند ینانسول یقبه تزر یازيامکان دارد ن

 یاحتمال ینینشده است، چ یلتشک یاهدانهو س یانو زن یشنمورد هاضوم هم که از آو در

ضرر  یاکه آ کنم ی(ص) فرمود اگر هاضوم مصرف کنم نگاه به غذا نمیامبرپ یراوجود دارد، ز

 .نه یادارد 

 ینهاضوم تعدد نقل دارد و از ا یتروا یندارم ول یادهاضوم را به  یتسند روا اعتبار

 .جهت معتبر است

روغن  ینا یرا. زیستنه؟ معلوم ن یا شود یجزء غذا محسوب م یاآ یمانند روغن نبات البته

 .یستو نفت هم غذا ن شود یم یهها از نفت ته

 نفر یکهللا توسط گفتن بسم ا کفایت

است. الزم  یکاف ید،بسم اهللا بگو خورند، یکه سر سفره غذا م ينفر از عده ا یک اگر

 .یندافراد بسم اهللا بگو یباق یستن

 :آمده است یتروا در

 [8.[ الْمائدةُ و سمى رجلٌ منْهم أَجزَأَ عنْهم أَجمعینَ  حضَرَت إِذَا
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 یتافراد کفا یباق يبرا یدنفر بسم اهللا بگو یککه غذا حاضر بشود و  یهنگام یعنی

 .کند یم

 یتافراد بشوند اگر چه روا ینفر بلند گفته بشود تا باق یکبسم اهللا توسط آن  یدبا شاید

 .اطالق دارد

 یباق يبرا ینهم ،»یدبسم اهللا شروع کن« گوید ینفر م یکرسم را دارند که  ینا برخی

 .کند یم یتافراد کفا

 سفره دعاي

 یآخر غذا مرسوم است. در طب اسالم یادعا در اول  یحیان،ملت ها مانند مس یبرخ در

 .یمدار یرسم ینهم چن

 :آمده است یتروا در

ما أَحسنَ ما أَثْبت لَنَا   اللَّهم  رسولُ اللَّه ص إِذَا وضعت الْمائدةُ بینَ یدیه قَالَ سبحانَک کَانَ

 اءسبحانَک ما أَکْثَرَ ما تُعطینَا سبحانَک ما أَکْثَرَ ما تُعافینَا اللَّهم أَوسع علَینَا و علَى فُقَرَ

 [9.[ لْمسلمینَا

  سبحانَک فرمود یم شد یکه سفره در برابر آن حضرت واقع م ی(ص) هنگامیامبرپ یعنی

مأَ  اللَّه مینَا اللَّهافا تُعا أَکْثَرَ مم انَکحبینَا سطا تُعا أَکْثَرَ مم انَکحبلَنَا س تا أَثْبنَ مسا أَحم عسو

 نَا ولَیالْع لَى فُقَرَاءینَعملسم 

به  یندعا در موقع آوردن سفره و بعد از غذا خوردن خوب است. همچن رسد ینظر م به

 .خوب باشد یدکه انسان بگو يو هر ذکر و تشکر یهر دعائ رسد ینظر م

 :آمده است یتروا در

نْدکُم الصائمونَ و أَکَلَ طَعامکُم الْأَبرَار و قَالَ أَفْطَرَ ع  عنْد قَومٍ  رسولُ اللَّه ص إِذَا أَکَلَ کَانَ

 [10صلَّت علَیکُم الْملَائکَۀُ الْأَخْیار[
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أَفْطَرَ عنْدکُم الصائمونَ و  فرمود یم خورد یغذا م ی(ص) نزد قومیامبرکه پ یهنگام یعنی

کُملَیع لَّتص و رَارالْأَب کُمامار  أَکَلَ طَعکَۀُ الْأَخْیلَائروزه دار نزد شما افطار کند و  یعنیالْم

 .ستندشما بخورند و مالئکه بر شما درود بفر يخوبان از غذا

 :آمده است یگرد یتروا در

عت و أَرویت الْمائدةُ قَالَ اللَّهم أَکْثَرْت و أَطَبت فَبارِکْه و أَشْب  رسولُ اللَّه ص إِذَا رفعت کَانَ

 [11[ یطْعم و ال یطْعم  فَهنِّئْه الْحمد للَّه الَّذي

اللَّهم أَکْثَرْت و أَطَبت فَبارِکْه و أَشْبعت  فرمود یم یامبرپ شد یکه سفره جمع م یهنگام یعنی

  یطْعم و ال یطْعم  و أَرویت فَهنِّئْه الْحمد للَّه الَّذي

هم  یانسفره وارد نشده است. دعاء مسح يبرا یکه دعاء خاص شود یمعلوم م یاتروا از

 .کنند یم ينعمت ها سپاسگزار يخداوند را برا یستبد ن

 خوردن قبل و بعد از غذا نمک

 .یستن یدر مورد لزوم مصرف نمک قبل و بعد از غذا در طب اسالم یشک هیچ

وجود دارد در نمک  يندارد و اگر ضرر يباشد ضرر یااگر نمک در رسد یبه نظر م بله،

 .شده است یهدار و تصو ید يها

نمک است.  ینسالم است و بهترو  ییز. تمرود یقم نم ي یاچهدر در یفاضالب یچه گفتیم،

 .است یلبله، خود نمک هم استر

 .مسئله در اروپا هم ثابت شده است ینامروزه ا حتی

آوردند ابتدا نمک خورد و بعد از  یوهاو م يبرا یکهآمد و زمان یراناز آلمان به ا دکتري

خوردن آماده  يو بدن برا دهد یخوردن هم نمک خورد. گفت نمک به بدن هشدار م یوهم

 .کند یو غذا را خوب هضم م شود یم

و آثار خوردن نمک قبل و بعد  یاتخوردن نمک متواتر است و در جلد دوم روا روایات

 .از غذا آمده است



2028 

 

 .چسبد یم یگرد یکاست که دوباره به  ینا »یشجر«و نمک  یانمک در خاصیت

 :(ص) آمده استیامبراز پ یتروا در

ص لعلی ع یا علی افْتَتح طَعامک بِالْملْحِ و اخْتم بِالْملْحِ فَإِنَّ منِ افْتَتَح  رسولُ اللَّه قَالَ

الْج نْهم لَاءاعِ الْبنْ أَنْوعاً مینَ نَوعبس نِ ونِ اثْنَیم یوفلْحِ عبِالْم خَتَم لْحِ وبِالْم هامطَعذَام  و

 [12برَص.[الْجنُونُ و الْ

از هفتاد و دو نوع  یشخص ینرا با نمک آغاز کن و با نمک ختم نما چن یت... غذا یعنی

 .ها است یماريب یناز ا یسیکه جنون و جذام و پ کند یم یداپ یتعاف یماريب

 .باشد یماريب ینچند تواند یکه هر کدام م یماريو دو نوع ب هفتاد

در مورد استفاده از نمک در اول و آخر غذا متواتر است و در جلد دوم مفصل  روایات

 .بحث شده است

غذا را با سرکه  توان یو م باشد ینمک م یگزینآمده است که سرکه جا یتدر روا البته

 .آغاز و ختم کرد

 .وجود دارد ییراحوال در انتخاب سرکه و نمک تخ ي همه در

شخص  یندباشد که بگو يمقدار یعنیصدق است  ي هخوردن نمک هم به انداز مقدار

 .نمک خورده است

 در سفره يسبز بودن

 .خوردند یائمه(ع) غذا نم بود، ینم يسفره سبز يرو اگر

 .به سبزها دارد یلسبز است و م ینآمده است که قلوب مومن یتروا در

 :آمده است یتروا در

کُنْت ائلَى الْمع ع اللَّه دبأَبِی ع عالَمةِ فَملَى  دقْلِ  عبِی   الْب لَّۀٍ کَانَتعل نْهأَنَا م تتَنَعام و

و علَیه  لَّافَالْتَفَت إِلَی فَقَالَ یا حنَانُ أَ ما علمت أَنَّ أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع لَم یؤْت بِطَبقٍ و لَا فُطُورٍ إِ

عج ذَاك مل و قْلٌ قُلْتا.[بهنُّ إِلَى أَشْکَالتَح رٌ فَهِیینَ خَضنؤْمالْم أَنَّ قُلُوبقَالَ ل اكدف 13لْت] 



2029 

 

کرد و  يبه همراه امام صادق(ع) سر سفره بودم حضرت(ع) شروع به خوردن سبز یعنی

 يممانعت کردم امام (ع) رو به من کرد و فرمود ا يبودن از خوردن سبز یمارمن به جهت ب

 يآن سبز يرو ینکهمگر ا آوردند ی(ع) ظرف غذا نمیرحضرت ام يبرا دانی ینم یاحنان آ

 یداپ یلسبز است و به همرنگ خود م ینمومن يقلب ها مودبوده باشد عرض کردم چرا؟ فر

 .کند یم

 .کند یم یداپ یلم یجاتسبز و سبز يمومن به رنگ ها طبع

 .رویند یدر تابستان م یو برخ روید یدر زمستان م یمانند شاه یجاتسبز بعضی

 .است یجاتسبز يبه معنا »بقل»

 .بخورد يسبر یدنبا کند یمصرف م یکمرکب  يدارو یاکه قرص خون  کسی

 یکژنت ياست که دستکار يجزو موارد يا است و به نظرم فلفل دلمه یهجزو ادو فلفل

 .خطر دارد یارشده است و بس

خورشت محسوب  يبوده است و سبز یرش یا(ع) نان و نمک یرخورشت حضرت ام بله،

 .شود ینم

 :آمده است یگرد یتروا در

فَأَمسک   علَیها بقْلٌ  یکُنْ  إِلَی الْماضی ع یوماً فَأَجلَسنی للْغَداء فَلَما جاءوا بِالْمائدةِ لَم بعثَ

قَالَ  ضْرَةِآکُلُ علَى مائدةٍ لَیس فیها خُضْرَةٌ فَأْتنی بِالْخُیده ثُم قَالَ للْغُلَامِ أَ ما علمت أَنِّی لَا 

 [14فَذَهب الْغُلَام فَجاء بِالْبقْلِ فَأَلْقَاه علَى الْمائدةِ فَمد یده ع حینَئذ و أَکَلَ.[

سفره  يخوردن غذا نشاند و رو يامام کاظم (ع) دنبال من فرستاد و من را برا یعنی

که در آن  يمن از سفره ا دانی ینم یانبود و امام(ع) غذا نخورد و به غالم فرمود آ يسبز

سفره انداخت و  يآورد و رو يو غالم سبز یاورب يمن سبز يبرا خورم؟ ینباشد نم يسبز

 .کرد ردنامام(ع) شروع به غذا خو

 .وردبخ يسبز یدصبحانه، امام(ع) حتما با ي مهم است که در وعده خیلی
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 (یجنس یعنن(ناتوان بیماري

 یدر انجام عمل جنس یناتوان یماريب ین. اباشد یم impotence یماريب ینا یسیانگل نام

 .دارد یاست که البته به نژاد و تعداد دفعات بستگ

مانند فوق  یداخل ي اختالالت غدد مترشحه ی،تناسل يو اختالالت دستگاه ها بیماري

قرآن،  یاتجادو و سحر بنابر آ ی،و عوامل روان یعفون يها یماريب یروئید،و ت یويکل

 .شود یبرطرف م یماريب ینباشد که با برطرف کردن علت، ا یماريب ینعلت ا تواند یم

 .خود آمده است ياز علت ها در جا یکهر  درمان

 درمان

 یازردك  يمرکب چهار، دارو يدارو یل،ف ینت يدرمان عنن دارو يداروها یطور کل به

و تخم مرغ  یتونو روغن ز یازشده از پ یلتشک يزردك که سبب نعوظ است، غذا یاهد گخو

 .اضافه کنند توانند یگوشت هم م یکه گاه یمحل

شستن دندان،  يمانند استفاده از سعد برا کند یم یادکه عمل همبستر شدن را ز اموري

که  يخرما، حنا به سر گذاشتن، زردك، حبار یاز،پ یتون،با روغن ز یقسو یم،عطر، حل

است  یماه یهخربزه، اُسقُنقُر (شب یدن،شانه کش یدن،بوقلمون است، سرمه کش یهشب یوانیح

است  یجنس یبمحرك عج شود یداشته اند و گفته م یمقد ايه يکوچک است و عطار یول

گر پوست و پولک دارد ا فرماید یو امام(ع) م شود یم یدهپرس یوانح ینآمده از ا یتدر روا

 .باشد یم یدمف یماريب ینا يبرا یرندارد) تخم مرغ و انج یاشکال

 .430، ص2ج یفالمحاسن، برق [1]

 .157یهسوره اعراف، آ [2]

 .99، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [3]

 .438، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .438، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]
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 .438، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .یه، ط اسالم318، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .439، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .435، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .88، ص6ج یشهري،ر ياالعظم، محمد یحکم النب [10]

 .436، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .یه، ط اسالم326، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .507، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .یه، ط اسالم362، ص6ج ینی،کل ی،فالکا [14]
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ــه بحــث تغذ 213 ــهادام ــی – ی ــاريب معرف ــیعق یم ــردان یم ؛ م

95/12/09 

 

 داغ يغذا خوردن

(ص) و ائمه(ع) در مورد یامبراست که از پ ییها یهراجع به شروط و آداب و توص صحبت

 .وارد شده است یهتغذ

 یعنی» نار«داغ به  ياز غذا یاتداغ است. در روا ياز سفارشات، نخوردن غذا یکی

بدن  يبرا ینبا خوردن آتش است و ا يداغ مساو يخوردن غذا یعنیشده است.  یرآتش تعب

 .ضرر دارد

 يمر یدند آسیب

ورم در  یناست. ممکن است ا يداغ، متورم شدن مر يخوردن غذا يها یباز آس یکی

 .شود یبه توده بشود و موجب به وجود آمدن مشکل در خوردن م یلمرور زمان تبد

وسط  یاسبب شود در ابتدا  آید یکه در اثر داغ بودن غذا به وجود م یاست سوزش ممکن

 .یایدتومور به وجود ب مامند یم یشترکه غذا ب ییو هر جا يمر يانتها یاو 

 معده یدند آسیب

 یمدار یاتدر روا یراجور آتش است ز یک یددارد. خود اس یدمعده گرم است و اس طبع

گرم وارد معده بشود موجب اختالل در کار معده و به  يآتش انسان در معده است. اگر غذا

 .در معده بشود یگرد يها یماريوجود آمدن ورم معده و زخم معده و ب

 يمغز ي مغز و سکته یدند آسیب

و چه بسا موجب لخته شدن خون در  رسد یغذا از راه سقف دهان به مغز هم م گرمی

 ي و سبب سکته کند یبه لخته م یلو تبد پزد یغذا گرم است و خون را م یرامغز بشود ز

 .شود یم يمغز
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 .داغ است يهم خوردن غذا يمغز ي سکته ياز علت ها یکی

 .هم بشود یگرد يها یماريسبب ب تواند یداع م يغذا خوردن

 :آمده است یتروا در

ما   یمکنَ  الْحار حتَّى یبرُد فَإِنَّ رسولَ اللَّه ص قُرِّب إِلَیه طَعام حار فَقَالَ أَقرُّوه حتَّى أَقرُّوا

].ارِدی الْبرَکَۀُ فالْب نَا نَاراً ومطْعیل 1کَانَ اللَّه] 

(ص) آوردند یامبرپ یکرا نزد یداغ يغذا یراتا سرد شود ز یدگرم را نگه دار يغذا یعنی

 ...ما قرار نداده است يشود خداوند آتش را غذا یمتا مال یدفرمود آن را نگه دار

 .با خوردن آتش است يداغ مساو يخوردن غذا بنابراین

 :آمده است یگرد یتروا در

الْبرَکَۀِ و   نَ فَإِنَّه طَعام ممحوقُکَانَ اللَّه عزَّ و جلَّ لیطْعمنَا النَّار أَقرُّوه حتَّى یبرُد و یمک ما

].یبنَص یهطَانِ فلشَّی2ل] 

 يغذا یراتا سرد بشود ز یدما قرار نداده است غذا را نگه دار يخداوند آتش را غذا یعنی

 .داغ سهم دارد يدر غذا یطانداغ برکت ندارد و ش

 .اسالم است یتگرم همان قانون نسب ينداشتن غذا برکت

هرچند  شود ینم یرو هم انسان س شود یداغ بخورد، هم غذا زود تمام م يانسان غذا گرا

داغ  يدر غذا یطانش ینباشد و همچن یانسان کاف یک يمقدار غذا، به طور معمول برا ینا

 .کند یداغ را مصرف نم يغذا ي انسان همه یعنیسهم دارد 

همراه  یشتريب یدنخوردن غذا با آرامش و جو کند، یسرد مصرف م يانسان غذا زمانیکه

که باعجله فقط غذا را قورت  شود یداغ انسان مجبور م يهنگام خوردن غذا یول شود یم

 .بدهد تا از داخل دهان خارج کند

در مقدار  یريبلکه س یستدر مقدار غذا خوردن ن یريکه س شود یمسئله ظاهر م ینا از

 .کند یم یرياحساس حالت س یشترغذا را بجود، ب یشتراست. انسان هرچه ب یدنجو
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روده  کند، یترشح م یم. معده آنزکند یم یتتمام بدن فعال جود، یغذا را م یوقت انسان

 .شود یهم آماده م يو مر شود یاستقبال غذا م ي آماده

 يها یمآنز یکهتا جائ شود یترشح م یشترمعده ب يها یمباشد، آنز یشترب یدنجو هرچه

خاطر احساس  ینبه هم شود یمعده به روده ها منتقل م يها یمو آنز شود یمعده تمام م

 .شود یبرطرف م یگرسنگ

 .هستند یموجود در معده باعث احساس گرسنگ يها یمو آنز اسیدها

هنوز  یکهدر حال کند یکه دارد را مصرف م ییانسان با عجله غذا بخورد، مقدار غذا اگر

 .کند یم یو انسان احساس گرسنگ دهد یدامه ما یممعده به ترشح آنز

الضرر  یورداست.(ما  یاز راه مخف یزيرساندن چ یبآس يبه معنا یدر زبان عرب شیطان

 (یاالنسان من طرف خف یعل

 یکهاز جائ یروسو و یکروبم یراهم صادق است ز یروسو و یکروببر م یفتعر این

 .زنند یم یببه انسان آس شود ینم یدهد

سربازان و فرزندان  یروسو و یکروبم یااست و  یروسو و یکروبخود م یطانش آیا

 .یماست که در جلد اول کتاب آورده ا یهستند بحث مفصل یطانش

سنخ  یکندارند و از  یبا هم تفاوت یروسو و یکروبو م یطاناست که ش ینا ترجیح

 .هستند

 :گوید یم ابلیس

 [3[ اد الطَّعامعنِ الاعتصامِ و آمرُ بِإِفْس أَنْهى

و غذاها را  کنم یکه حالت عصمت نسبت به گناه دارد، به گناه وادار م یاز انسان یعنی

 .کنم یفاسد م

است که با روح و جسم انسان مبارزه  یروسو و یکروبهمان م یطانشود ش یم معلوم

 .کند یم
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 :فرماید یم خداوند

 فی لَکُم و عدو لبعضٍ بعضُکُم اهبِطُوا قُلْنَا و فیه کانا مما فَأَخْرَجهما عنْها الشَّیطانُ فَأَزلَّهما﴿

 [4[﴾ حین  إِلى متاع و مستَقَرٌّ الْأَرضِ

پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون  یعنی

همگى (به زمین) فرود آیید! در حالى که بعضى دشمن «کرد. و (در این هنگام) به آنها گفتیم: 

دیگرى خواهید بود. و براى شما در زمین، تا مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره بردارى 

 .خواهد بود

 .است یطانآدم و حوا و مار و ش» بعضکم لبعض«از  مراد

بت هم قصد سوء نس یطانکند. ش یشما را م یسالمت یااست که قصد جان  یکس دشمن

 .انسان دارد یمانبه جان و ا

 يو غذا کند ینم یريگرم برکت ندارد و انسان احساس س يهر حال فرموده اند که غذا به

و  یکروبم یعنی یطانتا انسان با آرامش نخورد و ش شود یو موجب م شود یگرم زود تمام م

 .خورند یگرم عالقه دارند و از آن م يبه غذا یروسو

غذا خوردن  ي. انسان اگر ابتداخورد یمگر در موارد خاص با انسان غذا نم یطانش البته

 تواند ینم یطاناگر بسم اهللا گفته شود، ش یول کند یدر غذا مشارکت م یطانش ید،سم اهللا نگو

 .مشارکت کند

گرم  ي. اگر انسان غذاکند یدر آن مشارکت م یطاناست که ش يگرم هم از موارد غذاي

 .کند یذا مشارکت مدر غ یطانبخورد ش

 یممال گرماي

 یدشد يباشد و گرما یمگرم باشد. اگر غذا مال یدااست که شد ییگرم غذا ياز غذا مراد

 .نداشته باشد مطلوب و مستحب است

 :آمده است یتروا در
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 [5.[ نَّه أَطْیبفَقَالَ کُلُوا قَبلَ أَنْ یبرُد فَإِ  إِلَینَا أَبو عبد اللَّه ع بِطَعامٍ سخْنٍ بعثَ

 یراز یدگرم آورد و فرمود قبل از سرد شدن بخور يما غذا يامام صادق(ع) برا یعنی

 .خوشمزه تر است

 :آمده است یگرد یتروا در

 [6برَکَۀ[  السخُونُ

 .گرم برکت دارد يغذا یعنی

 .برکت دارد یستداغ ن یکه گرم است ول ییغذا یگرم برکت ندارد ول یداداغ و شد غذاي

مصرف  دهد یداغ نشان م يدر مصرف غذا یرگرم و تحذ يدر مصرف غذا یبترغ این

 .گرم باشد یدندارد و غذا با یاديز یفسرد هم تعر يغذا

شده است  ینه ییغذا ینشده است بنابرا یرگرم به آتش تعب یداشد ياز غذا یاتروا در

 .گرم باشد یلیکه خ

 کردن در غذا فوت

مردم  ینشده است. ب یو در محل سجود فوت کردن نه یدنیدر نوش غذا خوردن و در

 .تا خنک بشود کنند یگرم را فوت م یدنیمتعارف است که غذا و نوش

سبب چندش آمدن  یرافوت کند ز یدمشترك است، انسان نبا یدنیکه غذا و نوش ییجا در

 .مصرف نکند یدنینوش یاطرف مقابل از غذا  شود یو سبب م شود یطرف مقابل م

 ینکه ا شود یندارد معلوم م یخود فوت کند اشکال یاختصاص يانسان به غذا اگر

 .اخالق است یتبلکه به خاطر رعا یستن یسفارش به جهت سالمت

 :آمده است یتروا در

معه غَیرُه کَرَاهیۀَ أَنْ  ] قَالَ لَا بأْس و إِنَّما یکْرَه ذَلک [إِذَا کَانَ  الْقَدحِ  فی  الرَّجلِ ینْفُخُ فی

قَالَ لَا ب مقَالَ نَع هرِّدبی رِیدا یإِنَّم سامِ قَالَ أَ لَیی الطَّعنْفُخُ فلِ ینِ الرَّجع و هباقع7[ أْسی] 
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کار  ینندارد ا یسوال شد امام صادق(ع) فرمود اشکال یواندر مورد فوت کردن در ل یعنی

وجود داشته باشد و به سبب فوت کردن آن غذا را  یگريکه شخص د یستخوب ن یزمان

غذا را سرد کند؟  خواهد یم یاو در مورد فوت کردن در غذا سوال شد فرمود آ کند یترك م

 .ندارد یعرض شد بله، امام(ع) فرمود اشکال

 روبیککربن در بازدم و م یداکس يد ي فوت کردن در غذا اشکال ندارد و مسئله بنابراین

نزده است و اگر  يآن ها داخل بدن انسان بوده است و ضرر یراندارد ز يبازدم ضرر يها

 .ندارد یبرگردد هم مشکل

را از دهان دور  یوانو موقع نفس تازه کردن ل خورد یآب م یکه(ص) زمانیامبرپ بله،

 :آمده است یتالبته در روا کرد، یم

الْإِنَاء ثَلَاثَۀَ أَنْفَاسٍ یسمی عنْد کُلِّ نَفَسٍ و یشْکُرُ اللَّه فی   فی  رسولُ اللَّه ص یتَنَفَّس کَانَ

 [8[ آخرِهن

 .... کشید ی(ص) موقع آب خوردن سه مرتبه در ظرف نفس میامبرپ یعنی

سرد  يکه برادر مورد فوت کردن واضح است  یجمع کرد ول یاتروا ینا ینب شود می

دارد به جهت چندش آمدن طرف مقابل در استفاده از  یندارد و اگر اشکال یکردن غذا اشکال

 .غذا است

خارج شده از دهان شخص با بدن شخص مقابل  يها یکروباحتمال دارد م بله،

آب دهان هم  يخارج شده مقدار يامکان دارد با هوا یننداشته باشد عالوه بر ا يسازگار

 .بشود یدهپاش یدنینوش ایغذا  يرو

 ندادن روش غذا خوردن تغییر

عادت  یناگهان ییرتغ یراداده بشود ز ییرتغ یدکه در غذا خوردن وجود دارد، نبا یعادت هر

 .شود یم یماريسبب ب

 .باشد یبه صورت دفع یدعادت بد باشد نبا ياگر برا یحت ییريتغ هر
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 یردصورت پذ یدفع یدنان نبا ینا ییروجود دارد، تغ یعادت بر مصرف نان خاص مثال

 .باشد یجیبه صورت تدر یدبلکه با

در روش  ییريشد، نگاه کند چه تغ یمارکه اگر شخص ب آید یبه دست م یاتروا از

علت  تواند یداشته است، م یدر زندگ یناگهان ییرشده است، اگر بفهمد چه تغ یجاداو ا یزندگ

 .شود یاو درمان م یماريب  ح کند،را اصال ییر. اگر تغیاوردرا به دست ب یماريب

 :وجود دارد یجالب و مهم روایت

أَبو عبد اللَّه جعفَرُ بنُ محمد الصادقُ ع مجلس الْمنْصورِ یوماً و عنْده رجلٌ منَ الْهِنْد  حضَرَ

قْرَأُ کُتُبقُ  الطِّبِ  یادالص اللَّه دبو علَ أَبعا فَ فَجفَلَم هترَاءقل تنْصع ی دمحنُ مفَرُ بعرَغَج  يالْهِنْد

قَالَ و کعا ممرٌ می خَیعا مئاً قَالَ لَا فَإِنَّ می شَیعا ممم أَ تُرِید اللَّه دبا عا أَبی قَالَ  قَالَ لَه وا هم

و أَرد الْأَمرَ کُلَّه إِلَى  طْبِالرَّأُداوِي الْحار بِالْبارِد و الْبارِد بِالْحار و الرَّطْب بِالْیابِسِ و الْیابِس بِ

ۀَ هیمالْح و اءالد تیةَ بدعأَنَّ الْم لَمأَع ص و ولُهسر ا قَالَهلُ ممتَعأَس لَّ وج زَّ وع اللَّه و اءوالد ی

إِلَّا هذَا فَقَالَ الصادقُ ع أَ فَتَرَانی عنْ کُتُبِ الطِّب  بأُعود الْبدنَ ما اعتَاد فَقَالَ الْهِنْدي و هلِ الطِّ

]انَهحبس نِ اللَّهإِلَّا ع ا أَخَذْتم اللَّه قَالَ لَا و مقَالَ نَع 9أَخَذْت] 

 ياز هند کتاب ها يمرد یکهامام صادق(ع) در مجلس منصور حاضر شد در حال یعنی

شخص  یتمام شود، وقت يساکت ماند تا خواندن هند حضرت صادق(ع) خواند یم یطب

امام (ع)  خواهی؟ یم یزيکه دارم چ یاز علم یاخواندن را تمام کرد و عرض کرد آ يهند

 ید؟است عرض کرد شما چه دار يآنچه تو دار ازآنچه همراه من است بهتر  یرافرمود نه ز

و مرطوب را با خشک و  نمک یامام(ع) فرمود گرم را با سرد و سرد را با گرم درمان م

(ص) یامبرو آنچه پ دانم یامور را از خداوند م یو تمام کنم یخشک را با مرطوب درمان م

دارو است و بدن را  یزاست و پره یماريب ي معده خانه دانم یو م کنم یفرموده است را عمل م

؟ امام(ع) است یناز ا یرطب غ یاگفت آ يهند یبطب دارم یبه آنچه عادت کرده است نگه م
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گرفته ام؟ عرض کرد بله فرمود به خدا  یطب يعلم را از کتاب ها ینا کنی یفکر م یافرمود آ

 گیرم یعلم را م ینقسم نه بلکه فقط از خداوند ا

و  یانرا امو يمعروف و طب هند یو طب سنت یونانیطب  دهد ینشان م یتروا این

طب ها  ینا یاندر زمان حکومت عباس یشترو ب یانآوردند. در اواخر حکومت امو یانعباس

 یونانیکردند و در آنجا طب  یستاس ینظام ي را به نام مدرسه یآورده شد. آن ها دانشگاه

 .کردند یسرا تدر

 .یرندقرار بگ یه(ع) در حاش یت(ص) و طب اهل بیامبرطب پ خواستند یها م آن

م دعوت کرده است آورد و امام صادق(ع) را ه يهند یبطب یکمنصور  رسد ینظر م به

(ع) یتاست و طب اهل ب ياست و طب همان طب هند يشخص هند ینا یب،طب یدتا بگو

 .یستدرست ن

وجود داشته  یرانیطب ندارد که طب ا یراناست. اصال ا یونانیهمان طب  یرانیا طب

و بقراط و  ینوسو جال یسقوریدوسهمه را از د ید،را نگاه کن یناابن س» قانون«باشد، کتاب 

 .از خود ندارد یزيو چ کند یمانند آن نقل م

طب  یا یماییطب ش یااز امام(ع) مطرح است، آ يما سوال شخص هند يهم برا امروزه

 خواهیم؟ یرا م یآلمان یوپاتیطب هم یا ینیچ یطب سوزن یا يطب هند یا یونانی یسنت

 یگانهب يبه طب ها یدا باسواالت مطرح است. م ینا يامروزه هم جواب امام صادق(ع) برا

 .ییمنه بگو

 .است یادن يبهتر از تمام طب ها یکه طب اسالم ییمبگو یابه کل دن یدبا ما

(ع) بهتر است.  یتطب اهل ب گوید ینکرده است بلکه م یرا نف یگرد ي(ع) طب هاامام

 .یستندن یرشچون مرجوح هستند و چون ضرر و عوارض دارند مورد پذ یگرد يطب ها

و در  یااست که در کل دن یدرمان با ضد آمده است. درمان با ضد، درمان یتروا ینا در

 .وجود دارد »یوپاتیهم«از طب  یرتمام طب ها غ
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 .کند یرا با موافق درمان م یماريدر آلمان، ب یوپاتیهم طب

را  یگرد یزچ یاقلب  یگرد يها از معده است، طب ها یماريب گوید یم یطب اسالم فقط

 .کنند یم یها معرف ريیمامنشاء ب

 .کنند یاست که کل طب را در چند کلمه خالصه م ینائمه(ع) ا ي معجزه

 یکه از کتب طب یطب را به دو قسم کرده است. طب یتروا ینامام(ع) در ا یقتحق در

 .که از خداوند گرفته شده است یگرفته شده است و طب

 ییچه دارو داند یو م (ع) طب خداوند است. خداوند خالق انسان استیتاهل ب طب

 .انسان موثر است و ضرر و عوارض ندارد يبرا

که منشاء طب  یمحضرت داوود(ع) گرفته شده است. گفته ا یماتاز تعل یونانیطب  بله،

 .شده هستند یفطب ها تحر ینا یباشند ول یاءانب یدها با

تمام حرام ها مانند  ید،را نگاه کن یناشده است. کتاب قانون ابن س یفموجود تحر طب

 .کتاب آمده است ینگوشت خوك و مدفوع خوك و مشروب در ا

نبوده   یاءانب یمدر تعال یقیناکتاب قانون شراب وجود دارد که  يشصت درصد داروها در

خود خداوند  یافرزند  یححضرت مس شود یکه در آن گفته م یحیتمس یناست. مانند خود د

 .شده است یفتحرمقدار  ینهم هم یونانیاست، طب 

همه امکانات مانند دانشگاه  ین. ادهد یجواب نم یلیخ یجهت امروزه طب سنت ینهم به

 .ندارند یشرفتپ یو رسانه دارند ول یسنت یبو طب يو عطار

 یول آید یبر نم یاز دست طب سنت يکار یراندارد ز يکار یبا طب سنت یمیاییش طب

 .تمام طب ها باشد یگزینجا تواند یم یراخطر است ز یمیاییطب ش يبرا یطب اسالم

 ینبهتر یآمده است که طب اسالم یتروا ینوجود دارد. در ا یادياسرار ز یتروا ینا در

کرد.  یمبه سرد و گرم تقس توان یها را م یماريکه ب شود یاستفاده م یتروا ینطب است. از ا

 .کار بشود ینهزم یندر ا یدبا



2041 

 

ها گرم است و معلول صفراء و دم  یمارياز ب یاست. بعض(ع) به ما راه را نشان داده امام

 .باشد یها سرد است و معلول سوداء و بلغم م یماريب یو برخ باشد یم

و آن ها را با ضد درمان  یممرتب کن يبند یمتقس ینطبق ا یدها را با یماريتک ب تک

 .یمکن

 یدها را با یماريبلکه ب یستآلمان است درست ن یوپاتیبا موافق که همان طب هم درمان

 .با ضد آن درمان کرد

 .هم دارد یصتخص یقانون کل ینا بله،

ندادن عادت  ییرآمده است تغ یتروا ینکه مرتبط با بحث ما است و در ا یگرد مطلب

 یدو خواب و حمام رفتن و مانند آن وجود دارد را نبا یهکه در تغذ یاست. هر عادت و روش

 .داد ییرتغ یبه صورت دفع

اگر بد باشد  یکرد. عادت را حت یلبالعکس تبد یاخواب شب را به خواب روز و  نباید

 .داد ییربه سرعت تغ یدنبا

به  یادترك اعت یدرا به سرعت ترك کنند بلکه با یاداعت یدکه معتاد هستند نبا يافراد مثال

 .انجام شود یجتدر

 :آمده است یگريد یتروا در

: یا رسولَ اللَّه، إِنِّی کُنْت رجلًا ذَکُوراً فَصرْت نَسیاً فَقَالَ لَه النَّبِی صلَّى أَعرَابِیاً أَتَاه فَقَالَ أَنَّ

 :هآل و هلَیع ا«اللَّهلَۀَ فَتَرَکْتَهالْقَائ تتَداع لَّکلَع« النَّبِی لْ. فَقَالَ لَهلَّى؟ فَقَالَ: أَجص  و هلَیع اللَّه

 :هآل»اللَّه إِنْ شَاء فْظُکح کإِلَی رْجِعی د10»[فَع] 

فراموش  یداشتم ول یخوب ي عرض کرد من حافظه  (ص)یامبرنزد پ یاعراب یشخص یعنی

 عرض کرد بله يو رها کرد یداشت یلولهعادت به خواب ق ید(ص) فرمود شایامبرکار شدم پ

... 

به جهت ترك  یدشا آید یبه وجود م یدر زندگ یاست که اگر مشکل ینا یقتیحق یک

 .عادت ها باشد
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 .اصالح بشوند یجبه تدر یدبد با يها عادت

 (مردان ییمردان (نازا یسترون بیماري

 یهمراه با ناتوان یمطلق در جنس مذکر در بارور ساختن تخمک که گاه یا ینسب ناتوانی

 .باشد یم یجنس

 .کنیم یم یمردان را بررس یمیجلسه عق ینو ا یمرا خواند یجنس یقبل ناتوان ي جلسه در

حرکت کم  یااسپرم. ضعف اسپرم  ییمانند نارسا یعوامل یرنشدن زن تحت تاث باردار

از حد  یشگرم شدن ب یی،دارو یتمسموم یا یضهب یامدنن یینتعداد کم اسپرم، پا یااسپرم 

 يانسداد مجار یري،پ یروئید،شلوار، اختالل ترشح غدد بدن مانند ت یها، فشار و تنگ یضهب

 .باشد یم درسناقل اسپرم، انزال زو

 .نازا هستند یتدرصد جمع یست. امروزه بشوند یم ییها سبب نازا دارو

 .شوند ینابارور م ینکهغافل از ا پوشند یتنگ م يجوان ها شلوارها امروزه

 درمان

 و فعال کند مانند تخم مرغ یادمصرف شود که اسپرم ها را ز ییغذاها یدبا یه،راه تغذ از

فی أُمته فَأَمرَه أَنْ یأْمرَهم بِأَکْلِ الْبیضِ فَفَعلُوا   نَبِیاً منَ الْأَنْبِیاء شَکَا إِلَى اللَّه قلَّۀَ النَّسلِ إِنَّ

یهِملُ ف11.[ فَکَثُرَ النَّس] 

کرد خداوند فرمود امر کن  یتبه خداوند از کم بودن نسل در امتش شکا یامبريپ یعنی

 .شد یادتخم مرغ بخورند و نسل آن ها ز

 .هستند يآب باران هم سبب درمان نابارور ی،کاسن مصرف

 .موثر است يدر درمان نابارور یتونبا روغن ز یازمرغ و پ تخم

 با عسل شیر

 یخستگ یدشده است با یار ضعف جنسشخص و کار شخص باال است و دچ یتفعال اگر

 .مداوم را برطرف کند و استراحت کند
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 .باشد یادز یبه خاطر گرم یو گاه يبه خاطر سرد یگاه ينابارور رسد ینظر م به

 یینتخمک خانم در شب چهاردهم پا یرازمان مناسب انتخاب کنند ز يهمبستر براي

و  آید یم یینردهم تخمک پاروز اول ماه زن است که شب چها یض،ح ي. ابتداآید یم

 .فرزند دار شدن خوب است ياست که آن شب برا يبارور ي آماده

 .ماند یدو روز در رحم زنده م یا یکو تخمک هم  ماند یدو روز در رحم زنده م اسپرم

از همه بهتر  یال،مرکب چهار، ژل رو ی،کاسن يکور، دارو يدارو یل،ف ینپودر ت داروي

 :استغفار است

﴿رُوا فَقُلْتتَغْفاس کُمبنینَ  رب والٍ وبِأَم کُمددمی رارا ودم کُملَیع ماءلِ السرْسکانَ غَفَّارا ی إِنَّه

 [12[﴾و یجعلْ لَکُم جنَّات و یجعلْ لَکُم أَنْهارا

تا   رزنده استاز پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آم«به آنها گفتم:  یعنی

بارانهاى پربرکت آسمان را پى در پى بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان 

 .کمک کند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد

است و  ییو دختر زا ییاستغفار و آب باران هردو درمان نازا شود یاستفاده م یهآ ینا از

 .کنند یم یاداموال را هم ز

، ط 4، ح91، ابواب آداب المائده، باب399، ص24ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [1]

 .یتآل الب

 .322، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [2]

 .375، ص1ج ی،قم یمبن ابراه یعل ی،قم یرتفس [3]

 .36یه، آ2بقره/سوره [4]

 .406، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .406، ص2ج ی،برق المحاسن،  [6]

 .518، ص2صدوق، ج یخالشرائع، شعلل  [7]
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 .151ص ی،مکارم االخالق، طبرس [8]

 .511، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [9]

 .71ص یري،قرب االسناد، حم [10]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .12- 10یهسوره نوح، آ [12]
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 معرفـی  –(آداب بعـد از غـذا خـوردن)    یـه ادامه بحـث تغذ  214

 95/12/15ی؛ سرماخوردگ یماريب

 

 الحمدهللا در آخر غذا خوردن گفتن

 .راجع به بعد از غذا خوردن وجود دارد سفارشاتی

دارد. با گفتن  یبر سالمت یغذا خوردن تمام شد، گفتن الحمدهللا اثرات خوب زمانیکه

 .کند ینم يخورده خوار یگراست و د یافته یانغذا خوردن پا دهد یالحمدهللا انسان نشان م

در اول غذا بسم اهللا و در آخر غذا  یراز کند ینم یمارذا ما را بفرموده اند غ  (ع)ائمه

 .گوییم یالحمدهللا م

در آخر غذا، دست ها  یحیانمس یکهمسئله امروزه فراموش شده است درحال ینا متاسفانه

 .یمخداوندا ما به خاطر نعمت ها از تو سپاسگزار گویند یو م کنند یرا جمع م

آخر غذا هم  يدعا یول یممسئله غافل شده ا ینو باز هم از ا یمهمه سفارش دار ینا ما

 .شود یخوب است چون شامل حمد خداوند هم م

  

 انگشت ها یسیدنکردن و ل پاك

که  یخداوند به کس یمدار یتروا یراغذا منفعت دارد ز يانگشتان در انتها یسیدنل گویا

 .«یکمبورك عل« فرماید یم دهد یکار را انجام م ینا

 :آمده است یتارو در

 [1.[ طَعاماً فَمص أَصابِعه الَّتی أَکَلَ بِها قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ بارك اللَّه فیک  أَحدکُم  أَکَلَ إِذَا

را که با آن غذا خورده است را  یاز شما غذا خورد و انگشتان یکیکه  یهنگام یعنی

 .خدا به شما برکت بدهد فرماید یبمکد خداوند م یا یسدبل



2046 

 

کامل  ي ه و استفاد یسالمت يبلکه به معنا یستن یگرانخداوند متعال، مانند قول د فرمایش

 .و آخرت است. قول خداوند کامل و اتم است یادر دن یو سرحال یاز غذا و شاداب

 .را به دنبال دارد یسالمت یتانگشتان بعد از غذا نها یدنمک شود یم معلوم

انسان به  یراباشد ز یتروا ینقاشق در انتهاء غذا هم مشمول ا یسیدناست ل ممکن

که با آن ها غذا خورده  یآمده است انگشتان یتقاشق غذا خورده است و در روا ي یلهوس

 .شده است، و با قاشق هم غذا خورده شده است

 یآمده است انگشتان یتدر روا یراداشته باشد ز یتاحتمال دارد که انگشت موضوع ولی

بلکه  یستن یغذا خوردن کاف ي یلهوس یسیدنل ینرا که با آن ها غذا خورده شده است. بنابرا

 .انگشت باشد یدبا یلهوس ینا

 یسیدنبنابر احتمال سوم، ل یدبشود و شا یسیدهل یدآمده است که ظرف غذا با یتروا در

انگشتان اثر  یدنظرف غذا با مک یسیدنل یقاشق به عنوان ظرف غذا مطلوب باشد. ول

 .متفاوت دارد

  

 ظرف غذا لیسیدن

 :آمده است یتروا در

 [2الْقَصعۀَ قَالَ و منْ لَطَع قَصعۀً فَکَأَنَّما تَصدقَ بِمثْلها.[  رسولُ اللَّه ص یلْطَع کَانَ

به همان  یاگو یسدرا بل یکه ظرف یکس فرمود یو م یلیسید(ص) ظرف غذا را میامبرپ یعنی

 .مقدار صدقه داده است

به  یاشده است مراد است و  یسیدهکه ل يمقدار یادر ظرف مراد است و  يمقدار غذا یا

 .به مقدار ظرف مراد باشد یداحتمال بع

 .یستن یتروا ینخود ظرف مراد است و پاك کردن با انگشت مشمول ا یسیدنل ظاهرا

 ینما است و احتمال دارد اگر ما ا گرفتن یدهناد یلبه دل یدشا یستاگر سنت امروزه ن بله،

 .کنند یروياز ما پ یاتمام مردم دن یمکن  یاءسنت را اح
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 غذا ها یزهر خوردن

است، هم سفارش شده است و  یختهسفره ر یرونب یاکه داخل سفره  ینان یاغذا  خوردن

 .باشد یها به خصوص پهلو درد م یماريهم درمان تمام ب

 یگرد يها یماريب یاعضالت، ام اس  یسروفید  سخت مانند سرطان، یماريکس ب هر

کار  ینا یرادارد، بعد از خوردن غذا، خورده نان ها و خورده غذا ها را جمع کند و بخورد ز

 .است یو عمل جراح یتراپ یوو راد یدرمان یمیبهتر از ش یلیخ

 .ود نداردمسئله وج یندر ا یديسفارش متواتر است و شک و ترد ینا روایات

 :آمده است یتروا در

 [3[ الْمائدةِ مهور الْحورِ الْعینِ فَکُلُوه  یسقُطُ منَ  الَّذي

 .یداست پس آن را بخور ینحورالع يمهرها ریزد یم یرونآنچه از سفره ب یعنی

سفره افتاده است مراد  یرونکه ب ییغذاها ینبنابرا» من المائده«آمده است  یتروا در

 .است که درون سفره است ییغذاها یزهاز ر یرغ یناست و ا

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4[ فَأَکَلَه ذَهب عنْه الْفَقْرُ و عنْ ولْده و ولْد ولْده إِلَى السابِع  مائدته  منْ  تَتَبع ما یقَع منْ

افتاده است دنبال کند و بخورد فقر از او و  یرونرا که از سفره ب ییغذاها یاگر کس یعنی

 .شود یاز فرزند او و فرزند فرزند او تا نسل هفتم برطرف م

سفره افتاده است شامل  یرونرا هم اگر ب یگراند ياطالق دارد و غذاها یتروا این

 .شود یم

برداشته  یدباشد نباران گوسفند  یکاگر  یحت یزدسفره در صحرا باشد و غذاها بر اگر

 .بشود

  

 دست ها قبل و بعد از غذا خوردن شستن
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 نکردن دست ها قبل از غذا و خشک کردن دست ها بعد از شستن بعد از غذا خشک

 بعد از غذا خوردن یدنکش دراز

 .مطلق آمده است یگرد یاتدر مورد صبحانه وارد شده است و روا روایتی

 .چپ مطلوب است يپا يراست رو يو قرار دادن پا یدنبه پشت خواب دراز

و  یدحضرت زهرا(س) بگو یحندارد و تسب یبخوابد مشکل خواهد یبعد از غذا م یکس اگر

به سمت راست  یقهکه حضرت رضا (ع) فرموده است بخوابد. اول چند دق يطور یبخوابد ول

هضم غذا  يبرا یدنخواب نیبهتر یدننوع خواب ینبخوابد و بعد به سمت چپ تا صبح بخوابد. ا

 .است

 :آمده است یتروا در

 [5علَى قَفَاك و ضَع رِجلَک الْیمنَى علَى الْیسرَى.[  فَاستَلْقِ  أَکَلْت إِذَا

چپ  يپا يراست خود را رو يبه پشت دراز بکش و پا يکه غذا خورد یهنگام یعنی

 .قرار بده

احتمال دارد پا ها به صورت  یباشند ول صاف یدبا یدنپا ها هنگام دراز کش ظاهرا

 .و به هضم غذا کمک کند یایدهم باشد تا خون از پاها به سمت معده ب یدهخم

 :آمده است یتروا در

تأَیى رنِ الرِّضَا ع إِذَا تَغَدسا الْحرَى  أَبسلَى الْینَى عمالْی لَهأَلْقَى رِج و لَى قَفَاهتَلْقَى ع6[ اس] 

 يراست خود را رو يو پا کشید یکه بعد از صبحانه دراز م یدمامام رضا (ع) را د یعنی

 .داد یچپ قرار م يپا

 .شد ینم یرموقع س یچبود و ه ییمعروف به کم غذا  رضا(ع) امام

 .بود یگرروز و دو وعده در روز د یکوعده در  یکامام رضا(ع) به خوردن  سفارش

ممکن است امام(ع) فقط صبحانه  یراز یستخوردن ن بر دو وعده یلخوردن دل صبحانه

روز باشد.  یانوعده در م یک تواند یشام باشد بلکه م یدوعده حتما نبا یکخورده باشد. 



2049 

 

تکه نان خشک وعده  یک یاخشک  يخشک باشد و خرما يخرما یک تواند یشام م

 .شود یمحسوب نم

 :آمده است یگرد یتروا در

لْقَاءتاسالشِّ ال دععِباء[  بلُّ الدسی و امرِئُ الطَّعمی نَ ودنُ الْبمس7ی] 

بدن و  ي استفاده ي و غذا را به مرحله کند یبدن را چاق م یريبعد از س یدندراز کش یعنی

 .کشد یم یرونرا از بدن ب یماريو ب رساند یجذب بدن م

  امام رضا (ع) یکهراه رفت، درحال یدبعد از غذا، دو ساعت با گوید یم يامروز تبلیغات

 .کشد یم یرونرا از بدن ب یماريبعد از غذا ب یدندراز کش فرماید یم

بعد از  یدنسفره و دراز کش یرونب يغذاها یزهسفارشات مانند خوردن ر ینمردم به ا اگر

 .شوند یباشند درمان م یمارو اگر ب شوند ینم یمارغذا به شکل مخصوص، ب

که شخص بعد از غذا دراز  یندبگو یعنیبه مقدارد صدق است  یدنشدراز ک ي اندازه

 .ربع دراز بکشد یک یا یقهاست. مثال به مدت ده دق یدهکش

 :آمده است یتروا در

فلیستک بعد االکل على شقه االیمن ثم ینقلب بعد ذلک   طعامه  من أراد أن یستمرئ و

 [8[ على شقه االیسر حتى ینام

غذا امراء شود، بعد از خوردن به سمت راست دراز بکشد و  خواهد یکه م یکس یعنی

 .سپس به سمت چپ برگردد تا خوابش ببرد

  

 یماندهباق يغذاها پوشاندن

است قرار داده  یخچالبالفاصله پوشانده بشوند و در محل مناسب که امروزه  یدبا غذا

 .بشود

 :آمده است یتروا در
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اء فَإِنَّ الشَّیطَانَ إِذَا لَم تُغَطَّ الْآنیۀُ بزَقَ فیها و أَخَذَ مما فیها ما تَدعوا آنیتَکُم بِغَیرِ غطَ لَا

 [9شَاء[

ظرف اگر درپوش نداشته باشد  یراز یدخود را بدون درپوش قرار نده يظرف ها یعنی

 .کند یو مصرف م دارد یو از آن هرچه بخواهد برم ریزد یدر غذا آب دهان م یطانش

  

 خالل

خالل کردن  ي فائده ینشده است که بعد از غذا خوردن حتما خالل بشود. اول سفارش

و جزء  یمانیخالل کردن را جزء واجبات ا ی(ص) گاهیامبرمحافظت از دندان ها است. پ

 .قرار داده است یو واجب آسمان یبه عنوان سفارش آسمان یقرار داده است و گاه یمانا

 :آمده است یتروا در

 [10، و الْإِیمانُ مع صاحبِه فی الْجنَّۀ[ الْإِیمانِ  فَإِنَّه منَ النَّظَافَۀِ و النَّظَافَۀُ منَ لَّلُواتَخَ

به همراه صاحب  یماناست و ا یماناز نظافت است و نظافت از ا یراز یدخالل کن یعنی

 .خود در بهشت است

 یمانیخالل کردن واجب ا ینصورتاست و در ا یمانکه خالل کردن از ا گیریم یم نتیجه

 .خالل کند ینکهمگر ا شود یشخص کامل نم یمانا یعنیاست 

ما  یماناست و ا یمانا يبرا ی. خالل کردن واجب مقدمدهیم ینم یتمسائل اهم ینبه ا ما

 .یمانجام بده یدنقش دارد را با یمانکامل باشد و هر چه در کامل شدن ا یدبا

 :استآمده  یتروا در

 [11[ بِالْخلَال  علَی جبرَئیلُ نَزَلَ

 .سفارش کردن خالل کردن بر من نازل شد يبرا یلجبرئ یعنی

است که به  یموضوع یراکنار خالل کردن باشد ز تواند ینم یادن ياز کارها یک هیچ

 .نازل شده است یآسمان ي خاطر آن فرشته

 :آمده است یگرد یتروا در
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 [12و الْخلَالِ و الْحجامۀ[  بِالسواك  جبرَئیلُ نَزَلَ

 .مسواك زدن و خالل کردن و انجام حجامت نازل شد يبرا یلجبرئ یعنی

مسواك و خالل و  ي که مسئله آید یبه دست م یاتروا ینو مانند ا یاتروا ینا از

به جهت  زنند یك مما است. اگر امروزه اروپا مسوا ینما و افتخار د یند يحجامت برا

 .شد ینازل نم یلجبرئ داشت یاگر مسواك زدن وجود م یرااز مسلمانان است ز یرويپ

ها است تا  یستصهون یغاتحجامت هفت هزار سال سابقه دارد، دروغ است و تبل اینکه

 یننداشته است. همچن يوجود نداشته باشد. حجامت قبل از اسالم اثر ياسالم افتخار يبرا

 .نداشته است يم مسواك زدن و خالل کردن اثرقبل از اسال

(ص) اسالم یامبربه خاطر سفارش پ زنند یها مسواك م یبدانند که اگر غرب یدبا مردم

 .است

اگر مسواك  یرا(ع) باشد ز یمحضرت ابراه یتکه سنت مسواك زدن از حنف یستن معلوم

 .نبوده است یلبوده است الزم به نزول جبرئ یتزدن جزء حنف

 .است یامبرانعطر از سنت پ فرمود ی(ص) میامبرپ زدند ی(ع) مسواك میامبرانپ اگر

(ص) یامبرقبل از پ یقنازل شده است. اگر سو یلکه دستور آن توسط جبرئ یقسو مانند

 .بود ینم یلتوسط جبرئ یبه وح یازيبوده است ن

 یو گاه گوید یمانند عطر و کفش زرد را م یامبرانپ يسنت ها ی(ص) گاهپیامبر

 یدداللت دارد، حداقل استشعار به جد ییمنازل شد، اگر نگو یلامر جبرئ ینکه بر ا فرماید یم

 .بودن آن کار دارد

که وجود آن در قبل مشکوك است، نبوده است و ظاهر و  یفعل گوید یم» العدم اصاله»

 .هم بر نبودن است یاتاشعار روا

که در سنن قبل نبوده است،  زهایییکامل است و از جمله چ یناسالم د یند گوییم یم ما

 .نبوده است ییننازل کرده است و از سنن النب یلاست که جبرئ یزهاییچ
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ما ارزش  یاست ول یکاف یدگفتن مطلب جد يآمده است برا یتکه در روا یانیب همین

 .دهیم ینم

 يمسواك اراك برا ی. ولزنند یمسواك م یتونبا چوب ز یامبرانکه پ یمدار یلدل بله،

 .خصوص مسواك اراك باشد یتروا ینمسواك در ا یدما است و شا یامبرپ

 :آمده است یگرد یتروا در

 [13فَإِنَّه مصلَحۀٌ للِّثَۀِ و النَّواجِد.[ تَخَلَّلُوا

 .است یدلثه و دندان ها مف يبرا یراز یدخالل کن یعنی

 :فرماید یم یگرد یتروا در

 [14فَإِنَّه ینَقِّی الْفَم و مصلَحۀٌ للِّثَۀ[ تَخَلَّلُوا

 ... کند یم ییزدهان را تم یراز یدخالل کن یعنی

 :(ص) فرمودپیامبر

محینَ رتَخَلِّلالْم اللَّه   یقإِذَا ب امِ فَإِنَّهنَ الطَّعتَخَلَّلُونَ متَخَلِّلُونَ قَالَ یا الْمم و ولَ اللَّهسا ریلَ یق

هرِیح لَکرَ فَأَذَّى الْمی الْفَمِ تَغَی15.[ ف] 

هستند  ینرحمت کند و عرض شد چه کسا کنند یرا که خالل م يخداوند افراد یعنی

 شود یم یراگر غذا در دهان بماند متغ یراز کند یکه بعد از غذا خوردن خالل م يفرمود افراد

 .کند یم یتآن فرشته ها را اذ يو بو

است به او  خورده یائمه(ع) خالل آماده بوده است و هرکس در خانه غذا م ي خانه در

 .کردند یخالل تعارف م

 :آمده است یتروا در

 [16فَإِنَّه مصلَحۀٌ للْفَمِ أَو قَالَ للِّثَۀِ و مجلَبۀٌ للرِّزقِ.[  تَخَلَّلْ جعفَرُ یا

 .کند یرا جلب م يلثه خوب است و روز یادهان  يبرا یراجعفر خالل کن ز يا یعنی

 .نبوده است یجخالل کردن معروف و را شود یم معلوم



2053 

 

معمول صورت  یرو غ يو قرمز یخوجود دارد که سر» بادجنام«به نام  یماريب یک

و دست ها  شود یشده است. صورت قرمز و براق م یعشا یماريب یناست. امروزه متاسفانه ا

 .شود یم ینطورهم هم

ناتوان است که درمان آن خالل است. صاف کننده  یماريب یناز درمان ا يامروز طب

 .دهیم یافراد م ینخون و روغن بنفشه و نوره و حنا هم به ا

 :آمده است یتروا در

 [17[ أَمنَ منْ عذَابِ الْکَلْبتَین  استَعملَ الْخَشَبتَینِ منِ

 .شود یم یمنانبردست ا عذابکه از مسواك و خالل استفاده کند از  یکس یعنی

 .مراد است کشد یکه دندان را م انبردستی

 »ینخشبت«(ص) فرمود یامبرپ یراندارد ز یدهاستفاده بشود نخ دندان فا یتروا یناز ا شاید

 .باشد یخالل چوب یدبا یعنی

  

 یسرماخوردگ بیماري

 یررا درگ یدستگاه تنفس یفوقان ياست که معموال قسمت ها یحاد دستگاه تفس عفونت

 .کند یم

 .شود یم یردرگ یشترها، گلو و مانند آن ب ینوسو س بینی

 یراز یردآن را بگ يقرار داده است تا بشر نتواند جلو یشترب یا یروسنوع و یس خداوند

 .شود ینم یکیژنت يها یماريبه نفع انسان است و اگر بشر سرما بخورد مبتال به ب

است. خوردن  یکیژنت يها یماريجذام و ب یماريهمان عامل ب یسرماخوردگ عامل

 یتح، سراداخل گوشت) خوردن خربزه به خصوص در صب يو خوردن دشوه(غده ها یشاه

 .ابتالء است يبه خصوص از ناخن از راه ها

در حلق، عطسه زدن،  یدگیهمراه با خارش گلو، خراش یاست سرما خوردگ ممکن

به   یی،و چشا یاییتب، اختالل حس بو یو گاه یو خستگ یحالت کوفتگ ینی،ب یزشآبر
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 یفوقان ي حلقه یو گاه گیرد یم یفزون ینیو ترشحات ب شود یبسته م یتنفس يمجار یجتدر

 .شود یهم متورم و حساس م

در گوش  یدر هر شخص متفاوت باشد. شخص یاست عوارض سرماخوردگ ممکن

در گلو  یگريدر دندان و د یگرد یو شخص شود یدارد و به گوش درد مبتال م یسرماخوردگ

 .شود یو خراب م گیرد یو صدا م شود یم یهم حجره مبتال به سرما خوردگ یو گاه

است و سرباز  یدبدن مف يبرا یراز یدرا درمان نکن یشده است که سرما خوردگ سفارش

سخت تر مانند جذام و مانند آن  یمارياز ب یشگیريکه پ شود یخداوند است و فرستاده م

 .است

 درمان

کرد، ائمه(ع) سفارش  یريسخت جلوگ يها یماريشد و از ب یطوالن یسرماخوردگ اگر

 ینیو در ب یدکن یابآس یاهدانهکندش و دو برابر آن س یدرمان سرماخوردگ يکرده اند که برا

 .شود یدرمان م یو سرماخوردگ یدبکش

 :درمان نکن یزيرا با چ یسرماخوردگ توانی یاگر م فرماید یحال امام(ع) م ینع در

و بِشَی هجالأَلَّا تُع کَنَکلْ إِنْ أَمفَافْع فَإِنَ  ء  یهیرَة[  فکَث عنَاف18م] 

 .دارد یاديمنافع ز یرازکام را معالجه نکن ز یاگر توانست یعنی

 .کند یرا قطع م ینیب یزشزود آبر یلیوجود دارد که خ یفلمانند طر یگريد يها درمان

 .ارد که بهتر است انجام داده نشودهم وجود د یگريد يها درمان

 .443، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .443، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .50الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [3]

 .444، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .100، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [5]
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 .449، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .80ص ي،الدعوات، راوند [7]

 .231، ص5ج یانجی،االئمه، الم یبمکات [8]

 .584، ص2ج ی،المحاسن، ببرق [9]

 .23ص ي،مستغفر ی،طب النب [10]

 .558، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .558، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .یه، ط اسالم376، ص6ج   ینی،کل ی،الکاف [13]

 .یه، ط اسالم376، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .558، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .یه، ط اسالم376، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .23ص ي،مستغفر   ی،طب النب [17]

 .65ص یشابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [18]
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 بحث خالل ادامه

 .بود یهاز شرائط تغذ یکیراجع به خالل به عنوان  صحبت

زمان خالل کردن بعد از غذا خوردن و زمان مسواك زدن قبل از وضوء  یات،روا بنابر

 .نماز خواندن است يگرفتن برا

دندان ها قبل از فاسد شدن و قبل از  يال يغذا یددندان ها بماند و با يال یدنبا غذا

ا از خالل جهت بعد از غذ ینخراب کردن دندان و بد بود کردن دهان، خارج بشود. به هم

بحث مستقل  یکبود خالل را قبل از مسواك زدن به عنوان  ینحق ا یکهدرحال یمبحث کرد

 .کردیم یم یانب

و  شود یزمان خالل کردن بعد از غذا است و جزء آداب غذا خوردن محسوب م چون

بحث را جزء آداب غذا  ینما ا کردند یم یمائمه(ع) بعد از غذا خوردن، به مهمان خالل تقد

 .یمردن آوردخو

 :آمده است یتروا در

محام رالطَّع و ضُوءی الْوی فتنْ أُمینَ متَخَلِّلالْم 1[ اللَّه] 

 .را رحمت کند کنند یخداوند افراد امت من که در وضوء و غذا خالل م یعنی

 یددارد که خالل کردن دو زمان داشته باشد. هنگام وضوء و بعد از غذا خوردن با احتمال

 .انجام بشود
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کردن دهان باشد و مراد از خالل در  ییزدارد مراد از خالل بعد از غذا همان تم احتمال

 يمراد، آب رساندن به ال ینکها یاناخن با چوب باشد.  یرکردن ز ییزهنگام وضوء، تم

 .باشد یم یلنوع تخل یکهم  ینانگشتان است که ا

 .کردن دندان با چوب است ییزتم دارد و آن يواحد يمعنا» تخلل«دارد  احتمال

 ییزتم يخالل و به معنا ي یلهکردن دندان به وس ییزتم يبه دو معنا» تخلل«دارد  احتمال

 .انگشتان باشد يرساندن آب ال یاناخن با چوب  یرکردن ز

معنا است. در اصول راجع به استعمال لفظ  یکاز  یشلفظ در ب یکدوم، استعمال  احتمال

 یکاز  یشاصرار دارد استعمال لفظ در ب یهعنا بحث شده است. صاحب کفام یکدر اکثر از 

 .معنا اشکال ندارد یکاز  یشاستعمال لفظ در ب گویند یم یگرعلماء د یمعنا امکان ندارد ول

از  رسد یبه نظر م یرامعنا است ز یکاز  یشتراستعمال لفظ در ب يبرا یمصداق یتروا این

 .معنا اراده شده است یکاز  یشب» تخلل«

 یکل ياز آن اراده شده است. مگر معنا یاديز یقاست و افراد و مصاد یکی یلتخل ي ماده

ناخن  یرکردن ز ییزکردن دندان ها و تم ییزکه اعم از تم یمتصور کن» کردن با چوب ییزتم«

 .شود یانگشتان نم يرساندن آب ال يو شامل معنا شود یم

 .شود یم يصورت اشتراك معنو ینا در

 و شرائط خالل جنس

آمده است و نخ وارد نشده  یاتباشد. البته چوب در روا تواند یم يا یلهبه هر وس تخلیل

 .است

 :آمده است یتروا در

 [2[ أَمنَ منْ عذَابِ الْکَلْبتَین  استَعملَ الْخَشَبتَینِ منِ

 .شود یم یمنکه از مسواك و خالل استفاده کند از انبردست ا یکس یعنی
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که به  »ینالخشبت«آمده است  یتدر روا یراباشد ز یهر چوب تواند یاز چوب م مراد

الف و الم عهد است  »ینالخشبت«دو چوب مسواك و خالل است. البته الف و الم در  يمعنا

 .که مراد چوب اراك و چوب خالل است

مسواك زدن و خالل  يبرا یاز هر چوب توانیم یم یماطالق استفاده کن »ینالخشبت«از  اگر

 یاتاگر از روا ین. بنابراکند یما صحبت از چوب نم یاتروا یشترب یراز یمکردن استفاده کن

مهم خالل  ینصورتدر ا یراز یمبا نخ دندان هم خالل کن توانیم یم یحت یم،اطالق استفاده کن

 .اشدب یکردن م

 یزيکه از هر چ یمرندا يمجوز گوییم یچوب ذکر شده است و ما م یتروا یندر ا

 .یماز چوب استفاده کن یدو فقط با یماستفاده کن

هرچند از  یو آن هم از هر چوب یمفقط از چوب استفاده کن توانیم یم ینصورتا در

 .شود یچوب اراك و چوب خالل استفاده م »ینالخشبت«

چوب اراك و چوب خالل است و تمام چوب ها  »ینالخشبت«تر مراد از  ياحتمال قو به

 .شود یرا شامل نم

 یعنی یاسچوب   خالل کردن استثناء شده است. چوب انار، ياز چوب ها برا مواردي

خالل شود  یدطُفا نبا یاهگل و چوب گ يو چوب گل ها و چوب بوته ها یمورد، چوب ن

 .زند یانسان م یبه سالمت یبدارد و آس يضرر جد یراز

اطالق داشته باشد،  یلدل یباشد. وقت یلتخل یاتبر اطالق روا یلاستثناءات دل ینا شاید

 .یمدار یلدل یراز شود یم یچوب خالل هم نف یرضرر استفاده از غ

 یزيبه هر چ فرماید یکه م یمهم دار یگريد یتخواند که روا یمدر محل خود خواه البته

 .بودن است ییزخالل تم ي یلهشرط وس ینباشد. بنابرا ییزخالل تم یدبلکه با یدخالل نکن

 یدرست م یاز چوب ن شود یوارد م ینکه موجود در بازار است و از چ ییخالل ها این

 .برد یم ینخطرناك است و لثه را از ب یلیشود و خ
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 یناست. به هم يبه عنوان چوب خالل عمد ین يوارد کردن چوب ها رسد ینظر م به

 .افراد مشکل دارد یشترن بو دندا  چهت لثه

شهر صدها دکتر  یکامروزه در  یدکتر دندانساز بود ول یکشهر  یکدر  یمقد در

 .دندانساز وجود دارد و تمام مطب ها شلوغ است

 .دندان ضرر دارد يهم برا یکیپالست مسواك

وجود دارد که به چوب خالل معروف است و در خوزستان و استان  یمخصوص چوب

وجود دارد که سر هر شاخه، بسته ها  یی. بوته هاکند یفصل خرماپزان رشد مدر  یگرد يها

. معطر و اندازد یدندان ها نم ینب يخوب و نازك است و فاصله ا یلیخالل دارد. خ ي

 .کند یهم عبور م یدهبه هم چسب يدندان ها يمحکم است و از ال

بشود و چوب  يفرهنگ ساز یدو با شناسند یمردم نم یاست ول یاددر عراق هم ز  بله،

 یدخالل نکن ی(ص) فرمود با نیامبرپ یراباشد ز يخالل بازار يچوب ها یگزینخالل جا

 .کند یدندان ها را خراب م یراز

 .وارد نشده است ینه یعنیندارد  یمشکل یتبا کبر خالل

 :آمده است یتروا در

 [3و الْآسِ و الْقَصبِ و هنَّ یحرِّکْنَ عرْقَ الْآکلَۀ[  بِالرُّمانِ  رسولُ اللَّه ص عنِ التَّخَلُّلِ نَهى

 یجانکرد و فرمود سبب ه ینه ی(ص) از خالل کردن با چوب انار و مورد و نیامبرپ یعنی

 .شود یژن خوره م

 .شود یم یکدر کل بدن تحر یاخوره در لثه  ژن

ظهور  يبه معنا یجانه یو گاه باشد یزرد شدن و خشک شدن م يبه معنا یگاه هیجان

 .اضطراب و حرکت است يبه معنا یجانه یو خودنشان دادن است و گاه

 .حرکت از جا است يبه معنا یاجهش و  يبه معنا یادر ژن  یجانه البته

 :آمده است یگرد یتروا در
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 [4[ انِ عرْقَ الْجذَامو لَا بِقَضیبِ الرُّمانِ فَإِنَّهما یهیج  تَخَلَّلُوا بِعود الرَّیحانِ لَا

 .کنند یم یکژن جذام را تحر یراز یدبا چوب گل و چوب انار خالل نکن یعنی

 یبود ول يفقط گل محمد» ورد« فرمود یاست. اگر م یتروا ینگل ها مشمول ا تمامی

 .شود یو شامل تمام گل ها م »یحانر«فرموده است 

 :آمده است یگرد یتروا در

 [5بِالطَّرْفَاء یورِثُ الْفَقْر[  التَّخَلُّلُ

 .شود یخالل کردن با درخت گز سبب فقر م یعنی

  

 سر چوب و سپس خالل کردن شکستن

با شکستن سر چوب،  ینکهدارد مانند ا ياز خالل کردن فوائد یشسر چوب پ شکستن

دارد و با  ییزچون داخل بوده است تم ی. محل شکستگشود یسر چوب برطرف م یآلودگ

 .شود یخالل گرفته م یزيت  شکستن سر چوب،

  

 آید یم یروندندان ب يکه از ال ییغذاها نخوردن

 ي. چوب خالل و غذاهاشود یم یسآپاند یماريدندان موجب ب يال يغذاها خوردن

 .خورد یددندان را نبا يال

 یند اشکالو با زبان قابل جمع کردن هست شوند یکه دور دندان جمع م ییغذاها خوردن

 .خورد یدرا نبا شود یکه با چوب خالل خارج م ییغذاها یندارد ول

در معرض هوا است و زود  یراندارد ز یاشکال ییجلو يدندان ها يال يغذاها خوردن

 یداست را نبا یکرس يمانند دندان ها یعقب يدندان ها يکه ال ییغذاها یول شود یفاسد نم

 .خورد

 :آمده است یتروا در

 [6[ فَلْیلْفَظْ منْ فَعلَ فَقَد أَحسنَ و منْ لَم یفْعلْ فَلَا حرَج  تَخَلَّلَ  منْ
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کار را انجام  ینکه ا یکس یندازدآنچه خالل کرده را دور ب کند یکه خالل م یکس یعنی

 .وجود ندارد یکه انجام ندهد حرمت یکرده است و کس يدهد خوب کار

 :آمده است یگرد یتروا در

 [7یزْدرِدنَّ أَحدکُم ما یتَخَلَّلُ بِه فَإِنَّه یکُونُ منْه الدبیلَۀ[ لَا

 یماريموجب ب یراز یدرا نخور یدآورده ا یرونچوب خالل ب ي یلهآنچه به وس یعنی

 .شود یم یسآپاند

چوب خالل است و  ي یلهخارج شده به وس يغذا» ال تخلل به«دارد مراد از  احتمال

 .خود چوب خالل است یگراحتمال د

 .بزرگ در دورن انسان است که کشنده است يظهور دمل ها يدر لغت به معنا »دبیلۀ»

 :هم در مورد نخوردن خالل وجود دارد یگريد یلتفاص البته

 :آمده است یتروا در

 [8[ فَارمِ بِه  بِالْخلَالِ  ا أَخْرَجتَهأَدرت علَیه لسانَک فَأَخْرَجتَه فَابلَعه و م ما

بخور و آنچه با  کنی یآنچه با حرکت دادن زبان و چرخاندن زبان از دهان خارج م یعنی

 .یندازرا دور ب کنی یخالل خارج م

دندان  يگوشت ال یندارد ول یاست اشکال ییجلو يدندان ها يکه ال یگوشت خوردن

 .یستخوب ن یعقب يها

 :مده استآ یتروا در

أَلْتُهمِ سقَدی ما کَانَ فا منَانِ فَقَالَ أَمی الْأَسکُونُ فمِ ینِ اللَّحی   الْفَمِ  عا کَانَ فا مأَم و فَکُلْه

ه9.[ الْأَضْرَاسِ فَاطْرَح] 

سوال کردم فرمود آنچه  ماند یم یکه در دندان ها باق یامام صادق(ع) در مورد گوشت از

 یزوجود دارد دور بر یابآس يمانده است بخور و آنچه در دندان ها یدهان باق يدر جلو

 :آمده است یگرد یتروا در
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 [10[ و ما کَانَ فی الْأَسنَانِ فَارمِ بِه  و ازدرِده  ما یکُونُ علَى اللِّثَۀِ فَکُلْه أَما

 .یزدندان ها است دور بر ير و آنچه الآنچه در لثه است بخو یعنی

داخل دهان باشد. اگر تازه غذا خورده شده  يکه مالك فاسد بودن غذا رسد ینظر م به

 يگذشته است، غذا یاگر مدت یاست و غذاها فاسد نشده است خوردن آن اشکال ندارد ول

 .بشود یختهدور ر یددندان فاسد شده است و با يال

 يدندان ها يال يفاسد شدن غذا یرتربه جهت د یددندان جلو و عقب شا ینب تفصیل

آن ها  يال يغذا رسد، یگرم تر هستند و هوا به آن ها نم یعقب يدندان ها یباشد ول ییجلو

 .شود یزود تر فاسد م یزن

 .بشود یختهدور ر شود یدندان خارج م يکه از ال ییکال غذا رسد ینظر م به

از نخ استفاده کرد. خالل  توان یدندان با چوب خالل خارج نشد، م يال ياگر غذا بله،

 .یستخوب ن یکباشد بهتر است و استفاده از پالست یعیهرچه طب

دندان ها  ینفاصله ب یکی،به رغم بار یراخطرناك است، ز يامروز يدندان ها نخ

 .کند یو دندان ها را سست م اندازد یم

  

 دهان بعد از غذا خوردن شستن

به حد تواتر  یدکه شا یمدر مورد شستن دهان قبل از غذا خوردن داشت يمتعدد یاتروا

 .کند یبحث شستن دهان بعد از غذا را هم ذکر م یات،و همان روا رسید یم

 .یمدرمورد آثار شستن قبل و بعد از غذا دار يمتعدد روایات

  

 شستن دهان بعد از غذا آثار

لُهی  أَونْفآ  ی مالْفَقْرَ وی الْهنْفی رُه11[ خ] 

 .برد یم ینو در آخر غذا هم و غم را از ب برد یم ینوضوء در ابتداء غذا فقر را از ب یعنی

 کند یم یريجلوگ یماريب از
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 [12.[ الْجسد و یمنٌ فی الرِّزقِ  علی إِنَّ الْوضُوء قَبلَ الطَّعامِ و بعده شفَاء فی یا

 .است يشدن در روز یادوضوء قبل و بعد از غذا درمان در جسد است و ز یعل اي

الْعمرِ و إِماطَۀٌ للْغَمرِ عنِ الثِّیابِ و یجلُو   الْیدینِ قَبلَ الطَّعامِ و بعده زِیادةٌ فی غَسلُ

 [13الْبصرَ.[

پاك کردن کثافت از لباس  در عمر است و یاديشستن دو دست قبل و بعد از غذا ز یعنی

 .بخشد یها را جال م یدهها است و د

ه سرَّه أَنْ یکْثُرَ خَیرُ بیته فَلْیتَوضَّأْ عنْد حضُورِ طَعامه، و منْ تَوضَّأَ قَبلَ الطَّعامِ و بعد منْ

اشی  عف  ی جف لَاءنَ الْبم یوفع و ،هقنْ رِزۀٍ معس].هد14س] 

 ... کند یم یدارزق پ یفراخ یدکه دستان خود را قبل و بعد از غذا بشو ی... کس یعنی

 :آمده است (ص)یامبراز پ یتیروا در

ضُوءی الْونْفی هدعب ی الْفَقْرَ ونْفامِ یلَ الطَّعم  قَب15[ اللَّم] 

 یبو بعد از غذا آس کند یم شستن دست و دهان قبل از غذا خوردن فقر را برطرف یعنی

 .کند یرا برطرف م ینجن و اهل زم

» لمم« فرماید یکه م یمدار يمتعدد یاتاست. روا یو جن زدگ یوانگینوع د یک »لمم»

عجوه لمم را برطرف  يو خوردن خرما یبامور مانند خوردن س يسر یکاز جن است و 

 .کند یم

و  شود یغذا حساس است و دور دهان جمع م ينسبت به بو یطانکه ش یمدار یاتروا در

 .لیسد یو م خورد یغذاها را م یماندهباق

موجب فزع و ترس کودکان در خواب  یراشده است ز یدشستن دهان کودکان تاک روي

 .شود یم
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جهت  یناست به هم یطاندر خواب هم معلول ش یدنکه پر یماستفاده کرد یتروا ینا از

مشکل جن  پرند یدارند و از خواب م یو وران یروح یاراحتکه مشکل و ن يافراد گوییم یم

 .دارند یزدگ

 :آمده است یتروا در

الْغَمرِ فَإِنَّ الشَّیاطینَ تَشَم الْغَمرَ فَیفْزَع الصبِی فی رقَاده و یتَأَذَّى بِه   منَ  صبیانَکُم اغْسلُوا

 [16[ الْکَاتبان

و جن)  یروسو و یکروب(م یطانش یراز ییدغذا بشو ي یماندهکودکان خود را از باق یعنی

 .شود یم یتو دو ملک اذ شود یو سبب فزع و ترس کودك م کند یبو م

 .و کاتب ندارند یسندهکودکان نو یراز شود یشامل بزرگساالن هم م یتروا این

 کند یبه چپ و راست نگاه م یا کند یم یهو گر ایستد یو م پرد یناگهان از خواب م کودك

 .است یدهاست که از جن به او رس یبیکه به خاطر آس

 :آمده است یتیروا در

الشیطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسکم، من بات وفی یده ریح غمر فأصابه  إن

 [17شئ فال یلومن إال نفسه[

 ... زننده است یسحساس و ل یطانش یعنی

غذا را  ي یماندهو باق شود یدهان جمع م ير بوحساس است و به خاط یلیخ شیطان

 .شود یسبب ترس کودك و انسان ها در خواب م ینو ا لیسد یم

 يرو یاتشسته بشود. در روا یدبا یندهبلکه با شو یستن یمورد شستن دهان، آب کاف در

 .ذکر شده است یآن خواص يشده است و برا یدتاک یندهاشنان و سعد به عنوان شو

و سفارش  کند یم یريدهان جلوگ یماريدندان ها و ب یدهان با سعد از خراب شوستن

دهان  يها یماريو ب یرشده است که دهان و موضع استنجاء را با سعد شسته شود تا از بواس

 .بشود یريجلوگ
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اشنان و سعد با وجود صابون در زمان ائمه(ع)، به جهت  يرو یدتاک یستن بعید

 .و سعد باشد و منفعت در اشنان یتخصوص

 :از امام کاظم(ع) آمده است یتیروا در

بِالسعد بعد الْغَائط و غَسلَ بِه فَمه بعد الطَّعامِ لَم تُصبه علَّۀٌ فی فَمه و لَم یخَف   استَنْجى منِ

 [18شَیئاً منْ أَریاحِ الْبواسیرِ.[

با سعد استنجا کند و دهان خود را بعد از خوردن غذا که بعد از مدفوع کردن  یکس یعنی

 .شود ینم یرو مبتال به بواس شود ینم یماريدر دهان مبتال به ب ید،با سعد بشو

 .قرار داد ییکرد و در دستشو یابخوب و نرم آس یدرا با سعد

سعد است.  یر،بواس يدرمان برا ینوجود دارد که بهتر یربواس يبرا يمتعدد يها درمان

. سعد کند یسعد درمان م  هم باشد، يساچمه ا یرو اگر بواس کند یرا قطع م یربواس یزيخونر

توسط جابر، به عنوان   (ع)ینقبر امام حس یارتاگر خوب باشد معطر است و در داستان ز

 .عطر هم مطرح است

است و  تربچه یهگرد شب ي یشهتره است و ر یهآن شب یاهاست که گ یاهیگ ي یشهر سعد

 .تر باشد و معطرتر باشد، بهتر است یدهر چه محکم تر باشد و داخل آن سف

 .شود یسعد کهنه باشد داخل آن زرد م اگر

سعد  یراز یاورندسعد ب یرمطلوب،غ یزهايآوردن چ يبه جا روند یکه کربال م افرادي

 .معروف است یکوف

 یتدرمان و تقو يبرا شتریب يتر و معطر تر است. سعد هند یاهدرشت تر و س یمنی سعد

 .حافظه و مانند آن است

 :از امام صادق(ع) آمده است یتیروا در

 [19[ السعد فَإِنَّه یطَیب الْفَم و یزِید فی الْجِماع  أُشْنَانکُم  فی اتَّخذُوا
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 يو عمل همبستر کند یدهان را خوشبو م یراز یددر مسواك خود از سعد استفاده کن یعنی

 .کند یم یادرا ز

 یدهنام »یرخرع االصاف«، »غاسول« یاست. اشنان در عرب یزدهان با دو چ شستن

 ی. اشنان ارزان هم هست ولشود یهم گفته م» چلقوز گنجشگ« یگاه یران. و در اشود یم

 .دانند یمردم قدر آن را نم

 .خواهد داشت یدياگر اشنان با سعد مخلوط بشود آثار مف یتروا بنابراین

 .کند یدهان را بدبو م یراداخل دهان کرد ز یدآمده است که اشنان را نبا یتروا در

 يبرا یداز اشنان و سعد با ی،جنس یتتقو يبرا یمیاییش ياستفاده از قرص ها يجا به

 .است یجنس ي کننده یتو تقو کند یم یادرا ز يعمل همبستر یراشستن دهان استفاده کرد ز

فوائد در شستن با صابون وجود ندارد. صابون موجود در بازار با الکل درست  این

خاطر استفاده از آن ها  ینبه هم کنند یاضافه م يقو یمیاییش ي و به آن سود و ماده شود یم

 .یستصالح ن

از  یاو دنبه و کوهان شتر  یگرد يها یهپ یاگاو  یهبا پ يکه افراد یمهست یندنبال ا ما

با اشنان صابون درست کنند. البته سخت است و خشک کردن آن مدت زمان  یتونروغن ز

 .دارد یازن یاديز

 .ییددهان را بشو یرونبا اشنان ب گوید یم یتروا ینا در

 یناگر با اشنان مخلوط بشود ا یدوجود ندارد و شا يکردن عمل همبستر یادسعد ز براي

 .کند یدارا پ یتخاص

دهان شسته بشود  یدبا یکه بعد از خوردن غذا، بدون معطل شود یاستفاده م یاتروا از

 .دهد یو شستن دهان چشم را جال م رساند یم یبماندن غذا دور دهان به چشم آس یراز

قبل از خواب شسته بشود  یدبعد از غذا خوردن شستن دهان امکان نداشت، حتما با اگر

 .دهد یجن قرار م یبآسبا دست و دهان آلوده، انسان را در معرض  یدنخواب یراز
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 :(ع) آمده استیراز حضرت ام یتیروا در

الْوضُوء قَبلَه و بعده و الشَّیطَانُ مولَع بِالْغَمرِ و إِذَا أَوى أَحدکُم إِلَى فرَاشه   الطَّعامِ برَکَۀُ

 [20فَلْیغْسلْ یدیه منْ رِیحِ الْغَمر[

و  یکروب(م یطانت که قبل و بعد از غذا خوردن است و شاس یبرکت غذا وضوئ یعنی

دستان خود را  رود یاز شما به رختخواب م یغذا ولع دارد و اگر کس ي یمانده) به باقیروسو

 .یدغذا بشو ي یماندهاز باق

 یطانش یبکه اگر دست و دهان شسته نشود، در معرض آس شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .خواهد بود

که بعد از شستن دستان و دهان بعد از غذا، خوب است که با حوله  یمارد یتروا در

 .خشک بشوند

هم  یاگر نان خال یکه خورده بشود حت ییغذا است. هر غذا ي یماندهباق يبه معنا »غمر»

 .گذارد یم یدور دهان باق يباشد، اثر

  

 ممنوعه غذاهاي

  

 یلبا دل ینکهمضر است مگر ا ییاست که هر غذا یندر ا یقانون سالمت یات،از روا مستفاد

 .گفت یمرا خواه یاست و حکم شرع یاز حکم شرع یرغ یخارج شده باشد. قانون سالمت

که از نظر  یمهست یدارد. ما امت یشتريب یتدر انتخاب غذا حساس یطب اسالم تئوري

 .یماز کل امت ها خاص تر هست یهتغذ

همه  یحیان. مسخورند یار و عقرب و حشرات را ممانند م یزها همه چ یبودائ یا چین

در غذا خوردن  یما ملت اسالم یول خورند یمانند مردار و خوك و خرگوش را م یچ

 .یمهست ینمحدود و مشخص و مع

 :آمده است یتروا در
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لَم ارِكب مشَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّه شْرَبلَا ی اماً وأْکُلُ طَعص ی ولُ اللَّهسکُنْ ری  یهلَنَا ف   لْنَا بِهدأَب و

ارِكب مقُولُ اللَّهکَانَ ی نَ فَإِنَّهإِلَّا اللَّب نْهراً مخَی  یهنْه  لَنَا فنَا مزِد 21[ و] 

خداوندا در آن برکت بده و  فرمود یم خورد یکه م یدنی(ص) هر غذا و نوشریامبپ یعنی

خداوندا برکت به آن بده و  فرمود یآن م یدنکه بعد از نوش یربهتر از آن را بدل بفرما مگر ش

 .کن یادترما ز يبرا

 یراز یستن یمتاز جهت طعم و مزه و ق یردرخواست بدل خ» منه یراخ ابدلنا»

است که هر  یننبوده است بلکه به جهت ا یازهد بوده است و دنبال دن یتدر نها (ص)یامبرپ

 .دارد يضرر ییغذا

 .دارد یمنافع و مضرات ییهم ثابت شده است که هر غذا یادر دن امروزه

بهتر از  يو با درخواست غذا خواهد یاز خداوند منافع غذا را م یقت(ص) در حقپیامبر

 .جوید یم يمضرات آن دور

 یددارد با يغذا ضرر کمتر ینکهضرر دارد. ا ییکه هر غذا آید یبه دست م یلدل ینا از

 .یمداشته باش یلدل

 :فرماید یم (ع) امام

 قَالَ لَه رجلٌ إِنِّی أَکَلْت لَبناً فَضَرَّنی فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع لَا و اللَّه ما ضَرَّ شَیئاً قَطُّ و قَالَ

 [22[ ه مع غَیرِه فَضَرَّك الَّتی أَکَلْتَه معه و ظَنَنْت أَنَّ ذَلک منَ اللَّبنلَکنَّک أَکَلْتَ

و به من ضرر زد فرمود به خدا  یدمنوش یربه امام صادق(ع) عرض کرد ش یشخص یعنی

و به تو ضرر زده است و  يخورد یربا ش یگريد یزچ یدندارد شا يضرر یچه یرقسم ش

 .است یرر از شضر يگمان کرد

برکت  یاخدا فرمود یم یرکه موقع خوردن ش (ص) یامبرپ یشحکمت فرما شود یم معلوم

 .به ما بده، چه بوده است یشتربده و ب

 .ضرر دارد ییاست که هر غذا ینا یهرحال قانون طب اسالم به
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 .153ص ی،مکارم االخالق، طبرس [1]

 .23ص ي،مستغفر   ی،طب النب [2]

 .564، ص2ج ی،برقالمحاسن،  [3]

 .564، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .505، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [5]

 .559، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .یه، ط اسالم378، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .357، ص3ج یحضرالفقیه،من ال [8]

 .559، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .559، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .یه، ط اسالم290، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .425، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .یه، ط اسالم290، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .590ص ی،طوس یخش ی،االمال [14]

 .142ص ي،الدعوات، راوند [15]

 .632، ص2صدوق، ج یخالخصال، ش [16]

 .127، ص12ج ی،الشام یو الرشاد، الصالح يسبل الهد [17]

 .یه، ط اسالم378، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [18]

 .426، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]

 .121، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [20]

 .491، ص2ج ی،المحاسن، برق [21]

 .493، ص2ج ی،المحاسن، برق [22]
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 گوشـت  بحث –مضر و ممنوع)  ي(غذاها یهادامه بحث تغذ 216

 95/12/17یت؛ برونش یماريآنفوالنزا و ب یماريب معرفی –

 
  

 ییهر غذا یاز جهت بهداشت و سالمت یامضر و ممنوع است. آ يراجع به غذاها صحبت

خالف آن  ینکهاست مگر ا یدمف ییهر غذا یاخالف آن ثابت شود؟  ینکهمضر است مگر ا

 ثابت شود؟

مضر  ییهر غذا شود یو از قرائن و شواهد استفاده م یاتاز روا یدارد ول یلتفص مسئله

 .یمبر خالف آن داشته باش یلیدل ینکهاست مگر ا

 .صحبت در مورد ضرر اندك است ینداشته باشد، حرام است بنابرا یادغذا ضرر ز اگر

دارند که به  یمختلف يطبع ها يو تر یاز جهت خشک یا يو سرد یاز جهت گرم غذاها

 .مضر است یا یدمختلف، مف يافراد با طبع ها يمالك برا ینهم

که در  ییمجوز داشته باشد. غذا یاتاز روا یدمصرف غذا با ی،و سالمت ینظر بهداشت از

 .مصرف آن وجود ندارد محکوم به ضرر داشتن است يمجوز برا یاتروا

 .(ص) هنگام مصرف غذاها استیامبرمدعا، دعاء پ یناز قرائن و شواهد بر ا یکی

 :آمده است یتروا در

لَم اماً وأْکُلُ طَعص ی ولُ اللَّهسکُنْ ری ارِكب مشَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّه شْرَبلَا ی  یهلَنَا ف   لْنَا بِهدأَب و

ارِكب مقُولُ اللَّهکَانَ ی نَ فَإِنَّهإِلَّا اللَّب نْهراً مخَی  یهنْه  لَنَا فنَا مزِد 1[ و] 

خداوندا در آن برکت بده و  فرمود یم خورد یکه م یدنی(ص) هر غذا و نوشیامبرپ یعنی

خداوندا برکت به آن بده و  فرمود یآن م یدنکه بعد از نوش یربهتر از آن را بدل بفرما مگر ش

 .کن یادترما ز يبرا
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 یراز یستن یمتاز جهت طعم و مزه و ق یردرخواست بدل خ» منه یراخ ابدلنا»

است که هر  ینکه به جهت انبوده است بل یازهد بوده است و دنبال دن یتدر نها (ص)یامبرپ

 .دارد يضرر ییغذا

 :آمده است یگرد یتروا در

 قَالَ لَه رجلٌ إِنِّی أَکَلْت لَبناً فَضَرَّنی فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع لَا و اللَّه ما ضَرَّ شَیئاً قَطُّ و قَالَ

 [2[ تَه معه و ظَنَنْت أَنَّ ذَلک منَ اللَّبنلَکنَّک أَکَلْتَه مع غَیرِه فَضَرَّك الَّتی أَکَلْ

و به من ضرر زد فرمود به خدا  یدمنوش یربه امام صادق(ع) عرض کرد ش یشخص یعنی

و به تو ضرر زده است و  يخورد یربا ش یگريد یزچ یدندارد شا يضرر یچه یرقسم ش

 .است یرضرر از ش يگمان کرد

برکت  یاخدا فرمود یم یرکه موقع خوردن ش (ص) یامبرپ یشحکمت فرما شود یم معلوم

 یاخدا فرمود ی(ص) میامبراصال ضرر ندارد پ یربه ما بده، چه بوده است. چون ش یشتربده و ب

 فرمود ی(ص) میامبرچون ضرر هرچند اندك دارند، پ یگرد يغذاها یبده، ول یشتربه ما ب

 .بده آنبه ما بهتر از  یاخدا

 .باشد ضرر دارد اگر آلوده یرش بله،

 :آمده است یتروا در

 [3أخاف على أمتی إال اللبن فإن الشیطان بین الرغوة و الضرع [ ال

و  یرکف ش ین) مابیروسو و یکروب(میطانش یراز یرمگر از ش ترسم یامتم نم يبرا یعنی

 .است یوانپستان ح

 .ندارد یاگر گرم بشود مشکل یاکه آلوده نداشته باشد  شیري

 یرعلت تب مالت، ش گوید یم يطب امروز یراباشد ز یرش» تب مالت«علت  یستن معلوم

 يپزشکان امروز ي ندارد ما در گفته يضرر یچه یرش فرماید یم یتروا یآلوده است. وقت

 .یمشک کن یدبا
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 یدباشد، شا یرباشد. البته اگر تب مالت هم از ش یرکه تب مالت، از ش رسد یبه نظر م بعید

 .باشد يهلند ي شده یکیح ژنتاصال يگاوها یراز ش

 ینآمده است ا یکیاصالح ژنت يکه گاوها یگذشته تب مالت وجود نداشت، از وقت در

 .مشکالت به وجود آمده است

معصوم را  یرراست است و حرف غ گویند یم  و ائمه(ع)  (ص)یامبرکه آنچه پ دانیم یم ما

 .یمقبول ندار

هم  یدهضرر دارد هرچقدر فا ییکه هر غذا دشو یاستفاده م یاتهرحال از مجموع روا به

 .داشته باشد

در مورد آن آمده  یدارد ول یادز ي شده است و فائده یدتاک یلیخ یردر مورد انج مثال

 :است

 [4[ الْجسد إِذَا أُدمنَ علَیه  التِّینِ یقْملُ أَکْلُ

 .شود یسبب شپش م یرخوردن مداوم انج یعنی

که ماست  شود یخورده بشود، معلوم م یانآمده است که به همراه زن» ماست«مورد  در

 .ضرر دارد ییبه تنها

 ي. غذاهایمبر ضرر نداشتن آن داشته باش یلدل ینکهمضر است مگر ا ییهر غذا بنابراین

 .یمبر خالف آن داشته باش یلیدل ینکههم مضر است مگر ا یبیترک

 .کند یم یلچهارگانه را تعد یعنار طبااز غذاها مانند ا یبعض البته

و کالباس و اسنک را مصرف  یسو سوس یتزامانند پ یواردات يهر غذا تواند ینم انسان

 .را مصرف کرد ییبه جهت طعم و مزه غذا توان یو نم خواهد یخوردن غذا مجوز م یراکند ز

 :آمده است یتروا در

ء و لَا یحرِّمه فَأُتی بِالْأَرنَبِ فَکَرِهها و  و کَانَ یکْرَه الشَّی  النَّفْسِ  رسولُ اللَّه ص عزُوف کَانَ

 .لَم یحرِّمها
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 آمد یخوشش نم یزهاچ یلیو از خ داشت ینفس خود را باز م یاربس  (ص)یامبرپ یعنی

 ... کرد ینم یمآن ها را تحر یول

جهت حضرت  ینوجود داشته است. به هم ییو کم غذا یتالعرب محروم هیرجز در

 :با خداوند مناجات کرد ینگونها یمابراه

 [5[﴾ الْمحرَّم بیتک عنْد زرعٍ ذي غَیرِ بِواد  ذُریتی منْ أَسکَنْت إِنِّی ربنا ﴿

اى که  علفى، در کنار خانه آب و پروردگارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمین بى یعنی

  حرم توست، ساکن ساختم

مانند ملخ و سوسمار و خرگوش و االغ و اسب را  يا جهت عرب ها هر جنبنده ینهم به

غذاها  یلیو از خ کرد یرا مصرف نم یزيهر چ یشرائط ین(ص) در چنیامبرپ یول خوردند یم

 .آمد یخوشش نم

هر  یسالمت ینتام يبرا یدکار عجله نکردن در انتخاب غذاها است. ما هم با ینا حکمت

 .یمرا مصرف نکن ییغذا

 .حتما حکمت داشته است (ص)یامبرکردن غذاها توسط پ رها

  

 یاهیگ غذاهاي

 .شود یم یمتقس یوانیو ح یاهیبه گ غذاها

 ي. غذایمباش بر حرمت آن داشته یلدل ینکهحالل است مگر ا یاهیهر گ ی،جهت شرع از

 .کننده است یمارکشنده و ب یااست که مضر است و  ییحرام غذا

است، که مفاد آن  یراخ یاتمشمول روا یاهانتمام گ  ی،و سالمت یاز جهت بهداشت ولی

 .خالف آن ثابت شود ینکهضرر داشتن تمام غذاها است مگر ا

(ص) همه را یامبرپ یبوده است ول یزها(ص) همه چیامبردر زمان پ فرماید یم روایت

 .یممجوز ندار یزيمصرف هرچ يما برا ینمصرف نکرده است بنابرا
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ضرر اندك دارد مگر  گوییم ی(ص) و ائمه(ع) مصرف کرده باشند، میامبررا پ یزيچ اگر

و آنچه که مصرف نکرده اند احتمال  یرمانند ش یمبر نداشتن ضرر آن داشته باش یلدل ینکها

 .داشته باشد یاددارد ضرر ز

است  یرینش یوهکه اگر م کنند یم یانب ی(ع) قانون کلیرحضرت ام یوهدر مورد م مثال

 شود، یم یدهمالك سنج ینبا ا يا یوههر م ین. بنابرایدمصرف نکن یستن یرینو اگر ش یدبخور

 .وجود نداشته است یاچه در زمان ائمه وجود داشته است 

مانند روغن،  شود یگرفته م یاهانکه از گ یمشتقات یا یاهاننجاست بر گ یکهصورت در

 .شده است یعارض شود خوردن آن ها نه

 :آمده است یتروا در

لَماع ۀُ ونْفَعالْم یها فملَا شُرْباً إِلَّا ل أَکْلًا و بِحی الَى لَمتَع و كارتَب أَنَّ اللَّه اللَّه کمرْحی 

إِلَّا م رِّمحی لَم و لَاحالصیهمِ فلْجِسل قَوعٍ مفَکُلُّ نَاف ادالْفَس و التَّلَف و الضَّرَر یهنِ  ا فدلْبةٌ لقُو

]رَاملٍ فَحقَات ةِ أَوبِالْقُو بذْهرٍّ یضکُلُّ م لَالٌ و6فَح] 

در آن  ینکهحالل نکرده است مگر ا یزيرا در چ یدنبدان خداوند خوردن و نوش یعنی

در آن ضرر و تلف و  ینکهرا حرام نکرده است مگر ا یزيفعت و مصلحت بوده است و چمن

که ضرر  یزيبدن باشد حالل است و هر چ يکه نافع باشد و مقو یزيفساد باشد پس هر چ

 ... و کشنده است حرام است مانند سم ها برد یم ینانسان را از ب یرويداشته باشد و ن

کننده است و در مورد ضرر داشتن آن  یترد و تقوحالل منفعت دا یتروا ینا طبق

 .نفرموده است و ممکن است ضرر هم داشته باشد یزيچ

 .باشد و سبب تلف شود یادموجب حرمت است که ز يضرر شود یاستفاده م یاتروا از

هم  یرآمده است پن یاتضرر دارد، در روا فرماید یم یتروا یگاو حالل است ول گوشت

 .حالل است یاست ول یماريب

 :آمده است یتروا در
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و طْرَح؟ قَالَ:یلُّ أَکْلُهحأَ ی ،هِهبش زِ ونَ الْخُبالْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا م ةِ ونِ الْفَأْرع أَلْتُهس  نْهلَ  ما أُکم  ،

 [7[ و یؤْکَلُ الْباقی

آن خورده باشند سوال  که موش و سگ از یزياز امام در مورد حالل بودن نان و چ یعنی

 .حالل است یماندهبشود و باق یختهکردم فرمود آنچه خورده شده دور ر

 .یستخوردن آنچه با نجاست برخورد داشته و متنجس است حالل ن شود یم استفاده

در فقه موش  یکه موش جزء نجاسات است ول شود یاستفاده م یتروا یناز ا همچنین

دور  یدکه موش از آن بخورد با ییغذا فرماید یم يمتعدد یات. روایستجزء نجاسات ن

 .شست یدآن راه رفته است را با يکه موش رو یراهناز پ ییجا یابشود  یختهر

پاك است. مانند  یاز جهت شرع یاست ول یموش نجس بهداشت ییمبگو یدبا بنابراین

 .نجس است یاز جهت بهداشت یپاك است ول گویند یعلماء م ي آهن که همه

 :آمده است یگرد یتروا در

نْ وا مکَلْبٍ شَرِب ةٍ أَونْ فَأْرع أَلْتُهس  تیا فَلَا   زهونَح رَّةً أَونٍ، قَالَ:إِنْ کَانَ جلَب نٍ أَومس أَو

أَنْ یکُونَ  إِلَّاا بأْس بِأَکْله، یأْکُلْه، و لَکنْ ینْتَفَع بِه بِسرَاجٍ أَو نَحوِه، و إِنْ کَانَ أَکْثَرَ منْ ذَلک فَلَ

ی شَیف بِه عنْتَففَلَا ی رِیقَههلُ أَنْ یتَمحراً یوسم هباح8ء[ ص] 

سگ از آن خورده  یاکه موش  يروغن زرد یا یتوناز امام از حالل بودن روغن ز یعنی

از آن در چراغ  یا نخور ولکوزه باشد آن ر یک ي باشد سوال کردم فرمود اگر روغن اندازه

بود خوردن آن اشکال ندارد مگر  یشترکوزه ب یکاگر روغن از  یمانند آن استفاده کن ول یا

از آن  یزدآن روغن را دور بر تواند یباشد و م یازن یب یصاحب روغن از جهت مال ینکها

 .استفاده نکند

است.  یبهداشت نجس یول یستن یکه موش نجس شرع شود یاستفاده م یتروا ینا از

به انسان وارد  یاديضرر ز یرابخورد ز تواند یباشد انسان م یادفرموده است اگر روغن ز یراز

 .شود یم
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 :آمده است یگرد یتروا در

و یهف امِ وی الْإِدف اتئاً مإِنْ کَانَ شَی  می  الدلِ  فسداً   الْعامکَانَ ج نِ ومی السف أَو تیی زف أَو

 [9[ یباع اجنِّب ما فَوقَه و ما تَحتَه ثُم یؤْکَلُ بقیتُه و إِنْ کَانَ ذَائباً فَلَا یؤْکَلُ یستَسرَج بِه و لَ

روغن  یا یتونروغن ز یادر عسل  یاکه خون جهنده دارد در خورشت  یوانیاگر ح یعنی

باشد  یعاگر ما یخورده باشد ول یماندهو باق یزو جامد باشد اطراف آن را دور بر یردزرد بم

 .و در چراغ استفاده شود و فروخته نشود شود یخورده نم

  

 یوانیح غذاهاي

 یمتابع قانون تحر یداست و شا یتخم ها حتما تابع قانون بهداشت ا،یرهگوشت ها، ش انواع

ثابت  یلضرر نداشتن آن با دل ینکهاصل حرمت است مگر ا ی،از جهت بهداشت یعنیهم باشد 

 .شده باشد

 .یمداشته باش یلدل ینکهمگر ا یستمتنجسات از گوشت، جائز ن خوردن

 استثنائات

 خورشت یگدر د موش

 :آمده است یتروا در

فَإِذَا فی الْقدرِ فَأْرةٌ قَالَ یهرَاقُ مرَقُها و یغْسلُ   أَمیرَ الْمؤْمنینَ ع سئلَ عنْ قدرٍ طُبِخَت إِنَّ

 [10اللَّحم و یؤْکَلُ.[

خورشت سوال شد، فرمود  ي (ع) در مورد افتادن موش در قابلمهیراز حضرت ام یعنی

 .شود یخورده م شود یو گوشت شسته م شود یم یختهآب خورشت دور ر

 .شده است یانگوشت متنجس ب یربلکه طرز تطه یستن  مورد استثناء ینا البته

  

 آبگوشت یگدر د خون

 :آمده است یگرد یتروا در
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أَلْتس مٍ أَ ینْ دۀٍ میأُوق ارقْدا میهف قَعو زُورا جیهرٍ فدنْ قع ع اللَّه دبا عأَب مؤْکَلُ فَقَالَ ع نَع

متَأْکُلُ الد أَنَّ النَّار11.[ ل] 

گرم خون در  یصدس یا یستدو ي شدن اندازه یختهر ي از امام صادق(ع) درباره یعنی

فرمود بله  شود یخورده م یاشتر کامل پخته شده است، سوال شد آ یککه در آن  يا قابلمه

 .خورد یآتش خون را م یراز

 .کند یو اثر آن را پاك م برد یم ینخون را از ب یعنی خورد یرا م خون

 :بن جعفر آمده است یکتاب عل در

و ا أَلْفیهرٍ فدنْ قع أَلْتُهقَالَ   رِطْلِ  س أَکْلُه لُحصلْ یمٍ هۀُ دیا أُوقیهف قَعو ما لَحیهفَطُبِخَ ف اءم

 [12[ إِذَا طُبِخَ فَکُلْ فَلَا بأْس

کر هزار و چهارصد  ي که در آن گوشت با هزار رطل آب (اندازه یگید ي درباره یعنی

خوردن آن جائز است؟  یااست، آ یختهگرم خون ر یصدپخته است و در آن سرطل است) 

 .ندارد یفرمود اگر پخته بشود اشکال

 .کند یخون را پاك م یاآتش موش  شود یم معلوم

 یلتعل یتدر روا یراندارد ز یگرم هم باشد اشکال یصدس یا یستاز دو یشتراگر ب خون

 .رود یم ینفت مشکل آن از بخون و موش در آتش قرار گر یآمده است. وقت

 .گوییم یرا م یحکم بهداشت ینجادر ا ما

  

 گوشت خوردن

  

 .کرده است یندر قرآن حرام ها را مع خداوند

 مسفُوحاً دماً أَو میتَۀً یکُونَ أَنْ إِالَّ یطْعمه طاعمٍ  على محرَّماً إِلَی أُوحی ما  فی أَجِد ال قُلْ﴿

أَو منزیرٍ لَحخ فَإِنَّه سرِج قاً أَوسلَّ فرِ أُهغَیل اللَّه نِ بِهرَ اضْطُرَّ فَمباغٍ غَی ال و فَإِنَّ عاد کبر 

 [13[﴾ غَفُور رحیم
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یابم بجز اینکه مردار باشد،  در آنچه بر من وحى شده، هیچ غذاى حرامى نمى«بگو:  یعنی

یا حیوانى  - که اینها همه پلیدند - یخته، یا گوشت خوكیا خونى که (از بدن حیوان) بیرون ر

اما کسى که » که به گناه، هنگام سر بریدن، نام غیر خدا [نام بتها] بر آن برده شده است.

این محرمات) شود، بى آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاده روى کند  وردنمضطر (به خ

  ن است(گناهى بر او نیست) زیرا پروردگارت، آمرزنده مهربا

 .مناظره کند یهودچگونه در مقام استدالل، با  دهد یآموزش م  (ص)یامبربه پ خداوند

 .با عدم وجود است ي(ص) مساویامبرحرام است. عدم وجدان پ یزفقط چهار چ بنابراین

(ص) یامبرپ یرا حرام کرده بودند ول یگرد یزهايمانند شتر و چ یزهاچ یلیخ یلاسرائ بنی

چهار  یندر کنار ا بینیم، یم ینکرده ام ول یدارا حرام پ یزاز چهار چ یرغ یزيمن چ فرماید یم

 .درندگان حرام است یو خرگوش و مار و تمام یلصدها مورد مانند ف یز،چ

 ینقرار است تمام درندگان و تمام خبائث و تمام مسوخات و تمام محرمات شرع از ا اگر

 .ماند یم یفقط گوسفند و گاو و شتر باق یرا. زآید یاکثر الزم م یصعام خارج بشود، تخص

گوشت انسان  یکهدرحال شود یگوشت انسان حالل م یم،باش یهآ ینملتزم به ظاهر ا اگر

 .حرام است

 .یستبردارد ن یصتخص یعنیاست  یصاز تخص یآب یهآ ینا زبان

 .وجود دارد يراز یهآ یندر ا بنابراین

 :السند آمده است یحصح یتروا در

اعِ أَنَّهبنْ سلَ عئشِ  سحالْو رِ والطَّی   الْبِغَالُ و یرُ ومالْح اطُ وطْوالْو ذُ والْقَنَاف رَ لَهتَّى ذُکح

کْلِ عنْ أَالْخَیلُ فَقَالَ لَیس الْحرَام إِلَّا ما حرَّم اللَّه فی کتَابِه و قَد نَهى رسولُ اللَّه ص یوم خَیبرَ 

قْرَأْ هذه لُحومِ الْحمیرِ و إِنَّما نَهاهم منْ أَجلِ ظُهورِهم أَنْ یفْنُوه و لَیست الْحمرُ بِحرَامٍ ثُم قَالَ ا

أَو دماً  یتَۀًطاعمٍ یطْعمه إِلَّا أَنْ یکُونَ م  قُلْ ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً على -الْآیۀَ

بِه رِ اللَّهغَیلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج نزِیرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوس14.[ م] 
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او  يسوال شد و برا یوحش یواناتاز امام باقر(ع) در مورد پرندگان درنده و ح یعنی

 یسترام نح یزيرا ذکر کردند فرمود چ یانو پنگوئن و االغ و قاطر و چهارپا یغیجوجه ت

کرده است به جهت  ی(ص) از خوردن االغ نهیامبرمگر آنچه در قرآن حرام شده است و پ

را قرائت کرد قُلْ ال أَجِد  یهآ ینسپس ا یستندو االغ ها حرام ن تآن ها اس ياستفاده از سوار

تَۀً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزِیرٍ طاعمٍ یطْعمه إِلَّا أَنْ یکُونَ می  فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً على

بِه رِ اللَّهغَیلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج فَإِنَّه 

 :فرماید یم  (ع)یرام حضرت

السنَّۀِ تَقُولُ و یقُولُونَ ... و لَکنْ حاجِجهم بِ  ذُو وجوه  تُخَاصمهم بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حمالٌ لَا

 [15فَإِنَّهم لَنْ یجِدوا عنْها محیصا[

و  شود یحمل م یزهاچ یلیقرآن بر خ یراقرآن با خوارج جدال نکن ز ي یلهبه وس یعنی

 ... شود یم یهتوج

 .متعدد است یلیمعنا خ ینبه ا یاتندارد. روا یبحث يواضح است و جا یتروا ولی

 :آمده است یگرمعتبر د یتروا در

لَیس بِحرَامٍ إِنَّما الْحرَام ما حرَّمه اللَّه فی کتَابِه و لَکنَّ الْأَنْفُس تَتَنَزَّه عنْ کَثیرٍ   الْغُرَابِ  أَکْلَ إِنَّ

 [16منْ ذَلک تَقَزُّزاً.[

 یحرام آن است که خداوند در قرآن حرام کرده است ول یستخوردن کالغ حرام ن یعنی

 .گیرد یاز آن ها چندش م یراز کند یم يدور یزهاچ یلیاز خ یاننفس انس

  

 آنفوالنزا بیماري

است  یسرما خوردگ یروسآنفوالنزا مشابه و یروساست. و یسرماخوردگ یهشب آنفوالنزا

بودن و تب دار بودن و سرفه دار بودن  یدتراست. تنها تفاوت شد یروسو عامل هر دو و

 .آنفوالنزا است

 .است یآنفوالنزا و سرماخوردگ یههم شب »یونجه تب»
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 درمان

 یبس یا یروغن بنفشه با کاسن یدنمانند مال کند یکه تب را درمان م ییداروها استراحت،

 .وارد شده است یاتکه در روا یگريد یزهايعناب و چ یاکال 

درمان تب آنفوالنزا  يآنفوالنزا درمان نشود بهتر است و ما فقط برا یزهايچ یهبق اگر

آن را با آب  یدبرنده به سمت مرگ است و با یشجهنم است و پ ي. تب گرمایممجوز دار

 .خاموش کرد یبسر و مصرف س

  

 یتبرونش بیماري

بر اثر گرد و  یشترها است. ب »یولیتبرونش«به نام  یتنفس ياز مجار یقسمت یک التهاب

 .بلغم است ي و غلبه یمیاییخاك و مواد ش

مکرر و عود کننده و  ي و به دنبال آن سرفه آید یبه وجود م یدر دستگاه تنفس عفونی

 .دارد یهر ییآثار و عالئم نارسا یه،ر یفخف يهمراه با دفع خلط است. بعد از عفونت ها

 یهنسوج ر ي یهمختل شدن تغذ یه،ر یانخون در جر یتکفا عدم

 عالئم

 یتب، کم کند، یبلغم غلبه م یرااحساس سرما و لرزش ز ي،قرار یب ی،زکام، کوفتگ عالئم

 .خشک و با خلط را دارد ي کمر درد، گلو درد، درد عضالت و سرفه

نفس و  یاست که با تنگ یظبه همراه خلط غل یدشد يمزمن، سرفه ها یتبرونش در

 .همراه است یتنفس یفوقان يعفونت مجار

 .دارد یشتريعالئم در زمستان شدت ب این

 درمان

بلغم زدا، حمام گرم، پشت به آفتاب نشستن،  يلغم با داروتب، درمان ب يها درمان

 .و مانند آن یفلطر يسرد، دارو يگرم و نخوردن غذاها يخوردن غذاها
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را که باهم  ییداروها یامصرف بشود  یبداروها به ترت یابا هم تعارض داشت  ییدارو اگر

تب خوب است و هم بلغم  يکه هم برا یفلطر یابلغم  يندارند استفاده کند مانند دارو یتناف

 .برد یم ینرا از ب

 .491، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .493، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .277، ص2ج یري،الدم ي،الکبر یوانالح یاهح [3]

 .29ص طب الرضا، امام رضا ع،  [4]

 .37یهآ یم،سوره ابراه [5]

 .254فقه الرضا، امام رضا ع، ص [6]

 .274ص یري،حم قرب االسناد،  [7]

 .274ص یري،قرب االسناد، حم [8]

 .26ابن اشعث، ص یات،الجعفر [9]

 .یه، ط اسالم261، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم235، ص6ج ینی،کل  ی،الکاف [11]

 .197بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [12]

 .145یهسوره انعام، آ [13]

 .42، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [14]

 .317ص ی،نهج البالغه، محمد دشت [15]

 .18، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [16]
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 .بحث دارد ياست که مطرح نشده است و جا يا راجع به مسئله صحبت

 :فرماید یدر قرآن م خداوند

 مسفُوحاً دماً أَو میتَۀً یکُونَ أَنْ إِالَّ یطْعمه طاعمٍ  على محرَّماً إِلَی أُوحی ما  فی أَجِد ال قُلْ﴿

أَو منزیرٍ لَحخ فَإِنَّه سرِج قاً أَوسلَّ فرِ أُهغَیل اللَّه نِ بِهرَ اضْطُرَّ فَمباغٍ غَی ال و فَإِنَّ عاد کبر 

 [1[﴾ غَفُور رحیم

یابم بجز اینکه مردار باشد،  در آنچه بر من وحى شده، هیچ غذاى حرامى نمى«بگو:  یعنی

یا حیوانى  - که اینها همه پلیدند - یا خونى که (از بدن حیوان) بیرون ریخته، یا گوشت خوك

اما کسى که » که به گناه، هنگام سر بریدن، نام غیر خدا [نام بتها] بر آن برده شده است.

این محرمات) شود، بى آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاده روى کند  وردنمضطر (به خ

  (گناهى بر او نیست) زیرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است

 .مناظره کند یهودچگونه در مقام استدالل، با  دهد یآموزش م  (ص)یامبربه پ خداوند

خود حرام کرده  يرا برا یگرد یزهايمانند گوشت شتر و چ یزهاچ یلیخ یلاسرائ بنی

را  یزاز چهار چ یرغ یزيشده است چ یدر آنچه به من وح فرماید ی(ص) میامبرپ یبودند ول

 یر(مردار، خون، گوشت خوك، غ یزچهار چ یندر کنار ا بینیم یم ینکرده ام، ول یداحرام پ

 .درندگان حرام است یو خرگوش و مار و تمام یل) صدها مورد مانند فیمذک

 یصو اگر تخص یستبردارد ن یصتخص یعنیاست  »یصاز تخص یآب« یهآ ینا زبان

عام  ینمحرمات شرع از ا یگربخورد تمام درندگان و تمام خبائث و تمام مسوخات و د
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 یماست و از حک یحاکثر قب یصو تخص آید یالزم م» اکثر یصتخص«که  شوند یخارج م

 .شود یصادر نم

 :السند آمده است یحصح یتروا در

أَنَّه ئاعِسبنْ سشِ  لَ عحالْو رِ والطَّی   الْبِغَالُ و یرُ ومالْح اطُ وطْوالْو ذُ والْقَنَاف رَ لَهتَّى ذُکح

 عنْ أَکْلِالْخَیلُ فَقَالَ لَیس الْحرَام إِلَّا ما حرَّم اللَّه فی کتَابِه و قَد نَهى رسولُ اللَّه ص یوم خَیبرَ 

قْرَأْ هذه لُحومِ الْحمیرِ و إِنَّما نَهاهم منْ أَجلِ ظُهورِهم أَنْ یفْنُوه و لَیست الْحمرُ بِحرَامٍ ثُم قَالَ ا

دماً  أَو یتَۀًطاعمٍ یطْعمه إِلَّا أَنْ یکُونَ م  قُلْ ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً على -الْآیۀَ

بِه رِ اللَّهغَیلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج نزِیرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوس2.[ م] 

او  يسوال شد و برا یوحش یواناتاز امام باقر(ع) در مورد پرندگان درنده و ح یعنی

 یستحرام ن یزيرا ذکر کردند فرمود چ یانو پنگوئن و االغ و قاطر و چهارپا یغیجوجه ت

کرده است به جهت  ی(ص) از خوردن االغ نهیامبرمگر آنچه در قرآن حرام شده است و پ

را قرائت کرد قُلْ ال أَجِد  یهآ ینسپس ا یستندو االغ ها حرام ن تآن ها اس ياستفاده از سوار

أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزِیرٍ طاعمٍ یطْعمه إِلَّا أَنْ یکُونَ میتَۀً   فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً على

بِه رِ اللَّهغَیلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج فَإِنَّه 

 :امام باقر(ع) آمده است یااز امام صادق(ع)  یگرمعتبر د یتروا در

لَیس بِحرَامٍ إِنَّما الْحرَام ما حرَّمه اللَّه فی کتَابِه و لَکنَّ الْأَنْفُس تَتَنَزَّه عنْ کَثیرٍ   الْغُرَابِ  أَکْلَ إِنَّ

 [3منْ ذَلک تَقَزُّزاً. [

 یحرام آن است که خداوند در قرآن حرام کرده است ول یستخوردن کالغ حرام ن یعنی

 .گیرد یاز آن ها چندش م یراز کند یم يدور یزهاچ یلیز خا ینفس انسان

انعام آمده  ي سوره 145 ي یهاز موارد ذکر شده در آ یرآنچه غ فرماید یکه م روایاتی

مثال گوشت کالغ حرام  فرماید یکه م یمهم دار یاتیاست و البته روا یادز یستاست، حرام ن

 .رسند ینم یتروا یناز جهت اعتبار سند به ا یاست ول
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 :آمده است یگريمعتبر د یتروا در

ء و لَا یحرِّمه فَأُتی بِالْأَرنَبِ فَکَرِهها و  و کَانَ یکْرَه الشَّی  النَّفْسِ  رسولُ اللَّه ص عزُوف کَانَ

 [4لَم یحرِّمها.[

 یلیو از خ داشت یباز م یاريبس يها ینفس خود را از خوردن یاربس  (ص)یامبرپ یعنی

او خرگوش آوردند و از آن  يبرا کرد ینم یمآن ها را تحر یول آمد یخوشش نم یزهاچ

 .و حرام نکرد یامدخوشش ن

 :آمده است یگرد یتروا در

رَامٍ الْأَرنَبِ و الضَّب و الْخَیلِ و الْبِغَالِ و لَیس بِح  لَحم  الدوابِ  منَ  یؤْکَلَ  أَنْ  یکْرَه کَانَ

یلرِ الْأَهمومِ الْحنْ لُحص ع ولُ اللَّهسى رنَه قَد نْزِیرِ ومِ الْخلَح مِ والد تَۀِ ویرِیمِ الْمۀِ کَتَحو  سلَی

].أْسۀِ بیشح5بِالْو] 

از گوشت جنبدگان از گوشت خرگوش، سوسمار، اسب و قاطر   امام صادق(ع) یعنی

 ... یستمانند مردار و خون و گوشت خوك حرام نو  آمد یخوشش نم

. یستکه گوشت خرگوش حرام ن رسیم یم ینبه ا یمکن یرا بررس یاتروا ي همه اگر

 .ها حالل است یگوشت خرگوش نزد سن

قرآن وجود دارد. فقهاء بعض  ي یهو آ یاتروا ینکه ب یديجهت تعارض به ظاهر شد به

 .کنند یرا طرح م یگرو بعض د کنند یرا قبول م یاتاز روا

سند  یاتروا یناز ا یبه سرعت انجام دهد بلکه برخ یدنبا یاتطرح روا گوییم یم ما

 .کرد یهحمل بر تق یآن ها را به راحت توان یمعتبر دارند و نم

و  یاتآ ینا یعنیاست. » تَطَبع و فهم«در استدالل و استنباط دارم که روش  روشی

 .است یفهم و بررس یازمندن یاتروا

 »يحرمت ارشاد« يدارا یادارند و  »يحرمت مولو« یاکه وجود دارند  ییها حرام

 .دارد »يحرمت مولو«قرآن آمده است  ي یهکه در آ یهستند. حرمت
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دارد از خود به خود از  یمکه طبع سل یاست. انسان »يحرمت ارشاد«دوم از حرمت،  نوع

 .کند یدارد استفاده نم يکه حرمت ارشاد يموارد

. در وجود گوسفند خورد یرا م یاهیو گ خورد یو نم کند یرا بو م یاهیگ گوسفندان

 .او ضرر دارد يبرا پسندد یاست. مسلما آنچه را نم ینهنهاد یدنو نپسند یدنپسند

انسان به وجود  يبرا یممکن است شرائط یوجود دارد ول »یدنطبع پسند«انسان هم  در

 .وادار کند پسنندد یآنچه نمو او را به استفاده کردن از  یایدب

 .است یماز طبع سل يبه خاطر تعد یو گاه یازبه خاطر ن یگاه »یمطبع سل«از  خروج

 ینکه جزء ا ياست. موارد یممردم به سمت طبع سل یت(ص) هدایامبرانپ ياز کارها یکی

 .است یانسان یماست که مالك آن ها طبع سل يبلکه موارد یستباشند، موارد حرام ن یتهدا

نوع غذا از گوشت  یصدس» مان یفب« ي . موسسهخورند یگوشت انسان م یکادر آمر مثال

 .خارج شدند و متوحش هستند یمها از طبع سل ین. اکنند یانسان درست م

ماکوالت، فقط چهار مورد را حرام کرده است. چرا در قرآن  یرتمام غ ینقرآن از ب چرا

 دارد؟ یشتريب یتحساس» کردن حالل ها یمتحر« يرو

 [6[﴾لَکُم اللَّه أَحلَّ ما طَیبات تُحرِّموا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا ﴿

اید! چیزهاى پاکیزه را که خداوند براى شما حالل کرده  اى کسانى که ایمان آورده یعنی

 است، حرام نکنید

 يرو یشترب یدبلکه تاک کنید یچرا حرام خداوند را حالل م یدکه بگو یمندار يا یهآ ما

 .حرام نکردن حالل است

 به عنوان عقوبت است؟ یزيحرام کردن چ چرا

 [7[﴾ذینَ هادوا حرَّمنا علَیهِم طَیبات أُحلَّت لَهمالَّ منَ فَبِظُلْمٍ ﴿

بخاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا،  یعنی

  اکیزه را که بر آنها حالل بود، حرام کردیمبخشى از چیزهاى پ
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از آن  یشترکه ب یاتیرا حرام کرده اند و روا یزکه فقط چهار چ یاتیآ ینجمع ب مقتضاي

 تواند یاست که بشر با مالك طبع خودش موارد مضر را م ینرا ممنوع کرده اند ا یزچهار چ

و مضر را  یدبدهد همانطور که گوسفند با طبع خودش موارد مف یصتشخ یداز موارد مف

 .است یدهآموزش ند یاز جائ یکهدرحال دهد یم یصتشخ

 .کند یبه او حکم م یمطبع سل یراز خورد ینم یدهگند یزلجن و چ انسان

درکار  يحرمت مولو يموارد یناست و در چن یم(ص) برگرداندن طبع سلیامبرپ کار

 .است یمبا طبع سل یو فقط زنده کردن حالت تنفر بر موارد مناف یستن

استبراء شود. هم  یدو با آورد یبه خوردن غذره رو م يبه خاطر ناچار یهم گاه حیوان

 .خارج بشوند یمو هم انسان ممکن است از طبع سل یوانح

که  يا یهطبق آ یرانداشته باشد ز يحرمت مولو یدگوشت انسان بنابر قرآن با خوردن

حرام شده است. قرآن خوردن  یزانعام) فقط چهار چ ي از سوره 145 ي یهخوانده شد (آ

 .داند یم یماز تحر یازن یگوشت انسان را ب

 [8[﴾ حدکُم أَنْ یأْکُلَ لَحم أَخیه میتاً فَکَرِهتُموهأَ یحب أَ ﴿

بخورد؟! (به یقین) همه  آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را یعنی

 شما از این امر کراهت دارید

خوردن گوشت انسان توسط خداوند حرام شود،  ینکهبدون ا یانسان یچه یهآ ینا بنابر

 .یستحاضر به خوردن گوشت انسان ن

خوردن گوشت انسان  یانسان یمبلکه طبع سل یستخوردن گوشت انسان حرام ن بنابراین

 .پذیرد یرا نم

 :آمده است یهآ در

 [9[﴾  یطْعمه طاعمٍ  على محرَّماً إِلَی أُوحی ما  فی أَجِد ال قُلْ﴿
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. پسندد یو طبع انسان م خورد یاست که انسان م ییاشاره به غذاها »یطعمه طاعم»

خود انسان از آن غذاها  یراز یستن یمتحر یازمندن پسندد یکه انسان نم ییغذاها ینبنابرا

 .کند یاستفاده نم

 ییغذاها یعنی »یطعمهطاعم «  گوشت انسان اصال جزء یحرام شده است ول یزچ چهار

 .خورد یو انسان به طور خودکار گوشت انسان نم یستن خورد، یکه انسان م

مخالف طبع  یول یستوجود دارد که حرام ن يموارد فرماید یم یاتجهت روا ینهم به

 .یرندمورد استفاده قرار بگ یداست و نبا یانسان

 :کرد یتنفر م یجاد(ص) اپیامبر

خَرَج و خَرَجت معه فَمرَرنَا بِرِفْقَۀٍ   ثُم  رسولَ اللَّه ص مکَثَ بِمکَّۀَ یوماً و لَیلَۀً یطْوِي أَنَّ

فَقَالَ لَه اءالْغَد ولَ اللَّهسا رنَ فَقَالُوا یوتَغَدلُوسٍ یلَججنَ ریب لَسفَج کُمنَبِیوا لأَفْرِج منَع نِمی  و

رِّیثُ یا جلَست و تَنَاولَ رغیفاً فَصدع بِنصفه ثُم نَظَرَ إِلَى أُدمهِم فَقَالَ ما أُدمکُم هذَا فَقَالُوا الْجِ

ما رأْي النَّاسِ  رَام قَالَ أَبو سعید و تَخَلَّفْت بعده لأَنْظُرسولَ اللَّه فَرَمى بِالْکسرَةِ منْ یده و قَ

  فَاخْتَلَف النَّاس فیما بینَهم فَقَالَت طَائفَۀٌ حرَّم رسولُ اللَّه

نخورده بود و گرسنه بود سپس از مکه  یزيشبانه روز در مکه چ یک(ص) یامبرپ یعنی

(ص) یامبرخوردند به پ یگذشت که صبحانه م يو از کنار عده ابه همراه من خارج شد 

نصفه کرد سپس به خورشت آن ا نگاه  ینون یکنشست و  (ص)یامبرصبحانه تعارف کردند پ

بدون پولک و  ینوع ماه یک( یثعرض کردند جر یست؟کرد و فرمود خورشت شما چ

و تعارف به  یدیمرس یگرد ينون را رها کرد و بلند شد و به عده ا (ص)یامبرحرام) است پ

 یست؟خورد و فرمود خورشت شما چ ی(ص) نشست و تکه نانیامبرصبحانه کردند و پ

 ییها یگو د یدیمنان را رها کرد و بلند شد و به صفا رس (ص)یامبرعرض کردند سوسمار پ

و با ما غذا  یدبرگرد یدعرض کردند غذا پخته نشده است و هرکجا بود جوشد یکه م یدیمد
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 یمداشت ياز کار افتاده ا يها است؟ عرض کردند االغ ها یگدر د یزيفرمود چه چ یدبخور

 یختها را ر یگها آمد و با پا آن د یگد یک(ص) نزدیامبرپ یمو ذبح کرد

تنفر  یجادا يبرا  (ص)یامبرپ ي. کارهاکنند ینم یمتنفر است و تحر یجاد(ص) ایامبرانپ کار

 .تاس یمو بازگرداندن انسان به طبع سل

تا مردم متنفر بشوند و  گوییم یم یوتیکیب یآنت يکه ما در مورد مرغ ها یزيآن چ مانند

 .خودشان از آن گوشت مصرف نکنند

 یاخرس  یاآدم بوده است  یلف فهمد یانسان م یاست، وقت ینگونهمورد مسوخ هم هم در

 فرماید ی(ص) میامبرپ یوقت یا. شود یم یداانسان بوده اند، در انسان حالت تنفر پ یمونم

 .شود یغذاها است، طبع انسان از آن متنفر م ینتر یفمرغ کث يغذا

 یازمندو ن پسندد یاصال طبع انسان نم یعنیباالتر است  یماز تحر» تنفر طبع« حالت

 .یستن یمتحر

 .خود تجاوز کنند یکه مردم از مرز طبع یایدبه وجود ب یشرائط یدشا البته

 .دارند یمطبع سل یشههم پیامبران

 :السند آمده است یحصح یتروا در

 [10النَّکَرَةُ.[  حرَّم اللَّه فی الْقُرْآنِ منْ دابۀٍ إِلَّا الْخنْزِیرَ و لَکنَّه ما

را  یگرموارد د یخداوند در قرآن از جنبدگان فقط خوك را حرام کرده است ول یعنی

 [جهت حرام شده اند ینهم.[به کند یو استفاده نم پذیرد یخود انسان نم

 یو اگر کس کنند یم ياز خوردن آن دور یگراند یعنی» اکله یهعل ینکر« یعنی »النکره»

 خوري؟ یاست که م یزيچه چ ینا گویند یآن را بخورد به او م

 یلدارد و قابل تاو یحتصر پسندد یرا نم یزهااز چ یانسان بعض ینکهدر ا یتروا این

 .یستن

 :آمده است یگرد یتروا در
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و القرد، فقال: لیس هذا من بهیمۀ األنعام التی   و الدب  الفیل  لحم  علیا ع سئل عن أکل أن

 [11[ تؤکل

 ینسوال شد فرمود ا یمونو خرس و م یلدر مورد گوشت ف (ع) یاز حضرت عل یعنی

 .یستن یخوردن يگوشت ها جزء گوشت ها

 .خورد یکه انسان م یستندن یواناتیجزء ح یول یستندو خرس هر چند حرام ن یلف یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

و لَیس بِحرَامٍ   و الْبِغَالِ  و الْخَیلِ  الْأَرنَبِ و الضَّبِ  یکْرَه أَنْ یؤْکَلَ منَ الدواب لَحم کَانَ

ى رنَه قَد نْزِیرِ ومِ الْخلَح مِ والد تَۀِ ویرِیمِ الْمکَتَح سلَی ۀِ ویلرِ الْأَهمومِ الْحنْ لُحص ع ولُ اللَّهس

].أْسۀِ بیشح12بِالْو] 

امام صادق(ع) از خوردن گوشت خرگوش و سوسمار و اسب و قاطر کراهت داشت  یعنی

 ی(ص) از گوشت االغ اهلیامبرو خون و گوشت خوك پ یتهمانند حرمت م یستو حرام ن

 .اشکال ندارد یغ وحشکرد و گوشت اال ینه

  

 (Atelectasis)يآتلکتاز بیماري

پژمرده و  یهو در اثر عدم هوا ر کند یو هوا ورود نم شود یبدون هوا م یهتمام ر یا قسمتی

 .شود یکوچک م

بلغم است.  ي ها به خاطر غلبه» برونش«به نام  یتنفس يانسداد مجار یماريب ینا علت

. شود یم يو باعث انسداد مجار شود یم یتنفس يمجار داخل ینه،از اندازه در س یشبلغم ب

 .هم داشته باشد یگريد يممکن است علت ها

 ید(ص) فرمود از سرفه ناراحت نباشیامبردرمان سرفه است. پ یماريب ینا یگرد علت

 ینجااز فوائد سرفه در ا یکی. پسندد یهم م یدمسئله را طب جد ینسرفه نافع است. ا یراز

 .شود یظاهر م

 عالئم
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 یکی،تحر ينفس، سرفه ها یتنگ ی،تنفس يشدن، کاهش صداها یفشوك، ضع تب،

)، یافراگمد ي شدن دنده ها، باال قرار گرفتن حجاب حاجز(پرده یدهکش یه،کوچک شدن ر

 ینهس ي برآمده شدن قفسه

 درمان

به  یا اي یلهخلط به هر وس ي یهخارج کردن خلط، تخل يبرا یمصنوع ي سرفه ایجاد

 يمجار ي متسع کننده يدارو ی،تنفس يترشحات موجود در مجار ي یهدارو، تخل ي یلهوس

 .جز ادرار شتر وجود ندارد ییدارو یگرد يو داروها یتنفس و در طب اسالم

 .145یهسوره انعام، آ [1]

 .42، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [2]

 .18، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [3]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [4]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [5]

 .87یهسوره مائده، آ [6]

 .160یهسوره نساء، آ [7]

 .12یهسوره حجرات، آ [8]

 .145یهسوره انعام، آ [9]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [10]

 .290، ص1ج یاشی،ع یاشی،ع یرتفس [11]

 .42، ص9ج ی،طوس یخش  االحکام،  یبتهذ [12]
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هست که بر حرمت بعض گوشت ها مانند گوشت خوك و خون و گوشت مردار  روایاتی

 .ندارد يموافق با قرآن است و شبهه ا یاتروا ینداللت دارد. مفاد ا

و کالغ مانند آن داللت  یلموارد مانند سوسمار و ف یبرخ یتبر حل یاتاز روا یبعض اما

 .دارد که فقهاء به حرمت آن فتوا داده اند

 یست؟چ یاتروا ینفقهاء با ا يتعارض فتوا دلیل

 :فرموده اند (ع)  ائمه

سلَی ]تَابِهی کف اللَّه رَّما حإِلَّا م رَام1الْح] 

 شده است مگر آنچه در قرآن حرام یستحرام ن یزيچ یعنی

 که در قرآن حرام شده است هم فتوا داده اند؟ یزهاییاز چ یرچرا فقهاء به حرمت غ پس

 یفکث»(قذر«مانند  یزهاییچ یقرآن يحرام ها یراستفاده از غ یتعلت ممنوع یاتروا در

 يکارها« یا »یوانح يغذا یفیکث« یاکه انسان بوده اند)  یواناتی(ح» مسوخ« یا) یوانبودن ح

 .باشد ی) میسقهمانند کالغ و موش (فو »یوانح یفکث

 فرماید یم یاتروا یراز یستاثبات حرمت ن ينفرت است وبرا یجادا يبرا یراتتعب این

 .ها حالل هستند ینا

نفرت بر  یجادنفرت کند و بعض امور را حرام کند. ا یجاددارد که ا یفه(ص) وظپیامبر

کند و متنفرات  ییرمبرم تغ یازبه جهت ناست. ممکن است طبع بشر  یانسان یماساس طبع سل

 .کند یم یلنفرت تعد یجادرا با ا یافته ییرطبع تغ (ص)یامبر. پیردطبع را بپذ



2093 

 

بد  یزي. اگر چند نفر به شخص از چشود یزود محقق م یلیاست که خ یزيچ نفرت

برگرداندن  يروش برا ین(ص) از ایامبرو پ شود یمتنفر م یزکند، آن شخص از آن چ یفتعر

 .استفاده کرده است یمطبع سل

از گوشت خوك و  یرغ یزقرآن که به حالل بودن همه چ ي یهآ ینب یتعارض بنابراین،

 .را حرام کرده است وجود ندارد یزهاچ یگرکه د یاتیروا ینمردار و خون داللت دارد و ب

 يبه معنا برند یمذکور در قرآن به کار م یرغ يحرام ها يکه فقهاء برا یحرمت ي کلمه

 .است یطبع انسان یرفتننپذ يبلکه به معنا یستن یحرمت شرع

. گوسفند کند یصرف نظر م یزهاچ یلیطبع، از خوردن خ ینهم طبع دارد و با هم حیوان

 .و از غائط و غذره تنفر دارد یاهاناز گ یلیو گاو از گوشت و از خ

و  یردرا بپذ یزهاییآن چ ي یلهقرار دارد که به وس يا یقهدر انسان هم طبع و سل خداوند

او ضرر  يبرا پذیرد یرا نم یزياو نفع دارد و اگر چ يبرا پذیرد ی. آنچه میردرا نپذ یزهاییچ

 .دارد

 یمنه«از  یآن تنفر طبع سالم انسان ياشاره به ضرر است و معنا یاتدر روا ینه بنابراین

 .یستن یحرمت شرع ياست و به معنا» عنه

در قرآن آمده است که فقط چهار  یراز یستاز اشکال ن یحرام در رساله ها خال ي کلمه

 .حرام است یزچ

بدون پولک، پرندگان حرام گوشت، گوشت انسان و هر  يها یگوشت سگ، ماه بله،

 ینکهبلکه حرام است به جهت ا یستن یاست، حرام شرع یامدهقرآن ن یاتکه در آ یحرام

 .یستآن ها ن یرايپذ ینضرر دارد و طبع انسا

. یستدر قرآن حرام شده است عالوه بر ضرر، مصرف آن ها به مصلحت انسان هم ن آنچه

 .آید یمصالح و مفاسد به ذهن بشر نم ینا
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است که مسلمانان با  ینمصلحت در حرمت گوشت خوك ا یشترینمعتقد هستم ب بنده

 .نباشند یرمشترك نداشته باشند تا با هم سر غذا درگ يو کافران غذا یحیانمس

وجود دارد به خاطر ارشاد به طبع  یواناتح یکه در مورد مسخ بودن بعض یاديز روایات

 .یستن یمناسب با طبع انسان یواناتح یناست که خوردن گوشت ا یناست. مراد ا یمسل

 :مورد انسان سه حالت وجود دارد در

و امامان معصوم(ع) وجود دارد. پبامبر(ص) از  یامبراناست که در پ یماول، طبع سل حالت

 یطبع انسان یرشتنفر و عدم پذ ي همان مسئله ین. اکرد یحرام نم یمتنفر بود ول یزهاچ یلیخ

 .است

 [2النَّفْسِ[  رسولُ اللَّه ص عزُوف کَانَ

 ... خورد یرا نم یزهاچ یلی(ص) خیامبرپ یعنی

وجود داشته است. عرب  یتکه به عنوان مثال در اعراب زمان جاهل است یازدوم ن حالت

اند مانند ملخ  کرده یم یداهر چه پ ین،کشت بودن زم یرقابلحجاز، به جهت غ ینسرزم يها

 .خوردند یو سوسمار م

از آن ها  یازبه جهت ن یول پذیرفت یطبع آن ها خوردن ملخ و سوسمار را نم هرچند

. امروزه یستن یهر زمان ياست و برا یاززمان ن يملخ فقط برا . خوردنکردند یاستفاده م

 .شود یملخ خورده م ینفقط در چ

حالل است، گوشت خوك، مردار  یزانسان مضطر همه چ يسوم اضطرار است. برا حالت

 .انسان مضطر حالل است يکه حرام است، برا یو خون

که  یحرام يها یاز خوردن ریغ گویند یم یبا هم تعارض دارند. برخ یاتدسته از روا دو

که در قرآن ذکر شده  ياز موارد یرغ گویند یم یگرد یدر قرآن آمده است حالل است و برخ

 .وجود دارد یگريد ياست حرام ها
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 یاتروا یرا طرح کرده اند. ول یلتحل یاتکه دارند، روا ییطبق قواعد و قانون ها علماء

 .حرام است یزفقط چهار چ فرماید یقرآن م یراموافق قرآن است ز یلتحل

 .هستند یادهم معتبر و هم ز یلتحل یاتکه روا دیدیم

. زبان یاوریمرا به دست ب یاتبا تعقل و فهم، زبان روا یدو با یستدر طرح ن صالح

 .تنفر و چندش است یجادبلکه از باب ا یستن یحرمت شرع یم،تحر یاتروا

 خواهند یندارند بلکه م یمبان تحرهستند ز یلتحل یاتکه در مقابل روا یمتحر روایات

 .یستن یزهاییچ ینچن یرايپذ یطبع سالم انسان یندبگو

 .شود یحل م یلو تحل یمتحر یاتروا ینروش مشکل تعارض ب ینا با

 .شود یدرمان استفاده م يشتر در مواقع اضطرار است و برا بول

 :آمده است یتروا در

 [3الرَّبوِ أَبوالُها[  شفَاء منْ کُلِّ داء و عاهۀٍ، و لصاحبِ  اللِّقَاحِ أَلْبانُ

 آسم، بول شتر بهتر است یماريصاحب ب ي... برا یعنی

 .که مبتال به آسم است بول شتر وارد شده است یشخص يبرا بنابراین

 :آمده است یتروا در

 [4ء و لَا یحرِّمه[ و کَانَ یکْرَه الشَّی  فْسِالنَّ  رسولُ اللَّه ص عزُوف کَانَ

 آمد یخوشش نم یزهاچ یلیو از خ داشت ینفس خود را باز م یاربس  (ص)یامبرپ یعنی

 کرد ینم یمآن ها را تحر یول

غذاها  یکه داشت از برخ یطبع سالم ي به واسطه  (ص)یامبرپ یعنی» النفس عزوف»

 .نبوده است ین به جهت حرمت شرعکرد يدور ینو ا کرد یم يدور

 :آمده است یگريد یتروا در

 [5حرَّم اللَّه فی الْقُرْآنِ منْ دابۀٍ إِلَّا الْخنْزِیرَ و لَکنَّه النَّکَرَةُ.[ ما



2096 

 

 یلیطبع انسان خ یاز خوك حرام نکرده است ول یررا غ يجنبنده ا یچخداوند ه یعنی

 .پسندد یرا نم یزهاچ

 .فقط خوك حرام است فرماید یبه صراحت م یتروا این

 :آمده است یگرد یتروا در

و القرد، فقال: لیس هذا من بهیمۀ األنعام التی   و الدب  الفیل  لحم  علیا ع سئل عن أکل أن

 [6[ تؤکل

 ینسوال شد فرمود ا یمونو خرس و م یلدر مورد گوشت ف (ع) یاز حضرت عل یعنی

 .یستن یخوردن يگوشت ها جزء گوشت ها

که حرام  یزهاییچ یرا حرام کرده است و باق یزقرآن فقط چهار چ ییم،بگو خواهیم یم ما

از  یمبه حرام کردن ندارند و طبع سل یازين یعنیشده است از اصل خوردن خارج هستند 

 .حالت از حرمت باالتر است ینو ا کند یم يخوردن آن ها دور

از باب  یدبا شود یاز آنچه در قرآن حرام ذکر شده است داده م یربر حرمت غ ییفتوا اگر

 .کند یم ياز خوردن آن دور یمو طبع سل یستندها ن یباشد که جزء خوردن ینا

 :آمده است یگرد یتروا در

و لَیس بِحرَامٍ   و الْبِغَالِ  و الْخَیلِ  الْأَرنَبِ و الضَّبِ  یکْرَه أَنْ یؤْکَلَ منَ الدواب لَحم کَانَ

یلرِ الْأَهمومِ الْحنْ لُحص ع ولُ اللَّهسى رنَه قَد نْزِیرِ ومِ الْخلَح مِ والد تَۀِ ویرِیمِ الْمکَتَح سلَی ۀِ و

].أْسۀِ بیشح7بِالْو] 

ت امام صادق(ع) از خوردن گوشت خرگوش و سوسمار و اسب و قاطر کراهت داش یعنی

 ی(ص) از گوشت االغ اهلیامبرو خون و گوشت خوك پ یتهمانند حرمت م یستو حرام ن

 .اشکال ندارد یکرد و گوشت االغ وحش ینه
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حرمت آن کمتر از  یکه خرگوش و سوسمار و مانند آن حرام است ول یستن ینا مراد

است که خرگوش و سوسمار حرمت  ینحرمت مردار و گوشت خوك است، بلکه مراد ا

 .یستخوردن آن ها ن یرايپذ یمطبع سل یراخوردن ندارند ز یتحال صالح ینرند و در عندا

 »یمتحر«به  یراست تعب یامدهکه در قرآن ن یموارد ممنوع يکه برا یاتیروا شود یم معلوم

 .کرده است متفاوت است» حرام«که گوشت خوك را  یاتیکرده است با روا

 يو خرگوش و سوسمار متفاوت و معنا یلگوشت خوك با حرمت مثال گوشت ف حرمت

 .دارند یمتفاوت

که  یاتیو روا کنند یم یانرا ب يحرمت گوشت خوك هستند، حکم مولو يکه برا روایاتی

نبودن  یانسان يارشاد به غذا یامثل گوشت خرگوش را حرام کرده است، ارشاد به ضرر 

 .کنند یم

اگر مثال گوشت سوسمار  یرد ولخوك بخورد عالوه بر ضرر، عقاب هم دا یاگر کس بله،

 .هم باشد به جهت اضرار به نفس است یبخورد فقط به خود ضرر رسانده است و اگر عقاب

چندش  یجاد. اکند یچندش م یجادا یو گاه کند یم یانحرمت را ب یگاه (ص)پیامبر

است و  یوانمسخ و انسان بودن ح یانب یاست و گاه یوانح يبودن غذا یفکث یاناز ب یگاه

 .مانند آن است

 :آمده است یتروا در

أَنَّه نْهأْکُلْ می فَلَم بِضَب یأُت  هقَذَّر 8.[ و] 

 یف(ص) از آن نخورد و آن را کثیامبر(ص) سوسمار آورده شد و پیامبرپ يبرا یعنی

 .دانست

 ینبنابرا. کرد یو حرام نم خورد یرا نم یزهاچ یلی(ص) خیامبرها آمده بود که پ یتروا در

متنفر است، آن ها  یزي(ص) از چیامبرکه پ ینندمردم بب ی. وقتکند یتنفر م یجادا (ص)یامبرپ

 .شوند یمتنفر م یزهم از آن چ
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مردم از  یرا(ص) زیامبررسد به پ چه کنند، یم یتمردم تبع یدبد بگو یزياز چ یعالم اگر

 .کنند یم یت(ص) حتما تبعیامبرپ

 یصرا تشخ یباتخباثت و ط یچه کس یحالل هستند ول یباتحرام هستند و ط خبائث

 .دهد یم یصبودن را تشخ یببودن و ط یثخب  (ع) ینطبع سالم معصوم دهد؟ یم

دور کردن مردم از  يبرا يا یلهاست، وس یففالن گوشت کث فرماید ی(ص) میامبرپ اینکه

 .خوردن خبائث است

 یبلکه به جهت ضرر داشتن آن است. کس یستن يخبائث بخاطر حرمت مولو تحریم

 یدلجن خوردن از خبائث است و نبا یکهنگفته است مثال لجن خوردن حرام است در حال

 .خورده بشود. بلکه چون مضر است حرام است

 ياگر به معنا یرامنع است ز ياز آنچه در قرآن آمده است، به معنا یرکه غ ییها تحریم

 .کند یم یدات پباشد با قرآن منافا یحرمت شرع

وجود داشت،  یتروا ینکه ضرر دارد حرام است اگر ا یزيهر چ یدکه بگو یمندار روایتی

 .ضرر دارد یزکه همه چ یمخواند یراز شد یحرام م یزهمه چ

 .آورد یباشد، حرمت م یاداگر ضرر معتد به باشد و ضرر ز بله،

 :آمده است یتکه در روا خواندیم

و یها فإِلَّا م رِّمحی اد[  لَمالْفَس و التَّلَف و 9الضَّرَر] 

 ...در آن ضرر و تلف و فساد بوده است ینکهحرام نشده است مگر ا یزيچ یعنی

که ضرر دارد حرام  یزيهر چ ینکهکه حرام شده است ضرر دارد نه ا یزيهرچ بنابراین

 .شده است

 :السند آمده است یحصح یتروا در

 [10و أَقْذَره.[  ء منَ السباعِ إِنِّی لَأَکْرَهه یصلُح أَکْلُ شَی لَا
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 یفو آن را کث آید یبدم م یامن  یراندارد ز یتاز درندگان صالح یزيخوردن چ یعنی

 .دانم یم

. حالت یستن یمصحبت از تحر ینندارد، بنابرا یتصالح یعنی »یصلحال«فرمود  (ع) امام

 .از حرمت است یرغ تنفر و چندش

 :آمده است یگرد یتروا در

أَنَّه فا أَکَلَ الْجِیم نَ  کَرِهرِ.[  م11الطَّی] 

 .آمد یبدش م خورد یکه کثافت و مردارد م ياز پرنده ا (ع) یحضرت عل یعنی

 .لجن است یا یدهگند یوانح يبه معنا »جیف»

 :آمده است یگرد یتروا در

ء و لَا یحرِّمه فَأُتی بِالْأَرنَبِ فَکَرِهها و  و کَانَ یکْرَه الشَّی  النَّفْسِ  رسولُ اللَّه ص عزُوف کَانَ

 [12لَم یحرِّمها.[

 یول آمد یبدش م یزيو از چ کرد یصرف نظر م یزهاچ یلیاز خوردن خ (ص)یامبرپ یعنی

 ... کرد یآن را حرام نم

 .صراحت دارد یمدر عدم تحر یتروا این

 یحرام شرع یشده است، دو قسمت دارد. گاه یکه خوردن آن ها نه يموارد گوییم می

 .شده است یبودن نه یفبه جهت ضرر داشتن و کث یاست وگاه

 :آمده است یگرد یتروا در

و الْحمیرِ، فَقَالَ: حلَالٌ و لَکنَّ النَّاس   و الْبِغَالِ  الْخَیلِ  الْباقرُ علَیه السلَام عنْ لُحومِ سئلَ

 [13یعافُونَها.[

از امام باقر(ع) در مورد گوشت اسب و قاطر و االغ سوال شد فرمود حالل است  یعنی

 .کنند یمردم از خوردن آن صرف نظر م یول
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ها گوشت انسان هم  یکاییمثال آمر یراسالم است ز يانسان ها» مردم«از  مراد

 .خورند یم

از خوردن گوشت االغ  يطبع بشر یول کند یم یحگوشت االغ تصر یت(ع) به حل امام

 .کند یم يدور

 :آمده است یگريالسند د یحصح یتروا در

حرَام ما حرَّمه اللَّه فی کتَابِه و لَکنَّ الْأَنْفُس تَتَنَزَّه عنْ کَثیرٍ بِحرَامٍ إِنَّما الْ  لَیس  الْغُرَابِ  أَکْلَ إِنَّ

 [14منْ ذَلک تَقَزُّزاً.[

است که خداوند در قرآن حرام  یزيهمانا حرام آن چ یستخوردن کالغ حرام ن یعنی

 .کند یم یزرهپ یزهاچ یلیبه خاطر چندش آمدن از خوردن خ یطبع انسان یکرده است ول

در  یم؟را حرام بدان یاز محرمات قرآن یرغ توانیم یچگونه م یاتهمه روا ینوجود ا با

 .یمرا بخور یزهاچ یلیخ توانیم ینم ی،کردن نفس انسان یزحال به جهت پره ینع

که  ییمانند غذا یمکه در گذشته خواند یاتیبتوان بعض از نجاست ها را خورد. روا شاید

 .آن است یلخون افتاده است دل یادر آن موش 

  

 یهذات الر بیماري

عوامل  یرعفونت تحت تاث ین. اگویند یم یهرا ذات الر یهداخل ر يحاد فضاها عفونت

 .هم آمده است یاتاست که در روا یکروبیم

 .شود یم یدهنام» ذات الجنب« یاتدر روا یماريب این

 .شکل فرو رفتن سوزن است به ینهدر دو طرف س يذات الجنب، درد گویند یم بعضی

  تماس با فرد مبتال، ی،است، ضعف جسمان یهاز عوامل ذات الر یکی یدشد یخوردگ سرما

 .است یهعوامل ابتال به ذات الر یگرتومورها، حالت اغماء، رکود اخالط(بلغم) هم از د

 یانو مانع جر کند یبلغم است. بلغم در رگ ها رسوب م ي غلبه یه،ذات الر یاصل علت

 .شود یمبتال به عفونت م یهر یجهو در نت شود یم یهخون در ر
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 عالئم

 ینکه مبتال به ا یدر طرف یداست، لرز، درد شد یدر قسمت فوقان یعفونت تنفس شروع

خُرخُر به خصوص هنگام بازدم، سردرد، تورم لوزه،  ياست، دفع خلط، تب، صدا یماريب

سردرد،  ی،کوفتگ ینه،س ي رد قفسهد یه،زخم در ر یجادا ی،تنفس يشدن صداها یفضع

 .همراه با خلط یدشد ي سرفه

 یهزرد است که همه از عالئم ابتال به ذات الر یابه رنگ سبز  یاخلط همراه با خون  گاهی

 .است

 درمان

ابن مسعود  يدارو یامرکب سه  یا یفلطر يدارو یابلغم زدا  يبلغم با دارو ي غلبه درمان

جامع امام رضا (ع)  يبا دارو توان یشد م یدسرفه شد یاکه همه بلغم زدا هستند، اگر عفونت 

نخود درمان  یک ي داغ در هنگام خواب به مدت سه شب، هر شب به اندازه ي یانهبا آب راز

 .کرد

درمان عفونت ها  يهم برا یاهدانهامام کاظم(ع)، عسل و س يبا آب عسل، دارو جامع

 .است یدموثر و مف یاربس

 .42، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [1]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [2]

 .155، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [3]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [4]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [5]

 .290، ص1ج یاشی،ع یاشی،ع یرتفس [6]

 .42، ص9ج ی،طوس یخش  االحکام،  یبتهذ [7]

 .123، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [8]
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 .254فقه الرضا، امام رضا ع، ص [9]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [10]

 .20، ص9ج  ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [11]

 .43، ص9ج  ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [12]

 .86، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [13]

 .18ص ، 9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [14]
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 95/12/22؛ (مسوخ –(گوشت  یهادامه بحث تغذ 219

 
  

با هم تعارض دارند و مضطرب  یداانواع گوشت ها شد یمو تحر یلراجع به تحل روایات،

 .کند یحرام اعالم م یگريحالل و د فرماید یم یتروا یکهستند. 

از  يمقدار یمو گفت یمگرفت یشپ یما راه یل،قرآن و اخبار تحل ي یهآ ینجمع ب براي

کنار گذاشته بشود  یدبا يغذاها و گوشت ها متروك بالطبع است و به اقتضاء طبع سالم بشر

 .ندارد يمولو یمبه تحر یازيو ن

نوع  یندر مورد ا یقتحق یانب یرادسته از غذاها اعالم بشود ز ینا یقتاست حق کافی

 .شود یذاها موجب کنار گذاشته شدن آن ها مگوشت ها و غ

قرآن  ي یهو آ یاتروا ینبر ارشاد، تنها راه حل تعارض ب یمتحر یاتکردن روا حمل

 .است

 یاتاز روا یحداقل برخ یگرطرف موافق قرآن است و از طرف د یکاز  یلتحل روایات

 ي یهبا وجود آ ندتوا ینم یهو فق یستندجهت قابل جمع ن ینموافق عامه است و از ا یمتحر

 .کند يو مولو یقرآن و داللت آن، حکم به حرمت شرع

بخورد،  یصاگر تخص یرازد ز یصرا تخص یهآ توان یو نم یستبردار ن یصتخص یهآ لسان

 .آید یالزم م» اکثر یصتخص«

و تدبر در اصطالحات وارد شده در  یهبر فهم و تعقل قض یمبن یمراه حل آنچه گفت تنها

 .است یاتروا

  

 استقذار

و  یقیامر حق یکبلکه  یستن ياعتبار یزيدانستن چ یفو کث یزيآمدن از چ چندش

 .دارد، نسبت به گوشت انسان تنفر دارد یکه طبع سالم یاست. انسان یواقع
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 توان یها از خوردن گوشت انسان تنفر ندارند نم یکاییآمر یعده مانند برخ یکاز  اگر

 .یمبازگردان یمآن ها را به طبع سل یلهوسبه هر  یدحکم به حرمت داد بلکه با

به او تذکر داد که آن انسان است  یدبرود با یمونم یاسراغ گوشت خرگوش  یمسلمان اگر

 .کرد یداراو را ب یمو طبع سل

بد  یزيسه نفر در مورد چ یااست دو  ی. کافآید یزود به وجود م یلیتنفر خ یمکرد عرض

 يدور یستن یمطبع سل یرشکه مورد پذ یزياست که شخص از چ یمقدار کاف ینهم یند،بگو

 .کند

انسان را از خوردن گوشت نامناسب  یمکه اگر بخواه دهند یبه ما نشان م یاتو روا قرآن

 .یستو راه حل آن حرمت ن یمکن یداراو را ب یمطبع سل یدبا یممنع کن

 یاست، مراد حرمت شرعرا حرام کرده  ی(ص) گوشتیامبرآمده است پ یتیکه در روا آنچه

 .تنفر است یجادا يآمده است به معنا یتروا ینکه در ا یبلکه حرمت یستن

 .شود یاز آن ها چندشش م یرامتنفر است ز یزهاچ یلیاز خ یانسان نفس

متنفر باشد و به  یزهاچ یدر انسان قرار داده است که از بعض يا یضهخداوند غر بنابراین

دور شده باشند را  یضهغر یناز ا یداشته باشد. اگر اشخاص یبترغ یزهاچ یخوردن بعض

 .اصالح کرد يآور یادبا  یدبا

نشان  یزيداشتن نسبت به چ یلم یرابه جهت ضرر داشتن است ز یا یضیکردن غر دوري

 یزآن چ دهد ینشان م آید یخوشش نم یزياو منفعت دارد و اگر از چ يبرا یزآن چ دهد یم

 .او ضرر دارد يبرا

 یضیجهت آن ها به طور غر ینگاو و گوسفند ضرر دارد به هم يخوردن گوشت برا مثال

 .کنند یم ياز گوشت دور

غرب گوشت ها را به صورت رشته در آوردند و رنگ سبز به آن ها زدند و به گاو ها  در

 .شدند و آن ها هم مجبور شدند گاو ها را بسوزانند يدادند و مبتال به جنون گاو
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به  یداو ضرر دارد و انسان با ياست که برا ینتنفر دارد به جهت ا یزيهم اگر از چ انسان

 .فطرت پاك خودش گوش بدهد

حرمت هم به جهت ضرر است و هم به  ینو ا کند یرا حرام م یزهاییهم خداوند چ گاهی

را  یگرمسائل د یضرر را درك کند ول ي مسئله یدموارد شا یناست. در ا یگرجهت امور د

 .کند یك نمدر

 .درك کند تواند یعلت آن را نم يکه خداوند حرام کرده است عقل بشر يموارد در

سخت است.  یامبرانجهت کار پ ینبا هم متفاوت است. به هم یواناتح يها یضهغر بله،

 .برگرداندن مردم به فطرت پاك است یامبرانپ ياز کارها یکی

خود  یدارد توجه داشته باشد و تنفر ذاتکه  یاست که انسان به فطرت پاک یندر ا سالمتی

 .کند یمنع کننده تلق یکرا به عنوان 

  

 مسوخ

  

 یندارو رسد یوجود دارد. به نظر م »یندارو يتئور«در جهان به نام  يتئور یک

 .بوده است یمونانسان در ابتدا م گوید یم ینبوده است. دارو یونیستصه

 .در حال تکامل و بهتر شدن است ینزم ي در کره یزيهرچ گوید یم یهنظر این

شده است و به موجود  یرتکث یجموجود تک سلول بوده است و به تدر یناول شود یم گفته

و  یبه ماه یحبه تدر ینطورو هم یباو بعد به آم یکروبو بعد به م یروسو بعد به و یدو سلول

 یمونبه م یلتبدامده است و بعد از چند چرخه  یشده است که به خشک یلبعد به تمساح تبد

 .به انسان شده است یلهم با گدشت سال ها تبد یمونشده است و م

 پذیرد؟ یرا م یدها ینا یاآ یاسالم تئوري

را  ینو کامل تر ینخداوند بهتر گوید یم یاسالم يخالف قرآن است. تئور یندارو ي ایده

 .شود ی. روز به روز انسان کمتر و ناقص تر مکند یخلق م
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 .یمرا قبول دار» تناقص يتئور«تکامل،  يدر مقابل تئور ما

انسان بوده است و هر  یمونم یگوییمبوده است م یمونانسان م ییمبگو ینکها يبه جا ما

وسط به نام گناه وجود دارد که انسان را از کمال به نقصان عقب  یندر ا یزيچه هست چ

 .راند یم

 .یدیمند یاز خراب یرغ یزيشت و گناه کرد، چگذا ینزم ي کره يکه انسان پا رو یزمان از

به  یاهانازن سوراخ شده است، تمام گ ي یهآلوده شد، آب ها و فضاها آلوده شد، ال هوا

به سم شد و انسان هرچه بشر گناه کرد روز به  یلشد و تبد يدستکار یکینام اصالح ژنت

 .حرکت کرد یروز کل جهان به سمت پست

 .است یه هرچه هست پست رفت و عقب رفتگوجود دارد؟ بلک یتکامل چه

سرنوشت پدران  يبرا یرا مطرح کرد؟ او خواست پوشش يتئور ینا یهودي یندارو چرا

 .و خوك شدند یمونکه پدران آن ها مسخ شدند و م دانند یکند. آن ها خوب م یجادخود ا

مطرح  يرا برا یندارو یبوده است ول یونیستوصه یهودمورد نظر کل  یندارو ي ایده

و  یمونخوك و م یلاسرائ یبن یندمسلمانان نگو ینکها يجلو انداختند برا یهنظر ینکردن ا

 .خرس و موش بوده است

مانند را  یاز سه روز زنده نم یشکه مسخ شده اند ب ییها یوانح شود یگفته م ینکها بله،

 .کنیم یبحث م

نازل  یآسمان ي ائدهم یکهآمده است زمان یتهم به خوك مسخ شدند. در روا مسیحیان

 .کرد یلکافر تر شدند و خداوند آن ها را به خوك تبد یحیانشد، مس

 یادها و اطراف شهرها ز یابانکه به خوك مسخ شده بودند در کوچه ها و خ مسیحیانی

 .شروع به خوردن پدران و برادران خود کردند یگرد یحیانشدند و مس

رخ داد را مسخره کردند و  یننه تنها از خوك شدن عبرت نگرفتن بلکه ا مسیحیان

 .جهت خوك ها را خوردند ینولوج در کفر است به هم ینندادند و ا یتاهم
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 .هرچه هست تناقص است یدیم؟کجا تکامل د یادن یندر ا ما

 :به برگ چغندر آمده است راجع

لَا أَنْ لَو  هسی  تَمئي الْخَاطداال[أَیتُرُ رِجتَس نْهقَۀُ مرالْو 1نَ لَکَانَت] 

مرد را  یکهر برگ از آن  خورد یاگر دست گناه کاران به برگ چغندر نم یعنی

 پوشانید یم

 .چغندر به خاطر گناه انسان کوچک شده است برگ

 :فرماید یقرآن م ي آیه

﴿و لَقَد تُمملا الَّذینَ عوتَداع نْکُمی مف الستفَقُلْنا ب مةً کُونُوا لَهرَدئین ق2[﴾ خاس] 

به طور قطع از حال کسانى از شما، که در روز شنبه نافرمانى و گناه کردند، آگاه  یعنی

 هایى طردشده درآیید به صورت بوزینه«اید! ما به آنها گفتیم:  شده

 .کنند یم یدالفظ وجود پ یننبوده است و با ا یمونم یعنیاست  یطبس »کونوا»

ها بوده است تا  یونیستصه ياز قبل بوده است خود، از ترفند ها یمونم گویند یم اینکه

 .هم مسخ بوده باشد یشده هزار سال پ یمونبماند. البته ممکن است م یدهمسئله پوش ینا

مانده اند که انشاءاهللا  یکه مسخ شده اند باق یواناتیوجود دارد که ح یلو پنج دل بیست

 .خواند یمخواه

 یات. روادانیم یرا نم یخما تار یول کنیم یوجود دارد را رد نم یلسنگواره و فس اینکه

کرده  یزندگ ینزم ي کره ياز حضرت آدم رو یرآدم غ یستتا به حال هزار و دو گویند یم

 .آن ها است ینآخر است و حضرت آدم (ع)

نبوده است  یشسال پ یلیونحضرت آدم ده م یراقبل باشد ز يها از دوره ها یلفس شاید

 .بلکه ده هزار سال قبل خلق شده است

 .شویم ینم یخنسناس بوده است که وارد تار یراز حضرت آدم نسناس بوده است و غ قبل

 :آمده است یتروا در
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و الْقرْد و ما کَانَ  شبه الْخنْزِیرِ و الدب  اللَّه تَبارك و تَعالَى مسخَ قَوماً فی صورٍ شَتَّى فَإِنَّ

هتقُوببِع تَخَفسلَا ی ا وبِه نْتَفَعلَا ی کَیا لهِهبأَکْلِ ش ا وهنْ أَکْلى عنَه اخِ ثُمسنَ الْأَمم رُ  وا الْخَمأَم

و یذْهب بِنُورِه و یهدم - لارتعاشفَإِنَّه حرَّمها لقَطِّها و فَسادها و قَالَ مدمنُ الْخَمرِ یورِثُ ا

و لَا یؤْمنُ إِذَا  امرُوءتَه و یحملُه علَى أَنْ یجسرَ علَى الْمحارِمِ منْ سفْک الدماء و رکُوبِ الزِّنَ

 [3تَزِید شَارِبها إِلَّا کُلَّ شَر[سکرَ أَنْ یثب علَى منْ حرَمه و لَا یعقلُ ذَلک و الْخَمرُ لَا 

 یهشب یگريخوك و د یهشب یکیرا به اشکال مختلف مسخ کرد  یخداوند متعال قوم یعنی

تا مردم  یدها را نخور ینا یهها و شب ینکه مسخ بودند و فرمود ا یزهاییو خرس و چ یمونم

 ...از آن ها نفع نبرند

 يها یمونم ینآن ها ا یراهستند ز يامروز یمونم یهمسخ شده اند شب يگذشته عده ا در

 .ها هستند یمونم ینا یهبلکه شب یستندکه ن يامروز

 .تکه تکه کردن است يبلکه به معنا یستمثل و مانند ن يبه معنا »مثله»

 :آمده است یتروا در

یبِالْکَلْبِ النَّه لَو ثْلَۀِ ونِ الْمقُور[  ع4الْع] 

 ولو سگ باشد یستمثله جائز ن یعنی

 یادهان  یاگوش  ییربا تغ یعنیخارج کردن او است  یباز ترک يکردن انسان به معنا مثله

 .قرار داده است و او را مسخره کرده است یعیاز حالت طب یربدن او او را غ یگرد ياعضا

بدنش زشت  يدر اضا ییربا تغ شود یکه مسخ م یزشت کردن است و انسان يبه معنا مثله

 .شود یم

 شد یگفته م شدند یآن ها مسخ م یهابتدا بوده است و انسان ها شب یمونخوك و م اگر

نبوده است و  یمونیم شود یمعلوم م» کونوا قرده«قرآن فرموده است  یول» کونوا مثل القرده«

 .ها هستند یمونم ینکه مسخ شده اند اول يافراد
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مخلوق خداوند هستند  یراخلقت خدا باشد موجود خوب است ز یمونخوك و م اگر

 .مسخ شده اند یرابه عنوان خلقت بد هستند ز یمونخوك و م یکهدرحال

 ینبه ا یتیآمده است و اصال روا یخحضرت نوح خوك بوده است در تار یدر کشت اینکه

 .ندارد ياعتبار ینبنابرا یممضمون ندار

 ینمسوخات در زمان ب یشترب یهم بوده است ول یوسفقبل از حضرت  مسوخات

 .بوده است و در آخر الزمان هم وجود دارد یلاسرائ

 یافراد است که ممکن است هر شخص یباطن ي از مسئله یرمسوخات غ يظاهر شکل

 .داشته باشد یواناتاز ح يا یافهق

 یابشود  یگريد یوانبه ح یلنشده است که انسان به مرور زمان تبد یدهبه حال د تا

 .بشود یگرد یزبه چ یلتبد یزيچ

 .بینیم یامروزه با چشم خود م یراز خواهد ینم یلمسخ شده دل یواناتمثل ح تولید

 .519، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .65یهسوره بقره، آ [2]

 .334، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .484، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [4]
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بوده است و بحث  یمونانسان م گوید یم يتئور ینبود. ا یندارو يراجع به تئور صحبت

 .شده است یختهر يتئور ینبر اساس ا یادر دن یپزشک

 .نبوده است یمونانسان بوده است و انسان م یمونم یاسالم يشد بر اساس تئور معلوم

منتقل شده است. موجود اول  یاز آب به خشک یوانح ي،مطرح امروز ياساس تئور بر

 یلتبد یستدو ز یوانشد و بعد از آن به ح یلتبد يآبز یوانسلول بوده است که به ح یک

 یلشد و بعد به انسان تبد یلتبد کند یم یزندگ یکه در خشک یوانیشد و بعد از آن هم به ح

 .شده است

 يآب است. تئور به یانتقال از خشک یعنی گوید یمطلب را م ینبرعکس ا یاسالم تئوري

ناقص خلق شده است و به مرور زمان کامل و کامل تر  یزکه همه چ کند یفرض م یندارو

 .شده است

را کامل و بدون نقص خلق کرده است  یزخداوند همه چ شود یگفته م یاسالم يتئور در

و کوسه و  يجر یمانند ماه یواناتح يسر یکخلق کرده است و  یرا در خشک یزو همه چ

 .به آب منتقل شده اند یاز خشک یندلق

 .انسان بوده اند که به آب منتقل شده اند ینو کوسه و دلق يجر ماهی

موجود  یکآن ها انسان را  یراموجود ناقص است ز یک یستدو ز یوانح گویند می

 .دانند یکامل م

است که  ینبه وجود آورده است ا یشیتشو یکه مطرح است و در اذهان بعض سوالی

 ماندند؟ یباق یامسخ شده اند آ یوانه به صورت حک يافراد
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 یمونو خرس و م یلکه امروزه موجود هستند مانند ف یواناتیاست که ح ینا یگرد سوال

 فرزندان همان مسخ شده ها هستند؟ یاو مانند آن آ

 .رفته اند ینکه مسخ شده اند از ب ییکه انسان ها گویند یها م خیلی

 :کند یصدوق نقل م یخرا ش روایتی

وِيوخَ  رسنْ   أَنَّ الْملَّ عج زَّ وع ى اللَّها فَنَهثِّلَ بِهم هذامٍ فَإِنَّ هنْ ثَلَاثَۀِ أَیقَ أَکْثَرَ متَب لَم

 [1أَکْلها[

 ... ماندند ینم یاز سه روز باق یشترشده است که مسوخ ب یتروا یعین

 .که االن به آن شکل هستند از قبل بوده اند اناتییواستفاده بشود که ح یتروا یناز ا شاید

موجود فرزندان همان مسخ شده ها هستند. مسوخ نمردند  یواناتاست که ح ینا درست

 .فرزندان آن ها هستند يامروز یواناتح ینماندند و زاد و ولد کردند و ا یبلکه باق

 ینکهبر ا یبنداشته باشد م یداتیمو یگرد یاتصدوق ممکن است در روا یخش روایت

 .بلکه فرزندان آن ها هستند یستندمسخ شده ن يکه امروزه هستند همان انسان ها یواناتیح

آن ها  یرامسخ شده هستند ز يفرزندان همان انسان ها یواناتح یناست که ا ینا درست

 .نمردند و زاد و ولد کرده اند

که در  یواناتیمسخ شده بعد از سه روز مرده اند، حداقل ح يآن انسان ها ینکهفرض ا بر

 .آن ها مسخ نشده اند بلکه متولد شده اند یراهستند ز یآن سه روز متولد شده اند باق

مسخ  يموجود فرزندان همان انسان ها یواناتکه ح کنند یما ثابت م یاتهر حال روا در

 .شده هستند

 :قرآن آمده است در

﴿و لَقَد ملعا الَّذینَ تُموتَداع نْکُمی مف تبفَقُلْنا الس مةً کُونُوا لَهرَدئین ق2[﴾ خاس] 

به طور قطع از حال کسانى از شما، که در روز شنبه نافرمانى و گناه کردند، آگاه  یعنی

 .هایى طردشده درآیید به صورت بوزینه«اید! ما به آنها گفتیم:  شده
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 :خلق شده است» کن« ي مهکل یکبا  یهست ي همه

 [3[﴾ فَیکُون کُنْ لَه یقُولَ أَنْ شَیئاً أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما﴿

موجود «گوید:  فرمان او چنین است که هر گاه چیزى را اراده کند، تنها به آن مى یعنی

 شود درنگ موجود مى ، آن نیز بى»باش!

که در مسخ انجام شده است  یتیماه ییرتغ شود، یبود م» کن« ي با کلمه یستکه ن چیزي

 .است یجادکمتر از ا

 :فرماید یم یگرد ي آیه

﴿لَ وعج منْهةَ مرَدالْق 4[﴾الْخَنازیر و] 

  و از آنها، میمونها و خوکهایى قرار داده یعنی

 ینصدوق مرسل است و فقط در هم یخش یتنه؟ روا یامانده اند  یافراد مسخ شده باق آیا

باشد  یلیاسرائ یدشا یتروا ینشده مسوخ بعد از سه روز مرده اند. ا یتکه روا ویدگ یحد م

 .باشد یدرست یتروا یستاست و معلوم ن یحداقل عام یا

است که انسان  ینا یاتمستفاد از کل روا یهم دارد ول یداتیصدوق مو یخش یتروا البته

 .مسخ شده مانده اند يها

مسخ شده  یواناتفرزندان همان ح يامروز یلف یا یمونکه م کند یقبول نم يامروز اذهان

 .هستند

 باشند یمسخ شده م ياز نسل همان انسان ها يامروز ي مسخ شده حیوانات

 اول دلیل

 فرماید یاست و م یواناتح یقتمتعدد هستند که در مورد حق یلیو خ یادز یلیخ روایات

 .پادشاه لواط کار بوده است یلف

 :آمده است یتروا در

 [5الْفیلُ فَکَانَ رجلًا لُوطیاً لَا یدع رطْباً و لَا یابِسا[ ماأَ
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 .کرد یرا رها نم یو ناراض یبود و افراد راض يپادشاه لواط کار یلف یعنی

الف والم عهد است. اگر الف  یاالف و الم جنس است و  یا »یلالف« ي و الم در کلمه الف

 یلکه ف شود یم یلدل یندر اصل مرد بوده است بنابرا یلجنس ف یعنیو الم جنس باشد 

مرد بوده  شناسید یکه م یلیف یعنیاز همان نسل است. اگر الف و الم عهد باشد  يامروز

 .که در اصل مرد بوده است شود یم يامروز يها یلف ملاست. در هر دو صورت شا

مشابه آلت  یلف . خرطومشود یدر مسوخات عمل و گناه افراد مسخ شده مجسم م نوعا

که  کند یمشابه طرف مقابل است و کار گناه خود را هر ساعت تکرار م یلمرد است و دهان ف

 .عمل گناه او است یدتجس

 یلف ي مسخ شده هستند بلکه همه یواناتها ح یلنفرموده است که فقط آن ف یتروا در

 .داند یها را مسخ شده م

 .گناهکار بوده است خانم آن فرد هم مسخ شده باشد و یدشا بله،

مرد  تواند یکه به صورت ماده مسخ شده است، مفعول به بوده است. خداوند م یلیف شاید

 .کند یلرا به انسان ماده تبد

 :آمده است یگرد یتروا در

سالطَّاو  دعب لَتْهاسر ا ثُمبِه قَعفَو هبنٍ تُحؤْملٍ مجرَأَةَ ررَ امیلًا فَکَابملًا ججخٌ کَانَ رسم

 [6[ فَمسخَهما اللَّه عزَّ و جلَّ طَاوسینِ أُنْثَى و ذَکَراً و لَا یؤْکَلُ لَحمه و لَا بیضُه

که او را دوست داشت را گمراه  یاست و زن مرد مومنبوده  یباییطاووس مرد ز یعنی

 ... کرد

 .یستن یباطاووس ماده اصال ز یدر جنس نر است ول یباییخلقت طاووس هم ز در

 يآن مرد، زن را گول زد، کار طاووس نر هم گول زدن است و بال ها یعنی »فکابر»

که آن مرد  يل بزند. همانکارتا طاووس ماده را گو برد یم یینو باال و پا کند یخود را باز م

 .وجود دارد یزکه به شکل آن مسخ شد ن یوانیگناهکار انجام داد، در ح
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 :آمده است یگرد یتروا در

نْ  الذِّئْبلُ ملَا تَغْتَس ا وهجورَأَةً تَخُونُ زام خٌ کَانَتسم نَبالْأَر وثاً ویاً درَابِیخٌ کَانَ أَعسم

 [7حیضها[

 یبوده است و خرگوش نر زن یوثو د یاعراب يگرگ، انسان مسخ شده است و مرد یعنی

 .... است کرده یم یانتبوده است که به زوج خود خ

 .یستاست و قابل انکار ن یحصح یاتروا یناست و سند ا یادمضمون ز ینبه ا روایات

بوده  یبه آن اشاره کرد و گفت ملک توان یموجود، انسان مسخ شده نباشد نم یلف اگر

 .است کرده یاست که لواط م

 :مورد موش آمده است در

 [8الْیهود غَضب اللَّه علَیهِم فَمسخَهم فَأْرا[  الْفَأْر کَانَ سبطاً منَ إِنَّ

بودند که خداوند بر آن ها غضب کرد و به صورت موش  یهوداز  یموش نوادگان یعنی

 .درآمدند

 .متفاوت است» فاره«اسم جنس است و با  »فار»

 .آمده است» سبط« یتدر روا یرانفر هم نبوده است ز یک موش

که  دهد یموش نشان م يکروموزوم ها شود یگفته م يجانور یستدر علم ز امروزه

امروزه کوچک شده  یانسان بوده است ول یک ي بزرگ بوده است و اندازه يروز یکموش 

 .است

 دوم دلیل

 .ها مسوخ هستند ینا فرمودند یو م کردند یموجود اشاره م یوانات(ع) به ح ائمه

 :آمده است یتروا در

أَلْتُهنْ أَکْلِ سوخٌ.[  الضَّبِ  عسالْخَنَازِیرَ م ةَ ورَدالْق ةَ والْفَأْر و 9فَقَالَ إِنَّ الضَّب] 
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ردم فرمود سوسمار و موش و از امام صادق(ع) در مورد خوردن سوسمار سوال ک یعنی

 .و خوك ها مسوخ هستند یمونم

 فرماید یو امام(ع) م پرسد یکه در زمان امام(ع) وجود دارد م ياز سوسمار سائل

 .که االن هستند مسوخ هستند یواناتیح

 سوم دلیل

 .کرده اند یانرا ب یوانی(ع) داستان هر ح ائمه

 :آمده است یتروا در

بنی إِسرَائیلَ اعتَدوا فی السبت و الْجِرِّیثُ و الضَّب فرْقَۀٌ منْ بنی   منْ  یرُ قَومو الْخَنَازِ الْقرَدةُ

و  الْبحرِإِسرَائیلَ لَم یؤْمنُوا حیثُ نَزَلَت الْمائدةُ علَى عیسى ابنِ مرْیم ع فَتَاهوا فَوقَعت فرْقَۀٌ فی 

رْقَۀٌ فاماًفلَح کَانَت ورالزُّنْب و بالد اماً وکَانَ نَم قْرَبالْع قَۀُ وسیالْفُو ةُ فَهِیالْفَأْر رِّ ورِقُ  ی الْبسی

 [10[ فی الْمیزَان

کردند  یبوده اند که در روز شنبه دشمن یلاسرائ یاز بن یها و خوك ها قوم یمونم یعنی

 یآسمان ي که سفره یبودند که هنگام یلاسرائ یاز بن یمار گروهبدون پولک و سوس یو ماه

از آن ها سمت  یپس گمراه شدند و بخش یاوردندن یمان(ع) نازل شد ا یسیبر حضرت ع

 (سوسمار یعنیرفتند ( یاز آن ها سمت خشک یبخش و) یثجر یعنیرفتند ( یادر

 یهشب یاست و دهان یمخصوص یماه یک یثجر یست؟چ یثکرد که جر یبررس باید

 .دهان انسان دارد

 :آمده است یگرد یتروا در

فَإِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى مسخَ   الْقشْرِ فُلُوس  تَأْکُلُوا منَ السمک إِلَّا ما کَانَ لَه قشْرٌ و مع لَا

ثُم تَلَا هذه  راًخَذَ أَربعمائَۀٍ منْهم برّاً و ثَلَاثُمائَۀٍ بحسبعمائَۀِ أُمۀٍ عصوا الْأَوصیاء بعد الرُّسلِ فَأَ

 [11فَجعلْناهم أَحادیثَ و مزَّقْناهم کُلَّ ممزَّقٍ.[ -الْآیۀَ
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خداوند متعال هفتصد امت  یرامگر آنچه پوست و پولک داشته باشد ز یدنخور یماه یعنی

ان خود بعد از رسوالن اطاعت نکردند خداوند چهارصد گروه از آن از امام یرارا مسخ کرد ز

را تالوت کرد آن  یهآ ینقرار داد سپس ا یاگروه از آن ها را در در یصدو س یها را در خشک

 .یمو پخش کرد یمداد رارق یثها را احاد

 .صدوق نقل کرده اند یخو هم ش ینیرا هم کل یتروا این

 .مسخ شده هستند یاییدر یوانح یصدو س یخشک یوانچهارصد ح یعنی

از سه  یشترو ب افتد یروزه اتفاق نم یکدارد و  یازبه آب زمان ن یانتقال از خشک بحث

 .دارد یازروز زمان ن

 چهارم دلیل

 .وارد شده است یاتکه در بعض روا تعلیالتی

 :خرگوش آمده است یمدر مورد علت تحر روایتی

کُونُ وا ینَ  ما منْهمِ  مخ  الدسا مأَنَّهل اءنَ النِّسکُونُ ما ی12[ کَم] 

 شود یم یضح یعنیآن است  یدنخرگوش خون د یمفرمود علت تحر امام رضا(ع) یعنی

 .مسخ شده است یراز شود یم یضهمانطور که زن ها ح

 .بیند یم یضح شود یماده چون مسخ م خرگوش

و آن  یستمسوخ ن شود یم یضکه امروزه وجود دارد و ح یخرگوش ییمبگو اگر

به  یکه مسخ شده اند ارتباط يکه مسخ شده است بعد از سه روز مرده است. افراد یخرگوش

 .ندارند يخرگوش امروز ینا

 یضکه ح یکه خرگوش شود یسبب م یاعده انسان به صورت خرگوش، آ یکشدن  مسخ

مسخ شده به صورت  يانسان ها ینب یط و مناسبتارتبا یچبشود؟ ه یضح شود، ینم

 .بشوند یضح يامروز يتا خرگوش ها یستن يامروز يخرگوش با خرگوش ها

 پنجم دلیل
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 :آمده است یتروا در

تأَییسِ ری شُرْطَۀِ الْخَمینَ ع فنؤْمیرَ الْمی الْ  أَماعیا ببِه ضْرِبتَانِ یاببا سةٌ لَهرد هعم و جِرِّي

إِلَیه  مو الْمارماهی و الزِّمارِ و یقُولُ لَهم یا بیاعی مسوخِ بنی إِسرَائیلَ و جنْد بنی مرْوانَ فَقَا

أَقْو انَ قَالَ فَقَالَ لَهرْوی منب نْدا جم ینَ ونؤْمیرَ الْما أَمفَقَالَ ی نَفنُ أَحب فُرَات ى ولَقُوا اللِّحح ام

أَز فَلَم تُهعاتَّب ثُم نْهنَ نُطْقاً مسقاً أَحنَاط أَر خُوا فَلَمسفَم ارِبی  لْفَتَلُوا الشَّوف دتَّى قَعح أَقْفُو أَثَرَه

 [13رحبۀِ الْمسجِد[

د که دو شاخه همراه آن بو یو چوب یدمد یس(ع) را در سربازان خم یحضرت عل یعنی

 يا فرمود یو م زد یرا م فروختند یو زمار م یو مارماه يکه جر يداشت و با آن افراد

 یسوال شد سربازان بن فروشید یمروان را م یو سربازان بن یلاسرائ یکه مسوخ بن یکسان

 ...ها را بلند کردند و مسخ شدند یلو سب یدندرا تراش اسنکه مح يافراد یستند؟مروان ک

فروشندگان مسوخ! اگر آن انسان  يفرمود ا یواناتح ین(ع) به فروشندگان ایرام حضرت

 یگرباشند د یگريد یواناتح ي،امروز یواناتمسخ شده بعد از سه روز مرده اند و ح يها

مسوخ  فرمود یبدون پولک آن زمان م یامام (ع) به ماه یول یستندن یلاسرائ یمسوخ بن

 .هستند

 .مانده اند یمسخ شده باق يکه انسان ها شود یم لیدل یتروا ینا بنابراین

 :آمده است یگرد یتروا در

معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فیه تفلۀ، و تکلم بکلمات، فإذا بجریۀ رافعۀ رأسها،  فقاموا

الْقَرْیۀِ   فاتحۀ فاها، فقال له أمیر المؤمنین: من أنت الویل لک و لقومک فقالت: نحن من أهل

 - اآلیۀ» سبتهِم شُرَّعاً إِذْ تَأْتیهِم حیتانُهم یوم«الَّتی کانَت حاضرَةَ الْبحرِ إذ یقول اهللا فی کتابه: 

فعرض اهللا علینا والیتک فقعدنا عنها فمسخنا اهللا، فبعضنا فی البر و بعضنا فی البحر، فأما 

قال: ثم التفت أمیر  -الذین فی البحر فنحن الجراري، و أما الذین فی البر فالضب و الیربوع



2118 

 

 - قال: و الذي بعث محمدا بالنبوة نعم، مالمؤمنین ع إلینا فقال: أ سمعتم مقالتها قلنا: الله

 [14[ لتحیض کما تحیض نساؤکم

تو را بر ما عرضه  یتسر را باال آورد و عرض کرد ... خداوند وال يجر ی.... ماه یعنی

 یگرد یاست و برخ یااز ما در در یو خداوند ما را مسخ کرد و برخ یمکرد و ما قبول نکرد

 یکه در خشک ییو آن ها یمها هست يما جرهستند  یاکه در در ییاست آن ها یدر خشک

 دندش یربوعهستند سوسمار و 

است. بله،  یداز موش بزرگ تر است و داخل شکم آن سف یموش است ول یهشب »یربوع»

 .هم بزرگ تر است یاز موش خرمائ یباشد ول ییموش خرما یدشا

 یبه ماه یلتبدو ما  یمما آدم بود گوید ی(ع) وجود دارد میرکه در زمان حضرت ام ماهی

 .است ینها هم هم یماه ینا ین. بنابرایمشد

 هفتم دلیل

 :بدون پولک صحبت کرد یماه یک(ع) که با  یرمعروف حضرت ام روایت

و ممنْ کُنْت و منْ مسخَ معک قَالَ نَعم أَمیرَ الْمؤْمنینَ کُنَّا   قصتَک  أَمیرُ الْمؤْمنینَ فَبینْ فَقَالَ

و لَا  لْمدنَأَربعاً و عشْرِینَ طَائفَۀً منْ بنی إِسرَائیلَ قَد تَمرَّدنَا و استَکْبرْنَا و طَغَینَا و تَرَکْنَا ا

یبِنَا ص احص فَأَتَانَا آت ... ً ثُم اهینِ الْمع دعی الْبۀً فغْبر فَاوِزکَنَّا الْمداً فَسا أَبکُنُهقَالَ نَس ۀً وح

قْت أَیها الْجِرِّي فَما صد نَلَنَا کُونُوا بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى مسوخاً کُلُّ طَائفَۀٍ جِنْسا... قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنی

منَّا   حیضفیکُم منْ طَبعِ الْإِنْسانیۀِ و خَلْقها قَالَ الْجِرِّي أَفْواهنَا و الْبعض لکُلِّ صورةٍ و کُلُّنَا تَ

 [15[ الْإِنَاث

 و چه یستکن و اصل شما چ یانگفت داستان خود را ب ي(ع) به جریرحضرت ام یعنی

که تمرد  یمبود یلاسرائ یو چهار طائفه از بن یستبا شما مسخ شد؟ عرض کرد ما ب یکس

آمد و  یکس یمو ساکن شهر نشد یمو شهرها را ترك کرد یمکرد یانو طغ یمو تکبر کرد یمکرد

نوع مسخ شد حضرت  یک يو هر طائفه ا یدمسخ شو اوندو گفت به اذن خد یدکش یاديفر
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دهان انسان است و هر  یهما شب يعرض کرد دهان ها ید؟دار از انسان یفرمود چه صفات

 بینند یم یضما ح يماده ها ي و همه یمبا انسان دار یوجه تشابه یککدام 

 هشتم دلیل

 :آمده است یتروا در

شبه الْخنْزِیرِ و الدب و الْقرْد و ما کَانَ   صورٍ شَتَّى  قَوماً فی  اللَّه تَبارك و تَعالَى مسخَ فَإِنَّ

 [16[ هقُوبتثُم نَهى عنْ أَکْلِ الْمثُلَۀِ نَسلها لکَیلَا ینْتَفع النَّاس بِها و لَا یستَخَف بِع  منَ الْأَمساخِ

گوناگون مسخ کرد مانند خوك و خرس و  يرا در صورت ها یخداوند متعال قوم یعنی

کرد تا مردم از آن ها  یو آنچه از مسوخات است سپس از خوردن آن و نسل آن نه یمونم

 .عقوبت را سبک نشمارند یننفع نبرند و ا

 .ت داردکرده اند و نسل دارند صراح یدامسوخات ادامه پ ینکهدر ا یتروا این

 .به آب رفته اند یاز خشک یواناتح یم،که خواند یاتیکه طبق روا خواندیم

 مسوخ هستند یواناتح کدام

و  یدر خشک یوان. چهارصد حیممسخ شده دار یوانحداقل هفتصد ح یاتروا طبق

 .مسخ شده هستند یادر در یوانح یصدس

 یشناخت مسوخ، شباهت يبرا یبه طور کل یجمع کردم ول یاترا بنده از روا ییها نمونه

شباهت در اعضاء مانند دهان  یاآن ها  يو مدت باردار يدر زمان باردار یابه انسان دارند. 

 .شدن و مانند آن با انسان شباهت دارند یضح یا

 .است یستادندو پا ا يخرس به انسان رو شباهت

 .هوشمندتر هستند یگرد یواناتمسوخ از ح حیوانات

 :مایدفر یدر قرآن م خداوند

 [17[﴾ الْأَنْعام بهیمۀِ﴿

 ندارند یعقل یچکه ه یواناتیح یعنی



2120 

 

و  زنند یهوش دارد و با او حرف م یراز یستاالنعام ن یمهبه یمونو م یلمانند ف ولی

 .فهمد یو م بیند یم یمخوب تعل یلی. سگ هم خدهند یآموزش م

 .ندارد ی. اسب هوشیستاز مسوخات ن اسب

بلکه  یست،ن یبودن نه يبر مولو یلکرده است دل یخداوند از خوردن مسوخات نه اینکه

 .کند یم يارشاد یخداوند هم نه

از خوردن مسوخات  ینه ینبنابرا شود یانسان از خوردن گوشت انسان چندشش م خود

 .است يارشاد ینه

کرد و  یشباهت مسوخات به انسان را بررس یدو با یمبه مسوخات دار یعلم اجمال ما

 .یمراه ضرر مسوخات را ثابت کن یناز ا یمبتوان یدشا

از  یگفت چه صفات يجر یبه ماه یرکه حضرت ام یمقبل خواند یتدر روا ینکها از

 .صفات انسان را داشته باشند یبرخ یدکه مسوخات با شود یمعلوم م ید؟انسان دار

که  یممسخ شده دار یوانحداقل هفتصد ح یواناتکل ح یاندر م یاتهرحال بنابر روا به

 یعلم اجمال ینا ینکه. مگر ایماجتناب کن یواناتح ي از همه یدو ما با شود یم یعلم اجمال

 .شود یلتبد »يشک بدو«منحل شود و به 

فرموده است که مسوخات در  یتروا یهم مسخ شده باشد ول یکه طوط یستن بعید

 .یموخ ندارپرندگان مس یندر آسمان و ب یعنیهستند  یاو در یخشک

 .که خفاش جزء مسوخات است یمدار یتروا البته

حرمت خارج  یناز ا یلبا دل ینکهحرام است مگر ا یاست که همه چ ینا یطب قانون

 .شوند یحرام م یجهت همه به عنوان اصل اول ینبه هم یمدار یعلم اجمال ینجابشوند. ما در ا

  

 یهر یآمبول بیماري

است.  یهر یانخون در شر ي کردن لخته یرگ يبه معنا یهر یاست. آمبول یعشا یماريب این

 .افتد یقلب م يکه برا یمشابه همان اتفاق
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 یهر ي سکته یعنیبه آنفارکتوس  یلتبد یکردن لخته است و گاه یرگ یگاه آمبولی

 .شود یم

 یاز عروق خون یکیدر اثر انسداد  یزيهمراه با خونر یههم متراکم شدن نسوج ر گاهی

 یزيو خونر شود یمتراکم م یهو به دنبال آن نسوج ر شود یبسته م یهر یگ خونر یکاست. 

 .کند یم

 علت

. لخته اول در آید یبدن به وجود م ییناست که در قسمت پا ییلخته ها یماريب ینا علت

 یا یو بعد در اثر اتفاق شود ی. رسوبات خون در پاها جمع مآید یدر لگن به وجود م یاپا 

 .شود یو منجر به سکته م شود یمنتقل به قلب م یحرکت

 .شوند یم یهر ي سبب سکته یا یمنتقل شوند سبب آمبول یهلخته ها به ر اگر

داغ  ياز غذاها و غذا یبعض یزهر ها و گاه یوجود لخته مختلف است. گاه يها علت

 .شوند یلخته م یجادسبب ا

 .از سوداء باشد تواند یم لخته

 یداخون رکود پ یراز شوند یبه لخته خون مبتال م یشترهستند بکه کم تحرك  افرادي

 .شوند یبه لخته م یلو تبد کند یم

باشد مثل  یدو شد یممکن است بر اثر حرکات ناگهان یهر یالخته از پا به قلب  انتقال

 .بشود یمامسافرت رفتن و سوار هواپ

 عالئم

تعداد تنفس، باال رفتن  یشضربان قلب و افزا یشحرارت بدن و افزا ي درجه افزایش

صالبت  ی،همراه با خلط خون ي نفس، سرفه یچپ، تنگ یادرد طرف راست  یافراگم،د ي پرده

 شکم یاشانه  ي یهو سفت شدن جدار شکم، درد در ناح

 درمان
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 .135، ص62ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [16]

 .28یهسوره حج، آ [17]
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است.  یوانراجع به مسوخ بود. عرض شد تعداد مسوخ حداقل هفتصد ح صحبت

 .در آب است یخشک یصدو س یدر خشک یوانچهارصد ح

شباهت  ینبر شباهت آن ها به انسان است. مهمتر یشناخت مسوخ مبتن یاتروا بنابر

دارد  یگرد یواناتباالتر از ح یهوش یوانیکه ح یاست. وقت یوانمسخ شده هوش ح یواناتح

 .به انسان دارد یشباهت

هم  یوانح ي شدن ماده یضح یامشابه انسان و  يمدت باردار یادو پا  يرو ایستادن

 .است یوانبر مسخ بودن ح یینشانه ها

 .ذکر شده است یاتمسوخات منصوص است که در روا خوانیم یم آنچه

  

 یخشک یواناتدر ح مسوخ

 خوك

است که در قرآن حرام شده است. در قرآن  یوانیجزء مسوخات است و تنها ح خوك

 .حرام نشده است یگريد یوانح

 ي را به سبب کافر شدن بعد از نازل شدن مائده یلاسرائ یعلت مسخ شدن بن بعضی

 یاتکه روا کنند یرا مطرح م یگرد يسبب ها یو برخ دانند ی(ع) میسیبر حضرت ع یآسمان

 .خواند یمآن را خواه

 :آمده است یتروا در
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رَّمح  هشَوم أَنَّهنْزِیرَ لزَّ  الْخع اللَّه لَهعا  جلَى میلًا علد تَخْوِیفاً و رَةً وبع لْخَلْقِ وظَۀً للَّ عج و

 [1مسخَ علَى خلْقَته و لأَنَّ غذَاءه أَقْذَر الْأَقْذَارِ مع علَلٍ کَثیرَة[

کرده و زشت شده است خداوند آن را  ییرآن تغ ي خوك حرام شده است چون چهره یعنی

بر مسخ  يبندگان قرار داده است و نشانه ا يعبرت و عامل ترس براو درس  يموعظه ا

 .آن است یفکث يمسوخ بودن آن غذا ياز علت ها یکیشدن انسان است و 

و علت  یفکث يبلکه به خاطر غذا یستخوك فقط به خاطر مسخ بودن ن یمتحر بنابراین

 .باشد یهم م یگريد يها

 .زا بودن گوشت خوك اشاره کرد یماريبه ب شود یم یگرد يعلت ها از

خواهد بود و علماء گمراه و  یامت هم مسخ جسمان ینآمده است که در ا یتدر روا بله

 .عمل مسخ خواهند شد یعالمان ب

 میمون

 .شده است یحتصر یمونقرآن به مسخ بودن م در

 :آمده است یتروا در

رَّمح نْزِیرِ وثْلُ الْخخَ مسم أَنَّهل رْدلَى  الْقخَ عسا ملَى میلًا علد لْخَلْقِ ورَةً لبع ظَۀً ولَ ععج

 [2[ مخلْقَته و صورته و جعلَ فیه شبهاً منَ الْإِنْسانِ لیدلَّ علَى أَنَّه منَ الْخَلْقِ الْمغْضُوبِ علَیهِ

بندگان قرار  يبرا یعبرت مسخ است و موعظه و درس یراحرام شده است ز یمونم یعنی

باشد  یلبه انسان دارد تا دل یمسخ شده است و شباهت یوانوجود ح ي داده شده است و نشانه

 .بوده است که بر آن ها غضب شده است ییانسان ها ینکهبر ا

است که بر آن ها غضب شده بود و به  ییاز نسل همان انسان ها يامروز یفعل میمون

 .شده بودند یلتبد یمونم

 فیل

 .کلمات را بفهمد یدارد و ممکن است بعض یادگیريهوش و قدرت  يمقدار فیل
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 :آمده است یتروا در

مِ أَنَّهنْ لَحلَ عئیلِ  سامِ  الْفۀِ الْأَنْعهِیمنْ بم س3.[ فَقَالَ لَی] 

 .یستن یعقلال یوانسوال شد فرمود جزء ح یل(ع) در مورد گوشت فیراز حضرت ام یعنی

از آن ها معتبر است وارد شده است که پادشاه لواط کار بوده  یکه برخ یتچند روا در

 :است

 [4الْفیلُ فَکَانَ رجلًا لُوطیاً لَا یدع رطْباً و لَا یابِسا[ أَما

 .است کرده یلواط م یو ناراض یلواط کار بوده است که با افراد راض يمرد یلف یعنی

 :تآمده اس یگرد یتروا در

 [5مسخٌ کَانَ ملکاً زنَّاء[ الْفیلُ

 .زنا کار بوده است یاربس یمسخ است و پادشاه یلف یعنی

 خرس

 .جهت به انسان شباهت دارد ینو از ا ایستد یدو پا م يرو خرس

 :آمده است یتروا در

 [6[ الدب فَکَانَ رجلًا مؤَنَّثاً یدعو الرِّجالَ إِلَى نَفْسه أَما

 .است کرده یخود دعوت م يمونث بوده است که مردان را به سو يخرس مرد یعنی

 سوسمار

 :آمده است یتروا در

ه ونجحبِم اجرِقُ الْحساً یرَابِیلًا أَعجفَکَانَ ر ا الضَّب7[ أَم] 

 .دزدید یرا م یانبود که متاع حاج ینصحرا نش يسوسمار مرد یعنی

 گرگ

 :استآمده  یتروا در

وثا[ ویاً درَابِیخٌ کَانَ أَعسم 8الذِّئْب] 
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 .بوده است یوثو د ینصحرا نش يگرگ مسخ است و مرد یعنی

 .خانم خود است يمردان به سو ي دعوت کننده دیوث،

 سگ

 :آمده است یتروا در

أَلْتخٌ سسم ومِ الْکَلْبِ فَقَالَ هنْ لَحع ع اللَّه دبا عأَب  ا  قُلْتهیدأُع سنَج وقَالَ ه رَامح وه

].سنَج وقُولُ هی ککُلَّ ذَل رَّاتثَلَاثَ م هلَی9ع] 

فرمود سگ مسخ است عرض کردم  یدمدر مورد گوشت سگ پرس از امام صادق(ع) یعنی

سوال و جواب تکرار شد و هر بار فرمود  ینحرام است فرمود نجس است و سه مرتبه ا

 .نجس است

 یگرينقطه رنگ د یکدست باشد و  یککه اگر رنگ سگ  یمدار يمتعدد روایات

 .نداشته باشد از مسوخ جن است

 .نجس است و خوردن آن حرام است سگ

 فرستند یرا م ییسگ ها شود یهستند. امروزه زلزله م یمها هوش دارند و قابل تعل سگ

ها همه نشان از هوشمند  ینا کنند، یم یدابا سگ ها مواد مخدر پ یاکنند و  یداتا اجساد را پ

 .بودن سگ ها است

از  توان یم یاست که علت مسخ شدن انسان به سگ چه بوده است ول یامدهن یتروا در

 .را بدست آورد یزهاییسگ چ يکارها

 خرگوش

 .شدن آن است یضخرگوش به انسان ح شباهت

 :آمده است یتوار در

رَّمح  نَبالْأَر   رَتشِ فَجحاعِ الْوبس رِ ونَّویبِ السخَالکَم یبخَالا ملَه رِ ونَّونْزِلَۀِ السا بِمأَنَّهل

 اءنَ النِّسکُونُ ما یمِ کَمنَ الدا منْهکُونُ ما یم ا وهی نَفْسا فقَذَرِه عا مرَاهجمسا مأَنَّه10[ خل] 
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مانند گربه است و چنگال دارد مانند چنگال گربه و  یراخرگوش حرام شده است ز یعنی

همانطور که زنان  شود یم یضاست و ح یفکرده است و کث یدادرنده ها و حکم آن ها پ

 .خرگوش مسخ است یراز شوند یم یضح

 شود یم یضکه ح یوانیهر ح ینبنابرا بیند، یفرمود چون مسخ است خون م یتروا در

 .مسخ است

 یضمسخ بودن آن ها ح ي که نشانه یمدار يجر یدر مورد ماه یمدار يمتعدد روایات

 .باشد یآنان م يشدن ماده ها

 :آمده است یگرد یتروا در

نَبخٌ  الْأَرسا [  مهضینْ حلُ ملَا تَغْتَس ا وهجورَأَةً تَخُونُ زام 11کَانَت] 

است و بعد  کرده یم یانتبوده است که به زوج خود خ یخرگوش مسخ است و زن ییعن

 .است کرده یغسل نم یضاز ح

 یربوع

. ایستد یدو پا م يرو یاست و گاه یداز موش بزرگ تر است و داخل شکم آن سف یربوع

سنجاب  یدباشد. شا یسگ آب یا. ممکن است سنور باشد و دانم یآن را نم یمعادل فارس

سنجاب سر  یداشت ول يسر بزرگ و گرد دیدیم یکه ما در عراق م يموجود یباشد ول

 .دارد یکوچک

 یول یمونم یهشب یوانح ینو رنگ آن مانند موش است. ا یستبه موش ن یهشب یوانح این

 .کوچک تر از آن است

و  یارالبه انسان هستند و در است یهجهت شب ینهستند و از ا یپنج انگشت یواناتح بعض

 .هستند یادزنالندنو ز

 :آمده است یتروا در
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اهللا علینا والیتک فقعدنا عنها فمسخنا اهللا، فبعضنا فی البر و بعضنا فی البحر، فأما  فعرض

 [12[ الذین فی البحر فنحن الجراري، و أما الذین فی البر فالضب و الیربوع

 یربوعسوسمار و  یخشک مسخ شده در یوانات... خداوند ما را مسخ کرد ... ح یعنی

 .هستند

 یاشیع یرتفس یاتآمده است. روا یاشیع یردر تفس یمرسله است ول یتروا ینا البته

 .ممکن است معتبر باشند

 موش

 .بوده اند یهوداز  یاست که موش، سبط يمتعدد روایات

و مخَهسفَم هِملَیع اللَّه بغَض ودهنَ الْیطاً مبکَانَ س 13فَأْرا[  إِنَّ الْفَأْر] 

به موش  یلو تبد کند یبود که خداوند بر آن ها غضب م یهوداز قوم  یموش سبط یعنی

 .شوند یم

 .کنند یم یرفاسق تعب یعنی »یسقهفو«از موش به  روایات

 تمساح

باه  یتتقو يآمده است که اسقنقر برا یتکوچک است. در روا یآبکه سوسمار  اسقنقر

خورده  توان یپوست دارد م یافرموده است اگر اسقنقر پولک  یتدر روا است. امام (ع) یدمف

 .بشود

 یاپولک  يآبز یوانبه سائل نشان بدهد که اگر ح یکل ي قاعده خواهد یامام(ع) م شاید

 .پوسته داشته باشد حالل است

 .کند یم یزندگ یاگربه است و در آس ي به اندازه یوانیکه ح وبر

 یهامروزه شب یددارد. شا يبه سوسمار و بزرگ تر از آن است و دم بلند یهکه شب ورل

 .تمساح است. احتمال دارد مورچه خوار باشد

 یغیت جوجه
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 عنقاء

هم  يگردن گرفته شده است. البته کبوتر یعنی» عنق«دارد زرافه باشد. عنقاء از  احتمال

 یموهوم یوانح شود یگفته م یول گویند یدارد و به آن عنقاء م يوجود دارد و گردن دراز

 .پرنده وجود داشته باشد ینا یستاست و معلوم ن

 :آمده است یتروا در

و و خَهسفَم هلَیالَى عتَع نْ غَضَبِ اللَّهفَم نْقَاءا الْعأَم  و نْ غَضَبِ اللَّهم وذُ بِاللَّهثُلَۀً فَنَعم لَهعج

 [14[ نَقمته

است که خداوند بر آن غضب کرده است و آن را مسخ کرد  یزهاییعنقاء پس از چ یعنی

 ...و زشت قرار داد

 .منقرض شده است یکه عنقاء وجود داشته است ول گویند یم امروزه

 ((مارمولک وزغ

 :استآمده  یتروا در

غَ وزإِنَّ الْو   مخَهسفَم مضُونَهغبی و اءالْأَنْبِی لَادونَ أَوبسیلَ یرَائی إِسنب اطبنْ أَسطاً مبکَانَ س

 [15اللَّه أَوزاغا[

و با آن ها  دادند یرا فحش م یاءبوده است که اوالد انب یلاسرائ یاز بن یوزغ سبط یعنی

 .به وزغ کرد یلو خداوند آن ها را تبد کردند یم یدشمن

را باز  یهام یاز بن یتابوت برخ یکهوجود دارد. زمان یراتتعب ینهم ا یهام یمورد بن در

 .در آن است یوزغ و مارمولک یککه  دیدند یم کردند یم

 پرست آفتاب

 .کند یدائما رنگ عوض م یرابوده است ز یآفتاب پرست انسان منافق شاید

  

 یادر یواناتدر ح خمسو

 جري
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 :آمده است یتروا در

تأَییسِ ری شُرْطَۀِ الْخَمینَ ع فنؤْمیرَ الْمأَم   ی الْجِرِّياعیا ببِه ضْرِبتَانِ یاببا سةٌ لَهرد هعم و

ی إِسنوخِ بسی ماعیا بی مقُولُ لَهی ارِ والزِّم ی واهمارالْم انَ فَقَاورْوی منب نْدج یلَ ورَائم  هإِلَی

اللِّحى و فُرَات بنُ أَحنَف فَقَالَ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ و ما جنْد بنی مرْوانَ قَالَ فَقَالَ لَه أَقْوام حلَقُوا 

أَقْفُو أَثَرَه حتَّى قَعد فی  لْقاً منْه ثُم اتَّبعتُه فَلَم أَزفَتَلُوا الشَّوارِب فَمسخُوا فَلَم أَر نَاطقاً أَحسنَ نُطْ

 [16رحبۀِ الْمسجِد[

همراه آن بود که دو شاخه  یو چوب یدمد یس(ع) را در سربازان خم یحضرت عل یعنی

 يا فرمود یو م زد یرا م فروختند یو زمار م یو مارماه يکه جر يداشت و با آن افراد

 یسوال شد سربازان بن فروشید یمروان را م یو سربازان بن یلاسرائ یکه مسوخ بن یکسان

 ...ها را بلند کردند و مسخ شدند یلو سب یدندرا تراش اسنکه مح يافراد یستند؟مروان ک

کرم است  یهبدون بال است. شب یکه ماه کند یم یبزرگ زندگ يدر رودخانه ها »زمار»

 ین.اکند یم یآن بگذارد، پا را زخم يپا رو یاگر کس یکهبه صورتمحکم دارد  یو استخوان

 .یستاست و لجن خوار ن یدهو کش یکدارد و بار یلسب یماه

 .گویند یم »یرزم«اوقات هم به آن  گاهی

 .دهان انسان دارد یهشب یپولک ندارد و دهان يجر ماهی

 مارماهی

 زمار

 دلفین

 کوسه

 .کند یخود حرکت م يستاره است و با باله ها یهکه شب يجانور یاییدر ستاره

 .باشد یلکوروکود یدآب است و شا یواناتاز جانداران و ح رِق

 پشت الك
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 خرچنگ

 یمسخ شده است. خوك آب یمانند خود سگ آب یکه مشابه آن در خشک یسگ یآب سگ

 .هم مسخ شده هستند یآب یلو ف

 قورباغه

 .یستمشخص ن یقرض، بنت

االن در خاطرم  یکرده بودم ول یقتحق یواندو ح ینا يقبال برا. یستمشخص ن ارضان،

 .یستن

 اختاپوس

  

 در پرندگان مسوخ

 خفاش

 :آمده است یتروا در

الَى خُفَّاشاً [ کَانَتتَع ا اللَّهخَهسا فَمضَرَّةً لَه رَتحرَأَةً سام 17الْخُفَّاش] 

 .خود را مسخ کرد و خداوند او را خفاش قرار داد يبود که هوو یخفاش زن یعنی

 .جادو گر است يبه زن ها یهشب خفاش

 یازن باردار مسخ شود  ینکها یاماده خلق کند  یکینر و  یکیاز ماده  تواند یم خداوند

 .زن با شوهر هر دو جادوگر بودند و مسخ شده باشند

 طاووس

 :آمده است یتروا در

سالطَّاو خٌ کَانَ رسم دعب لَتْهاسر ا ثُمبِه قَعفَو هبنٍ تُحؤْملٍ مجرَأَةَ ررَ امیلًا فَکَابملًا جج

].ضُهیلَا ب و همؤْکَلُ لَحلَا ی ذَکَراً و نِ أُنْثَى ویسلَّ طَاوج زَّ وع ا اللَّهمخَهس18فَم] 



2132 

 

را گول زد و با او زنا  یه زن مرد مومنبوده است ک یباییطاووس مسخ است مرد ز یعنی

 یلکرد سپس زن هم با او رابطه داشت پس خداوند آن ها را به طاووس مذکر و مونث تبد

 .شود یکرد و گوشت و تخم آن خورده نم

 .اهل سنت نقل شده است یقاز طر یتروا رسد ینظر م به

 .بمانند تا موعظه باشند یدمسخ شده با حیوانات

 پنگوئن

 .دو پا راه رفتن شباهت پنگوئن به انسان است روي

 :آمده است یتروا در

 [19[ مسخٌ کَانَ یسرِقُ تُمور النَّاس الْوطْواطُ

 .دزدید یمردم را م يپنگوئن مسخ است و خرما یعنی

  

 در حشرات مسوخ

 عقرب

 :آمده است یتروا در

قْرَباما[  کَانَ الْع20نَم] 

 .بوده است ینعقرب مرد خبرچ یعنی

 .است ینهم هم ینو کار خبرچ زند یاز پشت سر م عقرب

 :آمده است یگرد یتروا در

د[ وأَح نْهم لَمسازاً لَا یملًا هجفَکَانَ ر قْرَبا الْع21أَم] 

 .کرد یبود که همه را مسخره م يعقرب مرد یعنی

. عقرب زند یم یشمومن است و همه را ن یرغ یاشخص مومن  کند یهم نگاه نم عقرب

 .زده است یش(ص) را هم نیامبرپ یحت

 زنبور
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 :آمده است یتروا در

رِقُ وساماً یلَح کَانَت وری  الزُّنْبیزَان  ف22[ الْم] 

 .کرد یم يزنبور گوشت فروش بوده است که در ترازو دستکار یعنی

 .که گوشت خوار هستند يقرمز زنبورهاي

 پشه

 :آمده است یتروا در

و وضعإِنَّ الْب   هیدفِّقُ بِیصی و هِموهجی وف کْلَحی و مهمشْتی ع و اءزِئُ بِالْأَنْبِیتَهسلًا یجکَانَ ر

 [23فَمسخَه اللَّه تَعالَى بعوضا[

 داده یرا فحش م است و آن ها کرده یرا مسخره م  یاءبوده است که انب يپشه مرد یعنی

 ي) روبرومالید یحرکات پشه مثال دستان خود را به هم م یه(شب ياست و حرکات مسخره ا

 .پس خداوند او را پشه قرار داد زد یو دست م داد یانجام م یامبرانپ

 عنکبوت

 :آمده است یتروا در

و رَتحرَأَةً سام فَکَانَت وتنْکَبا الْعا [  أَمهجو24ز] 

 .بوده است که همسر خود را سحر کرد یعنکبوت زن یعنی

 .اندازد یجادو است و تور م یهعنکبوت هم شب کار

 یاهس سوسک

 :آمده است یتروا در

 [25الدعموص فَکَانَ رجلًا نَماماً یقْطَع بینَ الْأَحبۀ[ أَما

 .انداخت یدوستان فاصله م ینبود که ب ینمرد خبرچ یاهسوسک س یعنی

 شپش

 :آمده است یتروا در
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لَیه الْقَملَۀَ هی منَ الْجسد و إِنَّ نَبِیاً منْ أَنْبِیاء بنی إِسرَائیلَ کَانَ قَائماً یصلِّی إِذْ أَقْبلَ إِ إِنَّ

حتَّى مسخَه  هجهِه فَما برِح منْ مکَانفَجعلَ یهزَأُ بِه و یکْلَح فی و  إِسرَائیلَ  سفیه منْ سفَهاء بنی

 [26اللَّه سبحانَه و تَعالَى قَملَۀ[

آمد  یلاسرائ یاز بن يو کم خرد خواند ینماز م یلاسرائ یبن یامبراناز پ یامبري... پ یعنی

 .کرد یلتکان نخورد و خداوند او را به شپش تبد یش... از جا کرد یو مسخره م

 قرمز سوسک

 مورچه

 یممسخ شده دار یواناتبه وجود ح یتعداد از مسوخ باز هم علم اجمال ینمعلوم شدن ا با

مسخ شده  یواناتآمده است، کدام ح یاتکه در روا یکه با توجه به عالئم یمکن یبررس یدو با

 .هستند

 یواناتکه ح یدکرد و امام(ع) هم فرمود دقت کن یاطاحت یدبا یدر اطراف علم اجمال باید

 .یدمسخ شده مصرف نکن

  

 (Pneumoconiosis) یوزپنوموکون بیماري

. امروزه در خوزستان و در آید یکه بر اثر استنشاق گرد و غبار به وجود م یوير بیماري

مشکل مبتال بودند. اطباء  ینمعلم ها به خاطر گرد کچ به ا یماست و در قد یادغرب کشور ز

و گرد داروها  کنند یم یابداروها را آس یراز شوند یتال ممب یماريب ینهم به ا یطب اسالم

به  یزن کنند یکار م یابکه در آس يمانند افراد یلقب یناز ا يو افراد رود یداخل حلق آن ها م

 .مشکل گرفتار هستند ینا

 یگاريکه س يافراد یانقاش است و  یاکه سنگ کار است  یکس یا کند یم یکه بنائ کسی

 .مشکل مبتال بشوند ینهستند هم ممکن است به ا

 علت
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که در  یمخاط يدر سلول ها یهداخل ر یزبه صورت ذرات ر یاجسام خارج تجمع

و  شوند یم یهو داخل ر شوند یم یادهم ز یو و گاه چسبند یم یدستگاه تنفس یقسمت فوقان

 .شوند یداخل م يلمفاو يدر عقده ها

که  شود یآزرده م یهو ر شود ی. بدنه سفت مشود یم هیذرات سبب سفت شدن ر ینا تجمع

 .شود یشروع م یدشد يسرفه ها یگرم یاسرد  یزو با اندك چ شود یم یتمنجر به حساس

 درمان

 یکآمده است که البته ما  یهر یشبه عنوان پاال یانجدان روم یعنیکاشم  یاتروا در

 .گفته ام ینجادر ا يروز یدبه نام کاشم که شا یمدار یبیترک يدارو

 .شود یشتر صد در صد درمان م یراگر با کاشم مشکل حل نشود با ادرار و ش گاهی

 .101، ص1صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [1]

 .101، ص1صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [2]

 .472، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .333بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [4]

 .یه، ط اسالم246، ص6ج نی،یکل ی،الکاف [5]

 .333بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [6]

 .334بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [7]

 .یه، ط اسالم246، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .یه، ط اسالم245، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .100، ص1صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [10]

 .یه، ط اسالم246، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .35، ص2ج یاشی،ع یاشی،ع یرتفس [12]

 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [13]
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 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [14]

 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [15]

 .یه، ط اسالم346، ص1ج ینی،کل  ی،الکاف [16]

 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [17]

 .یه، ط اسالم247، ص6ج ینی،کل ی،لکافا [18]

 .یه، ط اسالم246ُ، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [19]

 .یه، ط اسالم246، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [20]

 .335بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [21]

 .یه، ط اسالم246، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [22]

 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [23]

 .335بن جعفر، ص ین جعفر، علب یمسائل عل [24]

 .335بن جعفر، ص یبن جعفر، عل یمسائل عل [25]

 .487، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [26]

  
  



2137 

 

 95/12/25؛ ((درندگان یهادامه بحث تغذ 222

 
  

آن جائز  یرخوردن گوشت درنده ها اعم از پرنده و غ یاراجع به درنده ها است. آ صحبت

وحش معروف  یاتکه به ح یوحش یواناتشناخته شده هستند. ح یاهل یواناتاست؟ ح

 .است

 ی،وحش يدرنده دارد. به عنوان مثال گورخر، آهو، گاوها یردرنده و غ یوحش حیوانات

 .یستندکرده اند درنده ن یآن را اهل یراشتر مرغ که اخ

 .و خصوص درنده است یوحش یواناتراجع به حکم خوردن گوشت ح صحبت

 يدارد و از دندان ها یشکه دندان ن یوانیاست خوردن هر ح ینمعروف است ا آنچه

 .معروف هستند» ناب يذ«به  یواناتنوع ح ینبزرگ تر است حرام است. ا یگرد

فقط از درندگان حرام  یااز تمام وحوش حرام است » ناب يذ« یااست که آ ینا اختالف

 است؟

درندگان هرکدام که  یاناز م یعنیاز درنده ها حرام است » ناب يذ«معروف است  آنچه

 .دارد حرام است یشدندان ن

 .از وحوش حرام است» ناب يذ«درنده ها حرام است و  ي همه فرماید یم یاتروا بعضی

مانند  درد یو م کشد یدرنده است و م ینداشته باشد ول یشاست بعض درندگان ن ممکن

 .گویند یم »ینتَن«به آن  یثه که در عربالج یمعظ ياز مارها یبعض

به تمام درندگان و گوشت خوارها، درنده  یاست ول یشپاره کردن با ن يبه معنا دریدن

 .نداشته باشند یشو حرام هستند هرچند ن گویند یم
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داشته باشد و هرچند درنده نباشد، حرام است.  یشهر کدام ن یوحش یواناتاز ح ولی

دارد  یشچون ن یول یستگوشت خوار ن یراز شود ینده محسوب نمدر یلیمانند گراز که خ

 .حرام است

 :آمده است یتروا در

رَّمخْلَبٍ حي مص کُلَّ ذ ولُ اللَّهسنَ  رم   إِنَّ النَّاس شِ فَقُلْتحنَ الْوي نَابٍ مکُلَّ ذ رِ والطَّی

إِنَّم و لَه عاً لَا نَاببإِنْ کَانَ س و رَامح کُلُّه عبۀُ الساعما سی یعِ فَقَالَ لبنَ السقُولُونَ ما قَالَ ی

سیالال ولُرذَا تَفْصص ه لَّه 

که دندان  یوحش یوانکه چنگال دارد را حرام کرد و هر ح ي(ص) هر پرنده ایامبرپ یعنی

دارد  یشاز درنده ها که ن یوانیهر ح گویند یحرام کرد عرض کردم مردم م یزدارد را ن یشن

 ...نداشته باشد یشسماه تمام درندگان حرام است هر چند ن يحرام است فرمود ا

 .است» اژده«و  »ینتن«ندارد  یشکه ن يدرنده ا ثالم

ارشاد به قذارت و کثافت و ضرر است؟ ظاهرا از  یااست و  يدرندگان مولو حرمت

صحبت از چندش نفس است و طبع سالم  یرااست ز يحرمت ارشاد شود یاستفاده م یاتروا

 .پذیرد یخوردن درنده را نم

 :آمده است یتروا در

 . ء منَ السباعِ إِنِّی لَأَکْرَهه و أَقْذَره شَی یصلُح أَکْلُ لَا

 یفکار را کث ینو من دوست ندارم و ا یستاز درندگان به صالح ن یک یچخوردن ه یعنی

 .دانم یم

. گوشت درنده یستن يو مولو یاست و صحبت از حرمت شرع یتاز عدم صالح صحبت

 .ندارد یتخوردن صالح يبرا

و نفس امام(ع) آن را  آید یاز گوشت درنده بدم م فرماید یدارد م یسالمکه طبع  (ع)امام

 .کند یقبول نم
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وجود ندارد و اگر  یاز آنچه در قرآن حرام شده است، حرام یرغ یمخواند یاتروا در

 .دارد یسکر یفتوا به حرمت بدهد کم ینجادر ا یکس

ع سالم با عقل سالم طبع دارد. طب یکه عقل ندارد ول یواناز عقل است. ح یرغ طبع

 .که گوشت بخورد دهد یو طبع گوسفند اجازه نم یزهمتفاوت است. مثال غر

 دهد یم یحرا ترج یاهیگ يغذاها یکیوجود دارد. مثال طبع  یمختلف يانسان طبع ها در

 .دهد یم یحرا ترج یگوشت يغذاها یگريو طبع د

 .قرار داده شده است یواناست که در نهاد ح یزيهمان طبع است و مراد از طبع چ غریزه

 ینها را دوست دارد. ا ینکافر ا یول پذیرد یمردار را نم یاگوشت خوك و  مسلمان

 .صحبت از طبع است

است که در وجود انسان  یزيچ ین. اپسندد یطبع او نم یراز خورد یانسان لجن را نم مثال

 .انسان قرار داده شده است یرو غ

 .دهیم یطبع معصوم(ع) را مالك قرار م یعنی یمما طبع سل ولی

او نفع  يبرا ییاو ضرر دارد و چه غذا يبرا ییبدهد چه غذا یصانسان تشخ ینکها براي

 .به طبع خودش مراجعه کند یددارد با

 یرهکه در جز یطبع خود پا بگذارد مانند اعراب ياست انسان به خاطر ضروره رو ممکن

 .ردن سوسمار و مار شدندالعرب بودند که مجبور به خو

 .خورند یرا م یزيهر چ یتبه خاطر کثرت جمع ینچ مثال

دارند  یفهوظ یامبرانطبع خود گوش ندهد. پ يانسان به ندا شود یمسائل باعث م بعضی

 .که مردم را به سمت طبع سالم برگردانند

 .گذارند یبه مرور زمان پا را از طبع سالم فراتر م مردم
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گوشت سوسمار است و او نان را پرت  گفتند یو م نشست یسفره م (ص) سریامبرپ گاهی

در  یاکردن مردم از گوشت سوسمار است.  یداحرکات به خاطر تنفر پ ین. ارفت یو م کرد یم

 .ریزد یرا م پخت یکه در آن گوشت االغ م یگیخود د ي(ص) با پایامبرپ یجائ

 .یستال گوشت االغ حرام نح یننفرت است در ع یجادا ي(ص) برایامبرپ يکارها این

گوشت انسان است که مسخ  ینا گفت یحرام است بلکه م گفت ی(ص) به مردم نم پیامبر

 .شده است

مخالف طبع انجام داد  یددر اضطرار با یول کردند یحالت ضرورت مخالفت طبع نم در

 .ناچار به خوردن حرام است یراز

 یستمعلوم ن زد یدگان مسوخ را م(ع) آمده است که فروشن یرحضرت ام ي درباره آنچه

بود گفت آن را  یدهخر يجر یکه ماه یامام (ع) به خانم یگرد يباشد. در جا یربه جهت تغز

 .شد یانجام م ییکن کردن مصرف مسوخ کارها یشهر يبرا یگاه یو او را نزد ول یندازدور ب

انجام  خورد یو م پزد یمردار را م یاکه انسان را  یسر کس يهرکار يشما حاضر مثال

 .است یمو حالت سل یتکار خروج از حالت انسان ینا یراز یکن یکار نه ینتا او را از ا یده

خوردن حرام با انسان بودن  یدشا یول یستنوع کارها با انسان بودن سازگار ن این

هم بدتر  یوانو از ح یستانسان ن یگرکه گوشت انسان بخورد د یانسان یسازگار باشد ول

 .است

 :فرماید یکه م يا یهالبته آ ،بله

﴿و رِّمحی هِملَیث عالْخَبائ ﴾ 

 و ناپاکیها را تحریم مى کند یعنی

 .را حرام کرده است يو ارشاد يمولو يها حرمت

 یاست ول يکه در قرآن حرام شده است مولو يکرده اند چهار مورد یانب یاتروا ولی

 .و ضرر است یفیتقذر و کث یانگراست و ب يمحرمات ارشاد یباق
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حرمت  ییماگر بگو یاست عقاب خواهند داشت ول يمولو یگرد يحرمت ها ییمبگو اگر

هم داشته باشد به جهت اضرار به نفس  یاست عقاب ندارد و اگر عقاب يارشاد یگرد يها

 .است. اگر اضرار به نفس معتد به باشد حرام است

دارد  يرد و حرمت مولودا یگرد يگوشت خوك هم ضرر دارد و هم حکمت ها مثال

 .شود یم يارشاد دانیم ی. هر آنچه را که علت حکم را مفهمیم یرا نم یگرد يحکمت ها یراز

حکم  یکهستند. مثال  ینسب يو ارشاد يکه احکام نسبت به مولو یماول کتاب گفته ا در

 .باشد يارشاد یگرباشد و نسبت به علل د ينسبت به بعض علل مولو تواند یم

کند و علت  یشرفتچه بسا علم پ یمو گفت یمانقالب را در اول کتاب مطرح کرد ي مسئله

 .شود یمنقلب م يبه ارشاد يکه مولو یاوردشئ را کامال به دست ب یک یمتحر

و آن چندش آمدن انسان  یستمسوخ چ یمکه علت تحر کنند یم یانب یاتروا ینجاا در

 .رد و عقاب به خاطر اقدام به ضرر استضرر معتد به دا یقیناو  یستن یاست و طعام انسان

سر سوزن گوشت درنده  ي به اندازه یاگر کس یعنینفسه عقاب ندارد  یمسوخ ف خوردن

بخورد چون ضرر معتد به دارد عقاب  یاداگر ز یضرر ندارد ول یرابخورد عقاب ندارد ز

 .شود یم

 یاوریمبه دست ب یقیناکه  ینه. بر فرض یاضرر دارد  یزيچ یاوریمبه دست ب توانیم یم ما

که به جهت ضرر داشتن حرام است ضرر نداشته باشد، حرمت آن برداشته  یزياز چ يقدر

 .شود یم

 :از امام رضا(ع) آمده است یگريد یتروا در

نَ وا مهأَکْلا لشِ کُلَّهحالْو رِ والطَّی اعبس رَّمح  فالْجِی  رذالْع ومِ النَّاسِ ولُح و ها أَشْبم ةِ و

 لُّذَلک فَجعلَ اللَّه عزَّ و جلَّ دلَائلَ ما أَحلَّ منَ الْوحشِ و الطَّیرِ و ما حرَّم کَما قَالَ أَبِی ع کُ

الطَّیرِ فَحلَالٌ و  منَ الطَّیرِ حرَام و کُلُّ ما کَانَت لَه قَانصۀٌ منَ  منَ السباعِ و ذي مخْلَبٍ  ذي نَابٍ

فا دع کُلْ م لُهقَو رِّما حم رِ ونَ الطَّیلَّ ما أُحنَ میفَرِّقُ بلَّۀٌ أُخْرَى یف  عا صلَا تَأْکُلْ م و  
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 یدهگند ياز مرده ها یراحرام است ز یوحش یواناتدرندگان از پرندگان و ح یعنی

و  خورند یو مانند آن را م خورند یو مدفوع م ندخور یو گوشت انسان ها را م خورند یم

کرد  یانحالل گوشت ها و حرام گوشت ها از وحوش و پرندگان را ب يخداوند نشانه ها

 .از پرندگان حرام است ياز وحوش و هر پنجه دار اريد یشهمانطور که پدرم فرمود هر ن

الشه و عذره و گوشت  کند. خوردن یدامهم است تا انسان حالت تنفر پ ینعناو ینجاا در

 .نشانه است یکبشود و چنگال داشتن صرفا  یداحالت تنفر پ شود یانسان باعث م

بلکه  شد یم يکه اگر عنوان حرمت بود، حرمت مولو یستداشتن عنوان حرمت ن نیش

 .نشانه است یکداشتن  یشن

که گوشت و استخوان  ییمثال به گاوها یاعذره خوار حرام است.  یعنیجالله  یوانح مثال

 .گرفتند و هر کس از گوشت آن گاوها مصرف کرد مرد يداده بودند جنون گاو

که از طبع  یوانی. ممکن است هر حیاوریمبدست ب یاتروا یناز ا یمالکات توانیم یم ما

 .اگر حالل گوشت باشد یخودش خارج شود حرام شود حت

خورد و تجربه هم نشان داده است که  توان یرا نم خورد یکه گوشت م يو گاو گوسفند

 .کشنده است یواناتح ینگوشت ا

و  یاز نظر حکم بهداشت یول ییمبگو یمطالب یاز جهت حکم شرع ینجاا توانیم ینم ما

 یدداد ییررا تغ یوانیبشر اگر خوراك ح يا گوییم یو م شود یدست ما باز م یاسالم یسالمت

 .یستقابل مصرف ن یوانگوشت آن ح یگرد

که ژن  يهلند یا یاییاسترال يمانند گاوها یدداد ییررا تغ یوانیاگر ژن ح گوییم یم امروزه

 .یمبخور یوانو گوشت آن ح یراز ش یدنبا یگرخوك در آن ها گذاشته اند، ما مسلمانان د

داده  یشافزا یلوک یبه س یلوگاو را از چهار ک یردادن ژن، ش ییرتغ یناست که با ا درست

 .ندارد یو نفع یتخاص یچه یاند ول
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از موضوع  يبه حرمت بدهد به خاطر تعد يفتوا تواند یدستش بسته است و نم یهفق اگر

 يو تعد یاوریمبدست ب یاتروا ینعلت را از ا توانیم یهرچند م یزها،چ ینو مستنبط العله و ا

 یوانیح ییمبگو توانیم یدست ما باز است و م پردازیم یم یما که به مسائل بهداشت یول یم،کن

 .یمبخور یدداده شده است را نبا غییرت یشکه غذا

ها  یماه ي شده است البته همه یهم نه یجهت مرغ خوك پرندگان است و ماه ینهم به

 .خورند یگوشت نم

 .به خاطر پودر استخوان است که خورده اند يجنون گاو همین

 .یمندار یسالم يغذا یچاالن ه ما

 ینخورد. در ع یدنبا یده را به جهت چندش طبع سالم انساندرن یواناتکه ح یدیمفهم ما

 .درندگان مانند گرگ و پلنگ و امثال آن ها را آورده است یاسم برخ یاتحال روا

 :آمده است یگرد یتروا در

ء  و لَا الضَّبع و لَا شَی یؤْکَلُ الذِّئْب و لَا النَّمرُ و لَا الْفَهد و لَا الْأَسد و لَا ابنُ آوِي و لَا الدب لَا

  لَه مخْلَب

که چنگال دارد را  یزيو روباه و خرس و کفتار و هر چ یرگرگ و پلنگ و ببر و ش یعنی

 .خورد توان ینم

 .چنگال دارند یراگربه و خرگوش هم ز مثل

 .کند یم یچون کوچک است با مردم زندگ یدارد و درنده است ول یشهم ن گربه

 :آمده است یتروا در

و الصلَاةِ فیهِما   و الْفَنَک  السنْجابِ  أَبو خَالد الْکَابلی علی بنَ الْحسینِ ع عنْ أَکْلِ لَحمِ سأَلَ

و الْفَأْرةِ  السنَّورِفَقَالَ أَبو خَالد إِنَّ السنْجاب یأْوِي الْأَشْجار قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَه سبلَۀٌ کَسبلَۀِ 

هرِّملَا أُح و ا أَنَا فَلَا آکُلُهقَالَ أَم ثُم یهلَاةُ فالص وزلَا تَج و همؤْکَلُ لَحفَلَا ی. 
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دارد مانند  یلدر مورد خوردن گوشت نجاب و فنک سوال شد .... فرمود اگر سب یعنی

سپس  یستخواندن در پوست آن جائز ن و نماز شود یگربه و موش گوشت آن خورده نم

 .کنم یو نه آن را حرام م خورم یفرمود نه آن را م

گربه را  فرماید یامام (ع) م یراز یستن يدارد که حرمت درندگان مولو یحتصر یتروا این

 .کنم یو حرام هم نم خورم ینم

 .تنفر است یجادا ي مسئله ینجاکه ا یمبه دست آورد یاتاست که از روا یزيهمان چ این

 گوییم یو ما م یمفقط در خرگوش با عامه اختالف دار یراز یستن یهتق ي مسئله اینجا

 .حالل است گویند یحرام است و آن ها م

 یم؟را چه کن یواناتح یباق یباشد ول یهتق يخرگوش از رو یاتاست روا ممکن

 .گربه و روباه است یهشب یزيچ »فنک»

 :آمده است یتروا در

أَلْتس  قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَه همنْ لَحونَ الْخَزَّ فَآکُلُ مطَادصنَا یابحإِنَّ أَص نِ ع فَقُلْتسا الْحأَب

لَا فَ لَهکْنَاب فَلَا تَأْکُلْه قَالَ ثُم مکَثَ ساعۀً فَلَما هممت بِالْقیامِ قَالَ أَما أَنْت فَإِنِّی أَکْرَه لَک أَ

تَأْکُلْه. 

گوشت آن را بخورم فرمود  کنند یما خز شکار م یارانکه  یدمپرس  از امام کاظم(ع) یعنی

خوردن دوست ندارم آن را بخورم  یراشما کراهت دارم خوردن خز را ز ياما شما من برا

 ... پس آن را نخور

 .تنفر است یجادبلکه صحبت از ا یستصحبت از حرمت ن اینجا

 .به و روباه استگر یهشب »خز»

جن ها است و ممکن  ياستخوان مکروه است و حتما ضرر دارد. استخوان غذا خوردن

 .است انسان جن زده بشود
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شود.  یمبه دو قسم تقس یدراجع به انواع گوشت ها است. عرض شد گوشت ها با صحبت

 يمضر بودن باشد. قسم دوم جزء خوراك و غذا تواند یقسم حرام است که علت آن م یک

 .از آن استفاده کند تواند یموارد اضطرار، به حسب طبع نم یرو انسان در غ یستانسان ن

 یعرض یفکث يها و گوشت ها قذارت

به جهت انسان بودن و  یواناتح یحرمت برخ شود، یاستفاده م یاتمجموع روا از

 یفیعلت حرمت، کث ی. گاهیستآن ن یرايذبودن آن ها است که طبع انسان پ» مسخ«

 ی. گاهشود یو مضر م یفبه تبع خوراك آن کث یواناست که گوشت ح یوانخوراك ح

 .است» بالعرض« یو گاه» باالصاله« یاست که گاه يحرمت به جهت انجام کار

مانند موش  یفکث یزهاياست. مار، چ یفکث یزهايخوردن چ یوانیطبع ح گاهی

 یوانیطبع ح ی. گاهخورند یمردار م یواناتدرنده مانند کفتار، ح یواناتح یا خورد یم

. کنند یم یهتغذ یفکث یزهاياز چ یبه صورت عارض یول یستن یفکث یزهايخوردن چ

 کنند یم یداو مدفوع انسان پ» عذره« وردنو نجاست خوار، عادت به خ» جلّاله« یواناتح

 .یستغذا، صالح ن يو بد یفیثخوردن گوشت آن ها به علت ک ینصورتکه در ا

به  یلتبد یپرندگان، وقت یحالل گوشت مانند شتر و گاو و گوسفند و بعض حیوانات

بدن آن ها پاك بشود که  یکهمگر درصورت یستنجاست خوار شوند، خوردن آن ها درست ن

 .ذکر شده است یاتدر روا یمختلف يو پاك کردن آن ها زمان ها» استبراء« يبرا

انسان منع کردند، تا چهل روز  ي او را از عذره یاست خوار شود، وقتشتر نج اگر

 .شتر مصرف کرد یراز گوشت و ش شود ینم

 یکهم  یروز، گوسفند تا ده روز، اردك و غاز پنج روز، مرغ سه روز و ماه یتا س گاو

 .استبراء شوند یدشبانه روز با
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تا چهل روز در بدن  یفنجس و کث يدر مورد شتر، غذا شود یاستفاده م یاتروا از

به  یگرد یوانات. و حشود یو بدن پاك م شود یو بعد از چهل روز از بدن خارج م ماند یم

 .ماند یم ینجس در بدن آن ها باق يآمده است، غذا یاتکه در روا یهمان زمان

مصرف کند، تا چهل روز  یحرام يبه خود انسان آمده است که اگر انسان غذا راجع

حرام در بدن انسان به مدت  يبودن غذا یآن، باق يمعنا ید. شایستب ناو مستجا يدعا

 .چهل روز باشد

. شود یکه موجب عدم استجابت دعا م ماند یم یغذا چهل روز در بدن باق یناثر ا حتما

 .مطلب داللت ندارند ینبر ا یاتو روا کنیم یم» استشعار« یاتمعنا را از روا ینالبته ما ا

اثر  یابودن خود نجاست  یبلکه مالك باق یست،دن نجاست ننخور یاخوردن  مالك

 شود، یکه نجاست خورده نم ينجاست در بدن است. اگر مالك نفس خوردن باشد، از روز

پاك بدهند تا بشود  يغذا یوانروز به ح یس یاچهل  یدبا یمصرف گوشت بالمانع است ول

 .گوشت آن را مصرف کرد

آن  يغذا یفینجاست خوار، نجاست و کث یواناتمنع مصرف گوشت در ح یلدل بنابراین

کرد. در  یهتغذ یواناز آن ح توان یباشد، نم یفبالعرض هم کث یوانیح يها است. اگر غذا

خود و  ي عذره یحت یزاست. خوك همه چ» خوك پرندگان«آمده است که مرغ،  یاتروا

مانند سوسک و  یزدارد و همه چ ییتخصوص ینچن مو مرغ ه خورد یرا م یگرد یواناتح

 .جهت خوردن گوشت مرغ مکروه است ین. به همخورد یحشرات و هر آنچه باشد را م

در  خورد، یم یفکث یزهايخروس سالم باشد و به ندرت چ یامرغ  يغذا یشترچه ب اگر

خوردن گوشت مرغ  یحال خوردن گوشت مرغ کراهت دارد. اگر چه از نظر شرع ینع

 .خوردن گوشت مرغ اشکال دارد یاز نظر طب یحالل است ول

 .متفاوت است یبا مرغ خانگ مرغابی
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 خورد یرا نم ییکبوتر هر غذا یراگوشت را دارد ز ینکبوتر بهتر شود یمقابل، گفته م در

سالم است. کبوتر گندم را با وسواس  يکبوتر فقط گندم، آن هم گندم ها يبلکه غذا

. خورد یو بعد آن را م کند یو رو م یرو آن را ز دارد یبر م. کبوتر گندم را با نوك خورد یم

 .خورد یرا م یکیو فقط  دارد یبر م رادانه  یستکبوتر ب

 :آمده است یتروا در

ۀَ بِفَضْلِ أَنَّهبِیعنْ رفَتَاةٌ م فَرْخٍ غَذَّتْه ممِ لَحاللَّح برِ فَقَالَ أَطْیالطَّی ملَح هنْدرَ عذُک  ا[قُوت1ه] 

گوشت، گوشت  ین(ع) از گوشت پرندگان صحبت شد فرمود بهترینزد حضرت عل یعنی

معروف  ییزيو تم یبه پاک یلهقب ینا ید(شا »یعهرب« ي یلهاز غب يدختر یکاست که  يکبوتر

 .باشند) به آن نان اضافه اش را داده باشد

 یاناز آقا ییزيتم یتخانم ها در رعا یرادختر جوان آمده است ز یعنی» فتاه« یاتروا در

پاك باشد و هم  دهد یکه غذا م یهم گوشت کبوتر باشد و هم دست ینبهتر هستند. بنابرا

 .نان است يتکه ها شود یکه داده م ییغذا

 .ندارد یابائ یزيچ یچمانند خوك از خوردن ه یعنیمرغ، خوك پرندگان است  ولی

 :آمده است یتروا در

الْأَقْذَار[ و أَقْذَر هذَاءأَنَّ غ2ل] 

 .ها است یفکث ینتر یفخوك کث يغذا یعنی

از گوشت آن مصرف کرد. درندگان هم چون  یدو قذر است نبا یفخوك کث يغذا چون

 .از گوشت آن ها مصرف کرد یدنبا خورند یگوشت انسان م

دقت کرد. البته ما  یوانح يبه غذا یدکه در انتخاب گوشت با شود یاستفاده م یاتروا از

و پرندگان  یواناتدر مورد ح یمداشته باش يا یدهاگر خودمان ا یول یمهست یاتتابع ما روا

موارد شباهت به انسان  یدر بعض یدنبا یوانات. حیمآن ها نگاه کن يبه غذا یدناشناخته، با

 .نباشند» مسوخ«داشته باشند و از 
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جان از مرغ  ياست که تا پا یوانیخروس است و تنها ح یوانح یورترینغ شود یم گفته

 .. مرغ و خروس فقط در نوع غذا به خوك شباهت دارندکند یخود دفاع م

گوشت انسان را  یاگوشت خودش  یامرغ مانند سوسک  يانسان غذا یمطبع سل وقتی

غذا را  نیبهتر یوقت گویند یدر اعراب هست که م یمرغ را بخورد. مثال تواند ینم بیند، یم

 .چشمش همچنان به آشغال دان است گذاري، یمرغ م يجلو

  

 که خمر خورده است حیوانی

خورده شوند. اگر  یداگر شسته هم بشوند، نبا یحت خورند، یکه خمر م یواناتیح درون

 .مصرف کرد توان یشسته شود م یوانادرار بخورد، اگر درون ح یوانح

و جگر، در صورت خوردن خمر  یرابیو سمانند روده و معده  یوانو درون ح جوف

 .شود یو با شستن هم پاك نم یستجائز ن یوانتوسط ح

 .ندارد یخمر بخورد اشکال یکهدر صورت یوانگوشت ح مصرف

  

 کرده است یهخوك تغذ یرکه از ش حیوانی

 یستکرده است، صالح ن یهخوك تغذ یرکه از ش يبز یامانند گوسفند  یوانح خوردن

 .یستصالح ن یزکرده است ن یهخوك تغذ یرکه از ش یوانیبلکه خوردن نسل ح

 یراز ش یواناست که ح یزمان یهبه دست آورد که صدق تغذ یگرد یاتاز روا توان می

 .خوك درست شده باشد یراستخوان از ش یامصرف کند که گوشت  يخوك به مقدار

کرده اند. در انسان اگر  یینزده بار تعرا به پان» معتد به«مقدار » رضاع«مبحث  یاتروا در

 .شود یم یجادا یتبخورد، محرم یرش یپانزده بار از خانم يبچه ا

و به  یدبرو یربخورد که گوشت و استخوان از آن ش یرش يبه قدر فرماید یم یتروا یک

 .مالك باشد یندر مورد خوك هم هم رسد ینظر م

 .شود یبخورد خوردنش و خوردن نسلش حرام م یرگوسفند پانزده مرتبه از خوك ش اگر
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 .شود یاطالق م» خوردن یرش« یکه چه زمان کنیم یبحث م یناز ا ما

شده  یدکه به پانزده روز مق یمخوردن دار یرش یعنی» رضاع«عنوان  یدر بحث فقه مثال

 یخوردن یرمراد هر ش فرماید یم یاتروا یول شود یهم محقق م یکباررضاع با  ي است. کلمه

گوشت و استخوان بشود که در  ییدنمالك است که باعث رو یخوردن یربلکه ش یستن

 .کرده است یخوردن معرف یرش مرتبهمقدار را پانزده  ینا یتیروا

 .یستیمعلت ن يو دنبال تسر دهیم یم يصدق را تسر ما

که با  یمدار یلدل یصادق نشود ول» رضاع«از خوك،  یوانخوردن ح یرش یکباربا  شاید

 .شود یصادق م» رضاع«پانزده مرتبه خوردن، 

اصاله «با  توانیم یکه م یمدار» رضاع«خوردن شک در صدق  یرپانزده مرتبه ش یرغ در

 .یمکن ینف» العدم

 .یستن یبحث لغت است و بحث شرع ینجاا در

مثال عرف  داند؟ یخوردن را مالك م یرکه عرف چقدر ش یممشکل دار یعرف يدر معنا ما

خوردن از پستان  یربا ش يپستان پر شده است را مساو یرکه با ش يا یشهخوردن از ش ریش

 .هم مشکوك است یموارد فهم عرف یدر بعض داند؟ یم

امام  یبلکه مالك شرع است. وقت یستمورد عرف مالك ن ینادعا کرد که در ا توان می

 .رود یعرف کنار م یگرد شود یبا پانزده مرتبه خوردن محقق م» رضاع« فرماید ی(ع) م

صادق است، » رضاع«خوردن  یرلغت با مثال پنج بار ش یاادعا کند که در عرف  یکس اگر

و مالك ندارد. ممکن است  یدرك خوب ینهزم ینعرف در ا رسد یبه نظر م یول یستن یحرف

 .حاصل بشود» رضاع«خوردن الزم است تا  یردو سال ش یدعرف بگو

شده  یانب یگرد يکه در جا یبه مالك شرع یدندارد با» رضاع« يبرا یعرف مالک وقتی

در انسان » رضاع«خوردن  یربا پانزده مرتبه ش یوقت ییماست مراجعه کرد. احتمال دارد بگو
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هم محقق  یواندر ح» رضاع«خوردن،  یربا پانزده مرتبه ش یاول یقبه طر شود، یمحقق م

 .شود یم

 شود یمستجاب نم یشحرام بخورد تا چهل روز دعا دارد. مثال اگر انسان یمراتب حیوان

مصرف کرد و در گاو مدت منع مصرف از آغاز  توان یو در شتر تا چهل روز از گوشتش نم

 .پنج روز است یروز است و در گوسفند ده روز است و در مرغاب یاستبراء، س

چون با  یزمرتبه را دارد و شتر ن ینباالتر یوان،گرفت انسان به نسبت ح یجهنت توان می

 .چهل روز استبراء الزم دارد گوییم یجهات برابر است م یانسان در بعض

است که  یازخوردن ن یرثابت کرد که پانزده بار ش یزن یتاول یقبتوان از طر یدشا بنابراین

 .کند یداصدق پ یواندر ح» رضاع«

با ائمه(ع) به  خواهند یآن ها م یراحساب کرد ز توان یعامه نم يفتوا يمورد رو ینا در

عرف محسوب  يبرا یو مالک کنند یاز باب مخالفت صحبت م ینمخالفت کنند. بنابرا ینوع

 .شوند ینم

خوك آثار  یرخوردن ش دهد یکرده است نشان م یهکه از خوك تغذ یوانینسل ح حرمت

 .دارد یکیژنت

  

 منکوحه حیوان

جائز  یوانآن ح یرانجام دهد، خوردن گوشت و ش يعمل همبستر یوانیبا ح یکس اگر

است و به  یحرمت عارض ینبعد از ذبح شدن، سوزانده شود. ا یوانآن ح ید. بلکه بایستن

 .است که انجام گرفته است يجهت فعل بد

 :آمده است یتروا در

لٍ نَظَرَ إِلَى أَنَّهجنْ رلَ عئاعٍ  سرَ  رلَى شَاةٍ قَالَ إِنْ عا نَزَا عرِفْهعی إِنْ لَم ا ورَقَهأَح ا وهحا ذَبفَه

 [3قَسمها نصفَینِ أَبداً حتَّى یقَع السهم بِها فَتُذْبح و تُحرَقُ و قَد نَجت سائرُها[
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 کند یرا مشاهده م يبا گوسفند یچوپان يکه عمل همبستر یسوال شد از شخص یعنی

اگر آن را  یذبح کند و بسوزاند ول یدبا شناسد یآن گوسفند را م امام(ع) فرمود اگر

بماند و آن را ذبح کند و بسوزاند  یکیگوسفندان را دو نصف کند و قرعه بزند تا  شناخت ینم

 .کنند یم یدانجات پ یو باق

 یوانبا ح يبلکه بحث از قبح فعل است. عمل همبستر یستن یهمورد بحث تغذ یندر ا

 .باشد یمنکوح جائز نم یوانجهت خوردن گوشت ح ینا است و از یحقب

سوزانده بشود  یدصاحب گوسفند است با يگوسفند ننگ برا ینچون ا گویند یم بعضی

 .انسان مضر است يگوسفند برا ینا گویند یم یبرخ یول

ضرر  يبتواند جا یوانح ینننگ بودن ا یدو شا شود یاستفاده م یوانح یمتحر یاتروا از

 .یردرا بگ

 یک یاکنند. آ یدانشد، با قرعه آن را پ ییگوسفند شناسا یناگر ا فرماید یم یتروا این

شدن گوسفند  یدامهم پ ینبنابرا شود؟ یم یدابا قرعه پ يعدد 500 ي گله یکگوسفند در 

 .است یترفتن ذهن ینبلگه مهم از ب یستن

 یگريکار د یتجنا نکنند، یدارا پ یاگر عامل اصل گیرد، یصورت م يترور یوقت یادن در

قوت دولت در ذهن  یتذهن یجادا يکار برا ین. اکنند یاعدام م یآن عامل اصل يرا به جا

 .مردم است

باشد.  یتپاك کردن ذهن يممکن است برا شود، یگوسفند با قرعه آتش زده م یک وقتی

اجتناب از گوسفند موطوئه باشد، به  ياگر برا ینکهبه جهت ا یستبحث ضرر و حرمت ن

 .اجتناب کرد یاز تمام اطراف علم اجمال یدبا ی،وجود علم اجمال یلدل

در مورد االغ و  ینکههم به جهت ضرر داشتن، امر به سوزاندن شده است به جهت ا شاید

 .آمده است» بلد ینف« شود، یاسب و قاطر، که گوشت آن ها خورده نم
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که صحبت از  شود یم یدهفهم شود، یمشکل با قرعه حل م گوید یخاص م یلکه دل همین

اگر  یناست. بنابرا یتبلکه صحبت از پاك کردن ذهن یستنجس بودن و مضر بودن گوشت ن

 یمدار یتذهن یوانح ینوجود ندارد. چون ما نسبت به ا یحرمت یگرپاك شد د یتذهن

 یوانح ییمطرف شد و بگوبر یتذهن ینکه ا ردیمک يخوردن گوشتش حرام است و اگر کار

هم  یتندارد. در روا یگوسفند ها مشکل یخوردن باق یم،و آتش زد یمکرد یداموطوئه را پ

 .« قَد نَجت سائرُها« آمده است: 

 .ضرر نخواهد بود یگرپاك شود د یتاگر ذهن شود یم معلوم

  

 کالغ

 .مورد کالغ هم صحبت از قذارت غذا و هم صحبت از قذارت فعل است در

 :آمده است یتروا در

إِنَّما الْحرَام ما حرَّمه اللَّه فی کتَابِه و لَکنَّ الْأَنْفُس تَتَنَزَّه عنْ کَثیرٍ   بِحرَامٍ  لَیس  أَکْلَ الْغُرَابِ إِنَّ

 [4منْ ذَلک تَقَزُّزاً[

است که خداوند آن را در قرآن حرام  یزيبلکه حرام چ یستخوردن کالغ حرام ن ییعن

طبع سالم، رها  یرفتنرا به خاطر چندش و نپذ یزهاچ یلینفس انسان خ یکرده است ول

 .کند یم

انجام  ياست که کار بد یهم در مورد کالغ و موش آمده است. فاسق کس» فاسق« تعبیر

 .جهت فاسق است ینست به هما ین. کالغ دزد و خبرچدهد یم

 :آمده است یتروا در

أَنَّه قٌ[  الْغُرَابِ  أَکْلَ  کَرِهفَاس أَنَّه5ل] 

 .فاسق است یراخوردن کالغ مکروه است ز یعنی

 یاهو کالغ کامال س» ابقع«به نام  یدو سف یاهداشتن فعل بد است. کالغ س يبه معنا فاسق

 .است که هر دو نوع مکروه است» زاغ«
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 :آمده است یتروا در

أَلْتُهس لُّ أَکْلُ شَیحا فَقَالَ لَا یملُّ أَکْلُهحأَ ی دوالْأَس قَعِ ونِ الْغُرَابِ الْأَباغٍ عانِ زرْبنَ الْغم لَا   ء و

 [6[ غَیرِه

 یچفرمود خوردن ه یدمپرس یاهو کالغ س یدو سف یاهاز امام در مورد خوردن کالغ س یعنی

 .یستجائز ن یالغک

 که فرمود یتیاست به جهت روا يخوردن کالغ، ارشاد حرمت

 [7الْحرَام ما حرَّمه اللَّه فی کتَابِه و لَکنَّ الْأَنْفُس تَتَنَزَّه عنْ کَثیرٍ منْ ذَلک تَقَزُّزاً[ إِنَّما

 خَطّاف

(ص) کشتن یامبر. پدهد یان مدارد که دائما تک یو دم شود یاست که تند رد م يا پرنده

 .کرده است یرا نه» خطاف«

 :آمده است یتروا در

فَوثَب إِلَیه أَبو عبد اللَّه   مذْبوح  نَحنُ قُعود عنْد أَبِی عبد اللَّه ع إِذْ مرَّ رجلٌ بِیده خُطَّاف بینَا

 ا بِهحد ثُم هدنْ یم تَّى أَخَذَهع حضکُ  الْأَریهفَق ذَا أَمبِه رَکُمأَم کُممالفَقَالَ ع أَ عی أَبِی  مرَنأَخْب

اءمی السف انَهروقَالَ إِنَّ د و ا الْخُطَّافنْهتَّۀِ منْ قَتْلِ السى عص نَه ولَ اللَّهسي أَنَّ ردنْ جع 

م تیلِ بلَ بِأَها فُعمفاً لیأَسالْعالَم بر لَّهل دمةُ الْحرَاءق هبِیحتَس ص و دمقُولُ  نَحی نَهأَ لَا تَرَو   و

 [8[ لَا الضَّالِّینَ

از کنار امام صادق(ع) گذشت که در دست خطاف ذبح شده داشت امام (ع)  یکس یعنی

 ... ید؟عالم شما گفته خطاف را بخور یاخطاف را از دست او گرفت و پرت کرد فرمود آ

 .شده است ینه یزهدهد و صرد ن کشتن

 :آمده است یتروا در

و الْهدهد و النَّحلِ و النَّملَۀِ و   رسولَ اللَّه ص نَهى عنْ قَتْلِ خَمسۀٍ الصرَد و الصوامِ إِنَّ

 [9ابِ و الْحداء و الْحیۀِ و الْعقْرَبِ و الْکَلْبِ الْعقُورِ[الضِّفْدعِ و أَمرَ بِقَتْلِ خَمسۀٍ الْغُرَ
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فرمود صرد و صوام و هدهد و زنبور و مورچه  ینه یز(ص) از کشتن پنج چیامبرپ یعنی

 ... ضفدع

 .کند یم یاز کشتن نه یوانبه خاطر فوائد ح یاغذا  یفیدارد به جهت کث احتمال

آن  ي یلهبه وس یرافرمود ز یکشتن االغ و اسب و قاطر نه از یبر(ص) در جنگ خ پیامبر

 .گشنتند یها به محل خودشان بر م

انجام  يکه امروزه با وسائل لرزه نگار يکار کند یم یتانسان را به محل آب هدا هدهد

جهت  ینآن منطقه است. به هم یروجود آب در ز ي نشانه رود ی. هر جا هدهد مشود یم

تشنه بودند. هدهد آن ها را به منابع  یراشد ز یهدهد عصبان يور(ع) از دیمانحضرت سل

 .کرد یم یتهدا یآب

  

 ((کرکسنسر

 :آمده است یتروا در

وجعاً   خَاصرَته  ابنُ أَبِی مرْیم ذَات لَیلَۀٍ و هارونُ بِالْمدینَۀِ فَقَالَ إِنَّ هارونَ وجد فی طَرَقَنَا

نَأْکُلُه و لَا لَا  ء یفی هذه اللَّیلَۀِ و قَد طَلَبنَا لَه لَحم النَّسرِ فَأَرسلْ إِلَینَا منْه شَیئاً فَقَالَ لَه إِنَّ هذَا شَ

]نَاهطَیا أَعنَا منْدکَانَ ع لَو وتَنَا ویب لُهخ10نُد] 

شب آمد و هارون در شهر بود عرض کرد هارون پهلو درد  یکدر  یممر یابن اب یعنی

ما ارسال کن امام (ع) فرمود ما  يپس برا یمگرفته است و به دنبال گوشت کرکس هست

 .کنیم یخود نم ي و وارد خانه خوریم یگوشت کرکس را نم

 .خورد یو مردار م یدهکرکس گوشت گند یول خورد یگوشت تازه م عقاب

 .که گوشت کرکس ضرر دارد شود یاستفاده م یتروا یناز ا حداقل

 .474، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .94، ص2صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [2]

 .43، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [3]
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 .18، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [4]

 .19، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [5]

 .یه، ط اسالم245، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .18، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [7]

 .یه، ط اسالم223، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .250، ص1صدوق، ج یخاخبار الرضا، ش یونع [9]

 .21، ص9ج ی،طوس یخاالحکام، ش یبتهذ [10]
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 96/01/19ماهی؛  –ادامه بحث گوشت  224

 
  

 يخورد. حالل گوشت بودن به معنا یدحالل گوشت را نبا یواناتامور از ح يسر یک

حالل گوشت به  یواناتامور از ح يسر یکو خوردن  یستجواز خوردن تمام اعضاء ن

بحث  ی،از مباحث فقه» ه و اشربهاطعم«و  »یهتذک«. البته مسئله در بحث یستصالح ن

 .شود یم

و  یبحث ما سالمت یرامورد نظر است، اعم از حرمت و کراهت است ز ینجادر ا آنچه

 .ضرر است

  

 یستحالل گوشت که خوردن آن ها به صالح ن یواناتاز ح اجزائی

 خون

. شود یکه بعد از ذبح از گردن خارج م یاست. خون» مسبوح«از خون، خون  مراد

 .یستاست که خوردن تمام خون ها به صالح ن ینا یاتمستفاد از روا

گوشت ها  يو ال یوانکه بعد از ذبح در بدن ح یخون یعنی »یحهالمتخَلف الذَّب« خوردن

 .یستصالح ن یاز جهت طب یندارد ول یاشکال یاز جهت فقه ماند، یم یباق

تر است انسان از مصرف خون به ینشده است. بنابرا یدبر نخوردن خون تاک یاتروا در

را  شود یکه از آن ها جدا م یکند گوشت ها خوب شسته بشود و خون یکند. سع یزپره

 .شود یم یو عروق یقلب يها یمارينخورد. هرچه انسان کمتر خون بخورد کمتر مبتال به ب

 یماريو ب یو عروق یقلب يها یماريبشود، احتمال ابتال به ب یشترمصرف خون ب هرچه

مانند  يامروز يها یماريب یدخواهد بود. شا یشترمانند جذام و امثال آن ب یپوست يها

 .معلول خوردن خون باشد »یازيپسترو«
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که خون به همراه گوشت  کنند یم یسع یراز کنند ینم یتها رعا یها و کباب رستوران

 .ضرر دارد ینکاربشود و هم طعم گوشت بهتر بشود که ا یشتربماند تا هم ب

  

 و غدد دشوه

خوردن دشوه و غدد آمده است و فرموده اند که  یتممنوع ینهدر زم يمتعدد روایات

 یماريجذام شامل ب یماريب ید. شاآورد یخوردن آن ها رگ و ژن جذام را به حرکت در م

 .و امثال آن هم بشود یازيمانند پسترو یپوست يها

  

 طحال

 یاتآن از خون است حرام شده است. در روا یبخون است و ترک ینکهبه جهت ا طحال

. کند یخون فاسد در بدن م یدتول ینکها یاخون فاسد است.  ي آمده است که طحال، خانه

 .طحال خوردن ممکن است باعث ابتال به سرطان خون بشود

آن مصرف طحال است.  ياز علت ها یکیاست،  یادسرطان خون ز شود یم یدهد اگر

 کنند یار رستوران ها با کباب، طحال هم چرخ م یبعض یدشا دهند، ینم یتاهم یلیخ یبعض

 .شود یم یادو سرطان خون ز یکه مشکالت خون بینیم یو فقط م یمو ما خبر ندار

  

 نخاع

 یدهبلند که از گردن تا دم کش ي است که داخل مهره است. رشته یديسف ي ماده نخاع

 .است یر زنان و مردان منشا آب مناست که د ینعلت حرمت نخاع ا یات. در رواشود یم

مثال راجع به گوشت ها، گوشت سر دست بهتر  شود یم یانب یاتدر روا یکل يها قانون

است که  ینا یگردور است. قانون د یواناز محل خروج فضوالت ح یرااز گوشت ران است ز

 .جمله است ینکه نخاع از ا یستمثل باشد، صالح ن یدو تول یخوردن هرچه در ارتباط با من
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نکته  یک یننقش دارد. ا یآب من یلکه نخاع در تشک آید یبدست م یتروا ینا از

 .آمده است ینجابدن است که در ا یدرمورد آناتوم

در کنار هم، علم کامل  یاتروا ینپنجم کتاب که در حال نگارش است، با گذاشتن ا جلد

 .به وجود خواهد آمد یاسالم یآناتوم

در بحث  یاست ول یکه امام (ع) فرمود نخاع منشا آب من یایدچشم نبه  یدمسئله شا این

 .ارزش دارد یلینکته خ ینبدن ا یحو تشر یآناتوم

 :آمده است یتروا در

فَقُلْت عضوم أَنَّهقَالَ ل النُّخَاع رِّمح فقِ  فَکَیافالد اءخُّ   الْمالْم وه أُنْثَى و نْ کُلِّ ذَکَرٍ وم

 [1طَّوِیلُ الَّذي یکُونُ فی فَقَارِ الظَّهر[ال

 ... است در مذکر و مونث است ی... نخاع محل آب من یعنی

دارد و منشا آن نخاع  یکه زنان هم مانند مردان آب من آید یبه دست م یتروا ینا از

 .است

  

 (الفؤاد (گوش قلب آذان

که از  ییرگ ها یعنیعمده،  يقلب و رگ ها یناز گوش قلب، محل ارتباط ما ب مراد

که شباهت به گوش  شود یم یچرب ي و به قلب وصل است. نوعا از ماده شود یقلب خارج م

 .دارد

را  یکند تا علت نه یشرفتپ یداست و علم با یامدهن یاتمحل در روا ینضرر ا علت

 .متوجه بشود

  

 فرج

ها  ینو امثال ا یل و منمث یددر ارتباط با تول یراز شود یماده خورده نم یتناسل آلت

 .است
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 قضیب

 نر یتناسل آلت

  

 بیضتان

 :آمده است یتموجود در نر. در روا ي یضهب دو

لنُّطْفَۀ[ ورًى لجم لنِّکَاحِ ول عضوا ممأَنَّهتَانِ لیالْخُص رِّم2ح] 

 .نطفه هستند يموضع نکاح و مجرا یراحرام شده است ز یضهدو ب یعنی

ها  یندر ارتباط با عمل نکاح و دخول و امثال ا یزياست، خوردن هرچ ینا یگرد قانون

 .یستجائز ن

ضرر  یاخوردنشان حرام است  یها پاك است ول ینگوسفند و گاو و امثال ا یمن آب

 .دارد

 .است یحهاز ذب یطانها و طحال سهم ش یضهآمده است که ب یتروا در

  

 جفت

و هنگام  گیرد یدر شکم مادر، در آن قرار م یوانح ي که در آن بچه یزيبچه و چ محل

 .شود یبعد از تولد بچه از شکم مادر خارج م

  

 (صفرا ي یسه(کمراره

  

 (چشم یچشم و قسمت رنگ یاهی(س الحدق

  

 که در مغز قرار دارد يا و دشمه غده

 .گویند ی) میپوفیزه ي امروزه به آن (غده شاید
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 :آمده است یتروا در

 [3[ تَکُونُ فی الدماغ  الَّتی الْخَرَزةُ

 .که در مغز وجود دارد یحیتسب ي دانه یعنی

 .ماند یم یوجود دارد که سفت باق يدانه ا شود، یکامال پخته م یوقت مغز

  

 (کند یکه در پشت گردن وجود دارد و سر را به کمر متصل م ی(دو عصب درشت علباء

 (علت حرمت رحم ارتباط با نطفه باشد دیکه شا یوان(رحم شتر و رحم ح الْحیاء

 ((چون محل جمع شدن ادرار است مثانه

 (که در معده و روده قرار دارد يا (ماده فرث

 (بزرگ که در گردن وجود دارد یخون ي(رگ هااالَوداج

 :آمده است یتروا در

 [4[ بِأَکْلهِم السلْقَ و قَلْعهِم الْعرُوق  الْیهود الْجذَام  عنِ  اللَّه تَعالَى رفَع إِنَّ

 .با خوردن برگ چغندر و کندن رگ ها برداشت یهودخداوند جذام را از  یعنی

  

 یوانح پوست

 :آمده است یتروا در

 [5، منْها الْجِلْد[ فی الشَّاةِ عشَرَةَ أَشْیاء لَا تُؤْکَلُ أَنَّ

 .و پوست از آن ها است شود یخورده نم یزدر گوسفند ده چ یعنی

 .است یاصل يفقط شامل غذا» طعام« یول شود یم» ادام«و » طعام«شامل  »اکل»

 .یستن ینه ینمشمول ا» کله پاچه« ظاهرا

  

 استخوان
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شده است. از  یمعرف یانجن ياستخوان جزء مکروهات است و غذا یات،در روا البته

(ص) شرط گذاشتند، اختصاص داشتن استخوان به اجنه یامبربر پ یانکه جن یزهاییجمله چ

 .است

 یجنون به طور کل یا يثابت شده است که خوردن استخوان سبب جنون گاو امروزه

 .رساند یم یبچون جن به انسان آس شود یم

 .و خود استخوان کراهت دارد مغز

 ((شاخالقرن

 ((سم الظِّلف

 ((موالشعر

 (یه(کل قلوه

 :آمده است یتبه عنوان کراهت و ضرر شده است. در روا یهیتنز ینه قلوه

أْکُلُ  کَانَ أَنَّهنِ  لَا یتَیلِ[  الْکُلْیونَ الْبا مقُرْبِهِما لمهرِّمحرِ أَنْ ینْ غَی6م] 

 .هستند یکادرار نزد به یراحرام باشد ز ینکهبدون ا خورد ینم یه(ص) کلیامبرپ یعنی

و مثانه و  یهبه ادرار مانند کل یکنزد یزهايخوردن چ یکه به طور کل شود یم استفاده

 .باشد یآن و امثال آن، صالح نم يهالب ها

 .یستصالح ن یزن یوانح» پشکل«به  یکنزد یزهايبود که چ ینا یگرد قانون

وجود  یها، نه ینو امثال ا یرابیاعم از قلب و جگر و س یوان،ح یشبه کل آال نسبت

 .یستصالح ن یلیدارد. مانند جگر که خوردن آن خ یدارد و مختصر کراهت

  

 یستصالح ن یوانآمدن ح یجانمثل و به ه یدزمان تول یوانح خوردن

  

و  یستمانند دنبه جائز ن شود یهنگام زنده بودن جدا م یوانکه از ح یزهاییچ خوردن

 .شود ینجس است و در صورت برخورد با بدن، بدن نجس م
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 :(ص) فرمودیامبرنشده است. پ یفتعر یلیخ یگوسفند هم خوب است ول ي پاچه

إِلَى کُرَاعٍ لَو یتعت  دب7[ لَأَج] 

 .کنم یمن را به پاچه دعوت کند قبول م یاگر کس یعنی

 .ارزش است یب يغذا یعنیاست » اقل الطعام«که  شود یم معلوم

  

 ماهی

پولک داشته باشد خوب و حالل است  یوجود دارد. معروف است که اگر ماه یکل قانون

» قشر«اضافه شده است، بحث  یاتاز در روا یول یستاگر پولک داشته باشد صالح ن یول

 ینندارد. به هم یسفت داشته باشد خوردن آن مانع شرع يپوسته ا ی(پوست) است. اگر ماه

 :فرموده است اردکه پولک ند یگوبه مجهت راجع 

 [8فی قشْرِها[  ما تَرَاها تَقَلْقَلُ أَ

 کند؟ یدارد که در آن حرکت م یپوست بینی ینم یاآ یعنی

 .شده است چون از مسوخ است یبه خصوص نه خرچنگ

بد اخالق است و خودش را به هرجا و  یپولک داشته باشد ول یماه یکاست که  ممکن

 .رود یم ینآن به مرور زمان از ب يو پولک ها مالد یم یبه هر سنگ

 .دم مراجعه کرد يرو یاگوش  یربه ز یدپولک با یصتشخ يبرا بنابراین

 :آمده است یتروا در

تةٌ  کَتَبارعز کُونُ لَها یم کمنَ السؤْکَلُ فَقَالَ إِنَّ مشْرٌ أَ یق کُونُ لَهلَا ی کمإِلَى الرِّضَا ع الس

بِکُلِّ شَی تَکحفَی نْ إِذَا اخْتَلَفلَک و هقُشُور بفَتَذْه ء  فَکُلْه  طَرَفَاه هأْسر و هی ذَنَبنع9[ ی] 

فرمود  شود؟ یبدون پوست و پولک خورده م یماه یاامام رضا (ع) نامه نوشتم آ به یعنی

 ینو پولک ها از ب مالند یم یزيدارند و خود را به چ یادها جنب و جوش ز یاز ماه یبعض

 .آن را بخور یستسر و دم هم اندازه ن یعنی یاگر دو طرف ماه یول رود یم
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حالل  یست،ن يدو طرف آن مساو ي اندازه ینکها یاپولک داشته باشد  یاگر ماه بنابراین

 .است

ضرر  ي بلکه صحبت ما درباره کنیم، ینم یصحبت از حکم فقه ینجاما در ا یمکرد عرض

 یشده است ول ینه یلیبدون پولک خ یماه یعنی »يجرّ« ینکهمنفعت داشتن است. مانند ا یا

 نه؟ یابدون پولک است » ازوم بروم« یکه ماه دانم ی. نمیستحرام ن

 :آمده است یتروا در

أَلْتفَقَالَ س لَه تُّها الْجِرِّیثُ فَنَعم فَقَالَ و نِ الْجِرِّیثفَرٍ ع ععا جأَب   یی ما أُوحف قُلْ ال أَجِد

 الْقُرْآنِئاً منَ الْحیوانِ فی إِلَى آخرِ الْآیۀِ ثُم قَالَ لَم یحرِّمِ اللَّه شَی  طاعمٍ یطْعمه  إِلَی محرَّماً على

کُلُّ شَی کْرَهی و هنینْزِیرَ بِعإِلَّا الْخ سرِ لَیحنَ الْبم ء  لَه   وا هرَامٍ إِنَّمبِح سلَی رِقِ وثْلُ الْوشْرٌ مق

 [10[ مکْرُوه

حضرت  يبرا یست؟چ یثفرمود جر یدمپرس یثاز امام باقر(ع) در مورد جر یعنی

سپس  یهطاعمٍ یطْعمه تا آخر آ  دادم فرمود ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً على یحتوض

را در قرآن حرام نکرده است مگر خود خوك را و هر  یواناتاز ح یزيفرمود خداوند چ

 .ستیمانند برگ، پولک و پوست سفت نداشته باشد مکروه است و حرام ن که یااز در یزيچ

تمام فقهاء خوردن  یراز یستو حرمت ن یتضرر است و صحبت از حل يبه معنا مکروه

 .دانند یبدون پولک را حرام کرده م یماه

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتس سا لَیم یرِ والزِّم ی واهمارالْم و نِ الْجِرِّيع ع اللَّه دبا عأَب  نَ  لَهشْرٌ مال  قکمأَ   س

قُلْ ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی محرَّماً  -حرَام هو فَقَالَ لی یا محمد اقْرَأْ هذه الْآیۀَ الَّتی فی الْأَنْعامِ

م اللَّه و رسولُه فی قَالَ فَقَرَأْتُها حتَّى فَرَغْت منْها فَقَالَ إِنَّما الْحرَام ما حرَّ  طاعمٍ یطْعمه  على

 [11کتَابِه و لَکنَّهم قَد کَانُوا یعافُونَ أَشْیاء فَنَحنُ نَعافُها[
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 ي،آبز یوانو زمر(ح یبدون پولک و مارماه یاز امام صادق(ع) در مورد ماه یعنی

که پولک  یزيدرشت و واضح دارد) و چ یلو سب کند یکه پا را زخم م یککوچک و بار

انعام را بخوان قُلْ ال أَجِد فی ما أُوحی إِلَی  ي در سوره یهآ ینحرام است؟ فرمود ا یاندارد آ

آن را خواندم تا از آن فارغ شدم پس فرمود حرام  گوید یم يطاعمٍ یطْعمه راو  ىمحرَّماً عل

دارند  یمکه طبع سل يمردم (افراد یگاه یاست که خداوند حرام کرده است ول یزيفقط چ

 .دهیم یکه ما هم آن ها را انجام نم دادند یرا انجام نم ي) اموریامبرانمانند پ

دارند، از آن ها استفاده  یمکه طبع سل يچون افراد یول یستحرام ن فرماید ی(ع) مامام

 .کنیم یما هم آن ها را رها م کنند ینم

بدون پولک را حرام کرده اند، ما  یو ماه يتمام فقها خوردن جر ینکهبا ا بنابراین

آن ها  یمطبع سل یرابلکه صحبت از ضرر داشتن است ز یستکه خوردن آن حرام ن بینیم یم

 .پذیرد یرا نم

امام(ع) به عنوان  ینجااز حرمت است که همان بهداشت است. در ا یگريسنخ د ی،نه این

 .است یبطب یکبلکه به عنوان  یستن» مشرع«

نگاه نکردند و به  یهکارشناس تغذ یکو  یبطب یکائمه(ع) را به عنوان  یچگاهه فقهاء

 .با هم متعارض شده است یاتجهت روا ینهم

به شکل  یو گاه» مشرع« یکبه شکل  ی. امام (ع) گاهیستندمتعارض ن یاتروا بنابراین

 .است »يجر«از موارد آن بحث  یکیکه  شود یظاهر م »یبطب« یک

 کند یارشاد به ضرر م یه،و کارشناس تغذ یبطب یکع) به عنوان امام( یگاه یطور کل به

 .کند یرا حرام م یزهاییچ» مشرع«هم به عنوان  یو گاه

در کار است. به نظر حرمت گوشت  یگريعالوه بر ضرر، امور د یزها،چ یمورد برخ در

و مسلمانان  یحیانمس ياست. خداوند خواست غذا یاجتماع یاسیس ي مسئله یشترخوك ب

 .نداشته باشند یتفاوت داشته باشد تا با هم تنازع
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طبع انسان گوشت ممسوخ را  یرادارند ز يکه ممسوخ هستند، حرمت ارشاد حیواناتی

وارد شده است.  يمولو یدر خصوص خوك، نه یگوشت انسان است ول یراز پذیرد ینم

 .آمد یم يارشاد یبود نه ینچنیناگر ا یراز یستحکمت حرمت منافرت با طبع ن ینبنابرا

جهت  ینبه هم دانند یو مسلمانان خوك را حرام م دانند یشتر را حرام م مسیحیان

است و ممکن است نزاع به  یابکه نا يعمده ا يغذا ي شده است. درباره ییغذا یکتفک

 .صورت گرفته است یکتفک یاید،وجود ب

 :فراوان است و فرموده است گندم

﴿و أُوتُوا الَّذینَ طَعام تابلٌّ الْکح لَکُم و کُملٌّ طَعامم ح12[﴾ لَه] 

 .شما حالل است يگندم اهل کتاب برا یعنی

نبود.  ییو بر سر گندم دعوا شد یقبائل بر سر گاو و گوسفند و شتر دعوا م ینگذشته ب در

 .شتر بود یکبر سر  ید،اعراب به مدت پانزده سال طول کش ینکه ب» مسوس«جنگ 

 کرد یم یترعا یلیاز منازعات، خ یريرا به جهت جلوگ یکیمسائل تفک ین(ص) اپیامبر

از  یرياز جنگ و دعوا و جلوگ یري(ص) دختر ابوبکر و عمر را به جهت جلوگیامبرمثال پ

 .به عقد خود درآورد یعیان،ش ينابود

 کنم یاست و من فکر م» مستنبط العله«بلکه  یستن» منصوص العله«مسائل  ینا البته

 .است ینحرمت خوك ا ياز حکمت ها یکی

. مثال اگر گیرد یمد نظر قرار نم یو مالکات شرع شود یبه واقع موجود نگاه م یاست،س در

 .شود یترور م یعیانش ییم،حق، ناسزا بگو يفرق، اگر چه از رو یرما امروز به مقدسات سا

﴿ وا ال وبلْم تَسرِ عواً بِغَیدع وا اللَّهبسفَی ونِ اللَّهنْ دونَ معد13[﴾ الَّذینَ ی] 

خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روى  (به معبود) کسانى که غیر خدا را مى یعنی

 ...(ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند

 .است یاستبلکه س یستن یو تابع مالکات شرع یبحث حکم شرع این
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علت آن  یدشده است؟ شا يتمام مسوخات دارد که حرام مولو ینب یتیچه خصوص خوك

 .باشد یانمسلمانان و مسح ینب ییغذا یکاز جمله تفک یگريموارد د

 شود یشده است که معلوم م يخوك حرام مولو یاست ول يموجب حرام ارشاد ضرر

 .در حرمت آن وجود دارد یگريعالوه بر ضرر حکمت د

به  يفته بودم که امکان دارد با به دست آوردن مالك تام حرمت، تمام احکام مولوگ بله

 .منقلب بشوند ياحکام ارشاد

 .562، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [1]

 .562، ص2صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [2]

 .یه، ط اسالم254، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .519، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .78، ص8ج ی،حرعامل یخاالمه، ش یههدا [5]

، 31، أبواب األطعمۀ المحرمۀ، باب177، ض24ج ی،حر عامل یخش یعه،وسائل الش [6]

 .یت، ط آل الب18ح

 .250، ص1ابن اشعث، ج یات،الجعفر [7]

 .479، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .یه، ط اسالم221، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .60، ص4ج ی،طوس یخاالستبصار، ش [10]

 .60، ص4ج ی،طوس یخاالستبصار، ش [11]

 .5یهسوره مائده، آ [12]

 .108یهسوره انعام، آ [13]
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 یواناز ح ی. قسمتشوند یم یمها به دو قسم حالل گوشت و حرام گوشت تقس حیوان

ضرر ندارد. خوردن  یگرد ياست و ضرر دارد و قسمت ها یماريحالل گوشت، سبب ب يها

نشده باشد، قسمت  یهتذک یواناگر ح یباشد ضرر ندارد ول یاگر مذک یز،مضر ن یرغ يقسم ها

 .مضر خواهد بود یز،مضر ن یرغ يها

  

 یهتذک يها روش

 کردن ذبح

 یدبا يو مر ينا ياست. دو رگ خون، و رگ ها» اوداج اربعه«قطع  يکردن به معنا ذبح

 .نام خداوند برده بشود یدبه طرف قبله باشد و هنگام ذبح با یدقطع بشوند. ذبح کردن با

مالك  یاو عدم اضرار نقش دارند  یتمام شروط ذبح، در سالمت یاآ یممهم است، بدان آنچه

 خارج شدن خون است؟

مانده  یخون در بدن باق یراخورده بشود ز یدکه نبا فرمایند ی(ع) راجع به مردار م ائمه

دو رگ را قطع کند و خون از بدن خارج بشود  یمضر است. اگر کس مانده یاست و خون باق

 هم وجود دارد؟ يو نا يبه قطع مر یازن یا شود یضرر مرتفع م یاآ

قطع نشود، خوردن حرام  يو مر یکه فرموده است حرام مفسده دارد، اگر ن یقانون کل از

 .خوردن مفسده و ضرر دارد ینصورتو در ا شود یم

باشد که  یگريامر د یا یضرر اجتماع یکبلکه  یستن یمفسده الزاما ضرر جسم البته

ضرر  یوانقطع نشده باشد، خوردن ح یو ن يکه اگر مر یستن ینگونه. ایستما معلوم ن يبرا

ماندن خون و جامد شدن خون در بدن  یمالك ضرر مردار، باق یراداشته باشد، ز یجسمان

 .مردار است
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اگر  یعنیکمک کند.  یبه خروج خون به مقدار کاف يو مر یکردن ندارد که قطع  احتمال

و  یقبه تحق یازمطلب ن ینخارج نشود. البته ا یکاف ي قطع نشوند خون به اندازه يو مر ينا

 .دارد یبررس

است اگر چه خوردن  یرفع ضرر قطع کردن خون کاف يکه برا شود یاستفاده م یاتروا از

 .کما کان حرام باشد

 یدنبا یممصرف کن خواهیم یرا که م یزيچ گوییم یبودن از ضرر م یمنو ا یاطاحت يبرا ما

 .باشد یضرر جسمان يبه معنا تواند یحرام مفسده دارد و مفسده م یراحرام باشد ز

در  یادر صورت فراموش کردن ذکر نام خداوند در هنگام ذبح  شود یاستفاده م یاتروا از

بدون قبله و بدون بسم اهللا  ینرا مصرف کرد. بنابرا یوانح توان یصورت عدم اطالع از قبله م

بدون بسم اهللا و بدون قبله  یمذک یوانخوردن ح یعنیحالل باشد  یوانخوردن ح تواند یم

 .باشد نداشتهضرر  تواند یم

در ضرر  یو عدم فراموش یقبله مضر باشد، فراموش یتعدم رعا یابسم اهللا نگفتن و  اگر

 .ه باشدداشت یدنبا یآن نقش

رفع  ي. اگر بسم اهللا و قبله علت باشد براکنیم یبر اساس علل و معلوالت صحبت م ما

و حرمت قابل تصور  یتدر حل یفراموش یتعلت باشد. تصور عل یدر هر شرائط یدضرر، با

 .نخواهد داشت یرتاث یبودن بسم اهللا و قبله در ضرر داشتن، فراموش یلدر دخ یاست ول

 یشهحرمت هم یم،در رفع ضرر نقش دارد که قائل شو یفراموش ییمبگو توانیم یم زمانی

عدم جواز  یاامکان دارد علت وجوب بسم اهللا گفتن بحث ضرر نباشد  یعلت ضرر است ول

 یاز حرام و واجبات یلیباشد. مانند خ یمصالح اجتماع یلاز قب یخوردن ضرر نباشد و مسائل

کار  یدجواب سالم را نگو یاگر کس». د سالمر«مانند وجوب  دبا ضرر ندار یکه ارتباط

حفظ ارتباط  يبلکه برا یستن یماريبخاطر ابتالء شدن به ب ینانجام داده است و ا یحرام

 .مسلمانان است
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داشتن اعتبار کرده است درست  یادو » ذُکر«خداوند ضرر بسم اهللا نگفتن را هنگام  اینکه

 تواند یانجام بدهد. مثال خداوند م تواند یرا م يخداوند از لحاظ قدرت هر کار یراز یستن

 .که مالك بسم اهللا گفتن ضرر باشد یمکن ینتضم توانیم یقرار دهد. ما نم یخآتش را سبب 

داشتن  یمانقصد خداوند از وجوب بسم اهللا و استقبال قبله هنگام ذبح، ا ییمبگو اینکه

 یبسم اهللا گفتن در رفع ضرر نقش دهد ینشان م یراحرف بنده است ز یدشخص است، مو

 .مالك رفع ضرر است یمانندارد بلکه ا

در مورد جهل و  یم. قبول دارریزد یخلقت را به هم نم ینناموس خلقت و قوان خداوند

 .شود یرفع نم یآثار وضع یها حرمت برداشته شده است ول ینو اضطرار و امثال ا یاننس

حرمت ندارد. در هنگام ذبح اگر بسم  یول شود یجاهال مشروب بخورد مست م یکس اگر

 .رفع شده باشد یآثار وضع یستمعلوم ن یاست ول یتاهللا فراموش شود حکم آن حل

هم  یکه اثر وضع یستمعلوم ن یول شود یحرمت رفع م یانبا نس فرماید یمتعال م خداوند

 .مرتفع بشود

 .ضرر داشته باشد» خلط گلو«که خوردن  یمندار یلدل البته

اثر دارد. خوردن خلط در مسجد  یدر اثر وضع» قصد«اوقات  یاست که گاه ینا لاشکا

 .کرد یسمطلب تاس یناز ا توان یقانون نم یول کند یها را درمان م یماريب

 .خارج شده باشد یلکه با دل یزياست که ضرر دارد مگر چ ینا یواناتدر ح یاول اصل

 .در رفع و اثبات ضرر ندارند یقبله و بسم اهللا گفتن دخالت بنابراین

 .مسلمان باشد یداست که ذبح کننده با ینذبح، ا یگرشرط د البته

 :قرآن آمده است در

 [1[﴾ علَیه اللَّه اسم ذُکرَ مما فَکُلُوا﴿

 از (گوشت) آنچه نام خدا (هنگام سر بریدن) بر آن گفته شده، بخورید یعنی

﴿ا تَأْکُلُوا ال ومم لَم ذْکَرِی ماس اللَّه هلَیع و قٌ إِنَّهس2[﴾لَف] 
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  و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخورید! این کار گناه است یعنی

مفسده،  یمندار یلدل یمفسده است ول یحرمت و مفسده است. ظاهر نه يبه معنا نخورید

مطرح باشد. خداوند امر به  یاسیس یا یاست بلکه احتمال دارد که مفاصد فرهنگ یماريب

مصلحت  یدگفتن بسم اهللا هنگام ذبح و استقبال قبله و اسالم ذبح کننده کرده است چون شا

مسلمان  یرمسلمان و غ ینب یکتفک ي ممکن است داخل در مسئله یاو  ياقتصاد یا یاسیس

ان ها امر مسلم یرمسلمان ها و غ يجدا شدن غذا يکه برا ینگونهدر خوردن، داخل باشد به ا

 .به گفتن بسم اهللا شده باشد

در صروت عدم گفتن بسم  یطانمشارکت کردن ش یلاهللا گفن هنگام غذا خوردن به دل بسم

 .جهت ضرر دارد یناز ا یناهللا است بنابرا

» العله تعمم و تخصص«ماندن خون حرام شده است.  یباق یلمردار به دل گوید یم دیل

نباشد  یباق یواناگر خون در بدن ح ینبدهد بنابرا یمو تعمبزند  یصتخص تواند یعلت م یعنی

 .ندارد یو خون خارج شده باشد، مصرف آن مشکل

 ینکهکرد مگر ا یتآن را رعا توان یاست و م یباشد کاف» منصوص العله« يمورد اگر

 .خورد یبه هم م یزهمه چ یمعمل نکن» منصوص العله« ي . اگر به قاعدهیایدب یگريد یلدل

است و ما دنبال حذف بسم اهللا و  یقبحث و تحق ياحتماالت به جهت باز کردن فضا این

شده است،  یانب یاتکه در روا یاز علت گوییم ی. بلکه میستیماستقبال قبله، از شرائط ذبح ن

 .نباشد یبحث ضرر الزام يکه بسم اهللا گفتن و استقبال قبله برا یایدبه دست ب یدشا

 یسالمت يو مضر برا یبدن ي مفسده یدمفسده شا ینه دارد و امفسد یهر حرام گوییم می

داشته  یلدل ینکهنباشد چه؟ مگر ا یمفسده ضرر بدن ینکه ا یماگر نص داشته باش یباشد ول

 .یستن» تمام العله« یل،که علت ذکر شده در دل یمباش

مگر  یستن یشک یندهد و در ا یمو تعم یصتخص تواند یم یلتعل ی،قواعد اصول طبق

 .یمداشته باش یلبر خالف آن دل ینکها
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 .است» اوداج اربعه«قطع  یوانکردن ح یهپاك و تذک يروش برا یناول بنابراین

  

 نحر

است.  یوانگردن ح يانتها يگردن و گود يفرو بردن چاقو در انتها يبه معنا نحر

 .چاقو زدن است يبه معنا» طعن«

  

 ها توصیه

آهن  یرانسان ناچار به استفاده از غ ینکهو نحر با آهن باشد مگر ا یهاست که تذک ینا بهتر

 .باشد یزاست که شئ ت ینباشد مهم ا

هنگام  یوانخارج بشود. ح یکاف ي رها شود تا خون آن به اندازه یدهنگام ذبح با حیوان

دست و پا زدن در خروج  یراآن رها باشد. ز ياز پشم گرفته بشود و دست و پا یدذبح با

 .کند یخون کمک م

 .اشتباه است بندند یگوسفند را م يکه دست و پا بعضی

اجازه داد تا دم خود را  یدبسته باشد و با یدبا یشمورد گاو آمده است که دست و پا در

 .تکان بدهد

 .آزاد باشد یشبسته و پاها یشمورد شتر آمده است که دست ها در

 .بعد از ذبح رها بشوند تا بال بال بزند یدمورد پرندگان با در

 .است یوانخون از بدن ح یاداخراج مقدار ز يبرا اي یلهکارها وس ینا رسد ینظر م به

 .از جلو ذبح بشود یدداخل گردن برعکس بشود بلکه با یدنبا چاقو

 .قطع بشود ید، نخاع نبا»اوداج اربعه«از قطع کردن  بعد

 :آمده است یتروا در

 [3الذَّبِیحۀَ حتَّى تَموت فَإِذَا ماتَت فَانْخَعها[  عِتَنْخَ لَا

 .که مرد نخاع آن را قطع کن یرا قبل از مردن قطع نکن پس هنگام یواننخاع ح یعنی
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خون  شود یو سبب م گیرد یرا م یوانحرکت کردن ح يجلو يقطع کردن نخاع قدر شاید

 .خارج نشود یواناز بدن ح یالزم و کاف ي به اندازه

 .ذبح کرد یگرد یواندر مقابل ح یدرا نبا حیوان

 :آمده است یتروا در

 [4[ الشَّاةَ عنْد الشَّاةِ و لَا الْجزُور عنْد الْجزُورِ و هو ینْظُرُ إِلَیه  تَذْبحِ لَا

 یکهذبح نکن در حال یگرد یرا نزد مذبوح یو مذبوح یگرگوسفند را نزد گوسفند د یعنی

 .کند یبه آن نگاه م

 .کار ضرر داشته باشد ینکه ا یستن بعید

 کرد یسالخ یدرا قبل از مردن، نبا حیوان

 :آمده است یتروا در

 [5فَلَیس یحلُّ أَکْلُها[  یموت  أَنْ  ء منْها قَبلَ إِذَا ذُبِحت و سلخَت أَو سلخَ شَی الشَّاةُ

از آن کنده  يپوست مقدار یااز مردن پوستش کنده شود که قبل  يگوشت گوسفند یعنی

 .یستبشود، حالل ن

 ینکه قبل از مردن پوست کنده شده است ضرر دارد البته ا يگوشت گوسفند بنابراین

مثال کندن  یست؟آن چ یزمعلت ضرر و مکان یمعلم دارد تا بفهم یشرفتبه پ یازمسائل ن

 با مضر بودن گوشت دارد؟ یپوست قبل از مردن چه ارتباط

 :آمده است یتروا در

 [6[ ذَکَاةُ أُمه  الْجنینِ ذَکَاةُ

 .است ینکردن جن یههمان تذک یوانذبح کردن ح یعنی

در شکم مادر رشد کرده باشد. احتماال اگر  ینپشم در بدن جن یاکه مو  یبه شرط البته

 .به ذبح داشته باشد یاززنده باشد ن ینجن
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خورده  یدنبا یوان،قطع شدن دست ح یامانند دنبه  شود یزنده جدا م یوانحکه از  چیزي

 .بشود

را که شخص پرورش داده است، با دست خود ذبح نکند. البته احتمال دارد به  حیوانی

 .موجب قساوت قلب بشود ینکها یاخاطر ضرر باشد 

 .آب داده بشود یوانبه ح یداز ذبح با قبل

 .شود یمرغ ذبح م شتر

 .و آهن و فوالد آهن هستند یلسه نوع است، است آهن

  

 از آب یکردن ماه خارج

هم  یگرد یداخل شکم ماه یکردن است. خوردن ماه یهخارج کردن از آب، تذک زنده

 .ندارد یاشکال

خود به خود از آب خارج بشود  یبلکه اگر ماه یستو خارج کردن از آب الزم ن اخراج

 .استفاده کرد یاز ماه توان ینم یگرشک بشود داگر آب خ یول شود یم یهتذک یزن

خارج کردن توسط انسان الزم است.  یگرآمده باشد د» اخراج« ي کلمه یتدر روا اگر

 .از آب زنده گرفته بشود یدبا یعنیآمده است. » اخذ« ي کلمه یتآنچه در ذهنم است در روا

 .است کلمه اخذ آمده یعنیآمده است  »یاما اخذ ح« یتنظرم در روا به

ا[ ویح اءنَ الْمم خْرُجأَنْ ی 7ذَکَاتُه] 

 .خروج زنده از آب است یذکات ماه و

خودش زنده خارج  یاگر ماه ینجائز است و همچن یداخل شکم ماه یماه خوردن

 .خوردنش جائز است ینی،بشود و بب

  

 گرفتن ملخ زنده
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کشته بشود،  یلهبا وس یا یرداست که زنده گرفته بشود. اگر خودش بم ینملخ ا تذکیه

 .یستخوردن آن جائز ن

  

افتادن از  یا یماريبر اثر ب یاخفه شده اند،  یاکه خود به خود مرده اند  یواناتیح بنابراین

 یزدرنده از آن خورده است ن یوانکه ح یوانی. حیستنددر ته چاه، مرده اند، حالل ن یا يبلند

که با  یوانیشده است. ح یو خورده است نه آن را گرفته یرکه ش یوانیشده است. ح ینه

 .شده است یبه مردن است نه یکنزد یانوك زدن کالغ مرده است 

  

 یوانبا ح صید

و شتر  یگاو وحش یامانند آهو  یوحش یواناتح یاشده است  یکه وحش یاهل یوانح اگر

 .مرغ با سگ معلم شکار شوند، حالل هستند

 :قرآن آمده است در

﴿ما و تُملَّمنَ عوارِحِ مکَلِّبینَ الْجنَّ مونَهلِّما تُعمم کُملَّمع ا فَکُلُوا اللَّهمم أَم و کُملَیکْنَ عس

 [8[﴾ اذْکُرُوا اسم اللَّه علَیه و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سریع الْحساب

ه (و نیز صید) حیوانات شکارى و سگهاى آنچه پاکیزه است، براى شما حالل گردید یعنی

اید، (بر شما  آموخته (و تربیت یافته) که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده

دارند، بخورید و  کنند و) نگاه مى حالل است) پس، از آنچه این حیوانات براى شما (صید مى

ر آن ببرید و از (معصیت) خدا بپرهیزید نام خدا را (به هنگام فرستادن حیوان براى شکار،) ب

 . که خداوند سریع الحساب است

 .برسانند یبتوانند شکار کنند و آس یاست که م ییسگ ها يبه معنا جوارح

 یوانیو آن سگ ح یمداده شده را با نام خداوند بفرست یمو تعل ياگر سگ شکار بنابراین

 .حالل است یوانو بکشد، آن ح یردرا بگ
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فقط کشته بشود؟  یاشکار شده، خون خارج بشود  یواناز ح یدبا یات که آبحث اس محل

حالل است. البته  یوانکه به دست سگ کشته بشود خوردن ح یناست که هم ینا یهظاهر آ

 .بشود یبررس یدبا

 شکار کند، جائز است؟ یگريد یواناز سگ، ح یرغ آیا

) است که خورد یدرنده م یوانآنچه ح»(ماالکل السبع«  یا» السبع یسهفر«اول  عنوان

و گرگ و  یوزپلنگو پلنگ و  یردرنده مانند ش يها یوانشامل ح» سبع«خورده بشود.  یدنبا

 .شود یها م ینمانند ا

و گرگ و  یرکه شامل تمام درندگان مانند ش باشد یم» جوارح«و  »ینملکب« یگرد عنوان

 .کنند یرساندن شکار م یبو آسبا زخم کردن  یوانات،ح ینتمام ا یرااست ز یرهپلنگ و غ

 ییمخوردن شکار آن جائز است؟ اگر بگو یند،شکار کردن آموزش بب يبرا یوزپلنگ اگر

جائز  باشد، یدرنده است و سبع م یوزپلنگ ییمجوارح و معلم است، جائز است و اگر بگو

 .یستن

انجام بدهند، خوردن  ياگر شکار یوزپلنگدرنده مانند  یواناتح فرماید یم یاتروا بیشتر

 .که خوردن آن جائز است فرمایند یم یاتبعض از روا یول یستآن شکار جائز ن

خوردن  کند، یانسان شکار م يبرا یوانشده است که اگر ح یانب یقانون کل یتیروا در

 .یستخوردن شکار آن جائز ن گیرد، یخود م يبرا یواناگر ح یشکار جائز است ول

صاحب خود  يسگ وفا دارد و برا یراانسان است، ز يشکار برا سگ، غلبه با ي درباره

 یوزپلنگاگر انسان بتواند  یغلبه عکس سگ است. ول یگرد یواناتدر ح یول کند یشکار م

 .انسان شکار کند، خوردن شکار آن حالل است يکند که برا یتترب يرا جور

 .118یهسوره انعام، آ [1]

 .121یهسوره انعام، آ [2]

 .یه، ط اسالم229، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]
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 .یه، ط اسالم230، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .459، ص3جمهور، ج یابن اب ی،الئال یعوال [5]

 .420ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [6]

 .296فقه الرضا، امام رضا ع، ص [7]

 .4یهسوره مائده، آ [8]
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 96/01/26یوانات؛ ادامه بحث شکار با ح 226

 
  

 یواناتا حب شکار

 :قرآن آمده است در

 [1[﴾ علَیه اللَّه اسم اذْکُرُوا و علَیکُم أَمسکْنَ مما فَکُلُوا﴿

دارند، بخورید و نام خدا  کنند و) نگاه مى از آنچه این حیوانات براى شما (صید مى یعنی

 .را (به هنگام فرستادن حیوان براى شکار،) بر آن ببرید

 يبه معنا» جرح«جوارح از  ي آمده است. کلمه» مکلبه«و » جوارح«در مورد  یهآ این

که آموزش  یواناتی. حبرد یم ینو از ب کند یکه به شکار زخم وارد م یوانی. حآید یزخم م

 .انسان بپردازند يتا به شکار برا شوند یداده م

 یسگ و حتو گرگ و  یوزپلنگشامل تمام درندگان مانند پلنگ و » جوارح« ي کلمه

 .شود یم ینعقاب و باز و شاه

در مورد خوردن شکار آن  یوزپلنگ،از سگ به خصوص  یرغ فرماید یم یاتاز روا بعض

از شکار آن ها استفاده  شود یشکار آموزش داده شوند، م يها مانند سگ هستند که اگر برا

 .کرد

خودش شکار  يبرا ینکهانسان باشد نه ا يبرا یوانشکار ح یداست که با ینا یکل قانون

 .کرده باشد

 یو باق کند یصاحب خود شکار م يآمده است که فقط سگ برا یاتبعض روا در

 .کنند یخودشان شکار م يبرا یواناتح

 یصاحب خود، اختالف موضوع يبرا یا کند یخود شکار م ياز سگ برا یرغ اینکه

 .است
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خود  ياز سگ، نوعا برا یزغ یول کند یصاحب خود شکار م ينوعا برا یده،د یمتعل سگ

 .یدنخور کنند یو در قرآن آمده است که از آنچه درندگان شکار م کند یشکار م

 .یستحالل ن یوزپلنگشکار  فرماید یم یاتروا بیشتر

 یستشکار آن حالل ن کند، یخود شکار م يبرا یواناست که اگر ح ینا یاتروا ینب جمع

خود  ينوعا برا یوزپلنگ یل است ولصاحب خود شکار کند، شکار آن حال يو اگر برا

» النادر کالمعدوم«معدود است و  کند یصاحب خود شکار م يکه برا يو موارد کند یشکار م

از سگ  یرغ فرماید یم یاتجهت روا ین. به همآید ینم حسابموارد نادر و معدود به  یعنی

 .کند یخود شکار م يبرا

از  یزاگر در همان موارد معدود، غ یخورده بشود. ول یداز سگ نبا یزشکار غ بنابراین

 .ندارد یصاحب خود شکار کند، استفاده از شکار آن مانع يسگ برا

و  شود یبه آن وارد نم ياست و خدشه ا یلبه عنوان تعل» صاحب يشکار برا« مالك

 .شود یزده م یصتخص یلتعل ینعمومات با ا

 :فرماید یقرآن که م آیه

﴿عا أَکَلَ ما وب2[﴾ لس] 

 .یدنخور کنند یاز آنچه درندگان شکار م یعنی

 .خورد یم یصمالك تخص ینا به

خود  يچون برا« فرماید یکه م یلیبا تعل یداز شکار درندگان نخور گوید یکه م عموماتی

عمومات  تواند یم یلتعل یعنی» العله تعمم و تخصص« یراز خورد یم یصتخص »کند یشکار م

 .بزند یصرا تخص یلتعل تواند یعمومات نم یبزند ول یصرا تخص

 :آمده است یتروا در
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أَلْتس فَرٍ ع الْکَلْبعو جفَقَالَ قَالَ أَب دالْفَه و الْکَلْب ا قَتَلَهمنِ ع عسا الْحفَإِذَا   أَب اءوس دالْفَه و

فَلَا تَأْکُلْ  هنَّه أَمسک علَیک و إِذَا أَمسکَه و أَکَلَ منْهو أَخَذَه فَأَمسکَه فَمات و هو معه فَکُلْ فَإِ

]هلَى نَفْسع کسأَم 3فَإِنَّه] 

 یوزپلنگفغرمود سگ و  یدمپرس یوزپلنگاز امام کاظم(ع) در مورد شکار سگ و  یعنی

کرده است  یدتو ص يبرا یرااز آن بخور ز یردو شکار بم یرندمانند هم هستند اگر شکار را بگ

 .کرده است یدخود ص يبرا یراو از آن بخورد از آن شکار نخور ز یرداگر شکار را بگ یول

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتا  سمأْکُلُ مفَقَالَ ی هرَحی إِذَا سمسی و لَّمعالْم هکَلْب رَحسلِ ینِ الرَّجع ع اللَّه دبا عأَب

کسنْ أَمأْکُلُ ملَّمٍ فَلَا یعرَ مکَلْباً غَی هعم دجإِنْ و و ذَکَّاه هلَ قَتْلقَب کَهرفَإِذَا أَد هلَیعه  دفَالْفَه فَقُلْت

  ء مکَلَّب لَ لی لَیس شَیقَالَ إِذَا أَدرکْت ذَکَاتَه فَکُلْ و إِلَّا فَلَا قُلْت أَ لَیس الْفَهد بِمنْزِلَۀِ الْکَلْبِ فَقَا

4[ إِلَّا الْکَلْب] 

 .که معلم باشد و شکار آن خورده بشود یستن یوانیاز سگ ح یر... غ یعنی

از  یرغ یاآ یعنی. اختالف در مصداق است باشد یم یصعام است و قابل تخص یتروا این

 صاحب خود؟ يبرا یا کند یخود شکار م يبرا یاسگ آ

 :آمده است یتروا در

الصید علَى نَفْسها إِلَّا الْکلَاب الْمعلَّمۀَ فَإِنَّها تُمسک علَى   ء منَ السباعِ تُمسک شَی کُلُّ

]ذَکَاتُه وفَه هلَیع اللَّه مفَاذْکُرِ اس لَّمعالْم الْکَلْب لْتسقَالَ إِذَا أَر ا وبِهاح5ص] 

 يبرا یراز یدهآموزش د يمگر سگ ها گیرد یخود شکار م يدرنده ها برا ي ههم یعنی

 .گیرد یصاحب خود شکار م

خود شکار  يبرا یوزپلنگ یرااختالف شده است ز یوزپلنگجهت درمورد  ینهم به

است که به  ینبه جهت ا یدرا نخور یوزپلنگشکار  فرماید یکه م یاتیروا ین. بنابراکند یم

 یوزپلنگکه شکار  فرماید یم یاتیروا یول گیرد یخود شکار م يبرا یت،روا ینا یلدل
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 ینکهبرا یمبن یمکه گفت یعالوه بر آن مالک زند یم یصعامه را تخص یاتندارد و روا یاشکال

 .یردصاحب خود شکار را بگ يبرا یددرنده با

ه سگ آمد يبه معنا یاتروا یندر ا یول شود یبه تمام درندگان گفته م» کلب« گاهی

درنده باشد،  ياگر کلب به معنا ینفهد به همراه سگ آمده است بنابرا یاتدر روا یرااست. ز

 .شود یفهد لغو م

 ینا یراخورد ز توان یاز شکار نم یگرشکار شده بخورد د یواناز ح یوزپلنگ یاسگ  اگر

 .خود شکار کرده است يبرا یوزپلنگ یااست که سگ  ینا ي نشانه

 خورد یاز شکار م یو بعد به خاطر گرسنگ کند یسگ شکار م یگاه گویند یم بعضی

ذبح  یواندرنده از آن بخورد که موجب حرمت ح یوانکه ح ماند یم يذبح شده ا یوانمانند ح

 .شود یشده نم

صاحب خود، از شکار  يسگ، باعث شود که بعد از شکار کردن برا یدارد گرسنگ امکان

 .بخورد

أَلْتس فَرٍ ع الْکَلْبعو جفَقَالَ قَالَ أَب دالْفَه و الْکَلْب ا قَتَلَهمنِ ع عسا الْحفَإِذَا   أَب اءوس دالْفَه و

تَأْکُلْ  فَلَا ههو أَخَذَه فَأَمسکَه فَمات و هو معه فَکُلْ فَإِنَّه أَمسک علَیک و إِذَا أَمسکَه و أَکَلَ منْ

]هلَى نَفْسع کسأَم 6فَإِنَّه] 

 یوزپلنگفغرمود سگ و  یدمپرس یوزپلنگاز امام کاظم(ع) در مورد شکار سگ و  یعنی

کرده است  یدتو ص يبرا یرااز آن بخور ز یردو شکار بم یرندمانند هم هستند اگر شکار را بگ

 .کرده است یدخود ص يبرا یراز و از آن بخورد از آن شکار نخور یرداگر شکار را بگ یول

خود حمل بر فرد نادر است  يسگ از شکار بخورد، حمل آن بر شکار برا یکهصورت در

 یشترچون ب یوزپلنگدر مورد  یصاحب خود شکار کرده است ول يبرا ییمبگو یدبا ینبنابرا

 .خود شکار کرده است يکه برا یمحمل کن یدبا کند، یخود شکار م يبرا

 :آمده است یتروا در
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أَلْتس شَی دیفَقَالَ لَا تَأْکُلْ ص دالْفَه الْکَلْبِ و قُورِ والص زَاةِ والْب دینْ صع ع اللَّه دبا عنْ  أَبم ء

و ما   جلَّ یقُولُ ه عزَّ وهذه إِلَّا ما ذَکَّیتُموه إِلَّا الْکَلْب الْمکَلَّب قُلْت فَإِنْ قَتَلَه قَالَ کُلْ لأَنَّ اللَّ

 [7[ ... فَکُلُوا مما أَمسکْنَ علَیکُم و اذْکُرُوا اسم اللَّه علَیه  علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مکَلِّبِینَ

سوال کردم  یوزپلنگبازها و عقاب ها و سگ و  یداز امام صادق(ع) در مورد ص یعنی

مگر سگ عرض کردم اگر  یکرده باش یهآن را تذک ینکهور مگر اها مخ ینفرمود از شکار ا

خداوند فرمود و ما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ  یراسگ شکار را بکشد چه؟ فرمود از آن بخور ز

 .... فَکُلُوا مما أَمسکْنَ علَیکُم و اذْکُرُوا اسم اللَّه علَیه  مکَلِّبِینَ

 :است آمده یگرد یتروا در

 [8رسولُ اللَّه ص عنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ و فَرِیسۀِ الْأَسد[ نَهى

 .کرد ینه یرش ي شده یدهکه کالغ آن را کشته و در یزي(ص) از چ یامبرپ یعنی

بدن  يبرا ینصورتا یرشکار درندگان زنده گرفته شود و ذبح شود، حالل است در غ اگر

 .انسان ضرر دارد

 یو عقاب اشکال ندارد ول ینشکار شاه فرمایند یکه م یمدار یتروادو  یکی هرچند

 .شوند یم یهحمل بر تق

 :آمده است یتروا در

و الصقْرُ فَهو حلَالٌ و کَانَ یتَّقیهِم و أَنَا   الْبازِي  أَبِی ع یفْتی فی زمنِ بنی أُمیۀَ أَنَّ ما قَتَلَ کَانَ

 [9[ لَا أَتَّقیهِم و هو حرَام ما قَتَل

 یراز داد یم ینشکار باز و شاه یتبه حل يفتو یهام یپدرم امام باقر(ع) در زمان بن یعنی

 .و شکار آن ها حرام است کنم ینم یهمن تق یول کرد یم یهتق یهام یاز بن

 .ماند ینم یباق یاست و تعارض یهتق ياز رو یتحل یاتروا بنابراین

در مورد پرندگان کال  یصاحب خود شکار کرده است ول يبرا یوانکرد که ح یقین باید

 .بدن انسان ضرر دارد يشکار آن ها برا
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 .صاحب خود شکار کرده باشد ياست که برا ینبلکه مالك ا یستالك نم یدص ي نحوه

از آن  توان یمعلم، نم یرغ یگريمعلم و د یکیدو سگ وجود داشت  یوانسر ح يباال اگر

 .معلم آن را شکار کرده باشد یرامکان دارد غ یراشکار خورد ز

 .شود یباعث حرمت شکار م یزسگ معلم و شکار از نظر غائب باشد ن اگر

  

 سفارشات

 .خورد یدکه سگ معلم خود به خود شکار کرده است را نبا حیوانی

 .بسم اهللا گفته شود یدفرستادن سگ با موقع

به سگ  یدبا یاکرد و  یهتذک یدآن را با یازنده باشد  یوانبه شکار، ح یدندر موقع رس اگر

 .را بکشد یواندستور داد تا آن ح

 یديباشد و اصال سف یاهکه تماما س یگر سگمعلم حالل است م يسگ ها یتمام شکار

کشته  یداز مسوخات است و با یاهکامال س يآمده است که سگ ها یاتنداشته باشد. در روا

 .بشود

 .داده اند یاهکامال س ي(ص) امر به کشتن سگ ها پیامبر

 .مسلمان باشد یدبا فرستد یکه سگ را م کسی

بعد از پانصد سال علم بتواند نقش  یدو شا کند یسفارشات را بشر درك نم ینا حکمت

 .انسان را بفهمد یسفارشات در سالمت ینا

خون خورد و هرچقدر خون از شکار خارج بشود  یداالمکان نبا یاست که حت ینا قانون

 .بدن ضرر دارد يخون برا یرابهتر است ز

 .4یهسوره مائده، آ [1]

 .3یهسوره مائده، آ [2]

 .28، ص9، جصدوق یخاالحکام، ش یبتهذ [3]

 .یه، ط اسالم203، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]
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، ط آل 4باب اول، ح ید،، ابواب الص333، ص23ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [5]

 .یتالب

 .28، ص9صدوق، ج یخاالحکام، ش یبتهذ [6]

 .یه، ط اسالم204، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

، ط آل 7، ح6باب ید،، ابواب الص346، ص23ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [8]

 .یتالب

 .یه، ط اسالم208، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]
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 یمـاري ب معرفـی  –نـافع   غـذاهاي  –بحـث شـکار    ي ادامه 227

 96/01/27؛ ((نئوپالسم هایهتومور ر

 
  

 (و تفنگ یربا سالح(ت شکار

 یجادگر بدون ااست. ا یوانزخم توسط سالح در بدن ح یجادشکار با سالح، ا مالك

از  یدمقدار خون با یکاست که حداقل  ین. قانون ایستبرود درست ن یناز ب یوانزخم، ح

 .ضرر نداشته باشد یوانخارج بشود تا خوردن ح یوانبدن ح

و تفنگ  یر. سالح، مانند تیستن یتلف بشود کاف یواناگر با خوردن سنگ به سر، ح مثال

شده است.  یجادباشد که توسط سالح ا یزخم یدکند و سبب تلف شدن با یجادزخم ا یدبا

از کوه پرت شود و بر اثر پرت شدن از کوه تلف بشود،  یواناصابت کند و ح یرمثال اگر ت

 .یستخوردن آن به صالح ن

 یزيچ» معراض. «کند یاست مانند تفنگ که سنگ پرتاب م یدستگاه يبه معنا »بندق»

 .کند یکه سنگ پرتاب م» سنگ قالب« یهشب

 :آمده است یتروا در

و رَاضعالْم قُ ونْدالْب رُ وجالْح ا قَتَلَهت  لَا تَأْکُلْ ما ذَکَّی1[ إِلَّا م] 

 .شده باشد یهتذک ینکهاز آنچه سنگ و بندق و معراض کشته است نخورد مگر ا یعنی

کردن در طور  یرخفه شدن و گمالك خروج خون است. شکار با طناب و  ی،قانون طب در

 .شود ینم یوانشکار مجوز استفاده از ح

 .است یکند کاف یجاداگر زخم ا سالح
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 یواندر بدن ح یاگر زخم یعنیذبح بشود  یدشکار شده زنده است با یوانکه ح هنگامی

تلف  يبرا یوانذبح بشود. رها شدن ح یدشده است و هنوز زنده است با یجادا یربر اثر ت

 .یستن یشده توسط سالح کاف یجادشدن بر اثر زخم ا

 یاست ول یوانهرچند شکار با سالح مجوز استفاده از ح ی،و طب اسالم ینظر پزشک از

با  یوانجهت هرچند ح ین. به همیستذبح ن یگزین. سالح جادهد یسالح کار ذبح را انجام نم

 .شودذبح ب یدبا یسالح زخم شده است و مشرف به مرگ است ول

 .مضر و نافع، مالك اکمل است یرگوشت غ يذبح کردن، برا بنابراین

  

 ها توصیه

 .با سالح شکار کرد یدو هنوز جوجه است نبا کند یکه پرواز نم يا پرنده

 .شوند ینم یهبا شکار تذک یو گاو و گوسفند اهل شتر

و شکار  است یقنذبح کردن مصداق اکمل و قدر مت ی،از لحاظ سالمت شود یم استفاده

جهت خوردن گوشت شکار  ینقرار دارد. به هم یدوم بهداشت ي کردن با سالح در مرتبه

 .مکروه است

که در  کند یو فرار م کند یشتر رم م یگاه شوند، یم یگوسفند وحش یاشتر و گاو  گاهی

 .آن ها را شکار کرد توان یمواقع م ینا

 .شود یم یعقل یذهن و ب ياز گوشت شکار سبب کند استفاده

بوده  یربه سبب ت یوانکه مرگ ح یماز نظر غائب شود و ندان کنیم یکه شکار م یوانیح اگر

به سبب سالح  یوانمرگ ح یمبدان ینکهمگر ا یستدرست ن یواننه، خوردن آن ح یااست 

 .بوده است

 :آمده است یتروا در

 [2[ ء هو أَکْبرُ منْه الصید بِشَی  یرْمى لَا

 .بزرگتر نباشد یوانشکار از خود ح ي یلهوس یعنی
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گنجشک  توان ینم یزهبا ن ینکها یاشکار کرد.  يمتر یک یربا ت توان یگنجشک را نم مثال

 .شکار کرد

 :آمده است یتروا در

أَعشَاشها و لَا الطَّیرَ فی منَامه حتَّى یصبِح فَقَالَ لَه رجلٌ و ما منَامه یا   فی  تَأْتُوا الْفرَاخَ لَا

حتَّى  هرسولَ اللَّه فَقَالَ اللَّیلُ منَامه فَلَا تَطْرُقْه فی منَامه حتَّى یصبِح و لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فی عشِّ

]فَخَّک لَه بانْص و کسقَو رْ لَهتفَأَو یرَ فَإِذَا طَارطی و رِیش3ی] 

 ... صبح بشود ینکهتا ا ید... در محل خواب پرندگان نرو یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [4لَها[  أَمانٌ  یلَرسولُ اللَّه ص عنْ إِتْیانِ الطَّیرِ بِاللَّیلِ و قَالَ ع إِنَّ اللَّ نَهى

پرندگان  يکرد و فرمود شب امان برا ی(ص) از شکار پرندگان در شب نهیامبرپ یعنی

 .است

 .در مورد شکار، زخم شدن و خروج خون است یاتروا مالك

  

 و نافع یدمف غذاهاي

 .شود یم یمتقس ینبات يو غذاها یوانیح ينافع به غذاها غذاهاي

  

 یوانیح غذاهاي

 يخام خوار یا. آکنند یم یغرا تبل يبدن مضر است؟ امروزه خام خوار يت براگوش آیا

 مناسب است؟

استفاده  یاهاندوگانه دارد. انسان هم از گ ي یهاست که تغذ يانسان موجود یطور کل به

هستند و درندگان تنها  ی. گاو و گوسفند نباتکند یاستفاده م یواناتو هم از گوشت ح کند یم

 .کند یم یهتغذ یاهیو گ یوانیح يانسان از هردو غذا یول کنند یاز گوشت استفاده م
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دامدار بوده است و مشغول پرورش گوسفند بوده است و  یلآمده است که هاب یاتروا در

او  کرد و از یمتقد یبه عنوان قربان يگوسفند یلکار او به چرا بردن گوسفندان بوده است. هاب

آورد و از او قبول  یینپا یفیتبا ک یگندم يکشاورز بوده است و مقدار یلقبول شد و قاب

 .نشد

بوده  یاهخوارکه انسان در اصل گ یستن ینگونهاز روز اول گوشتخوار بوده است و ا انسان

 .است و به مرور زمان گوشتخوار شده باشد

در  یراگندم و برنج و جو است. زو دانه ها مانند  یاهو گ یستانسان گوشت ن یاصل غذاي

 یکنان جو و برنج و حبوبات و امثال آن هست و  يعنوان طعام به معنا یکانسان  ي یهتغذ

 یابرنج  یاگوشت  تواند یکه م شود یکه با نان خورده م یزيچ يبه معنا یمدار» ادام«عنوان 

 .آن باشد یرغ

 

 .دوم انسان است ياست و گوشت غذا یاهو مهم انسان گ یاساس غذاي

 ینادام و بهتر ینشده است و به عنوان بهتر یدمصرف گوشت تاک يرو یطب اسالم در

 .با نان مصرف کند تواند یاست که انسان م یزيچ ینخورشت و بهتر

است.  یاسالم یداتبر خالف تاک کند یم يبر خامخوار یاديز یدکه تاک يامروز تبلیغات

مانند  یدآن گوشت سف يو به جا یدگوشت قرمز نخور ویدگ یم کنیم یمراجعه م يبه هر دکتر

 ینه یهم از خوردن مرغ و هم از خوردن ماه یاتدر روا یکهدر حال یدبخور یمرغ و ماه

 .شده است

و سفارشات  یاتروا ینمورد باشد که بنده در مورد تضاد ب یستدو یاصد و پنجاه  شاید

نمک  گویند ی. مثال مکنند یموارد را مطرح م ینعده عمدا ا یکجمع کرده ام.  يطب امروز

ها که از  ینو مانند ا یدو پنج وعده غذا بخور یدو شام نخور یدبخور یادو و آب ز یدنخنور

 .گوشت است ردنآن ها نخو ي جمله

 .تا داروها به فروش برود یمبشو یمارب یراکردن ما است ز یضعده مر یکو غم  هم



2188 

 

 :آمده است یتروا در

اكةُ کُلِ إِیادم فَإِنَّه اءنْ شُرْبِ الْمم الْإِکْثَار اء[  و5د] 

 .ها است یماريتمام ب ي آب ماده یراآب ننوش ز یادز یعنی

 :فرماید یاست. قرآن م یماريهر ب ي یشهر آب

 [6[﴾تُسرِفُوا ال و اشْرَبوا و کُلُوا﴿

 .یداسراف نکن یول یاشامیدو ب یدبخور یعنی

 گویند یافراد در مقابل م ینا ید،(ص) گفت نمک بخوریامبرکرد. چون پ یدنبا يرو زیاده

 .یم(ع) را رها کرده ا یتها سفارشات اهل ب یها و غرب یونیستصه ید. ما به تقلیدنمک نخور

 .بر مصرف گوشت دارند یدتاک یاتو روا قرآن

﴿مِ ورٍ لَحا طَیمون مشْتَه7[﴾ ی] 

 دارند یلکه م یو از گوشت پرندگان یعنی

 :مورد شتر آمده است در

 [8[﴾ یأْکُلُون منْها و رکُوبهم فَمنْها﴿

 کنند هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه مى یعنی

 :آمده است یاتروا در

مامِ اللَّحالطَّع دیرَةِ[  سالْآخ ا ونْیی الد9ف] 

 .و آخرت است یاغذاها در دن یدگوشت س یعنی

 ینگوشت در ب یراگوشت از گندم و برنج هم بهتر است ز شود یمعلوم م یتروا ینا با

 .انسان باشد يبرا یاساس يغذا تواند یگوشت م یناست. بنابرا ینبهتر یزطعام ها ن

 :(ص) گوشت بوده استیامبرپ يغذا بیشترین

 [10[ لَحمون  معشَرَ قُرَیشٍ قَوم إِنَّا

 .کنیم یمصرف م یادکه گوشت ز یمهست یما قوم یعنی
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 :آمده است یتروا در

أَلْتامِ سالْإِد دینْ سع ع اللَّه دبا عأَب   لَ اللَّهقَو عما تَسأَ م مرَةِ فَقَالَ اللَّحالْآخ ا ونْیی الدف

 [11[ و لَحمِ طَیرٍ مما یشْتَهونَ  تَبارك و تَعالَى

 یاد گوشت آفرمو یدمو آخرت پرس یاغذاها در دن یداز امام صادق(ع) در مورد س یعنی

 . که فرمود و لَحمِ طَیرٍ مما یشْتَهونَ يا یدهقول خداوند را نشن

 .بعد از گوشت گوسفند، گوشت بز قرار دارد یگوشت بز سرد است ول ینکها با

در  یکردن دستورات اسالم یتآن ها ضرر دارد، با رعا يگوشت برا گویند یکه م افرادي

 .گوشت مصرف کنند توانند یو وعده بودن غذا، مخوردن غذا مانند د ي مورد نحوه

 يبه معنا یرط ین. بنابراکند یگوسفند هم پرواز م یآمده است که در بهشت حت یاتروا در

 .کند یدر بهشت پرواز م یزبلکه همه چ یستکوتر ن

 :آمده است یتروا در

لَو تتَقَاملَاس اءنْ شُرْبِ الْمأَقَلُّوا م مأَ  أَنَّ النَّاسانُهد12[ ب] 

 .شد یآن ها مقاوم تر م يبدن ها کردند یاگر مردم از شرب آب کم م یعنی

 .یداسراف نکن یول یدو بنوش یدقرآن هم آمده است بخور در

 .یستآب به صالح ن یترآب، سه ل یوانهشت ل خوردن

 :آمده است یتروا در

دیامِ سم  إِدنَّۀِ اللَّح13[ الْج] 

 .بهشت گوشت است يغذاها یدس یعنی

 .ماند یدر مورد خوب بودن گوشت نم یشک یاناتو ب یاتروا ینا با

و  کند یهم الغر م یشده است و ماه یبه عنوان خوك پرندگان معرف یاتدر روا مرغ

 .شود یچشم م يبلغم و گود ي موجب غلبه
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رد ندا یدو مورد مانع یا یکآمده است که امام صادق(ع) مرغ خورده است.  یتروا در

 .یستغذا ن ینبه عنوان بهتر یول

  

 گوشت فوائد

 .دارد یاديفوائد ز گوشت

 کند یم چاق

کُملَیع نْبِتی مِ فَإِنَّهم  بِاللَّح14[ اللَّح] 

 .رویاند یگوشت م یرابر شما باد گوشت ز یعنی

 .وارد شده است ینهزم یندر ا یاديز روایات

کُملَیی عنْمی ممِ فَإِنَّ اللَّحبِاللَّح  ماللَّح   اءماً سأْکُلْ لَحی احاً لَمبونَ صعبأَر ضَى لَهنْ مم و

 [15خُلُقُه و منْ ساء خُلُقُه فَأَطْعموه اللَّحم و منْ أَکَلَ شَحمۀً أَنْزَلَت مثْلَها منَ الداء[

 ... رویاند یگوشت گوشت م یرات زبر شما باد گوش یعنی

  

 ییشنوا تقویت

 .گوشت بخورند یاددارند، ز یفضع ییکه شنوا افرادي

  

 یناییب تقویت

 .گیرد یباال را م ینبه خصوص در سن یناییضعف ب يجلو گوشت

 :آمده است یتروا در

می اللَّحف زِیدی فَإِنَّه کُلُوه خُلُقُه اءماً سوینَ یعبأَر نْ تَرَکَهمِ منَ اللَّحعِ  ممر[  السصالْب 16و] 

 .کند یم یترا تقو یناییو ب ییشنوا یراز ید... گوشت بخور یعنی



2191 

 

به ما دارو و درمان بدهند؟  خواهند یچگونه م یم،ما نباش خواهند یها اصال م صهیونیست

خودمان استفاده  یول یمداده ا یختهترار یااعالم کرد که به تمام دن یونیستیصه یسخود رئ

 .کنیم ینم

درست بدن سفت و  ی. در چاقشود یاست و بدن شل م یماريکاذب به عنوان ب چاقی

 .پرتوان است

  

 بدن ي کننده تقویت

 :آمده است یتروا در

 [17[ فَإِنَّ الْکَعک لَا قُوةَ فیه  اللَّحم  لْقُوةَ فَکُلِأَردت ا إِذَا

 ... گوشت بخور یريبگ یرون یکه خواست یهنگام یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

 [18و الْبصرِ و الْقُوة[  السمعِ  اللَّحمِ یزِید فی أَکْلُ

 .کند یم یادرا ز یروو ن یناییو ب ییخوردن گوشت، شنوا یعنی

  

 قلب ي کننده تقویت

 [19[ أَو بدنه فَلْیأْکُلْ لَحم الضَّأْنِ بِاللَّبن  فی قَلْبِه  أَصابه ضَعف منْ

 .بخورد یرضعف بدن شد گوشت با ش یاکه مبتال به ضعف قلب  یکس یعنی

  

 دارو است گوشت

 :آمده است یتروا در

و هنْدرَ عذُک اللَّ  قَدمح   و فَاءا شهکَانی مف تَتةِ إِلَّا أَنْبدعی الْمف ۀٌ تَقَعضْعب نْهم سلَی مالشَّح و

 [20أَخْرَجت منْ مکَانها داء[
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که وارد معده  یستاز آن ها ن يشد لقمه ا یاد(ص) از گوشت و شحم یامبرنزد پ یعنی

 .کند یرا خارج م یماريو ب اندروی یدر آنجا م یدرمان ینکهبشود مگر ا

اگر  یکه. در حالشوید یمبتال به سرطان معده م یداگر گوشت بخور گویند یم امروزه

 .و گوشت درمان سرطان معده است کند یگوشت به معده برسد، معده را درمان م

  

 کمر ي کننده یتتقو گوشت

 ي کننده یتکمر و تقو ي کننده یتبا گندم پخته بشود تقو یمگوشت به شکل حل اگر

 .است که بحث آن مفصال خواهد آمد یجنس

  

 کند یم یادعقل را ز گوشت

 :آمده است یتروا در

ماللَّح  نْبِتی  مقْلُه  اللَّحع داماً فَسأَی أَکْلَه نْ تَرَكم قْلِ وی الْعف زِیدی 21[ و] 

گوشت نخورد  یمدت یو اگر کس کند یم یادو عقل را ز رویاند یگوشت، گوشت م یعنی

 .شود یعقلش فاسد م

 .عقل است ي کننده یتگوشت باعث فساد عقل است. خوردن گوشت تقو ترك

چهل روز گوشت نخورد  یاز چهل روز گوشت نخورد. اگر شخص یشحق ندارد ب کسی

 .در گوش او اذان گفته بشود یدبا

 :آمده است یتروا در

کُملَیمِ فَإِنَّ عبِاللَّح احاً لَمبونَ صعبأَر ضَى بِهنْ مم و می اللَّحنْمی مأْکُلِ  اللَّحی  ماللَّح   اءس

]اءنَ الدا مثْلَهم ۀً أَنْزَلَتمنْ أَکَلَ شَحم و ماللَّح وهمفَأَطْع خُلُقُه اءنْ سم و 22خُلُقُه] 

 ... شود یوشت نخورده باشد اخالقش بد مکه چهل روز بگذرد و گ ی... کس یعنی

 .است یمهم ي مسئله ینمورد متواتر است بنابرا یندر ا روایات

 .بالفاصله گوشت بخورند یدو با کنند یهستند اشتباه م يکه خامخوار افرادي
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 :آمده است یتروا در

 [23[ یأْکُلِ اللَّحم فَلْیستَقْرِض علَى اللَّه و لْیأْکُلْه  یوماً و لَم  أُتی علَیه أَربعونَ منْ

چهل روز گوشت نخورد قرض کند خداوند ضامن قرض او است و  یاگر کس یعنی

 .گوشت بخورد

 :آمده است یتروا در

حمِ و اللَّحم ینْبِت اللَّحم و منْ لَم یأْکُلِ اللَّحم أَربعینَ یوماً ساء اللَّحم فَإِنَّ اللَّحم منَ اللَّ کُلُوا

 [24[ الْأَذَانَ کُلَّه  أُذُنه  خُلُقُه و إِذَا ساء خُلُقُ أَحدکُم منْ إِنْسانٍ أَو دابۀٍ فَأَذِّنُوا فی

که انسان بد خلق  یو هنگام شود یبد مکه چهل روز گوشت نخورد اخالقش  یکس یعنی

 .ییدشد در گوشش اذان کامل بگو

که گوشت را دوست داشته  یکس ین(ص) و ائمه(ع) گوشت را دوست داشتند، بنابراپیامبر

مسائل  یتباشند که به خاطر رعا یعارف مسلک يانسان ها یداست. شا یباشد انسان خوب

 .دارند یگوشت را دوست نم يمعنو

 يدرهم داشت که برا یصدو هنگام فوت فقط س داشت یع) گوشت دوست مباقر( امام

 .گوشت کنار گذاشته بود یدخر

از گوشت گاو  تواند یانسان ناچار باشد م یکهدر صورت یست،گوشت گاو حرام ن مصرف

 .است یماريب یاز نظر طب یاستفاده کند. گوشت گاو حالل است ول

 .و سبب سرطان است» کرم کدو«اند که گوشت گاو سبب  یدهامروزه فهم البته

 .باشد یجنس است و شامل گوساله هم م گاو

  

 ((نئوپالسم هایهر تومور

 یشتر. خانم ها بشوند یمبتال م یانآقا یشترو ب آید یبه وجود م یهدر داخل ر یماريب این

که در  يخصوص افراد. به شوند یمبتال م یهبه سرطان ر یشترب یانو آقا ینهبه سرطان س

 .کنند یدر معدن کار م یاو  کشند یم یگارمعرض گرد و خبار هستند و س
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دارد و سرطان رحم و تخمدان اختصاص به خانم  یانپروستات اختصاص به آقا سرطان

 .ها دارد

 .دارد یمو بد خ یمدو نوع خوش خ یهر سرطان

  

 عالئم

الغر شدن، تب، تنفس صدا دار،  ینه،س ي قفسه ي یهنفس، درد ناح یکردن، تنگ سرفه

 ی،تنفس يشدن صداها یفضع ینه،س ي قفسه یعدم انبساط کاف ینه،س ي جمع شدن قفسه

خشک شدن و پوست  یم،بد خ يکل سرطان ها ي از نشانه یکیخون همراه با خلط،  یگاه

 .پوست شدن لب است

  

 درمان

 ید(ص) که بایامبرپ يت، دارواس یهحمال ثفا به ر یانهراز یراز یانهثفا با آب راز داروي

بلغم، و چون افراد  يدارو یانه،مصرف بشود، جامع امام رضا(ع) با آب راز یانهبا آب راز

 دهیم، یقرص خون هم م شوند یم ینوعا مبتال به کم خون

 .یستمحرز ن یهتومور ر ينفع آن برا یباشد ول یدمف یداست شا یهر یشپاال يبرا کاشم

 .107ص ي،یرقرب االسناد، حم [1]

 .یه، ط اسالم211، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [2]

 .یه، ط اسالم216، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .یه، ط اسالم216، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .157ص ی،مکارم االخالق، طبرس [5]

 .31یهسوره اعراف، آ [6]

 .21یهسوره واقعه، آ [7]

 .72یهآ یس،سوره  [8]
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 .459، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .461، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .460، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .571، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .460، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .74الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [14]

 .465، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .464، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .683، ص2ج ي،الخرائج و الجرائح، راوند [17]

 .109، ص2ج ی،دعائم االسالم، نعمان مغرب [18]

 .468، ص2ج ی،المحاسن، برق [19]

 .158ص ی،مکارم االخالق، طبرس [20]

 .139ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [21]

، 8، ح12، ابواب اطعمه المباحه، باب42، ص25ج ی،حر عامل یخش یعه،وسائل الش [22]

 .یتط آل الب

 .464، ص2ج ی،برق المحاسن، [23]

 .466، ص2ج ی،المحاسن، برق [24]
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ــت   228 ــث گوش ــه بح ــی –ادام ــاريب معرف ــ یم ــس یتنگ ؛ نف

96/01/28 

 
  

 یع. برخالف آنچه شاکنیم یمصرف گوشت صحبت م ي و نحوه  به مقدار و اندازه راجع

 یدبر مصرف گوشت تاک یاتبر خوب بودن مصرف نکردن گوشت قرمز، روا یشده است مبن

 .دارند

که دوست داشتن گوشت، خوب است. ائمه(ع) مرتب از  شود یاستفاده م یاتروا از

 .کردند یگوشت استفاده م

 :(ص) فرموده استپیامبر

 [1[ لَحمیون  معاشرَ الْأَنْبِیاء قَوم نَحنُ

 .خوریم یم یادکه گوشت ز یمهست یقوم یامبرانپ یتما جمع یعنی

 :معتبر آمده است یتیروا در

و بحماً یص لَح ولُ اللَّهسکَانَ ر م  قَد2[ اللَّح] 

 .داشت یو گوشت را دوست م کرد یگوشت مصرف م یاد(ص) زیامبرپ یعنی

 .کند یگوشت مصرف م یگر،د ياز غذاها یشترکه ب گویند یم يبه فرد »لحم»

(ص) گوشت را دوست یامبرپ یراز یستن يبد یزدوست داشتن گوشت چ بنابراین

 .داشت یم

 :فرماید یم یگرد روایت

 [3[ لَحمونَ  معشَرَ قُرَیشٍ قَوم إِنَّا

گوشت  یادو ز یمکه گوشت را دوست دار یمهست یقوم یشقر یتما جمع یعنی

 .خوریم یم
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گوشت بخورد و  یادکه ز یبلکه کس شود یگفته نم» لحم« خورد یکه فقط گوشت م کسی

 .شود یم یدهنام» لحم«او گوشت باشد  يغذا یشترب

(ص) هم گوشت را یامبرپ یول یمنان دوست ندار یما نان است ول ي استفاده بیشترین

 .است کرده یمصرف م یگرد ياز غذاها یشتردوست داشته است و هم گوشت ب

 :آمده است یتدر روا بله

 [4[ تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان ال

 .یدقرار نده یواناتخود را قبرستان ح يشکم ها یعنی

معتبر را ندارد و ممکن است تعارض  یاتهمه روا ینمقابله با ا ییتوانا یتروا ینا ولی

اگر چند  شود، یگوسفند کامل بخورد شکم قبرستان آن م یکاگر انسان  یرانداشته باشد ز

 .شود یم یواناتگوسفند باهم خورده بشود، شکم قبرستان ح

مرَب  اللَّحالْع ضم5[ ح] 

 .است که عرب دوست دارد و طالب آن است یزيگوشت چ یعنی

گوشت  یعنی »یهتاکله و تشته«بود.  یازن یاز او ب توان یکه نم یزيچ یعنی »حمض»

 .دارند یلو به آن م خورند یم

 :آمده است یتروا در

فَقَالَ صدقُوا و   اللَّحمِ  ترجلًا قَالَ لَه إِنَّ منْ قبلَنَا یرْوونَ أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یبغض بی أَنَّ

 [6[ لَیس حیثُ ذَهبوا إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یبغض الْبیت الَّذي تُؤْکَلُ فیه لُحوم النَّاس

که در  يخداوند از خانه ا گویند یهستند که م يبه امام صادق(ع) گفت افراد يمرد یعنی

 يبلکه خداوند خانه ا یستن ینگونهض است امام فرمود اخورده بشود مبغو یادآن گوشت ز

 .بشود) مبغوض است یبتکه در آن گوشت مردم خورده بشود(غ

 .یستن یمنقصت یچدر خوردن گوشت و دوست داشتن گوشت ه بنابراین
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نرساند، به طور مداوم گوشت مصرف نشود به  یبیکه گوشت به شما آس یدقصد دار اگر

 .مصرف بشود که هر روز گوشت يگونه ا

 یبه سالمت یاست و ارتباط ياعتقاد بنده سفارش به عدم مداوت گوشت، بحث اقتصاد به

 ینکها یاو  زند یهر روز گوشت خوردن به جهت گران بودن به اقتصاد ضربه م یراندارد. ز

 .نخواهد بود یذانسان لذ يبرا یگريد یزياگر مداوم گوشت مصرف بشود چ

 .کل بشر الگو است ي(ص) براپیامبر

 :آمده است یتروا در

 [7و یقُولُ إِنَّ لَه ضَرَاوةً کَضَرَاوةِ الْخَمر[  اللَّحمِ  علی ع یکْرَه إِدمانَ کَانَ

و  دانست ینم یند(ع) مداوم و پشت سرهم خوردن گوشت را خوشا یحضرت عل یعنی

 .خمر یادآور است مانند اعت یادگوشت اعت فرمود یم

 .کند ینم یداانسان مزه پ يبرا یگرد يغذاها یگراگر گوشت مداوم مصرف بشود د یعنی

به  یدکه ترك آن سخت است. انسان نبا ياست به گونه ا یادورع و اعت يبه معنا ضراوه

 .داشته باشد یدرا با یزيقدرت ترك چ یشهوابسته باشد و هم یزيچ

 .یدچند روز بخور ي گوشت را به فاصله یعنی یدنکن ادمان

 یحت یراز یستخوردن هر روز گوشت ن ي(ص) گوشتخوار بوده است به معنایامبرپ اینکه

سه  ید(ص) شایامبرآمده است که پ یتنبوده است. در روا ي(ص) هم هر روزیامبرپ يغذا

 .است خورده یغذا م یکباردو روز  یا یکبارروز 

مصرفشان گوشت بوده است  یشترب یزنو در همان مقدار کم  خورد ی(ص) کم غذا مپیامبر

 .ندارد یاشکال ینو ا

 :آمده است یتروا در

 [8[ ثَلَاثاً متَوالیۀً منْ خُبزِ برٍّ حتَّى فَارقَ الدنْیا و لَم ینْخَلْ دقیقُه  و أُمی منْ لَم یشْبع بِأَبِی
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ص) که سه روز پشت سر  بریام(پ یکس ي(ع) فرمود پدر و مادرم فدا یحضرت عل یعنی

 .رفت یااز دن ینکهنشد تا ا یشنشد و آرد نانش پاال یرهم از نان س

 :آمده است یتروا در

 [9رسولُ اللَّه ص خُبزَ برٍّ قَطُّ و لَا شَبِع منْ خُبزِ شَعیرٍ قَطُّ[  أَکَلَ ما

 .از نان جو نخورد یرس یچگاه(ص) اصال نان گندم نخورد و هیامبرپ یعنی

(ص) فرمود یامبر(ص) آورد و پیامبرپ يبرا ییخندق که حضرت زهرا(س) غذا یانجر در

 .غذا بعد از سه روز است یناول ینا

طال کنم،  یتالعرب را برا یرهتمام جز ی(ص) فرمود اگر بخواهیامبربه پ خداوند

بشوم و خداوند  یرو سروز بخورم  یکباشم که  ینگونها خواهم ی(ص) عرض کرد نه میامبرپ

 .هم نخورم و از خداوند طلب کنم و دعاء کنم يروز یکو  یمرا شکر بگو

 .خورد ینم یشه(ص) بوده است و همیامبرپ يسحر سویق

 .مصرف بشود یکبارگوشت هر سه روز  فرماید یم روایاتی

أَلْتمِ ساللَّح رَاءنْ شع ع اللَّه دبا عأَب   نْزِلُونَ بِنَا وی مقَو و افلَنَا أَضْی قُلْت ی ثَلَاثفَقَالَ ف

مِ شَیاللَّح عقوم منْهم قَعی سلَوِ  لَی و نْهضَرَ مئاً أَحشَی لَا نَجِد قُلْت ی کُلِّ ثَلَاثفَقَالَ ف ءمواائْتَد 

 [10[ بِغَیرِه لَم یعدوه شَیئاً فَقَالَ فی کُلِّ ثَلَاث

عرض  یکبارگوشت سوال کردم فرمود هر سه روز  یدنامام صادق(ع) در مورد خر از

 یکبارفرمود هر سه روز  شود یآن ها گوشت نم يبرا ییو هر غذا یمدار یادکردم ما مهمان ز

از گوشت را  یرغ یزيو چ یستر از گوشت نما بهت يدر دسترس برا یزيعرض کردم چ

 .یکبارفرمود سه روز  کنند یحساب نم

به اعتقاد  یمصرف شود ول یکبارسه روز  یدباشد که گوشت با یناحتمال دارد که قانون ا

هر روز گوشت بخرد و مبتال به  یدانسان نبا یرااست. ز یزندگ یرتدب يبرا یتروا ینبنده ا

 .بشود یبده
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 یدناز خورن گوشت سوال نشده است بلکه در مورد خر یرادارد ز دقت یتروا این

 .گوشت سوال شده است

 یکبارسه روز  یدبه خر یدگوشت، امام (ع) تاک یادز یدخر يهمه اصرار شخص برا ینا با

با  ینصورتدر ا یداشته باشد ول یمسئله ارتباط به سالمت ینگوشت دارد. احتمال دارد ا

 یداتعارض پ یدهر روز گوشت بخور فرمود یگوشت داشت و م يرو یدکه تاک یاتیروا

 .خواهد کرد

 یقدر کتب رجال توث »ینحکم بن مسک« یرااست ز یفاز لحاظ سند ضع یتروا این

 .مرسله است و سند ندارد یزن یقبل یتنشده است و روا

 :آمده است یگرد یتروا در

رَ اللَّ کُنْتع فَذُک اللَّه دبأَبِی ع نْدمٍعماً بِلَحوفَقَالَ کُلْ ی مح  ماً بِشَیوی نٍ وماً بِلَبوی و  ء

 [11آخَر[

 یکروز گوشت بخور و  یکگوشت شد، فرمود  یادنزد امام صادق(ع) بودم که  یعنی

 .بخور یگرد یزروز چ یکبخور و  یرروز ش

 .است یفهم از لحاظ سند ضع یتروا این

 »ینرس یداصل ز«اصول  یناز ا یکیوجود دارد که  »سته عشر«به نام  یمیقد کتاب

 .اختالف است» سته عشر«است. در مورد درست بودن کتاب 

 :کتاب آمده است ینا در

و می  کُلُوا اللَّحوعٍ  کُلِ  فبرِ،  أُسةِ الْخَمةً کَضَرَاوضَرَاو ؛ فَإِنَّ لَهکُملَادأَو و کُمأَنْفُس وهدولَا تُع و ،

 [12[ ء أَخْلَاقَهم و لَا تَمنَعوهم فَوقَ الْأَربعینَ یوماً؛ فَإِنَّه یسی

 یدو خودتان و فرزندانتان را به گوشت عادت نده یدگوشت را در هر هفته بخور یعنی

 یداز چهل روز مانع گوشت خوردن آن ها نشو یشترخمر دارد و ب یادمانند اعت یادياعت یراز

 .شود یاخالق آن ها بد م یراز
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 .گوشت خورده بشود ضرر دارد یشتراگر ب شود یم معلوم

اگر هر روز  فرماید یکه م یمارد یاتیروا یاز لحاظ سند مشکل دارند ول یتچند روا این

 .ندارد یاشکال یدهم گوشت بخور

 :آمده است یحصح روایت

تیتَغَد  عم  أَبِی  مماً بِلَحوشَرَ یۀَ عسفَرٍ ع خَمع13[ ج] 

 .پانزده روز به همراه امام باقر(ع) صبحانه گوشت خوردم یعنی

سه  گویند یکه م یاتیندارد. روا يخوردن گوشت به صورت روزانه ضرر شود یم معلوم

که امکان  یبه جهت مراعات حال اقتصاد مخاطب است. کس یکبار يهفته ا یا یکبارروز 

 یکه امکانات مال یکس یگوشت مصرف کند ول یکبار يهفته ا یاخوب ندارد سه روز  یمال

 .کند مصرفگوشت  تواند یدارد هر روز هم م

 :آمده است یگرد یتروا در

 [14[ صباحاً قَسا قَلْبه  أَربعینَ  لَ اللَّحمأَکَ منْ

 .شود یکه چهل روز گوشت بخورد به قساوت قلب مبتال م یکس یعنی

به  یدندارد. با یو اشکال يضرر یمو نه روز پشت سر هم گوشت بخور یاگر س بنابراین

 .باشد که انسان بتواند هرگاه خواست خوردن گوشت را قطع کند يگونه ا

غلبه دم چه بسا انسان را  یمو خواند کند یم یادمعلول دم است. گوشت خون را ز قساوت

 .بکشد

 یکرده اند. بعض یحتما پخته شود، ائمه(ع) از خوردن گوشت نپخته نه یدبا گوشت

 .خورند یکشورها مانند لبنان گوشت را نپخته م

 :آمده است یتروا در

  رسولَ اللَّه ص نَهى أَنْ یؤْکَلَ اللَّحم غَرِیضاً و قَالَ إِنَّما تَأْکُلُه السباع و لَکنْ حتَّى تُغَیرَه أَنَّ

س15أَوِ النَّار[  الشَّم] 
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 ینکرد و فرمود ا یخوب پخته نشده نه یا(ص) از خوردن گوشت نپخته  یامبرپ یعنی

 .داده باشد ییرآن را تغ یدخورش یاآتش  ینکهدرندگان است مگر ا يغذا

 یاتبا آفتاب خشک شده باشد. گوشت خشک در روا یابا آتش پخته شده باشد  گوشت

 .شود یگفته م »یدقد«شده است که به آن  یغذا معرف ینبدتر

انِ فَاسدانِ لَم یدخُلَا واحد قَطُّ فَاسداً إِلَّا أَصلَحاه و شَیئَ  صالحانِ لَم یدخُلَا جوف شَیئَانِ

 [16[یدلْقَدجوفاً قَطُّ صالحاً إِلَّا أَفْسداه فَالصالحانِ الرُّمانُ و الْماء الْفَاترُ و الْفَاسدانِ الْجبنُّ و ا

... آن  کنند یفاسد م ینکهمگر ا شوند یفاسد هستند که به درون وارد نم یز... دو چ یعنی

 .و گوشت خشک هستند یرندو پ

ضرر گوشت خام  شود یحال گوشت خشک از گوشت خام بهتر است. معلوم م ینا با

 .است یادز یلیخ

. در طب شود یخوردن گوشت خام موجب ابتالء به انگل م یمدار یگرد یتروا در

 یاثابت شده است که گوشت کرم کدو دارد. اگر گوشت خوب پخته نشود کرم کدو  يامروز

هر دو وجود دارند که ضرر کرم  یو کرم خوک ي. کرم گاوشود یتخم آن وارد بدن انسان م

که باعث بروز  شود یدر روده م یدگیموجب خراش وشاخ دارد  یرااست ز یادز یلیخ یخوک

 .شود یو سرطان م يمشکالت جد

 .پزد یامواج م ي یلهندارد بلکه به وس یگرم یراز یستبه صالح ن یکروویواز ما استفاده

 :آمده است یتروا در

أَلْتُهمِ النِّی سنْ أَکْلِ اللَّحع امذَا طَعفَقَالَ ه اع  ءب17[ الس] 

 .درندگان است يغذا ینفرمود ا یدماز امام صادق(ع) در مورد گوشت خام پرس یعنی

 يکه گوشت خام غذا شود ی. معلوم میستانسان خوب ن يگوشت خام برا بنابراین

و چون  یستن یانسان يغذا یزهاچ یکه بعض یمدرندگان است. گفت يو غذا یستن یانسان

 .شده است ینه یستن یانسان يغذا
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 .خورند یم یدهگوشت خام و گند درندگان

 :آمده است یگرد یتروا در

مِ  أَکْلُ وطْن  اللَّحی الْبود فورِثُ الدی 18[ النِّی] 

 .شود یخوردن گوشت خام موجب کرم در شکم م یعنی

هم ثابت شده است که گوشت خام به خصوص گوشت گاو و جگر  يعلم امروز در

 .شود یم يا یسهگوسفند اگر پخته نشود سبب انگل ک

و کنسرو نبوده است و مجبور بودند تا گوشت ها  یزرو فر یخچالمانند  یزيگذشته چ در

و از  یستاز فصل ها گوشت تازه ن یاست و بعض یادر زفصل ها شکا یرا خشک کنند. بعض

 .کردند یگوشت خشک استفاده م

 :آمده است یتروا در

 [19یعنی الْقَدید[  الْیابِسِ  اللَّحمِ  أَکَلْت طَعاماً أَبقَى و لَا أَهیج للداء منَ ما

 .گوشت خشک است انگیزاند یو برم دارد یرا نگه م یماريکه ب ییغذا ینبدتر یعنی

  

 نفس یتنگ بیماري

به وجود  یهاست که در ر یعلت آن اختالل یاست که گاه یعنفس شا یتنگ بیماري

و  یهر يتنگ شدن مجار یا یهآب در ر یاوجود تومور  یا یعاتاختالل بر اثر ضا ین. اآید یم

 .نفس است یتنگ ینتر یعآسم که شا یماريو ب ییهوا يآن ها و انسداد مجار یدند یبآس

شدن  یفضع یاکرونر قلب  یاست که معلول قلب است است. گرفتگ ینفس یدوم تنگ نوع

 .نفس باشد ینوع تنگ ینسبب ا تواند یقلب م ي یچهمشکل در یاقلب 

 کند یم یدو گاز تول شود یاست که معلول معده است. معده کم کار م ینفس یسوم تنگ نوع

 .شود یو نفس تنگ م کند یفشار وارد م یافاگرامپرده د ينفخ رو ینو ا شود یو باعث نفخ م

 یا یتنفس يمجار یآن تنگ ینتر یعهم وجود دارد که عرض شد شا یگريد يها علت

 .همان آسم است
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و به  خورند یم یادکه ز ينفس تخم مرغ است به خصوص افراد یعلت تنگ بیشترین

ف تخم مرغ در شب باعث و به خصوص مصر» آب پز«خصوص خوردن آن به صورت 

 .شود ینفس م یتنگ

 :آمده است یتروا در

ضِ وینَ الْبم لَاءتامال ةِ ودعأْسِ الْمی راحاً فرِی الَ وورِثُ الطُّحی انُهمإِد ضِ ویکَثْرَةُ أَکْلِ الْب 

 [20الْمسلُوقِ یورِثُ الرَّبو و الابتهار[

است. تخم مرغ کلسترول  یمشکل قلب يبه معنا» ابتهار«و  ويیمشکل ر یعنی »ربو»

 .شود یقلب م يدارد و موجب بسته شدن رگ ها ییباال

 .کند یبه هردو مشکل اشاره م روایت

(ص) بعد از مصرف یامبراست و پ ینیسنگ يتخم مرغ غذا یديسف فرماید یم یگرد روایت

 .کردند یمصرف م) یاهدانهو س یانو زن یشنتخم مرغ، هاضوم(آو یديسف

مشکالت  یادر مغز  یوجود مشکل یا يو ضربه مغز یمانند کم خون یگرد يها علت

 .نفس بشوند یموجب تنگ تواند یهم م یو عصب یمیاییش

 یقنفس عم یکهر چند لحظه  یانسان عصبان آورد، یهم نفس کم م یعصبان انسان

 .آورند یو اگر درها بسته بشود نفس کم م کشند یم

 .یاوردنفس ب یهم تنگسل  شاید

 درمان

 ي یانهنخود با آب راز یک ي جامع امام رضا(ع) به اندازه يدارو یکی یطب اسالم در

 .نفس است و درمان دوم آن کاشم است یداغ هنگام خواب به مدت سه شب درمان تنگ

 یموجب تنگ تواند یخلط هم م یرانفس باشد ز یدرمان تنگ تواند یبلغم هم م داروي

 .نفس بشود

 .معده باشد ي یهاست که از ناح ینفس یتنگ ي برطرف کننده یزمرکب دو ن داروي
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که  یقرص خون یاعروق  یگرفتگ يقلب باشد، دارو ي یهنفس از ناح یتنگ اگر

قلب داده  یتتقو يشده باشد دارو یفاگر قلب ضع یا کند یم یمقلب را ترم هاي یچهدر

 .شود یم

 یتخصص يستفاده از ادرار شتر است. ادرار شتر داروموارد، ا ي همه يدرمان برا بهترین

 .نفس است یتنگ

 .158ص ی،مکارم االخالق، طبرس [1]

 .461، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .461، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .26، ص1ج ید،الحد یشرح نهج البالغه، ابن اب [4]

 .461، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .یه، ط اسالم309، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .469، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .88، ص1ج ی،الغارات، ثقف [8]

 .398صدوق، ص یخش ی،االمال [9]

 .470، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .470، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .152، ص3ج ي،شهر يالحکمه، ر یزانموسوعه م [12]

 .462، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .294، ص59ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [14]

 .یه، ط اسالم313، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .یه، ط اسالم314، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .470، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]
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 .28طب الرضا، امام رضا ع، ص [18]

 .یه، ط اسالم314، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [19]

 .28طب الرضا، امام رضا ع، ص [20]
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یســـم؛ رمات یمـــاريب معرفـــی –ادامـــه بحـــث گوشـــت  229

96/01/29 

 
  

و حاال  کنند یو خشک م زنند یکه نمک م یراجع به گوشت خشک است. گوشت صحبت

 .شود یگفته م يدود یماه یا. گوشت گویند یم »يدود«به آن 

از  یقسمت کشتند یکه م يخاطر گوسفند ینو کنسرو نبوده است به هم یخچال یمقد در

 یزانو آو بندند یو به نخ م کنند یکوچک م ي. گوشت را تکه هاکردند یآن را خشک م

 .شود یگفته م »یدقد«که به آن  کنند یو خشک م کنند یم

گرسنه باشد به همان  یلیخ یو اگر کس پزند یخشک را م يگوشت ها ینا یازن موقع

 .کند یصورت خشک مصرف م

 .غذا است ینو به عنوان بدتر یستانسان صالح ن يو برا یستگوشت خوب ن ینا ظاهرا

 یماريب یختنگذاشت و برانگ یآمده است که بدتر از گوشت خشک در باق یتروا در

 .تر خواهد شد یطوالن یماريوجود ندارد. با مصرف گوشت خشک مدت زمان ب

 یختهموجب برانگ توانند یم یروسیو و یکروبیو عامل م یماريمانند ژن ب یزهاچ خیلی

 یماريب یختناست که موجب برانگ یزيچ ینگوشت خشک بدتر یبشوند ول یماريشدن ب

 .شود یم

 .است یروسیو و یکروبیو جهش م یکیخشک باعث جهش ژنت گوشت

 :آمده است یتروا در

 [1یعنی الْقَدید[  الْیابِسِ  اللَّحمِ  أَکَلْت طَعاماً أَبقَى و لَا أَهیج للداء منَ ما

 .گوشت خشک است انگیزاند یو برم دارد یرا نگه م یماريکه ب ییغذا ینبدتر یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در
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یدی الْقَدتَرْخسی أَنَّهل ءوس می  لَحف  نْ شَیم نْفَعلَا ی و اءکُلَّ د جیهی ةِ ودعالْم ]ضُرُّهلْ یب 2ء] 

هر  یجانو سبب ه شود یدر معده شل م یرااست ز يگوشت خشک گوشت بد یعنی

 .بلکه مضر است یستن یدمف یزچ یچه ياست و برا یماريب

 .یستن یدمف یو سالمت یو چاق یتتقو يخشک برا گوشت

حالت  یندارد. گوشت معمول یو صالبت یسفت یچو ه شود ینرم م یلیخ یدهگند گوشت

 يحالت برا یننرم است و ا یدهگوشت مانده و گند یسخت ول يدارد و کندن آن مقدار ینخ

 .یستخوب ن یسالمت

معده  یدآب و اس یدنو چون خشک است با رس شود یوارد معده م یوقت یدهگند گوشت

 .یستمعده خوب ن يحالت برا ینو ا کند یو پف م شود یبزرگ م

 .یستخوب ن شود یم یشترکه در معده حجم آن ب ییبه توان گفت که هر غذا شاید

 :آمده است یگرد روایت

و ربما قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدید الْغَاب و دخُولُ الْحمامِ علَى الْبِطْنَۀِ و نکَاح   الْبدنَ  یهدمنَ ثَلَاثٌ

ينْداواقَ النَّهحو إِسأَب یهف ادز زِ وائجلَى   الْعع اءانُ النِّسشْیغ لَاء[وتام3ال] 

و چه بسا کشنده باشند خوردن گوشت خشک و کهنه و  برد یم ینبدن را از ب یزچ سه

 .ها یرزنو همبستر شدن با پ یريحمام رفتن در حال س

است و زن  یخکه چهل سال به باال ش یمچهل ساله عجوزه است. راجع به مردها دار زن

 یعنیاست  یباز باب تغل یخ. البته ششود یم یرزن زودتر پ یرااست ز یرپ یاول یقهم به طر

 .شود یرا هم شامل م یخهزن ش

 .شصت و هفتاد است ین(ص) فرمود عمر امت من بپیامبر

که در باب حج وارد شده است و فرموده است گوشت را بعد از  یمدار يمتعدد روایات

 .یدسه روز نخور
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در  یحکم وارد شده است ول ینا یزرو فر یخچالنبود  یلدارد در آن زمان به دل احتمال

 یر؟خ یادارد  یتخوردن گوشت بعد از سه روز صالح یاامکانات آ ینزمان با وجود ا ینا

دارد  یگرم يحج و منا آمده است. عربستان هوا يها یدرمورد قربان یشترب یاتروا این

 .آن زمان و مکان باشد يحکم برا ینا یدشا ینبنابرا

ائمه  یراز شود یاست و شامل تمام زمان ها و مکان ها م یاتروا یناطالق ا یگرد احتمال

 .قائل نشدند یلیتفص یرو سردس یرمناطق گرمس ین(ع) ب

به  یول یدبعد از سه روز نخور یزرو فر یخچالبا وجود  ییمبگو توانیم یبه طور قطع نم ما

 .است که بعد از سه روز خورده نشود ینبهتر ا یرسدنظر م

 .کنند یهسه روز گوشت ته يگوشت نخرد و برا یاداست انسان ز خوب

دو روز خود را  یاو مصرف روزانه  کردند یم یدگوشت خر یامکانات نبود و درهم قدیم

 .کردند یم یهته

 ياز نظر ظاهر یزررا حل نکرده است. گوشت در فر یمشکل یدنظرم امکانات جد به

مردم  بینیم ی. ما مآید یبه وجود م در گوشت ییرتغ یقینا. یستن یادز ییرتغ یول کند یم ییرتغ

از  یکی یدها را کشف نکرده است و شا یماريب ینو بشر هنوز علت ا شوند یم یماردائما ب

 .باشد یزريفر يگوشت ها ینهم یماريهمه ب ینعلل ا

 ي یلهحل بشود. ماندن گوشت چه با وس یزرگوشت با فر یمشکل ماندگ کنم ینم فکر

کردن و چه با کنسرو کردن ضرر دارد و تازه خوردن گوشت  یزرخشک کردن و چه با فر

 .بهتر است

الشه خوار هستند و گوشت  یواناتاز ح یهم تازه خور هستند. بعض یواناتح بیشتر

 .خورند یم یدهگند

 .استفاده کرد که تازه خوردن گوشت مطلوب است توان یم یاتاطالق روا از

 :بهتر استها آمده است که خشک و کهنه  یوهمورد م در
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کُملَیع بذَه و هنَفْع یقب یقَ قَدتیقِ فَإِنَّ الْعتاصِ الْعبِالْإِج  هکُلِّ   ضَرَرل عنَاف قَشَّراً فَإِنَّهم کُلُوه و

 [4مرَارٍ و حرَارةٍ و وهجٍ یهِیج منْها[

مانده و ضررشان رفته  یباقنفع آن ها  یراخشک و کهنه ز يها یوهبر شما باد م یعنی

 ... است

ها به خصوص با چاقو  یی. اروپاخورند یو م برند یامت ها گوشت را با چاقو م بعضی

 .فرموده است یکار نه ین(ص) از ایامبرپ یول خورند یگوشت م

 .خورد یدار با دست و دندان با گوشت

به نعمت  یاحترام یکار ب ینا یدسفارش وجود دارد. شا یناحتمال در مورد علت ا دو

 .یدبا چاقو بر یدسفارش در مورد نان آمده است. نان را نبا ینخداوند باشد. مشابه ا

که آهن نجس است و  یمباشد. گفت یانسالمت در م ي است که مسئله ینا یگرد احتمال

 .شدن گوشت بشود یگوشت با تماس با چاقو موجب نجس بهداشت

 [5[ علَى الْمائدةِ بِالسکِّین  اللَّحم  طَعرسولُ اللَّه ص أَنْ یقْ  نَهى

 .کرد ی(ص) از قطع کردن گوشت با چاقو سر سفره نهیامبرپ یعنی

و کالس  خورند یو م برند یها هم نان و هم گوشت را با چاقو م ییو اروپا مسیحیان

 .کنند یحساب م

و چه بسا برکت  یستندکه هم قاشق و هم چنگال چون با آهن هستند خوب ن یمدار اعتقاد

 .و بهداشت خوب نباشند یسالمت يهم برا یدو شا یایدبه حساب ب یاحترام یب یارا ببرد و 

 :آمده است یگرد یتروا در

بِالسکِّینِ علَى الْخوانِ فَإِنَّه منْ صنْعِ الْأَعاجِمِ و انْهشُوه نَهشاً فَإِنَّه أَهنَأُ و   تَقْطَعوا اللَّحم لَا

 [6أَمرَأ[

ها است و گوشت را با  یکار اجنب یراز یدگوشت را با چاقو سر سفره قطعه نکن یعنی

 .شود یم مبهتر خوش تر و بهتر هض یراز یددست بخور
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بدن از غذا استفاده کند و  یعنیشدن غذا در بدن، امراء  یهرفتن و تجز یینپا یعنی هضم

 .کند یو خوش یاز غذا احساس راحت یعنیاهناء 

 :آمده است یگرد یتروا در

و وهسسا[  الْه7لَه] 

 یدو با دندان گوشت را بخور یزر ریز

 .نجاست آهن است یشترعلت آن ب مسلمانان هستند. البته یرغ» اعاجم«از  مراد

 .شسته بشود یدبعد از ذبح کردن و تکه تکه کردن حتما با گوشت

 :آمده است یتروا در

ع بِمدینَۀٍ و إِذَا وجوههم صفْرٌ و عیونُهم زرقٌ فَصاحوا إِلَیه و شَکَوا ما بِهِم   عیسى  أَخی مرَّ

لَلِ فَقَالَ دنَ الْعمشَی سلَی ولٍ وغْسرَ مغَی وهخْتُمطَب ماللَّح إِذَا أَکَلْتُم أَنْتُم کُمعم اؤُهخْ وی ءنَ  رُجم

ها و إِذَا أَهلُالدنْیا إِلَّا بِجنَابۀٍ فَغَسلُوا بعد ذَلک لُحومهم فَذَهبت أَمرَاضُهم و قَالَ مرَّ أَخی بِمدینَۀٍ 

مإِذَا ن فَقَالَ أَنْتُم ها إِلَیخَۀٌ فَشَکَونْتَفم مهوهجو رَةٌ ونْتَثم منَانُهأَستُم  ی الرِّیحفَتَغْل کُماهتُطْبِقُونَ أَفْو

نِ فَیفْسد الْوجه فَإِذَا نمتُم فی الصدورِ تَبلُغُ إِلَى الْفَمِ فَلَا یکُونُ لَها مخْرَج فَتُرَد إِلَى أُصولِ الْأَسنَا

 [8[ ذَلک عنْهم فَذَهبفَافْتَحوا شفَاهکُم و صیرُوه لَکُم خُلُقاً فَفَعلُوا 

 يزرد و چشم ها يمردم آنجا صورت ها گذشت یم ي(ع) از شهر یسیبرادرم ع یعنی

که  یکردند فرمود درمان با خود شما است شما هنگام یتداشتند به حضرت شکا یآّب

جنابت  ینکهمگر ا رود ینم یااز دن یزيچ یچو ه پزید یبدون شستن م کنید یگوشت مصرف م

 .آن ها برطرف شد يها یماريو ب شستنددارد و آن ها بعد از آن گوشت ها را 

ت خوشمزه تر گوش یراز پزند یها گوشت را نشسته م یها و کباب یدر قصاب امروزه

و  کند یگوشت شسته را قبول نم ی. قصابگیرد یخود م یه یرینیحالت ش یکو  شود یم

 .شود یصفراء م ي و غلبه یماريموجب ب یراکه اشتباه است ز افتد یم گوید یم
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 ی. معلوم شد که آبباشد یصفراء م ي از غلبه یااست و  یاز کم خون یاصورت  زردي

 .است یفراء و کم خونص ي بودن چشم هم معلول غلبه

بلکه تکه تکه کردن گوشت با آهن است.  یستجنابت مطرح ن ي نظر بنده فقط مسئله به

 یگرعلت د یدکه علت آن نجاست آهن است. شا ییدسفارش شده است که محل ذبح را بشو

 .گوشت شسته شود یدهم تماس آهن با گوشت است که با

 .است» مسخ«و » رجس«که آهن  یمدار یتروا در

 یددو ساعت با یاساعت  یکبالفاصله آب خورده بشود.  یداز خوردن گوشت نبا بعد

 .فاصله باشد

 .ضرر ندارد یمدار یتندارد و آب جوش هم روا یگوشت مشکل آب

 :آمده است یتروا در

ض أَصحابِه منْ أَهلِ الْماء فَقَالَ لَه بع  بِشُرْبِ  لَا یعجلُ  رسولُ اللَّه ص إِذَا أَکَلَ اللَّحم کَانَ

 رِكذَا الْوأْکُلُ هی دأَح سمِ فَقَالَ لَیلَى اللَّحع اءلْمل کا أَقَلَّ شُرْبص م ولَ اللَّهسا ری هتیب ثُم

کُفی ]امرَأَ الطَّعتَمامِ إِلَّا اسرِ الطَّعإِلَى آخ اءنْ شُرْبِ الْم9ع] 

بعض  کرد یدر خوردن آب عجله نم خورد یکه گوشت م یص) هنگام(یامبرپ یعنی

را بخورد و  یگوشت و چرب ینا یستن یفرمود کس خوري؟ یاصحاب عرض کرد چرا آب نم

 .کند یکه بدن از آن استفاده م رسد یم يغذا به مرحله ا ینکهآب نخورد تا آخر غذا مگر ا

بالفاصله بعد از خوردن گوشت آب مصرف  یاهمراه گوشت  یکه اگر کس شود یم استفاده

 .که بدن از آن استفاده کند رسد ینم يکند، گوشت به مرحله ا

 یتروا یندارد ول یکه خوردن آب بعد از گوشت مانع شود یاستفاده م یتروا یناز ا البته

 .آب خورد یدبعد از گوشت بالفاصله هم نبا شود یهست که استفاده م یگريد

 .شود یغذا محسوب م یراندارد ز یو دوغ مانع شیر

 .آب خورده شود یدچرب نبا ياز خوردن غذا بعد
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أَقَلَّ شُرْب الْماء فَقیلَ یا رسولَ اللَّه إِنَّک لَتُقلُّ منْ شُرْبِ الْماء   الدسم  النَّبِی ص إِذَا أَکَلَ کَانَ

 [10[ قَالَ هو أَمرَأُ لطَعامی

رسول  یاعرض شد  نوشید یکم آب م خورد یچرب م يکه غذا ی) هنگام(صیامبرپ یعنی

 .که خوردم بهتر است ییامراء غذا يفرمود برا نوشید؟ یاهللا آب کم م

 :آمده است یگرد یتروا در

اء[ شُرْبالد جیهمِ یسلَى أَثَرِ الدع اء11الْم] 

 .شود یم یماريب یجانچرب سبب ه يآب بعد از خوردن غذا یدننوش یعنی

و  خورند یوسط غذا و بعد از غذا نوشابه م دهند ینم یتسفارش اهم ینمردم به ا امروزه

 .شود یم یماريب یجانسبب ه ینا

 .است یوانح يو گوشت جلو یمگوشت مقاد بهترین

خوب است. کتف و گردن و سر و  یوانح ییقسمت جلو یم،را دو قسمت کن یوانح اگر

 .کله پاچه خوب است

 :آمده است یتروا در

 [12[ الذِّراع  رسولُ اللَّه ص یعجِبه کَانَ

 .دانست ی(ص) گوشت سردست را خوب میامبرپ یعنی

 [13[ و الْکَتف و یکْرَه الْورِك لقُرْبِها منَ الْمبال  الذِّراع  النَّبِی ص یحب کَانَ

و ران و لگن را دوست  داشت یم(ص) گوشت سردست و کتف را دوست یامبرپ یعنی

 .است یکادرار نزد يبه مجار یرانداشت ز

 :آمده است یگرد یتروا در

و هغُلَاممِ قَالَ الرِّضَا ع [لنَ اللَّحاشْتَرِ لَنَا م [  یمقَادالْم   یمقَادیرَ فَإِنَّ الْمآخلَا تَشْتَرِ [لَنَا] الْم و

 [14[ أَقْرَب منَ الْمرْعى و أَبعد منَ الْأَذَى
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ند بخر و گوسف ییاز گوشت قسمت جلو يامام رضا (ع) به خدمتکارش فرمود برا یعنی

تر و از پشکل و ادرار دور تر  یکبه محل چرا نزد یممقاد یراعقب نخر ز ياز قسمت ها

 .است

 .دهد یبه ما مالك م یتروا این

تر است و از محل ادرار دورتر  یکبه چرا نزد یراگوسفند خوب است ز ي کله بنابراین

 .عقب است ي دست بهتر از پاچه ي پاچه یاست. حت

  

 (یسم(روماتدیروماتوئ آرتیت

است. تورم و درد مفاصل انگشتان، مچ دست، زانو  یو استخوان یدستگاه عضالن بیماري

و  ی. همراه با تب وخستگشود یاحساس م يو درد آید یبه وجود م یو پا ها است. تورم

. در مفاصل شود یعالئم، مفاصل سرخ رنگ و داغ م ینبهت و زخم است. بعد از بروز ا

مجدد،  یتخواهد بود و با شروع فعال یشترپا درد ب راحت،و بعد از است شود یجمع م یعیما

 .شود یدرد آن کمتر م

و دست ها و انگشتان  کند یم ییراتیو مافصل تغ شود یم یرکودکان مفاصل بزرگتر درگ در

 .شود یو بزرگ م کند یانگشتان ورم م ي. سر انگشتان و انتهاکند یشروع به کج شدن م

و ستون فقرات  یجمود مفصل یجهدارد که عود کننده است و در نت یحمالت روماتیسم

 .خم شود و دستان خود را تا کند تواند یکه نم رسد یم ياست که به حد

 درمان

شود و  یدهجوشان یداست. با یرکف انج یکو  یلهکف شنبل یکاز  یبیترک یسمرمات داروي

 .صبح ناشتا مصرف شود یان،روز در م یکآب آن 

 .موثر است یلیخ ینهزم ینهم در ا یفلطر داروي

 .هم باشد یگريد ياست داروها ممکن
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و در  ینزم یرکه در ز يو بلغم و رطوبت است. افراد يسرد یماريب ینعلت ا بیشترین

 .شوند یمبتال م یشترب کنند یم یزندگ یامرطوب و در کنار در يجاها

 .است یادز یلیپا درد و دست درد خ یالنمازندران و گ در

 .یه، ط اسالم314، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .یه، ط اسالم314، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [2]

 .463، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .189، ص63ج ی،بحاراالنوار، مجلس [4]

 .472، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .24ص ي،مستغفر ی،طب النب [6]

 .329، ص16ج ي،مستدرك الوسائل، محدث نور [7]

 .575، ص2صدوق، ج یخئع، شعلل الشرا [8]

 .161ابن اشعث، ص یات،الجعفر [9]

 .572، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .572، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .470، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .470، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .140ص ي،الدعوات، راوند [14]
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 96/01/30؛ ادامه بحث گوشت 230

 
  

 قرمز گوشت

  

 گوسفند گوشت

گوشت، گوشت گوسفند نر است. البته در  ینبهتر شود، یاستفاده م یاتروا یاز تمام آنچه

 .شود یاست که گوسفند و بز را شامل م» غنم«گوشت  ینبهتر ی،در عرب یتاهم یبترت

﴿و شلى بِها أَه1[﴾ غَنَمی  ع] 

  ریزم برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرومى یعنی

است که همان » ضان«آن  ینبهتر» غنم«از  یاتاست. در روا» ضان« یر عربد گوسفند

بز بهتر  گویند یها م یوجود دارد. سن یلها در تفض یو سن یعیانش ینگوسفند نر است. ب

 .گوسفند بهتر است گویند یم یعیانش یاست ول

آن ها  يبرا یراز کنند یم یداريباال خر يبز را با کشورها یراناز ا یجخل کشورهاي

بهتر از  یزياگر چ فرمایند یما، گوسفند بهتر است و م یاتمستفاد از روا یارزش دارد ول

 .کرد یفدا م یلاسماع يگوسفند بود، خداوند آن را به جا

﴿و ناهیحٍ فَدبظیمٍ بِذ2[﴾ع] 

  ما ذبح عظیمى را فداى او کردیم یعنی

 .سفند نر استکه آن گو یمداد یمیذبح عظ یل،اسماع يبه جا یعنی

 آورد یگوشت گوسفند فالن مشکل را م گویند یو مثال م کنند یاز تجربه استفاده م عامه

گوشت بز خوب  ینزا است بنابرا یماريکه ب گویند یخواند، و م یمآن را خواه یتکه روا

 .است

 .گوشت، گوشت گوسفند نر است ینقرمز بهتر يگوشت ها یانم بنابراین
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سوم گوشت گوسفند ماده است و  ي دوم، گوشت بز نر قرار دارد. در درجه ي درجه در

 .چهارم گوشت بز ماده است ي درجه

کل  یاندر م یخواند که حت یمگوشت کبوتر است که خواه ید،سف يگوشت ها یانم در

 .گوشت ها از گوشت گوسفند هم بهتر است

 :آمده است یتروا در

 [3ء شَیئاً اخْتَار منَ الْإِبِلِ النَّاقَۀَ و منَ الْغَنَمِ الضَّائنَۀَ[ شَی  کُلِ  ار منْاللَّه عزَّ و جلَّ اخْتَ إِنَّ

 .کرد یارکرد ... و از غنم گوسفند نر را اخت یاررا اخت یزيچ یزي،خداوند از چ یعنی

 .اعم از گوسفند و بز است که خداوند گوسفند را انتخاب کرده است غنم،

 :ده استآم یتروا در

نِ الرِّضَا ع إِن قُلْتسأَبِی الْحل  مأْکُلُونَ لَحی لَا یتیلَ بالضَّأْنِ  أَه   قُولُونَ إِنَّهی قُلْت مل قَالَ و

شَی اللَّه ملع لَو دعا سفَقَالَ ی اعجالْأَو و اعدالص و فْرَاءالص رَّةَ والْم ملَه جیهئاً أَکْینَ الضَّأْنِ  رَمم

 [4[ لَفَدى بِه إِسماعیلَ ع

امام(ع) فرمود  خورند یمن گوشت گوسفند نم یتبه امام رضا(ع) عرض کردم اهل ب یعنی

سوداء و صفراء و  ي غلبه یجانگوشت گوسفند سبب ه گویند یعرض کرد م خورند؟ یچرا نم

 يهمان را فدا دید یبهتر از گوسفند م یزيفرمود اگر خداوند چ شود یدردها م یگرو د یگرنم

 .داد یقرار م یلاسماع

 :آمده است یگرد یتروا در

فَقُلْت ما لَحم بِأَطْیب منْ لَحمِ الْماعزِ فَنَظَرَ إِلَی أَبو الْحسنِ ع  - عنْد الرِّضَا ع  اللُّحمانُ ذُکرَ

 [5ه مضْغَۀً أَطْیب منَ الضَّأْنِ لَفَدى بِها إِسماعیلَ[فَقَالَ لَو خَلَقَ اللَّ

شد عرض کردم گوشت خوشمزه تر از گوشت بز  یاداز گوشت ها نزد امام رضا(ع)  یعنی

بهتر از گوشت گوسفند بود همانا خداوند  یامام(ع) به من نگاه کرد فرمود اگر گوشت یستن

 .داد یقرار م یلاسماع يآن را فدا
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گوشت گوسفند، گوشت گوسفند نر و جوان و چاق است  ینبه خود گوسفند، بهتر جعرا

 .است یکسالاست. جوان از شش ماه تا  یمارينشان ب يالغر یراز

 :آمده است یتروا در

 [6قَر[منَ الضَّأْنِ الْفَتی أَسمنه لَا الْقَدید و لَا الْجزُور و لَا الْب  النَّضیج  اللَّحم کُلِ

بخور که خوب پخته شده باشد از گوسفند جوان چاق نه گوشت خشک و  یگوشت یعنی

 .شتر و گاو

 .گوسفند نر است شود، یکه در منا انجام م یقربان بیشترین

  

 بز گوشت

 .دوم است ي شد بز نر در مرتبه عرض

أَلْتس کإِلَی بۀُ أَحجنِ النَّعع ع اللَّه دبا عأَمِ  أَب   بأَح وزُ ذَکَراً فَهاعزُ قَالَ إِنْ کَانَ الْماعالْم

نْ لَا أَ إِلَّاإِلَی و إِنْ کَانَ الْماعزُ أُنْثَى فَالنَّعجۀُ أَحب إِلَی قَالَ قُلْت فَالْخَصی یضَحى بِه قَالَ لَا 

یک أَمِ یکُونَ غَیرُه و قَالَ یصلُح الْجذَع منَ الضَّأْنِ فَأَما الْماعزُ فَلَا یصلُح قُلْت الْخَصی أَحب إِلَ

رْضُوضۀُ قَالَ الْمجۀُ[  النَّعجاً فَالنَّعیإِنْ کَانَ خَص ۀِ وجنَ النَّعم إِلَی ب7أَح] 

 

بز فرمود اگر بز نر باشد  یاگوسفند ماده بهتر است  یاامام صادق(ع) سوال کردم آ از یعنی

 نزد من محبوب تر است و اگر بز ماده باشد گوسفند ماده نزد من محبوب تر است

 یراکند ز یتهم سرا یهتغذ ي هم به مسئله یداست و شا یدر مورد قربان یتروا ینا البته

حضرت  يبه جا یجهت وقت ینتر بودنش است. به همبه ي نشانه یزچ یکبودن  یقربان

بر بهتر بودن گوشت گوسفند ذکر  یلرا دل ینشد، ائمه(ع) ا ی(ع) گوسفند قربانیلاسماع

 .کردند

هم  یهتغذ يبرا شود یبز نر مقدم بر گوسفند ماده است معلوم م ی،در قربان یوقت بنابراین

 .بز نر بهتر از گوسفند ماده است
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از لحاظ خوراك و طعم و مزه، گوشت بز نر بعد از گوشت  آید یست مبد یتروا ینا از

 .گیرد یگوسفند نر قرار م

اول ماه تابستان چون فصل  یعنی »یرانحز«به خوردن گوشت بز در  یمدار یسفارش ما

 .گرما است و گوشت بز هم سرد و سوداء زا است

  

 شتر گوشت

کردن بر  یسفارش شده است و در قربان یلیگوشت شتر هم خ يرو یاتدر روا البته

بعد  ي در منا، گوشت شتر است و در مرحله یقربان ینگوشت گوسفند هم مقدم است. بهتر

 .گوشت گوسفند است

کردند و  یهشتر را توص یاديز یاتروا یرااست که بز نر بر شتر مقدم باشد ز یدبع بنابراین

 .شتر در قرآن هم ذکر شده است

 :فرماید یم در مورد شتر قرآن

 [8[﴾ یأْکُلُون منْها و رکُوبهم فَمنْها ﴿

 کنند هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه مى یعنی

پنجم و بعد از گوسفند نر و بز نر و گوسفند ماده و  ي شتر در مرحله ییمبگو خواهیم یم ما

 .بز ماده است

 »یفیهحن«شتن گوشت شتر از آمده است که خوردن گوشت شتر و دوست دا یاتروا در

خود حرام کرد و  يگوشت شتر را برا یعقوب، یعنی یلاسرائ یاست ول یمیسنت ابراه یعنی

 .حرام کرد یلاسرائ یخداوند به تبع او، گوشت شتر را بر بن

 :آمده است یتروا در

کُملَیومِ  بِأَکْلِ عاللَّه  الْإِبِلِ  لُح اءدأَع ودهلْیل فخَالنٍ مؤْما إِلَّا کُلُّ مهومأْکُلُ لُحلَا ی 9[ فَإِنَّه] 

مگر هر مومن مخالف با  خورد یگوشت شتر نم یرابر شما باد خوردن گوشت شتر ز یعنی

 .که دشمنان خداوند هستند یهودي
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 :تآمده اس یگرد یتروا در

 [10تَمامِ الْإِسلَامِ حب لَحمِ الْجزُر[ منْ

 .دوست داشتن گوشت شتر از کمال اسالم است یعنی

 .برد یم ینرا از ب یشتر، شهوت گوشت و گرسنگ گوشت

  

 گاو گوشت

 .زا است یماريگوشت گاو ضرر دارد و ب فرماید یکه م یمدار يمتعدد روایات

 :آمده است یتروا در

الْبقَرِ داء و سمنُها شفَاء و لَبنُها   أَکَلَ لُقْمۀً سمینَۀ نَزَلَ مثْلُها منَ الداء منْ جسده و لَحم منْ

 [11[ دواء و ما دخَلَ الْجوف مثْلُ السمن

 ... گاو دارو است یرشفاء است و ش ياست و روغن زرد گاو یماري... گوشت گاو ب یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

وماء[  لُحقَرِ د12الْب] 

 .است یماريگاو ب يها گوشت

 :معتبر از امام صادق(ع) آمده است یتروا در

 [13الْبقَرِ دواء و سمونُها شفَاء و لُحومها داء[  أَلْبانُ

 .است یمارياو بشفاء و گوشت گ يگاو دارو و روغن زرد گاو شیرهاي

 :حالل است و در قرآن آمده است يحال گوشت گاو جزء غذاها یندر ع ولی

 [14[﴾حنیذ بِعجلٍ جاء أَنْ لَبِثَ فَما﴿

 و طولى نکشید که گوساله بریانى (براى آنها) آورد یعنی

آن ها  يرو برا ي(ع) آمدند، حضرت گوساله ا یممالئکه به منزل حضرت ابراه وقتی

 .مالئکه از آن نخوردند یول آماده کرد

 .که گوشت گوساله خوب است شود یمعلوم م پزد یگوساله م یامبرپ یک اینکه
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ماده خوب  یاگوشت گاو نر  یقائل شده اند که گوشت گوساله خوب است ول برخی

 .یستن

است که مواد چسبناك و  ینا يدو سنگ است. برا ینشده ما ب یانبر يبه معنا »حنیذ»

 .برود ینبشود و از ب یرآبگوشت سراز

است، سبب  یماريسبب ب» مره« یدانیداست. اگر م یماريمطلق است و مراد سبب ب داء

 .است» مره« ي اختالف غلبه ي به اندازه یماريها است و اختالف ب یمارياز ب یلیخ

بشود و اگر غلبه  یتغلبه کند و انسان مبتال به عصبان» مره« يحد یکاست تا  ممکن

 يها یماريسبب ب» مره« یند ممکن است انسان مبتال به جنون بشود. بنابرابشو یشترب

 .است یمختلف

سرد و تر است. اگر سوداء هم  یراز آورد یبلغم م ي معتقد هستم گوشت گاو، غلبه بنده

 .است یمارياست که در حد ب ییبلکه سودا یستن یمعمول يسودا یاورد،ب

 .است یمارياست که گوشت گاو سبب جنس ب ینا مهم

 .که خوردن گوشت گاو سفارش شده است یمدار مواردي

 :آمده است یتروا در

فَشَکَا ذَلک إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ   الْبیاضِ  بنی إِسرَائیلَ شَکَوا إِلَى موسى ما یلْقَونَ منَ إِنَّ

 [15[ بقَرِ بِالسلْقفَأَوحى اللَّه إِلَیه مرْهم یأْکُلُوا لَحم الْ

کردند و حضرت  یتپوست شکا یدي(ع) از سفیبه حضرت موس یلاسرائ یبن یعنی

کرد خداوند فرمود به آن ها امر کن گوشت گاو را با برگ چغندر  یتبه خداوند شکا یموس

 .بخورند

 :آمده است یگرد یتروا در

 [16الْبقَرِ یذْهب بِالْبیاضِ[  لَحمِ  مرَقُ

 .برد یم ینپوست را از ب یديخورشت گوشت گاو سف یعنی
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 .برگ چغندر است يبه معنا »سلق»

اوقات به جهت  یاعم از بهک و برص است و گاه یديانواع سف يبه معنا »بیاض»

 .شود یم یداردر صورت پد ییها یديصفراء سف ي غلبه

 :آمده است یتروا در

 [17[ الْبقَرِ یذْهبانِ بِالْوضَح  لَحمِ  و مرَقُ السوِیقُ

 .برند یم ینو خورشت گوشت گاو هر دو وضح را از ب یقسو یعنی

 .کردن رنگ پوست است ییرو تغ یديسف يبه معنا »وضح»

 .و جذام هم خوب است یسیپ يگاو برا گوشت

 [18[ و الْجذَام  الَى عنْه الْبرَصأَکَلَ مرَقاً بِلَحمِ بقَرٍ أَذْهب اللَّه تَع منْ

 .برد یو جذام را م یسیکه خورشت با گوشت گاو بخورد خداوند از او پ یکس یعنی

 يها یماريکه از سر حجامت کند، ب یکس فرماید یاست مثال م یاداستعماالت ز این

 یراز شود یبرطرف م یندهسال آ يها یمارياست که ب ینمراد ا شود، یاز او برطرف م یکسال

 .گذشته را ندارد یکسال يها یماريشخص ب

از او برطرف  یسیاست که هر کس خورشت گوشت گاو بخورد، پ ینا یتروا ینا مفاد

 .باشد یو جذام هم م یسیاز پ یشگیريپ ینندارند بنابرا یسی. همه پشود یم

و جذام  یسیپ ي یشههمه ر یعنی کنیم ینهفته م يها یماريمواقع حمل بر ب یندر ا ما

 .هم آمده است یاتدارند که در روا

 .هم دارند يفوائد یزا هستند ول یماريب یزهاچ یبرخ گاهی

 .است مراد فقط آب خورشت باشد یدآب و گوشت باهم و بع يبه معنا خورشت

از  یشگیريپ يمصرف بشود برا يباشد بلکه اگر مورد یدنبا یشگیگاو هم خورشت

 .و جذام خوب است یسیپ

  

 یشگاوم گوشت



2223 

 

 :ندارد یاشکال یشخوردن گوشت گاوم فرماید یهست که م روایاتی

 [19و شُرْبِ أَلْبانها و أَکْلِ سمونها[  بأْس بِأَکْلِ لُحومِ الْجوامیسِ لَا

 .ندارد یاشکال یشو روغن زرد گاوم یرخوردن گوشت و ش یعنی

 .وجود دارد مضمون ینهم به هم یگرالسند د یحصح یتروا دو

 :آمده است یگرد یتروا در

و أعلمته أن أهل العراق یقولون إنه مسخ، فقال:  -  الجاموس  أبا الحسن الثالث ع عن سألت

إلى أبی الحسن ع بعد   و کتبت»  و منَ الْإِبِلِ اثْنَینِ و منَ الْبقَرِ اثْنَینِ«أ و ما سمعت قول اهللا 

 [20[ لک النی به أیوب فی الجاموس، فکتب هو کما قمقدمی من خراسان أسأله عما حدث

 یفیو به او عرض کردم اهل عراق(حن یدمپرس یشاز امام کاظم(ع) در مورد گاوم یعنی

از بقر دو تا و از شتر  يا یدهنشن یااز مسوخات است فرمود آ یشکه گاوم گویند یها) م

نوشت همان است که  یمنوشتم برا یوب(ع) نوشتم و راجع به صحبت ايامام هاد يدوتا؟ برا

 .نوشته است

 .مرتبه هستند یکهردو حالل هستند و در  یشگاو و گاوم بنابراین

 .18یهسوره طه، آ [1]

 .107یهسوره صافات، آ [2]

 .یه، ط اسالم544، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .468، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

، 13، باب االطعمه المباحه، باب43، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [5]

 .یت، ط آل الب3یثحد

 .159ص ي،الدعوات، راوند [6]

 .یه، ط اسالم490، ص4ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .72یهآ یس،سوره  [8]
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 .160ص ی،مکارم االخالق، طبرس [9]

 .160ص ی،مکارم االخالق، طبرس [10]

 .111، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [11]

 .463، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .یه، ط اسالم311، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .69یهسوره هود، آ [14]

 .519، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .یه، ط اسالم311، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .یه، ط اسالم311، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [17]

 .104ص یشابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [18]

 .یه، ط اسالم313، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [19]

 .380، ص1ج یاشی،محمدبن مسعود ع یاشی،ع یرتفس [20]
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 یمـاري ب معرفـی  – پرنـدگان  گوشت –ادامه بحث گوشت  231

 96/02/02؛ تومور استخوان

 
  

 ی،مانند گاووحش یوحش یواناتراجع به گوشت ها است و بحث به گوشت ح صحبت

 .یدها رس ینآهو، شترمرغ و امثال ا

به صالح  یواناتح یندر خوردن گوشت ا يرو یادهز فرماید یم یاتدر روا یطور کل به

 .شود یو حماقت م یباعث کم عقل یراز یستن

در  یول یستداشته باشند به صالح ن یشن یااگر درنده باشند و  یوحش یواناتح خوردن

ن هم وارد شده و قرآ یاتخوردن آن ها حالل است و در روا یاز نظر فقه ینصورتا یرغ

 .و ضرر داشتن مورد بحث است یاست. اما از جهت بهداشت

 :کند یاز سوره انعام نقل م 143 یهآ یردر تفس یقم یمبن ابراه علی

عنَى الْأَهلی و الْوحشی »  و منَ الْمعزِ اثْنَینِ»  و الْجبلی  عنَى الْأَهلی»  الضَّأْنِ اثْنَینِ منَ»

 یلبنِ«الْجقَرِ اثْنَینَ الْبم و  « یلبالْج یشحالْو و یلی الْأَهنعنِ«ینَ الْإِبِلِ اثْنَیم و  «یینع یخَاتالْب  

رَابالْع ا اللَّه -ولَّهأَح هذ1[ فَه] 

) است و مراد از دو بز، بز ی(قوچ کوهیو کوه یمراد از دو گوسفند، گوسفند اهل یعنی

است و مراد از دو شتر،  یو گاو وحش یاست و مراد از دو گاو، گاو اهل یو بز کوه یاهل

 .ها را حالل کرده است ینکوهانه است پس خداوند ا یکشتر دو کوهانه و شتر 

 .شود یهم م یششامل گاوم ی،که گاو وحش یمخواند یتروا در

 :آمده است یگرد یتروا در

و ومالَى لُحتَع و كارتَب لَّ اللَّهالْإِبِلِ  أَح قَرِ والْب  تَح ا وهودجکَانِ وإِم ا وهکَثْرَتالْغَنَمِ ل یلِ ول

و لَا  رُوهالْبقَرِ الْوحشِ و غَیرِها منْ أَصنَاف ما یؤْکَلُ منَ الْوحشِ الْمحلَّلِ لأَنَّ غذَاءها غَیرُ مکْ
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ه أَکْلُ لُحومِ محرَّمٍ و لَا هی مضرَّةٌ بعضُها بِبعضٍ و لَا مضرَّةٌ بِالْإِنْسِ و لَا فی خَلْقها تَشْوِیه و کُرِ

فالْخَو ا وهالمعتاس ا وورِهالنَّاسِ إِلَى ظُه اتاجحۀِ لیلرِ الْأَهمالْح قَذَرِ  الْبِغَالِ وا لَا لهلَّتنْ قم

 [2خلْقَتها و لَا قَذَرِ غذَائها[

است و قابل  یادخداوند گوشت گاو و شتر و گوسفند را حالل کرده است چون ز یعنی

است که  ینبه جهت ا یگرد یوحش یواناتو ح یاست و حالل کردن گاو وحش یدسترس

و  رساند ینم یبآس یگرو آن ها به همد یستبد و حرام و نجس ن يآن ها غذا يغذا

 .یستآن ها مشوه ن ي ند و در چهرهرسان ینم یبندارند و به انسان ها آس یدرندگ

خوب داشته باشد  يغذا یوان. اگر حکند یم ینلحم را معماکول ال یوانمالك ح یتروا این

موارد  یناز ا یکیخوردن آن حالل است و اگر  رساند ینم یبو به انسان آس یکدیگرو به 

 .یستندوجود نداشته باشد خوب ن

  

 آهو گوشت

 .بهتر باشد یدباشد و از شترمرغ هم شا یوحش یوانح ینآهو بهتر شاید

دارد و شاخ سه  یاست که دم کوتاه ینبا آهو ا ینوع آهو است که تفاوت یک »یحمور»

 .شعبه دارد

 :آمده است یتروا در

أَلْتصِ سنِ اللَّامنِ الرِّضَا ع عسا الْحیرَ   أَبامحالْی سفَقَالَ أَ لَی لَه فُهأَص تبفَذَه وا هم فَقَالَ و

ی سلَى قَالَ أَ لَیب قُلْت]بِه أْسلَى قَالَ لَا بب زَارِ قُلْتالْأَب لِ والْخَرْد بِالْخَلِّ و 3أْکُلُونَه] 

 ياست و من برا یوانیفرمود چه ح یدمپرس» المص«از امام رضا(ع) در مورد  یعنی

آن را با سرکه و  یاعرض کردم بله فرمود آ یستن یحمور یاحضرت وصف کردم فرمود آ

 .ندارد یعرض کردم بله فرمود اشکال کنید یصرف نمجات م یهخردل و ادو

و  یستاز اشکال ن یاست هم خال یوحش یوانح ینخوردن آهو که بهتر شود یم معلوم

 .جات باشد یهخوردن آن همراه سرکه و خردل و ادو یدبا
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 یدنشود شا یتکه اگر شرائط خوردن گوشت آهو رعا شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .اشکال داشته باشد

  

 ((گورخریوحش االغ

و اعتقاد من  یستمعتبر ن یرآمده است که او غ یآدم یادسهل بن ز یتروا ینسند ا در

 :معتبر است یتروا یناعتبار او است بنابرا

تومِ کَتَبنْ لُحع أَلُهنِ ع أَسسإِلَى أَبِی الْح  یشحا وأَکْلُه) وزجی ۀِ فَکَتَبیشحرِ الْومالْح ۀً) و

 [4تَرْکُه عنْدي أَفْضَلُ[

نوشت خوردن آن  يبه امام کاظم (ع) نوشتم و از گوشت گورخر سوال کردم برا یعنی

 .جائز است و نخوردن آن نزد من بهتر است

به آن ها،  یازمنديحمل و نقل و ن يآن ها برا ي به جهت استفاده یاهل يمورد االغ ها در

حال نخوردن  ینبا ا یول یستاستفاده درکار ن ید االغ وحشدر مور یخورده بشود ول یدنبا

 .یستاز اشکال ن یخال یوحش یرو غ یخوردن االغ وحش ینآن بهتر است بنابرا

  

 شحم

. یدو شحم، خصوصا شحم گاو نخور یچرب گویند یاست. امروزه م »یپ«همان  شحم

 .خوردن و فروختن شحم گاو ممنوع است یاامروزه در کل دن

 ینکهمگر ا شود یاز شحم وارد بدن نم ياست و لقمه ا یدشحم مف فرماید یم روایات

 .شود یاز بدن خارج م یماريهمانند او ب

 :آمده است یتروا در

 [5أَخْرَجت مثْلَها منَ الداء[  أَکَلَ لُقْمۀَ شَحمٍ منْ

 .شود یاز بدن خارج م یماريشحم مصرف کند مانند آن از ب يکه لقمه ا یکس یعنی
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و احتمال دارد  شود یاز بدن خارج م یماريب ی،شحم مصرف ي دارد مراد به اندازه احتمال

مضر از بدن خارج  يها یچرب یعنی شود یاست، از بدن خارج م یاز سنخ شحم که چرب

 .شوند یم

خون آن  یچرب ی،بعد از مدت کنند یکه شحم گاو مصرف م ينشان داده است، افراد تجربه

مراد  یتسنخ» مثلها«مراد از  شود یمعلوم م ین. بنابراشود یو درمان م شود یم یلها تعد

 .اندازه هم مراد باشد یستن یداست البته بع

 :فرماید یقرآن م در

﴿نَ وقَرِ مالْب نا الْغَنَمِ ورَّمح هِملَیما عهومما إِالَّ شُح ا اخْتَحم وایا أَوما أَوِ الْحهورظُه لَتلَطَ م

 [6[﴾ بِعظْم

و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربیهایى که بر  یعنی

  پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوها، و یا آنها که با استخوان آمیخته است

 :فرماید یقرآن م بعد

 [7[﴾بات أُحلَّت لَهم و بِصدهم عنْ سبیلِ اللَّه کَثیراًلْمٍ منَ الَّذینَ هادوا حرَّمنا علَیهِم طَیفَبِظُ﴿

بخاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا،  یعنی

  بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حالل بود، حرام کردیم

 یتدر نها یباتحرام نشده است بلکه ط یلاسرائ یبه خاطر ضرر داشتن بر بن شحم

 .حرام شده است یلاسرائ یو منفعت است که به خاطر عقوبت بر بن یسالمت

است و شحم و به خصوص فروش شحم  یجهان یونیسمهم دست صه یجهان کنوانسیون

 .ممنوع کرده است یاگاو را در کل دن

 یصبه شحم گاو تخص را یپ یتروا یگوسفند و گاو است ول یقرآن صحبت از پ یهآ در

 .یستمراد شحم گوسفند ن ینبنابرا زند یم
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که  شود یم یدهحرام شده است و از امام (ع) پرس یباتط یلاسرائ یفرمود بر بن قرآن

 یست؟چ یباتط

قُلْت شَح أَي اءنَ الدا مثْلَهم ی تُخْرِجۀُ الَّتمالشَّح اكدف لْتعع ج اللَّه دبأَبِی عل یۀٍ قَالَ هم

]لَکقَب دا أَحنْهةُ عاررا زی یأَلَنا سم قَرِ وۀُ الْبم8شَح] 

را از  یماريشوم کدام شحم است که مانند آن ب یتاز امام صادق(ع) عرض کردم فدا یعنی

 یدسوال را از من نپرس ینا یفرمود آن شحم گاو است و قبل از تو کس سازد یبدن خارج م

روغن چراغ  يدر گذشته برا یرامطلوب نباشد ز یلیخوردن روغن دنبه خ رسد یم نظر به

 .است شده یاستفاده م

 .شحم را دارد ینگاو بچرد، بهتر اگر

حرام  یلاسرائ یکه بر بن یزهاییتمام چ یاآ یکه تمام شحم ها مراد باشد ول یستن بعید

مراد  ینحرام شده است. بنابرا یلاسرائ یبوده است؟ گوشت خوك هم بر بن »یباتط«شد از 

 .است یباتمشخص کند که کدام ط یدبلکه امام (ع) با یستتام شحم ها ن یباتاز ط

و نص  کند یرا از بدن خارج م یماريشحم مانند خودش ب فرماید یاز نص ها م یکی

 یگريشحم گاو است و نص د کند یرا خارج م یماريکه ب یشحم فرماید یم یگريد

 »یهحنف«مصرف گوشت شتر از  فرماید یاست و م یشتر، گوشت خوب گوشت فرماید یم

وارد نشده  یگوسفند مدح ي دنبهراجع به شحم گوسفند و  یاست و مدح شده است. ول

 .کردیم یبود ما به آن عمل م یلدل یکاست. اگر 

 یندارد ول یانعام منافات ي از سوره 146 ي یهدر مورد شحم گوسفند با آ یتروا نبود

شحم گوسفند،  یتاز حل ینکهمگر ا شود یباشد هم ثابت نم یباتاز شحم گوسفند از ط ینکها

 .یمبودن آن را ثابت کن یبط

 فرماید یم یگرد ي یهآمده است که شحم گاو و گوسفند حرام شده است و آ یهآ یک در

گوشت خوك  یراهستند؟ ز »یباتط«از حرام شده ها  یککدام  یحرام شده است، ول یباتط
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است.  یباتحرام شده است. قرآن نفرموده است که شحم گوسفند هم ط یلاسرائ یر بنهم ب

 .یمدر مورد شحم گوسفند ندار یتیاست و ما روا طیباتکه کدام  کنند یم یانب یاتروا

جزء  یدبلکه شا باشد یهم م یباتکه جزء ط کند یشحم گوسفند حالل است ثابت نم اینکه

 .است یباتمود شحم گاو جزء طمکروهات باشد بلکه امام (ع) فر

به بدن  یدمف یکه چرب یستن یدو بع کند یبد را از بدن خارج م یگاو قطعا چرب شحم

و  شود یم یادخوب ز یبد کم شود چرب یاست که هرگاه چرب ینقانون ا یرااضافه کند ز

 .شود یم یادبد ز یخوب کم شود، چرب یهرگاه چرب

کند،  یتآدرنال را تقو ي و بد را از بدن خارج کند و غده یاضاف یشحم گاو چرب اگر

 .یممعنا دار ینهم به ا یتکه روا باشد یبدن هم م ي کننده یتتقو

 یگريد یزچ یا یازپ توان یبد هم ندارد. م يبو کنند یکه روغن شحم گاو درست م افرادي

 .برود ینشحم از ب ياضافه کرد تا بو

 .مصرف کرد توان یطر باشد با عسل هم مشحم گاو خوب درست شود و مع اگر

  

 پرندگان گوشت

  

 کبوتر

گوشت، گوشت کبوتر است. گوشت  یناست که بهتر یدگوشت پرندگان مف يرو صحبت

هم  یمتیو ق یستخوردن گوشت کبوتر متعارف ن یکبوتر از گوشت گوسفند هم بهتر است ول

 .ندارد

. خوب است که یفروشندراه انداخته اند و م یدر اصفهان پرورش کبوتر گوشت يا عده

 .هم ندارد ياست و ضرر يمقو یلیخ یرابشود ز یاءمصرف گوشت کبوتر اح

 :آمده است یتروا در

أَنَّه هنْدرَ عذُک  ما  لَحهۀَ بِفَضْلِ قُوتبِیعنْ رفَتَاةٌ م فَرْخٍ غَذَّتْه ممِ لَحاللَّح برِ فَقَالَ أَطْی9[الطَّی] 
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گوشت، گوشت  ینشد فرمود بهتر یاد(ع) از گوشت پرندگان یرنزد حضرت ام یعنی

 یشغذا ي یماندهاز باق یعهرب ي یهاز قبل يکه تازه پرواز کرده است و دختر يجوجه کبوتر

 .پرورش داده است

 .بودن و خوشمزه بودن گوشت کبوتر دارد یداشاره به مف »اطیب»

 شود یمعلوم م خورد، یموجود که نان م ي ینهاز قر یجوجه است ول يبه معنا »فرخ»

کبوتر  خورد، یو م کنند یآن نان خورد م يکه برا يپرنده ا یراجوجه کبوتر مراد است ز

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

زنَ الْورِ فَأَیالطَّی شبح اجرالد رِ ونْزِیرُ الطَّیخ اججالد رِ والطَّی وسامنْ جع نِ  أَنْتفَرْخَی  

 [10نَاهضَینِ ربتْهما امرَأَةٌ منْ ربِیعۀَ بِفَضْلِ قُوتها[

 یعهرب ي یهاز قبل یپرواز کنند و زن خواهند یکه تازه م يتو از دو جوجه ا یی... کجا یعنی

 .پرورش داده است یشغذا یادياز ز

 :آمده است یگرد یتروا در

ذَکَرْت ماللُّح برُ إِنَّ أَطْیمرٌ فَقَالَ عاضرَ حمع بٍ ونِ أَبِی طَالب یلینَ عنؤْمیرِ الْمأَم نْدانَ ع

  لَحم حمِللَّاللَّحمینِ لَحم الدجاجِ فَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع کَلَّا إِنَّ ذَلک خَنَازِیرُ الطَّیرِ و إِنَّ أَطْیب ا

 [11[ قَد نَهض أَو کَاد ینْهض  حمامٍ  فَرْخِ

تازه  یااست که پرواز کرده است  يگوشت، گوشت جوجه کبوتر ین... بهتر یعنی

 .پرواز کند خواهد یم

نگاه شود،  یوانح يغذا یدبا کنند، یم یانگوشت را ب ینکه قانون بهتر یاتیروا بنابر

و آن هم  خورد یگندم م یشترب یاکبوتر است، کبوتر فقط  يغذا، غذا ینغذا و سالم تر ینبهتر

 کند یاست را انتخاب م ینبهتر یکیبلکه مثال از هر پنج دانه گندم  خرود یرا نم یهر گندم
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و  ینسالم تر ین. بنابراخورد یرا م کنند یاو خرد م يکه برا ینان یاباشد.  مکه سالم سال

 .غذا را کبوتر دارد ینبهتر

دارد که قوم  یتهستند و در روا ییزسالم و تم یلیخ »یعهرب« ي یلهکه قب درس ینظر م به

شرق عربستان  یعنیطرف نجد  »یعهرب« رسد ی. به نظر مزدند یبودند و مسواك م ییزيتم

 »ینبحر«و » احساء«و  »یفقط«حاضر در عربستان باشند مانند  یعیانش کنم یاست. فکر م

 .هستند یعهرب

  

 مرغ

 یلیرا مالك خوب بودن گوشت قرار داده است، مرغ خ یوانح يکه غذا یاساس قانون بر

 يغذا هم جلو ینو اگر بهتر خورد یم یزماند خوك همه چ یراز یستخوردن مناسب ن يبرا

گوشت خودش  ینگاهش به آشغال است. مورچه و سوسک و فضوالت و حت یمرغ باشد ول

 .خوك پرندگان است ات آمده است کهیجهت در روا ینبه هم خورد یرا هم م

 :آمده است یتدر روا

انِ إِنَّهماللُّح برُ إِنَّ أَطْیمرَ فَقَالَ عمع يدنَ ییانُ بماللُّح رَتذُک  ماجِ  لَحجیرُ   الدفَقَالَ أَم

لَحم فَرْخٍ قَد نَهض أَو کَاد أَنْ  الْمؤْمنینَ ع کَلَّا إِنَّ ذَلک خَنَازِیرُ الطَّیرِ و إِنَّ أَطْیب اللُّحمانِ

]ضنْه12ی] 

(ع)  یگوشت، گوشت مرغ است حضرت عل ینشد گفت بهتر یادنزد عمر از گوشت  یعنی

است که  يگوشت، گوشت جوجه کبوتر ینفرمود هرگز بلکه خوك پرندگان است و بهتر

 .است که بپرد یکنزد یاپرواز کرده است 

وشت مرغ خورده است و به ندرت هم ائمه(ع) گوشت مرغ (ص) گیامبرچون پ البته

 .یمکه اصال گوشت مرغ مصرف نکن یستن ینطورمرغ خورد، ا توان یاند، م خورده یم

 :آمده است یتروا در

 [13[ و کَانَ یعجِبه الْحلْواء و الْعسل  و الْفَالُوذَج  النَّبِی ص کَانَ یأْکُلُ الدجاج أَنَّ
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 ... خورد ی(ص) مرغ و فالوذج میامبرپ یعنی

 .است کرده یفاخر مانند مرغ و پالوده مصرف م ي(ص) غذاهایامبرپ یعنی

 :کننده است یتگوشت مرغ تقو دهد یهم نشان م روایتی

ی أَکْلُ وآذَان الْخَلِ  لَقَد  تالزَّی و   إِلَی تعفَرَج تۀٍ فَشُوِیاججبِد رَتةَ أَمیدمتَّى إِنَّ حح

 [14نَفْسی[

 ینکهکرد تا ا یتمرا اذ یتونامام صادق(ع) فرمود خوردن سرکه و روغن ز یعنی

 .شتو توانم برگ یروشود و ن یانبر ی(همسر) امر کرد مرغیدهحم

 .بوده است یاءانب ياست که غذا یتونامام صادق(ع) سرکه و روغن ز یشگیهم غذاي

بازار  يمرغ ها یراز ید،مرغ نخور شود یکننده است و اگر گفته م یتمرغ هم تقو بنابراین

 ینتا بخوابند. مصرف ا دهند یو ژن خوك دارند و به آن ها اجازه نم یوتیکب یهورمون و آنت

 .گونه مرغ ها اشکال دارد

گاو، ژن خوك داشته باشد و  یباشد. وقت یگاو چرا رفته و بوم یدمصرف، با يهم برا گاو

نان کپک زده  یتآن بهتر از خاص یردر خانه حبس باشد و نان کپک زده مصرف کند، ش یا

 .یستن

 :گاو است، اسالم گفته است ي یهگاو تابع نوع تغذ شیر

 [15فإنّها ترم من کلّ الشّجر[ بألبان البقر، علیکم

 .کند یم یهتغذ یاز هر درخت یراگاو ز یرهايبر شما باد ش یعنی

بچرد و اگر گاو نچرد  یدها باشد، گاو با یماريدرمان تمام ب یرش خواهیم یاگر م بنابراین

. اگر گاو گیرد یرا م خورد یکه م ییغذا یتآن گاو خاص یرخورد، ش یمخصوص يو غذا

 .و جو را خواهد داشت یونجههمان  یتگاو خاص یرجو بخورد، ش یا بخورد ینجه

 .خورد یخروس کمتر آشغال م یول کننند ینم یو مرغ از جهت غذا فرق خروس
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طبع گوشت کبوتر گرم است و طبع گوشت مرغ  گویند یو آن طور که م رسد ینظر م به

 .سرد است

را حبس  یوجود دارد، مرغ یواناتکه درمورد گوشت ح یو قانون یاتبنابر روا اگر

 .باشد یکه گوشت خوب رسد یبه نظر م یم،سالم به آن داد يو فقط غذا یمکرد

  

 (یاستخوان ينئوپالسم استخوان (تومورها بیماري

و دو  یستقابل تحمل ن یماريب ینآن است. درد ا یددرد شد یماريب ینا یاصل مشکل

 .دارد یمو بد خ یمقسم تومور خوش خ

 .است یاستخوان یمنوع تومور بدخ یکاو ما،  اس

 .شود یختم م «oma» به یمبدخ يتومورها بیشتر

کمر و لگن را  يدراز و مهره ها يتومور است. استخوان ها یگرزانت هم نوع د سلول

 .کند یم یردرگ

 .کند یم یرمغز استخوان را درگ ي حقره »کاندروما»

 .استخوان است ي منهدم کننده یعهضا »ترانولوما»

 .کند یم یرغضروف ها را درگ یشتراست که ب یغضروف يتومورها »کاندروسارکوما»

 .کند یاستخوان را منهدم م يقسمت قشر یعاسر» زانت سلول»

دارد که  یويکل یعاتو ضا یو به دنبال آن کم خون یمنتشر استخوان یعاتضا »میلوما»

 .کند یم یرو کشنده است. لگن و دنده ها و مهره ها را درگ یشروندهپ

 عالئم

کم شدن وزن، سردرد، کم  ي،قرار یب ینه،س ي درد پشت قفسه ی،بر درد استخوان عالوه

 .است یاستخوان ياز عالئم تومورها یخون

 درمان
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امام  ي(ص) و دارویامبرپ يثفا، دارو يدرمان تمام سرطان ها مانند دارو داروهاي

با آب استخوانساز مصرف شوند که  یاسنجد  ي با آب هسته یهمگ یدرضا(ع) است که با

 .حمال داروها به سمت استخوان است

 .219، ص1ج ی،قم یمبن ابراه یعل ی،قم یرتفس [1]

، ط 3، ح19، باب االطعمه المباحه، باب51، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [2]

 .یتآل الب

، 2، ح50، باب االطعمه المحرمه، باب193، ص24ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [3]

 .یتط آل الب

، ط 1، ح19، باب االطعمه المباحه، باب50، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [4]

 .یتآل الب

 .465، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .146یهسوره انعام، ا [6]

 .160یهسوره نساء، آ [7]

 .465، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .474، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .474، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .475، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .یه، ط اسالم312، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .6، ص62ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [13]

 .یه، ط اسالم260، ص4ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .293، ص1ج ي،الجوز یمابن الق ي،الطب النبور [15]
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و  یر(شـ  یبـی ترک غـذاهاي  –ادامه بحث گوشت پرنـدگان   232

ــت  ــت –گوش ــه – آبگوش ــی –) کل ــاريب معرف ــرن؛ م یم یگ

96/02/04 

 
  

 .است یدراجع به گوشت پرندگان خوب و مف صحبت

معلوم شد در مجموع مصرف کردن مرغ  یوارد شده است ول یراجع به مرغ نه اگرچه

 یسالم باشد و مرغ پرورش یدباشد. البته مرغ با یشگیمصرف مرغ هم یدنبا ینافع است ول

 .مشکل دارد

  

 مرغابی

 .شده است یرتعب» وز«و امثال آن به  یاز مرغاب یاتروا در

 :آمده است یتروا در

زالْو وسامر[  ج1الطَّی] 

 .پرندگان است یشگاوم یمرغاب یعنی

 .شود یم یشامل اردك و غاز و قو و مرغاب »وز»

گوشت  یعنیگفته است.  يانصار یخاست که ش» حکومت«همان قانون  یت،روا ینا بیان

 .زا بودن را دارد یمارياعم از کراهت و ب یشتمام صفات گوشت گاوم یمرغاب

 ي توسعه«همان حکومت است که  یناست بنابرا ییبلکه ادعا یستن یشگاوم مرغابی،

 .را دارد یشتمام احکام گاوم یمرغاب یناست بنابرا» موضوع

» حالل«باالتر از  »یبط« یات،در زبان روا یدر زمان عامه، خوشمزه است ول »اطیب»

 .دارد یاديعالوه بر حالل، ضرر ندارد و نفع ز یعنی »یباحالال ط« گویند یاست. مثال م
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 .است »یدمف« يبه معنا یاتدر زبان روا »طیب»

 :فرماید یقرآن م در

 [2[﴾کَثیراً اللَّه سبیلِ عنْ بِصدهم و لَهم أُحلَّت طَیبات علَیهِم حرَّمنا واهاد الَّذینَ منَ فَبِظُلْمٍ﴿

بخاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا،  یعنی

  بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حالل بود، حرام کردیم

است که  یزيهمان چ یندارد. ا یاديو نفع ز باشد یهم م یبحالل است، ط ینکهبرا عالوه

 يمعنا ین. اکند یرا از بدن خارج م یماريشحم، همانند خود از ب یعنیآمده است  یاتدر روا

 .دارد یادينفع ز یعنیاست،  یبط

 يبه غذا یدگوشت خوب با یصتشخ ياست که برا ینا یاتموجود در روا یکل قانون

 یزيهرچ یراکبوتر است ز يغذا یوانات،ح ینغذا در ب یننگاه کرد و سالم تر زین یوانح

 .خورد یرا نم یهر گندم یو حت خورد ینم

که  یستن یدسالم بدهند، بع يرا فقط غذا یگريد یوانح یا یمرغاب یامرغ  یم،کرد عرض

بدهد، بهتر  یمتعم تواند یعلت م ینکهاز باب ا یعنی» العله تعمم و تخصص«از باب  ییمبگو

 .یمدر مورد کبوتر نص خاص دار یراز رسد یکبوتر نم ي است اما به منزله

  

 کبک

پرندگان،  یانگوشت در م ینبعد از کبوتر، بهتر یداست. شا» قُباج«به کبک،  یعرب در

 .است یدپا مف یتتقو يتب و برا يآمده است که برا یتگوشت کبک باشد. در روا

دارند خوردن گوشت  یو ناتوان یفضع يانو درد دارد و پاهاکه مشکل پا درد و ز افرادي

 .است یدآن ها مف يکبک برا

 :آمده است یتروا در

 [3فَإِنَّه یقَوي الساقَینِ و یطْرُد الْحمى طَرْداً[  الْقباجِ  الْمحموم لَحم أَطْعموا
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و تب را  کند یم یتدو ساق پا را تقو یراز یدکه تب دارد گوشت کبک بده یبه کس یعنی

 .کند یم یرونبه شدت از بدن ب

 .در مورد گوشت کبک وارد نشده است مذمتی

دارد عالوه بر  یرومندين ياست و پاها يپرنده مشخص است که قو یندونده بودن ا از

در مورد هم بستر شدن  یراباشد ز یدشدن در همبستر شدن و جماع هم مف یتتقو يبرا ینا

 .داشته باشد یتخاص يدر همبستر یرومنديکه در مورد ن یستن یدع و حرص دارد. بعول

و هورمون،  یوتیکب یو نه با آنت یاگر کبک به طور اصول شود، یکبک پرورش داده م االن

 .مرغ مصرف بشود يگوشت است که به جا ینپرورش داده شود بهتر

 .شودگوشت مرغ مصرف  يبه جا یدکبوتر و گوشت کبک با گوشت

  

 قطاه

. رنگ شود یم یدهنام» بابا قُرقُر« یاو » سنگخواره« یا» مرغ اسفرود« یفارس در

در زبان  یهوت یباشد ول »یهوت«است. ممکن است  یدو سف یاهس يبه همراه نقطه ها ینبلدرچ

 .شود یم یدهنام »یهوجت« یعرب

 :آمده است یتروا در

تیکَانَ تَغَد و كاربم بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّه یفَرٍ ع فَأُتعأَبِی ج عأَبِی  م  هجِبعی   مطْعرُ أَنْ یأْمکَانَ ی و

]هنْفَعی فَإِنَّه ى لَهشْورَقَانِ یالْی باح4ص] 

است و گوشت قطاه آوردند فرمود قطاه مبارك  خوردم یبه همراه جواد(ع) غذا م یعنی

دارند امر  یرقان یا يکه مشکل کبد يو به افراد داشت یپدرم امام رض(ع) قطاه را دوست م

 .او نافع است يبرا یرابخورند ز یانتا به صورت بر کرد یم

 يکبد يها یماريو تمام ب يکبد یروزس يبرا یداست و شا یرقانهم از انواع  هپاتیت

 .است یدمف
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 دراج

است  ینبلدرچ یه. شبپرد یدو متر م یا یکو فقط  کند یپرواز نم یلیاست که خ کبوتري

 یقتحق یازمندآن ن یمانند آن باشد. معادل فارس یا یهوت یددارد. شا یدو سف یاهس يکه نقطه ها

 .است آمده یخانه ها م یاندر عراق معروف بوده است و در م یوانح یناست. ا یشترب

 :آمده است یتروا در

 [5[ الدراج  یقْتَلَ غَیظُه فَلْیأْکُلْ لَحم سرَّه أَنْ منْ

گوشت دراج  کند یاو را خوشحال م یو ناراحت یترفتن عصبان ینکه از ب یکس یعنی

 .بخورد

  

 یبیترک غذاهاي

  

 .ذکر شده است و در مورد آن ها مدح وجود دارد یاتکه در روا ییغذاها بهترین

  

 یرگوشت گوسفند با ش پختن

متعدد و فوائد  یاتروا یول کنند یغذا استفاده نم یناز ا یغذا، محجور است و کس این

 .کننده است یتغذا تقو یندارد. ا یبیعج

کرد، خداوند  یتو ناتوان شد و به خداوند شکا یفشد، ضع یرکه حضرت نوح(ع) پ زمانی

 :دو قرار دادم نیبپزد و بخورد و فرمود قوه و برکت را در ا یردستور داد تا گوشت را با ش

نُوح ع إِلَى ربه عزَّ و جلَّ ضَعف بدنه فَأَوحى اللَّه تَعالَى إِلَیه أَنِ اطْبخِ اللَّحم بِاللَّبنِ  شَکَا

 [6فَکُلْها فَإِنِّی جعلْت الْقُوةَ و الْبرَکَۀَ فیهِما[

بپز  یرکرد که گوشت را با ش یند وحکرد خداو یتنوح به خداوند از ضعف بدن شکا یعنی

 .دو قرار دادم ینو برکت را در ا یرون یراو بخور ز



2240 

 

قلب است.  ي کننده یتبدن و هم تقو ي کننده یتبپزد، هم تقو یرگوشت را با ش یکس اگر

 .کند یم یتو بدن را تقو یه. بنیستقلب ن يبرا يبه گذاشتن باطر یازين

غذا،  ینبهتر شوند یو ناتوان م یفها که ضع یرزنو پ یرمردهاپ يبرا رسد ینظر م به

 .است یرگوشت پخته شده با ش

و  یوپاتیو م یسروفیمانند د یضعف عضالن يها یماريب يدرمان برا ینغذا بهتر این

 یماريب يدرمان برا ینبهتر یدها است. شا ینال اس و مانند ا يا یالنباره،دوشن، گ ی،نروپات

 .باشد یره دارد، گوشت پخته شده با شبه همرا یکه ضعف عضالن ییها

غذاها را  ینها ا ییاروپا یم،غذاها عادت نکرد ینندارد بلکه ما به ا يغذا طعم بد این

 یازو پ یه. ادویمو استفاده نکرد یمتوجه نکرد یاتروا ینما مسلمانان به ا یول کنند یاستفاده م

 .به آن اضافه کرد توان یو حبوبات هم م

کم کم اضافه کرد تا  یدرا با یرگاو است، ش یرش یر،ش ینبهتر یشتر هم خوب است ول شیر

 .گوشت نبرد و نپز نشود

 .غذا را له کرد ینکه قدرت بلع ندارند، ا يافراد يبرا شود می

شده اند و دو درمان با هم جمع  یو گوشت گوسفند هردو درمان معرف یرش یاتروا در

 .درمان کننده استکننده و هم  یتبشوند هم تقو

 .غذا، از زمان حضرت نوح (ع) تا االن بوده است این

 :آمده است یتروا در

  شُدانِنَبِی منَ الْأَنْبِیاء إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ الضَّعف فَقیلَ لَه اطْبخِ اللَّحم بِاللَّبنِ فَإِنَّهما ی شَکَا

میبِ[  الْجِسلنِ الْحبِاللَّب منِ اللَّحلَک یرَةُ قَالَ لَا وضالْم یه 7قَالَ فَقُلْت] 

کرد به او گفته شد گوشت را با  یتبه خداوند از ضعف شکا برانیاماز پ یامبريپ یعنی

 .کنند یم يبدن را قو یرابپز ز یرش

 .مشخص است که حضرت نوح(ع) بوده است نبی
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را کنار  یتاهم ینو غذا با ا یممضمون متواتر است و ما چقدر غافل بوده ا ینبا ا روایات

 .یممضر رفته ا یزهايچ و کالباس و یسو اسنک و سوس یتزاو سراغ پ یمگداشت

 :آمده است یتروا در

 [8أَو بدنه فَلْیأْکُلْ لَحم الضَّأْنِ بِاللَّبنِ[  قَلْبِه  منْ  أَصابه ضَعف منْ

 .بخورد یرضعف بدن دارد گوشت گوسفند را با ش یاکه ضعف قلب  یکس یعنی

بره نر  یانآقا يبرا شود یکرده است. البته گفته م یدگوشت را به گوسفند مق یتروا ینا در

 .مطلق است و بره نر ذکر کرده است یتروا یخانم ها بره ماده بهتر است ول يو برا

در  یقلب و بدن ذکر کرده است ول يگوشت گوسفند را برا ي فائده یتروا ینا در

 یدشا شود، یمقبل گوشت اطالق داشت و شامل گوشت شتر و کبوتر و امثال آن  یاتروا

در  یراممکن نباشد، ز یريباشد و با هر ش یرکردن قلب فقط با گوشت گوسفند و ش یتتقو

 .بود یامدهضعف قلب ن یقلب یاتروا

 

فوائد را داشته  ینا یزن یرپخته است به همراه ش یرکه بدون ش یمصرف گوشت یستن بعید

 .ماست مصرف کرد یادوغ  یا یرباشد. مثال به همراه گوشت پخته شده، ش

به همراه  یاتمصرف لبن یاتبنابر روا یول یدنخور یاتبا گوشت لبن گویند یم یسنت تب

لبن «و  یرش »یبلبن حل«است. » لبن« یرهم ماست و هم ش یراندارد ز یگوشت اشکال

 .ماست است »یضمخ

را نداشته  یرگوشت پخته شده با ش یتتمام خاص یاتخوردن گوشت به همراه لبن شاید

 .باشد یکننده و چاق کننده م یتتقو یباشد ول

 :آمده است یتروا در

منُ  اللَّحاللَّب و  ظَامانِ الْعشُدی و منْبِتَانِ اللَّحی   ماللَّح رِ وصالْب عِ ومی السف زِیدی ماللَّح و

 [9یزِید فی الْباءةِ[  بِالْبیضِ

 ... استخوان است یتگوشت در بدن و تقو ییدنروسبب  یرگوشت با ش خوردن
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را با هم  یرگوشت و ش يافراد ینچن شوند، یچاق نم یول کنند یم يهستند که کار افرادي

 .است یامدهن یرپختن گوشت با ش یتروا ینبخورند. در ا

استفاده  یربرطرف کردن ضعف از گوشت و ش يبرا توانند یکه اضافه وزن دارند م افرادي

 .به نوع اضافه وزن آن ها دارد یبشود البته بستگ یادامکان دارد که وزن آن ها ز یکنند ول

استخوان و درد در زانو و مفصل دارند و کمر  یکه مشکل ضعف استخوان و پوک افرادي

 ینکهبپزند و چه ا یربخورند. چه گوشت را با ش یردرد دارند خوب است که گوشت را با ش

 .مصرف کنند یرمثل دوغ و ماست و ش یاترا با لبن گوشت پخته

 :آمده است یتروا در

بِأَرضی حب و إِنَّما آکُلُ اللَّحم و   رسولُ اللَّه ص رجلًا سمیناً فَقَالَ ما تَأْکُلُ قَالَ لَیس رأَى

 [10[ اللَّبنَ فَقَالَ ص جمعت بینَ اللَّحمین

ما گندم و  ینعرض کرد در سرزم خوري؟ یفرمود چه م یدد یمرد چاق(ص) یامبرپ یعنی

دو گوشت را جمع کرده  ینفرمود ب خورم یم یرو فقط گوشت و ش یستها ن ینجو و امثال ا

 يا

(ص) هزار و چهارصد یامبرپ یدارد ول ینپروتئ یراست که ش یدهرس یجهنت ینعلم به ا االن

 .مطلب را فرموده است ینا یشسال پ

ندارد  یمشکل یچاق یناست، ا ياست و بدن سفت و محکم و قو یادگوشت بدن ز اگر

 .درمان بشود یداست که با یماريکاذب که بدن شل است، ب یچاق یول

 .است یمارياز ب يآمده است که الغر یتروا در

  

 آبگوشت

 .شود یو نان در آن خرد م شود یبا آب پخته م گوشت

 :آمده است یتروا در

می اللَّهی فتأُمل ارِكرَ[  با کَبم الثَّرِید غُرَ وا صم فَرٌ الثَّرْدعقَالَ ج الثَّرِید و 11الثَّرْد] 
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امت من در نان خرد کردن در آبگوشت برکت قرار  ي(ص) فرمود خداوندا برایامبرپ یعنی

 ... بده

 یختهشود و داخل آب ر فرموده اند که اگر نان تکه تکه و خرد یدثرد و ثر ینفرق ب در

 یدبشود ثر یختهو سرکه ر یتونروغن ز یااگر نان کامل درون آبگوشت  یشود ثرد است ول

 .است

 :آمده است یگرد یتروا در

رَکَۀ[ الثَّرِید12ب] 

 .برکت است یتتل یعنی

(ص) شتران خود را به شام فرستاد و نان یامبرشده بود. هاشم، پدربزرگ پ یمکه قحط در

و نان خشک ها را داخل  کرد یو آبگوشت درست م کشت یآوردند و شتر مخشک 

آن را  يها و اضافه داد یو به آن ها آبگوشت م کرد یو مردم را دعوت م ریخت یآبگوشت م

 .بخورند گانتا پرند دادند یکوه ها قرار م يرو

سبب به پدربزرگ  ینبه هم کند یخشک را خرد م يکه نان ها یکس یعنی هاشم

 .گفتند ی(ص) هاشم مبریامپ

 الثَّرِید لقَومه  الْعلَا هشَم عمرِو

ا مسنتون عجاف[ ویهمِ ف13الْقَو] 

الغر و  ی،قوم او در زمان قحط یکهدر حال کرد یعمرو در آبگوشت نان خرد م یعنی

 .پوست و استخوان بودند

در آبگوشت به  (ص) عمرو بوده است و به جهت خرد کردن نانیامبرپدربزرگ پ اسم

 .کرد، هاشم بود یتکه تل ينفر ینهاشم معروف شد. اول

اضافه  ینیزم یبو س یاست که به آبگوشت رب گوجه فرنگ ینا کنیم یکه ما م اشتباهی

 .و سرطان زا هستند یستکه خوب ن کنیم یم
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و  گویند یها هم م یاگر سبز باشد مسلم است که سرطان زا است و خود غرب ینیزم سیب

 یباصال س یاتکه جوانه زده است و در روا ییها ینیزم یبو به خصوص س کنند یانکار نم

 .ذکر نشده است ینیزم

 یشتریننبوده است و ب یگرکشور د یچفقط مختص انگلستان است و در ه ینیزم سیب

 .هم دارند یصادر کرده اند و هدف یااست و آن را به کل دن ینیزم یبآن ها هم س يغذا

و اگر سبز رنگ باشد سم  شود یبه سم م یلشب بماند تبد یکپخته اگر  ینیزم سیب

 .کنند یچون ارزان و فراوان است مردم استفاده م یاست و اگر جوانه بزند سرطان زا است ول

 يو غذاها یمذکر نشده است را استفاده نکن یتکه در روا یزياست چ ینما بر ا سعی

 .یمرا کنار گذاشته ا یرخوب مانند گوشت و ش

اضافه کرد. آبغوره و سرکه که از همه بهتر  شود یو سالم م یعیو مواد طب یاو لوب نخود

غذا آن است که سرکه به آن اضافه شده باشد.  ینسرکه است به آن اضافه کنند چون بهتر

 و ینفلفل و دارچ ینشده است ول یاتاز زردچوبه در روا یفیتعر یهم خوب است ول یهادو

 .خوب است که اضافه بشود لو به خصوص خرد یلزنجف

 .هم خوب است کدو

 .خود گوشت را دارد یتآبگوشت خاص فرماید یم روایت

 :آمده است یتروا در

الثَّرِید امرَبِ[  طَع14الْع] 

 .طعام عرب ها است یتتل یعنی

 :معتبر آمده است یتروا در

 [15[ أَولُ منْ هشَم الثَّرِید هاشمع و   إِبرَاهیم  لَونَ  منْ أَولُ

 .کرد هاشم بود یتکه تل یکس ین(ع) بود و اولیمکرد ابراه ینکه غذا را رنگ یکس اولین

 .تازه باشد ينان ها يبرا »یدثر«خشک باشد و  ينان ها يبرا» هشم« یستن بعید
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 کله

 ینیزم یباست. آبگوشت را با رب گوجه و س یماندهسالم است که باق يجزء غذاها کله

 .است» کله پاچه«که تا حاال دست نخورده است  ییغذا ینسالم تر یخراب کرده اند ول

 .کله کنده بشود يبا آب گرم موها باید

 :آمده است یتروا در

منَ الْمرْعى و أَبعد منَ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْس موضع الذَّکَاةِ و أَقْرَب   الرُّءوس منَ ذَکَرْنَا

 [16[ الْأَذَى

تر  یکاست و نزد یهتذک يامام صادق(ع) فرمود سر جا یمکرد یادگوسفند  ي از کله یعنی

 .به چرا و از محل مدفوع و ادرار دور است

گوشت آن است که از محل پشکل و ادرار دورتر  یناست که بهتر یهمان قانون کل این

 .هم بهتر است» سر دست«کله از گوشت  شود یباشد. معلوم م

 ینبه ا یلدل ینحرف ها که با ا ینو از ا آورد یخون م یکه کله چرب گویند یم برخی

 .است یقکرد و مصلح دارد و مصلح آن سو یدنبا ییحرف ها اعتنا

 :آمده است یتروا در

  یهضم  عنْد الرِّضَا ع رءوساً فَدعا بِالسوِیقِ فَقُلْت إِنِّی قَد امتَلَأْت فَقَالَ إِنَّ قَلیلَ السوِیقِ أَکَلْنَا

 [17[ الرُّءوس و هو دواؤُه

 .آن است يو دارو کند یکله را هضم م یق... سو یعنی

دارد، اگر گفته  یتعنا یتروا. کند یآن را درمان م یقداشته باشد سو يکله ضرر اگر

 .برد یم ینآن را از ب یبخورده بشود که آس یقبعد از آن سو یدکله ضرر دارد با شود یم

 .پا بهتر است ي دست از پاچه ي پاچه

  

 میگرن
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حمالت عود کننده دارد و افراد مبتال به  یماريب ینا شوند، یمبتال م یگرنبه م خیلی

 .هم دارد یو گوارش یناییاختالالت ب. گیرند یمرتب سردرد م یگرنم

در  یاز امور مجهول و مبهم است ول گویند یو م دانند یرا نم یگرنعلت م يامروز طب

صفراء و باال رفتن حرارت بدن است.  ي مشخص است، علت آن نوعا غلبه یطب اسالم

 .زند یبه سر م یگرم

 شود یدر سر مختل م خون یاناست که حرکت و جر یناست ا یدهکه علم فهم یزيچ تنها

 .که صفراء اختالل در حرکت خون هم به وجود خواهد آورد

است که داخل  ینبه جهت ا شوند یدارند هم اگر به سر درد مبتال م یبوستکه  افرادي

حرارت  شود یکار باعث م ینلقمان هم آمده است که ا یتو در روا نشینند یم یادز ییدستشو

 .به طرف سر برود

 .است یعدر زنان شا یشترابتالء وجود دارد و ب یسالگ یس یا یستا بت یده سالگ از

 عالئم

که نشانه  ییاشتها یو ب قراري یب یري،پذ یککوتاه مدت، تحر یحالت افسردگ سردرد،

طرف سر و  یک یدو طرف سر و گاه یشترو ب یناییب یدانصفراء است، اختالالت م يها

 يهم به همراه تهوع و استفراغ است که از نشانه ها یو گاه شود یتمام سر مبتال م یگاه

 .صفراء است

 درمان

 ینیکنجد داخل ب یهبنفشه پا یاروغن کنجد  یختنعدس و ر یقو سرد کننده و سو صفرابر

 .در دو دست و مسح کردن سر با دو دست ینحمد و معوذت ي و خواندن سوره

 .474، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .160یهسوره نساء، آ [2]

 .یه، ط اسالم312، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]
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، ط 2، ح20، باب االطعمه المباحه، باب49، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [4]

 .یتآل الب

 .475، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .64ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [6]

 .یه، ط اسالم316، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

، ط 9، ح25، باب االطعمه المباحه، باب60، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،الشوسائل  [8]

 .یتآل الب

 .145، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [9]

 .153ص ي،الدعوات، راوند [10]

 .یه، ط اسالم317، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .یه، ط اسالم318، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .22ص ي،ربک ی،مولد النب یاالنوار ف [13]

 .یه، ط اسالم317، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .یه، ط اسالم317، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .یه، ط اسالم319، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .163ص ی،مکارم االخالق، طبرس [17]
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 آبگوشـت  – یم(حلیاتذکر شده در روا يادامه بحث غذاها 233

 96/02/09؛ (کباب –

 
  

ذکر شده است.  یاتکه در روا یو منصوص یدمف ياست. غذاها یهراجع به تغذ صحبت

انسان در مورد ضرر  يبرا يخاطر ینانائمه(ع) وارد شده باشد، اطم یاناتدر ب ییغذا یوقت

 .آید ینداشتن آن غذا، به وجود م

 يدعاها یخوب است ول ییمنصوص هستند. هر دعا يمنصوص مانند دعاها غذاهاي

 ییاگر در مورد غذا یدر مورد غذا هم دست انسان باز است ول دارد. یشتريمنصوص اثر ب

 .دارد ياست و ضرر کمتر یشترغذا ب یننفع ا یقیناوارد شده باشد  یتیروا

  

 حلیم

 یی(ع) است و غذا یت(ص) و اهل بیامبرو مورد سفارش پ یاسالم يجزء غذاها حلیم

 .کردند ی(ع) از آن استفاده م یتاست که اهل ب

 .باشد یها و ضعف ها م یماريب يسر یکغذا است، درمان  یمحل یکهحال ینع در

عبادت نشاط  يبرا یماست. حل یجنس ي کننده یتکمر و تقو ي کننده یتتقو حلیم

 .آورد یم

از مناطق به خصوص در اطراف خراسان مرسوم است که در مناسبت ها و در  یلیخ در

است و  یخوب یزچ ینو ا دهند یم یمحل یو عروس يخود مانند مراسم عزادار يها یدعوت

 .است یگرد یزهايبهتر از انتخاب چ

 .(ع) باشد یت(ص) و اهل بیامبرکه سفارش پ یمبه مهمان بده یزياست چ خوب

 .متواتر هم باشد یاتروا یدو متعدد بودن، شا یضعالوه بر مستف یمحل روایات
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که  یزهایینخود و ماش از چ یحت یاگوشت و دانه مانند گندم و جو و  یباز ترک حلیبم

 .شود یم یلمنصوص است تشک یاتدر روا

که مرسوم است و شناخته شده  یزي. چشود یم یماز حبوبات حل یکیگوشت با  پختن

شده  یدجو تاک یاگندم  يرو یاتبا جو است و در روا یتانها یااست، پختن گوشت با گندم 

 .است

ت با هرکدام از حبوبات مانند نخود که که پختن گوش شود یاستفاده م یمحل یفتعر از

خواهد بود،  یشتراثر آن ب یایددرب یماست و اگر به شکل حل یجنس ي کننده یتخود نخود تقو

 .باشد تواند یانسان، م یازو ماش، به اعتبار ن یابا عدس و لوب یا

هم مطلوب است.  یگراثرات د یکنندگ یتتقو یندر ع یگاه یکننده است ول یتتقو حلیم

اسهال دارد که  ی. شخصکند یرا با عدس درست م یمحل ینمثال شخص مزاج گرم دارد بنابرا

 .کند یرا با ماش درست م یمحل تواند یم

 رسد یبه نظر م یول گیرند یپوست گندم و جو را م يامروز یمدرست کردن حل يبرا در

 .که اگر با گندم و جو با پوست باشد بهتر است

 :آمده است تیروا در

 [1الظَّهرِ فَأَمرَه بِأَکْلِ الْحب (مع اللَّحمِ) یعنی الْهرِیسۀَ[  وجع  ربه  رسولَ اللَّه ص شَکَا إِلَى إِنَّ

کرد خداوند به او امر فرمود دانه را با  یت(ص) از کمر درد به خداوند شکایامبرپ یعنی

 بخورد یمحل یعنیگوشت 

 :آمده است یگرد یتروا در

 [2[ الْهرِیسۀِ لیشْتَد ظَهرِي و أَقْوى بِها علَى عبادةِ ربی  بِأَکْلِ  جبرَئیلُ ع فَأَمرَنی أَتَانی

عبادت  يشود و برا يامر کرد تا کمرم قو یمآمد و من را به خوردن حل یلجبرئ یعنی

 .تر شوم يپرودگارم قو
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از خداوند نازل شده است. با  یمدستور حل یناست بنابرا یلدستور جبرئ یمحل غذاي

قطعا نفع  یراز ماند ینم یباق یمدر مورد ضرورت مصرف حل یدشک و ترد یتروا ینوجود ا

 .دارد یاديز

 یشترینغذا است و ب ینو حتما بهتر دهد یدستور نم یخودخداوند ب فهمد یمومن م انسان

 .نفع را دارد

نخورده باشد و سم  یمیاییباشد و کود ش یبوم شود، یکه مصرف م یاالمکان گندم حتی

 .هم نشده باشد یپاش

 :آمده است یگرد یتروا در

حفْصۀَ فَقَالَ کَیف رسولُ اللَّه فیما فیه الرِّجالُ فَقَالَت ما هو إِلَّا رجلٌ منَ   علَى  عمرَ دخَلَ إِنَّ

فی بضْعه  زَاده لنَبِیه ص فَأَنْزَلَ إِلَیه صحفَۀً فیها هرِیسۀٌ منْ سنْبلِ الْجنَّۀِ فَأَکَلَها فَالرِّجالِ فَأَنف اللَّ

 [3بضْع أَربعینَ رجال[

چگونه است  ی(ص) از نظر مردانگیامبرعمر بر حفصه(دخترش) وارد شد گفت پ یعنی

 يمطلب ناراحت شد و برا ینخداوند از امردان است پس  ي یهحفصه گفت مانند بق

(ص) خورد و قدرت چهل مرد یامبراز گندم بهشت فرستاد و پ یمپر از حل ی(ص) ظرفیامبرپ

 .کرد یدارا پ

 رسد یاست و به نظر م یمهم ي دارند و مسئله یجنس ییمردم مشکل ناتوانا یشترب امروزه

 یتتقو يداروها به خصوص قرص ها ي یلهاست و به وس يمشکل عمد ینبه وجود آمدن ا

که  Tadalafil است و یرنگ یآب يکه قرص ها Viagra و Sildenafil مانند یجنس ي کننده

 .آمده است ودزرد رنگ است، به وج يقرص ها

در  یبشود ول یتقرص ها نابود کننده است. ممکن است انسان به طور موقت تقو این

مردم و  یتتا جمع دهند یقرص ها را قرار م ینا ينعوظ است. عمد ي آخر کار نابود کننده

 .کم بشود یعیاننسل ش
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جوان پانزده  کند یو فکر م شود یم یتروز اول و دوم تقو یوقت شوند یخوشحال م مردم

و کال آلت از کار  کند ینم ياثر یگرد يدارو و نه داروها ینزود نه ا یلیخ یساله شده اند ول

 .افتد یم

از بهشت نازل شده  یرااست ز یخاص یم(ص) فرستاده شد، حلیامبرپ يکه برا حلیمی

نازل  یم(ص) از بهشت حلیامبرپ یتتقو يچون برا یشده بود ول یهاست و از گندم بهشت ته

 .مناسب است یجنس یتتقو يبرا یمحل شود یشد، معلوم م

 :آمده است یتروا در

اللَّه ص هرِیسۀً منْ هرَائسِ الْجنَّۀِ غُرِست فی   لِرسو  إِلَى  اللَّه تَبارك و تَعالَى أَهدى إِنَّ

فَأَکَلَها رسولُ اللَّه ص فَزَاد فی قُوته بضْع أَربعینَ رجلًا و   رِیاضِ الْجنَّۀِ و فَرَکَها الْحور الْعینُ

ذَلک رَّ بِ شَیسلَّ أَنْ یج زَّ وع اللَّه ادأَر داً ص[ءمحم هنَبِی 4ه] 

 یه(ص) هدیامبرپ يبهشت را برا يها یماز حل یمیحل یخداوند تبارك و تعال یعنی

و سبوس آن  یدهآن گندم را ساب ینفرستاد که گندم آن در بهشت کاشته شده است و حورالع

بود  یزيکرد و آن چ یدا(ص) آن را خورد و قوت چهل مرد را پیامبررا جدا کرده است و پ

 .(ص) را خوشحال کندیامبرآن پ ي یلهکه خداوند خواست به وس

جدا کردن  شود یکردن است. معلوم م یابجدا کردن سبوس و آس يبه معنا »فرکها»

 .یستن يسبوس هم کار بد

 يرو ی. گندم و جو را با هم به مدت طوالندانند یرا همه م یمدرست کردن حل روش

 شود یانجام م یکسامروزه با دستگاه ها م یاو  شود یتا پخته بشود و له م دهند یآتش قرار م

 .شود یم یمبه حل یلو تبد

 .یستکارها ن ینبه ا یازن یول شود یو پوست جدا م کنند یرا صاف م يبازار يها حلیم

 .بپزد یمحل یدشب تا صبح با یک
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اگر گندم و جو  رسد یبه نظر م یول شود یو جو اگر شکسته باشد زودتر پخته م گندم

 .درسته باشد بهتر و خوشمزه تر است

! رود یراه م یمکه بار گندم داشت گفت حل ي(ص) به شتریامبرآمده است که پ یتروا در

 .داشته باشد یاديگوشت ز یدبا یمکه حل شود یمعلوم م

  

 آبگوشت

امروزه رب  یشده است، آبگوشت است ول یهکه سالم مانده و توص ییجمله غذاها از

گوسفندان به  یراسالم است ز یران. الحمدهللا گوشت گوسفند هنوز در اکنند یگوجه اضافه م

 .هستند ینوعا پرورش یگرد يدر گوسفند در کشورها یول روند یچرا م

 یلیباشد خ یعیو طب یکو نان، ارگان یاآبگوشت مانند نخود و لوب یگرد یزهايچ اگر

 .شود یخوب م

(ص) و ائمه (ع) خودشان یامبر. پشود یگفته م» مرَق«آبگوشت به  یزبان عرب در

 .کردند یهم اطعام م یگرانو به د خوردند یآبگوشت م

 :آمده است یتروا در

أَنَّ  وا لهرَقنْ موا مابا أَصهمنْ لَحم جِیرَانُک بصی إِنْ لَم ا ورَقَهرْ مراً فَأَکْثدق خْتإِذَا طَب

 [5[ قَ أَحد اللَّحمینالْمرَ

از  یهو اگر به همسا یدکن یادآب آن را ز ید،گوشت پخت یگد یککه  یهنگام یعنی

 .از دو گوشت است یکیآبگوشت  یراگوشت نرسد، آبگوشت برسد ز

 یتو آثار گوشت را دارد و تقو شود یآبگوشت، گوشت محسوب م فرماید ی(ص) مپیامبر

 .کننده است

که سرد مزاج است گوشت  یباشد مثال شخص یاست در انتخاب نوع گوشت تفاوت ممکن

که گرم مزاج است گوشت بز را به  یشتر را به جهت گرم مزاج بودنش انتخاب کند و شخص
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که معتدل است گوشت گوسفند را انتخاب  یجهت سرد مزاج بودنش انتخاب کند و شخص

 .کند و از همه بهتر است

 :آمده است یتروا در

منْها و أَمرَنی فَأَکَلْت   فَأَکَلَ  رسولَ اللَّه ص لَما نَحرَ هدیه أَمرَ منْ کُلِّ بدنَۀٍ بِقطْعۀٍ فَطُبِخَت أَنَّ

 مرَقِلْو حسا منَ الْمرَقِ و أَمرَنی فَحسوت منْه و کَانَ أَشْرَکَنی فی هدیِه و قَالَ منْ حسا منَ ا

 [6فَقَد أَکَلَ منَ اللَّحمِ[

(ص) شتران خود را در مکه نحر کرد یامبرکه پ ی(ع) فرمود هنگامیرحضرت ام یعنی

(ص) از آن خوردند و یامبرتکه گوشت جدا شود و پخته شد و پ یکدستور داد تا از هر شتر 

خود  يرا در هد(ص) من یامبربه من دستور داد و من هم خوردم و از آبگوشت خوردم و پ

 .گوشت خورده است یقتدر حق خورد یآبگوشت م هک یقرار داد و فرمود کس یکشر

هم باشد باز هم  یاداگر آبگوشت اضافه بشود و هرچقدر آب ز شود یاستفاده م یتروا از

 .اثر گوشت را دارد

 :آمده است یتروا در

و کَثِّرُوا الْمرَقَۀَ و أَقْسموا فی   أُدخلَ اللَّحم منْزِلَ رسولِ اللَّه ص قَالَ صغِّرُوا الْقطَع إِذَا

 [7[ الْجِیرَانِ فَإِنَّه أَسرَع لإِنْضَاجِه و أَعظَم لبرَکَته

 يه هاگوشت را قطع فرمود یم شد ی(ص) میامبرکه گوشت داخل منزل پ یهنگام یعنی

و  شود یگوشت زودتر پخته م یراز یدها بده یهو به همسا یدکن یادو آب را ز یدکوچک کن

 .شود یم یادبرکت آن ز

اگر تکه  یول رسد یو به همه گوشت م شود یباشد زودتر پخته م یزگوشت ر وقتی

 یو مجبورند از آب گوشت استفاده کنند. حت رسد یگوشت ها درشت باشد به همه گوشت نم

 .باشد یزگوشت ر یدمکان بااال
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مانند خورشت بادمجان و خورشت  کنند یتره بار اضافه م یابه آبگوشت، حبوبات  امروزه

 .وجود دارد یاتهم در روا ینکدو که ا

 .فوائد دارد یراز یزیدبر یادداخل آن کدو ز پزید یگوشت م یوقت فرماید ی(ص) مپیامبر

 :آمده است یتروا در

 [8[ مرَقاً فَلْیکْثرْ فیه الدباء فَإِنَّه یزِید فی الدماغِ و الْعقْل  اتَّخَذَ أَحدکُم إِذَا

مغز و  یراز یدکدو تنبل بگذار یاددر آن ز کنید یکه آبگوشت درست م یهنگام یعنی

 .کند یم یادقدرت درك انسان را ز

 .هستند یسممانند اوت ياست که مبتال به مشکل مغز يافراد يآبگوشت کدو غذا بنابراین

به جهت سن باال مغزش کوچک  یادارند و  يدارند و مشکالت مغز یکه کم عقل افرادي

 يبه مغز مبتال به فلج مغز یژناکس یدنکه هنگام تولد به خاطر نرس يبچه ا یاشده است و 

از خورشت کدو تنبل استفاده  یدا باه ینو مانند ا یسماوت ی،پ یافراد مبتال به س یاشده است، 

 .کنند

 .جن است یبصرع به جهت آس بیماري

است و موجب آرامش آن ها  یاتیناآرام ح يها یسمیناآرام و اوت يبچه ها يبرا کدو

 .شود یم

 :فرماید یقرآن م در

﴿إِذْ النُّونِ ذَا و ببا ذَهغاض9[﴾م] 

] را (به یاد آور) در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود)  و ذا النون [یونس یعنی

  رفت

 .و ناآرام بوده است یعصبان یونس حضرت

﴿تْنا وأَنْب هلَیرَةً عنْ شَجقْطین می  و لْناهسائَۀِ  إِلى أَرم أَلْف ون أَوزید10[﴾ ی] 
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ا در سایه برگهاى پهن و مرطوبش آرامش یابد) و و بوته کدویى بر او رویاندیم (ت یعنی

  فرستادیم -یا بیشتر -او را به سوى جمعیت یکصد هزار نفرى

 .کرد و آرام شد یهاز کدو تغذ یونس حضرت

فعال  یشافراد ب ي. برابرد یم ینرا از ب یو ناآرام یتقرآن، کدو عصبان يبه مقتضا بنابراین

 .کند یم یادقدرت درك را ز یعنیکدو مغز و عقل  یراو کم عقل خوب است ز

 .کدو هم خوب است آب

ها مغز  یماريب یندر ا یرااست ز یدهم مف ینسونو پارک یمرآلزا يها یماريب يبرا کدو

 .شود یکوچک م

کدو  یعنی» دباء« یتدر روا یراکدو تنبل بهتر است ز یسبز هم خوب است ول کدوهاي

 .تنبل آمده است

 .کم است ینجاخوب است و اهم  یدسف کدو

  

 کباب

 یادو ز یسفارش شده است. کباب درمان کم خون ییاست و غذا یانگوشت بر کباب،

 .خون است ي کننده

 :آمده است یتروا در

أَکَلْتُه مصفَرّاً فَقُلْت وعک أَصابنی فَقَالَ کُلِ اللَّحم فَ  لی أَبو الْحسنِ الْأَولِ ع ما لی أَراك قَالَ

منْذُ  رَهیثُم رآنی بعد جمعۀٍ و أَنَا علَى حالٍ مصفَرٌّ فَقَالَ أَ لَم آمرْك بِأَکْلِ اللَّحمِ قُلْت ما أَکَلْت غَ

سأَر ثُم اباً فَأَکَلْتکَب طَبِیخاً قَالَ لَا کُلْه قُلْت أَکَلْتَه فقَالَ کَی ی بِهرْتَنۀٍ أَمعمج دعی بانعفَد لَ إِلَی

 [11[ فَإِذَا الدم قَد عاد فی وجهِی فَقَالَ نَعم

 یدعرض کردم مبتال به تب شد بینم یکاظم (ع) به من فرمود چرا تو را زرد رنگ م امام

و  یدهفته بعد من را د یکشدم امام فرمود گوشت بخور من هم گوشت خوردم سپس امام 

عرض کردم  یدسفارش نکردم گوشت بخور یاهنوز صورتم زرد است امام (ع) فرمود آ
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 خورم یعرض کردم آب پز م خوري؟ یگوشت م ونهاز گوشت نخوردم فرمود چگ یرغ یزيچ

هفته دنبال من فرستاد و خدمت  یکبخور و من هم خوردم و امام (ع) بعد از  یفرمود کباب

 .تفع شده است امام (ع) فرمود االن خوب استرنگ مر یدگیو پر یدمامام(ع) رس

و استخوان ها  کند یو گوشت را آب م خورد یتب، خون انسان را م فرماید یم یتروا در

 .کند یرا سست م

 :آمده است یگرد یتروا در

تاشْتَکَی فْتینَۀِ شَکَاةً ضَعدا  بِالْمی أَرنِ ع فَقَالَ لسا الْحأَب تا فَأَتَینْهم منَع یفاً قُلْتضَع ك

]رَأْتفَب فَأَکَلْتُه ابی کُلِ الْکَب12فَقَالَ ل] 

 یفشدم امام کاظم (ع) فرمود چرا ضع یفمبتال شدم و ضع یماريبه ب ینهدر مد یعنی

 .عرض کردم بله فرمود کباب بخور من هم خوردم و خوب شدم ی؟هست

 :آمده است یگرد یتروا در

 [13یذْهب بِالْحمى[  الْکَبابِ  أَکْلُ

 .کند یخوردن کباب تب را برطرف م یعنی

 .است یانکه تب دارد گوشت بر یکس يغذا یمهم در جلد سوم خواند قبال

 .کند یم یداهرگاه خون کم بشود، صفراء غلبه پ شود یاستفاده م یاتروا از

و بعد از چرخ  کنند یامروزه گوشت را چرخ م یکباب است ول پزد یکه با آتش م گوشتی

االمکان  یکباب بهتر، کباب برگ باشد. حت یدشا یول پزند یو م کشند یم یخکردن به س

 .شود یانبدون تماس با آهن بر ید. گوشت بایردبا آهن تماس بگ یدگوشت نبا

 .یستخوب ن یادآهن ز یرامانند آن باشد ز یا یچوب شود یکه استفاده م سیخی

 .درمان معده است بابک

تماس نداشتن با آهن، گوشت چرخ  ياست، بهتر است که برا یچرخ گوشت آهن چون

 .نشود
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 .کنند، بهتر خواهد بود یاناگر بتوانند گوشت را بدون تماس با آهن بر رسد ینظر م به

 .متنجس است شود یآنچه با آب پاك م رود، ینم ینآهن با شستن از ب نجاست

 .ضرر با شستن برطرف نشود ینا یداست و شا» مضر« يبه معنا نجاست

باب در وسائل راجع به نجاست آهن و شستن دست بعد از برخورد با آهن وارد شده  دو

 .است

 .مورد آهن هم مسخ و هم نجس و هم رجس وارد شده است در

 .بودن رنگ مضر است یمیاییرنگ شده به خاطر ش آهنی

 :آمده است یتروا در

ابعالنَّ أَص یلۀَ ع قَالَ عمنْزِلِ فَاطی مف وه و یدشَد وعص ج ا   بِیص ی النَّبِی یفَقَالَ ل

اته یلع  ]شْوِيم ملَح زٌ وا خُبهلَیع ةَ ودائالْم تمةَ فَقَددائ14الْم] 

 یاورسفره را ب یعل يگرسنه شد و فرمود ا یدا(ص) در منزل فاطمه(س) شدیامبرپ یعنی

 .بود یانسفره را آوردم و داخل آن نان و گوشت بر

نبوده است و در  یزيدر خانه چ یرا(ص) بوده است زیامبرجزء معجزات پ یتروا این

 .شد یافتغذا  یخال ي سفره

 .لوازم آن را در نظر گرفت یدبا یاست و سفارش شده است ول یخوب یاربس يغذا کباب

 .یستسرخ کرده است و کباب ن یعنی »یمقل«بپزد  که درون تابه کبابی

، ط 3، ح32، باب االطعمه المباحه، باب69، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [1]

 .یتآل الب

 .404، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .404، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .یه، ط اسالم320، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .164، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [5]
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 .328، ص1نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [6]

 .141ص ي،الدعوات، راوند [7]

 .30ص ي،مستغفر ی،طب النب [8]

 .87یهآ یاء،سوره انب [9]

 .147و146یهسوره صافات، آ [10]

 .468، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

، 1، ح30، باب االطعمه المباحه، باب67، ص25ج ی،حرعامل یخش یعه،وسائل الش [12]

 .یتط آل الب

 .یه، ط اسالم319، ص6چ ینی،کل ی،الکاف [13]

 .542، ص2صدوق، ج یخو تمام النعمه، ش ینکمال الد [14]
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(گوشـت و روغـن   یاتذکر شده در روا يادامه بحث غذاها 234

 سـکباج  – یتونسرکه و ز یاتخم مرغ  یا یتونروغن ز یازرد 

 96/02/11؛ صرع یماريب معرفی –) مرغ تخم – نارباج –

 
  

 یی(ص) و ائمه(ع) آمده است که از غذاهایامبرپ ي یرهاست. در س یهراجع به تغذ صحبت

 یک ینو ا کردند یغذاها سفارش م ینو به خوردن ا کردند یاستفاده م شوند یم یکه معرف

 .غذاها است یناستفاده از ا يبرا یمشوق یکمجوز بلکه 

بدمزه  یا یمتآن ها لزوما ارزان ق ياست و غذاها ین(ع) بهتر یتانتخاب اهل ب حتما

 .اند کرده یهم مصرف م یمتیو ق یذلذ یلیخ يغذاها یبلکه گاه یستن

  

 با روغن زرد گوشت

باشد که اول گوشت پخته شود و بعد  یننوع غذا ا یندارد روش استفاده از ا احتمال

 .بشود یختهآن ر يروغن زرد رو

که امروزه  »یکباب شام«سرخ کردن گوشت با روغن زرد است مانند  یگرد احتمال

 .کنند یدرست م

غذا را به عنوان  یناست که گوشت با روغن پخته بشود. امروزه ا ینتر ا يقو احتمال

کم در  ي و با شعله یو به مدت طوالن کنند یدرست م» گوشت گردن«و » چلو گوشت«

 .دهند یو جامد قرار م یعما يدر روغن ها یول خوابانند یروغن م

مصرف » چلو گوشت«و به عنوان  کند یم یداپ یذيو طعم لذ شود یخوب پخته م گوشت

 .کنند یم
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با نان مصرف کرد، گوشت هم  توان یخوشمزه است و م ییروغن زرد به تنها خود

داشته باشد  یذيلذ یلیخ ي مزه تواند یروغن زرد با گوشت م یبترک ینخوشمزه است، بنابرا

 .شود یو فاخر م یعال یلیخ يو غذا

 :آمده است یتروا در

 [1[ یخْلَطَانِ جمیعاً قَالَ کُلْ و أَطْعمنی  و السمنِ  أَبا جعفَرٍ ع عنِ اللَّحمِ سأَلْنَا

فرمود  یماز امام باقر(ع) در مورد مخلوط شدن گوشت و روغن زرد سوال کرد یعنی

 .من را اطعام کنبخور و 

 .است یديخوب و مف یاربس يگوشت و روغن زرد غذا دهد ینشان م یتروا این

دارد مخلوط شدن گوشت و روغن زرد از ابتدا باشد و با هم پخته بشوند و  احتمال

 .است که گوشت پخته بشود و بعد با روغن زرد مخلوط بشود ینا یگراحتمال د

 یپختن باهم و جدا پخته شدن فرق یدبودن گوشت و روغن زرد باهم است. شا مهم

 .نداشته باشند

  

 یتونبا روغن ز گوشت

جداگانه پخته بشود و بعد با روغن  ید. گوشت بایستغذا شناخته شده و معروف ن این

 .مخلوط شود یتونز

 :آمده است یتروا در

مِ  کُنْتلَى اللَّحع هبفَص تا بِزَیعمٍ فَدلَح و بِثَرِید یةِ فَأُتدائا بِالْمعع فَد اللَّه دبأَبِی ع نْدع

 [2[ فَأَکَلْت معه

او آبگوشت با نان آوردند و  ينزد امام صادق(ع) بودم فرمود سفره آورده شود و برا یعنی

 .یمو باهم خورد یختر یتونگوشت روغن ز يوو ر یاوریدب یتونفرمود روغن ز

 .شود یختهر یتونآن روغن ز يرو »یتتل«پخته باشد و به صورت  یدگوشت با بنابراین
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 با تخم مرغ گوشت

وجود دارد و به آن  یگرد يدر کشورها یول یستمعروف ن یرانبا تخم مرغ ر ا گوشت

 .شود یگفته م» مخلَمه«

آن  يو بعد تخم مرغ رو کنند یو مانند آن سرخ م یازبا پ یابتدا گوشت را کم در

 .ریزند یم

 یتتقو یلیخ یغذا از جهت جنس ینمبتال هستند، ا یجنس ییکه مردم به ناتوانا امروزه

 .کننده است

 :آمده است یتروا در

 [3[ نَبِیاً منَ الْأَنْبِیاء شَکَا إِلَى اللَّه قلَّۀَ النَّسلِ فَقَالَ لَه کُلِ اللَّحم بِالْبیض إِنَّ

کرد خداوند فرمود  یتبه خداوند از کم بودن نسل و فرزند شکا یامبراناز پ یامبريپ یعنی

 .گوشت را با تخم مرغ بخور

 :آمده است یگرد یتروا در

مضِبِالْ  اللَّحیة[  باءی الْبف زِید4ی] 

 .کند یم یادگوشت به همراه تخم مرغ عمل همبستر شدن را ز یعنی

 .است یجنس ییناتوانا يبه همراه تخم مرغ هم غذا است و هم دارو گوشت

هست و گوشت پخته شده با  یجنس ي کننده یتو گوشت به همراه تخم مرغ تقو حلیم

 .است یعموم ي کننده یتتقو یات،به همراه لبن یا یرش

  

 یتونو سرکه و روغن ز گوشت

 :آمده است یتروا در

نَ  أَنَّهم فنْتلَ ع یعلُ فَجالرَّج هعا فَأَکَلَ مارِدماً بلَح تاً ویز خَلّا و ابِهحضِ أَصعإِلَى ب مقَد

اللَّح علَّا طُبِخَا مه اكدف لْتعلُ جفَقَالَ الرَّج أْکُلُهی و تالزَّی ی الْخَلِّ وف هسغْمی مِ وع  قَالَ  مِاللَّح

 [5هذَا طَعامنَا و طَعام الْأَنْبِیاء ع[
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و گوشت سرد آورد و  یتوناز اصحاب سرکه و روغن ز یبعض يامام صادق(ع) برا یعنی

و  داد یو داخل روغن و سرکه قرار م کند یمقدار گوشت م یکباهم خوردند امام(ع) 

ما  يغذا ینفرمود ا یدزو سرکه بپ یتونبه امام(ع) عرض شد گوشت را با روغن ز خورد یم

 .است یامبرانپ يو غذا

و کالباس و اسنک که  یسمانند سوس یخارج يکنند نه غذاها یدارواج پ یدغذاها با این

 .همه مضر هستند

 .کنند ینم یدارد که تفاوت یتونبه نوع ز یوجود دارد که بستگ یرهروشن و ت يها زیتون

  

 سکباج

استفاده  یادخود از سرکه ز ياست. ائمه(ع) در غذاها» سکباج«سرکه به نام  خورشت

ها آمد. خوب  ینو قوره و امثال ا یموسرکه، آبل يچطور شد که به جا دانم ینم یول کنند یم

 .است که انسان از سرکه استفاده کند

االمکان  یدارد و حت یاديکه سرکه فوائد ز دهد یائمه(ع) در مورد سرکه نشان م تاکیدات

 .در خورشت ها و در پخت و پز سرکه استفاده بشود

 :صحبح آمده است یتروا در

خَلْتأْکُلُ دی وه ع و اللَّه دبي أَبِی عدیلَى سقَر[  عمِ الْباجاً بِلَحکْب6س] 

 .خورد ینزد امام صادق(ع) داخل شدم و او خورشت سکباج با گوشت گاو م یعنی

به همراه سکباج باشد. سکباج به  ینکهمگر ا یست،گوشت گاو خوب ن رمایدف یم روایات

 .با سرکه پخته بشود یاپختن با سرکه است. گوشت گاو با آب و سرکه و  يمعنا

 .باشد گوشت گاو تنها با سرکه پخته بشود یدبع شاید

د را که از گوشت گاو بوج یگوشت گاو، سوداء و بلغم يعالوه بر کشتن انگل ها سرکه

 .شکند یرا م آید یم
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 نارباج

 ی. نارباج غذا و خورشتشود یاست که امروزه مصرف م» فسنجان« یهشب یزيچ نارباج،

 .است يامروز» فسنجان« یهرب انار پخته شود شب یاانار  يکه با دانه ها

 :آمده است یتروا در

 [7جۀ[کَانَ إِلَى رسولِ اللَّه ص النَّاربا  الطَّعامِ  أَحب إِنَّ

 .(ص) نارباجه بودیامبرپ يغذا برا ینمحبوب تر یعنی

 یناست. بنابرا» خورشت« يبه معنا» باجه«است. » انارباجه«غذا  ینا یاصل نام

 .شود یانار پخته م ي با دانه یابا خود انار  یاخورشت انار است که 

 :آمده است یگرد یتروا در

شْتَهِی أَنَّهنَ  کَانَ یانِ  مانِ   الْأَلْوالْأَلْو ۀِ ومالْأَطْع هذنْ هینَا مطقُولُ أُعکَانَ ی ۀَ والزَّبِیب ۀَ واجبالنَّار

 [8[ ما لَم یعطَه رسولُ اللَّه

) شود یو کشمش درست م یزمو یب،که با زب یی(غذا یبهامام صادق(ع) نارباجه و زب یعنی

 ... وست داشتد

 :آمده است یگرد یتروا در

 إِلَى أَبِی عبد اللَّه ع بِقُدیرَةٍ فیها نَارباج فَأَکَلَ منْها ثُم قَالَ احبِسوا بقیتَها علَی قَالَ أَرسلْنَا

 [9[ علَی أَفْسدتَهاء و أَتَاه بِها فَقَالَ ویحک فَأُتی بِها مرَّتَینِ أَو ثَلَاثَۀً ثُم إِنَّ الْغُلَام صب فیها ما

من  يرا برا یماندهاز نارباج فرستادم از آن خورد و فرمود باق یگیامام صادق(ع) د براي

امام(ع) آورد  يو برا یختسه مرتبه از آن خورد سپس غالم در آن آب ر یادو  یدنگه دار

 .يبر تو فاسدش کرد يفرمود وا

حداقل در مورد مانند  یاخورشت ها  یکه در مورد تمام شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .به آن آب اضافه بشود یستفسنجان، اگر خورشت به طور کامل بپزد، صالح ن
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رب انار  یااست که با انار  یخورشت یوارد نشده است ول» نارباجه« یبترک یتروا در

 .نارباجه باشد یداش یز. خورشت فسنجان با رب انار نشود یپخته م

اگر با انار جمع بشود درمان باشد. در  یباشد ول یماريب ییکه گردو به تنها یستن بعید

اگر با هم جمع شوند درمان  یهستند ول یماريب ییبه تنها یرآمده است که گردو و پن یتروا

 .هستند یماريهم جمع بشوند باز ب یگريد یزکه اگر با چ شود ینم یلدل یول شوند یم

  

 مرغ تخم

تخم مرغ با گوشت است. تخم مرغ در حد گوشت است و  يهمانند یاتاز روا مستفاد

کرده است و  یشرفتاثرات گوشت را دارد. تخم مرغ حکم گوشت دارد و امروزه علم پ

 .دارد ینهم پروتئ »یرش«دارد همانطور که  »ینپروتئ«تخم مرغ مانند گوشت  گوید یم

 .است که ضرر تخم مرغ از گوشت کمتر است ینا یاتمستفاد از روا البته

 :آمده است یتروا در

 [10[ یذْهب بِقَرَمِ اللَّحم  خَفیف  عنْد أَبِی عبد اللَّه ع الْبیض فَقَالَ أَما إِنَّه ذُکرَ

گوشت  يشد فرمود تخم مرغ سبک است و اشتها یادنزد امام صادق(ع) تخم مرغ  یعنی

 .دبر یم ینرا از ب

اشتها کم  یندارد اگر تخم مرغ مصرف کند از ا یاديز يکه به گوشت اشتها کسی

 .شود یم

 .و اشتهاء به گوشت یلم یعنی »قَرم»

 :آمده است یگرد یتروا در

م ولَۀُ اللَّحغَائ لَه تس11[ لَی] 

 .گوشت را ندارد یبو آس ینیتخم مرغ سنگ یعنی

 .شود یتمام تخم ها را شامل م یتخم مرغ است ول یدر عرب »بیض»

 .دارند یدتاک ییتخم مرغ به عنوان درمان نازا يرو روایات
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 :آمده است یتروا در

أُمته فَأَمرَه أَنْ یأْمرَهم بِأَکْلِ الْبیضِ فَفَعلُوا   فی  نَبِیاً منَ الْأَنْبِیاء شَکَا إِلَى اللَّه قلَّۀَ النَّسلِ إِنَّ

 [12[ رَ النَّسلُ فیهِمفَکَثُ

کرد خداوند فرمود به آن ها بگو  یتبه خداوند از کم بودن نسل امتش شکا یامبريپ یعنی

 .شد یادکار را انجام دادند و نسل آن ها ز ینتخم مرغ بخورند ا

است و کلسترول دارد  ینسنگ یراز یدتخم مرغ را نخور يزرد گویند یدر طب م امروزه

 .تخم مرغ سبک تر است يزرد فرمایند یمطلب است و م ینعکس ا ما درست یاتروا یول

 :آمده است یتروا در

 [13[ الْبیضِ خَفیف و الْبیاض ثَقیل مخُّ

 .است ینسنگ یدي) سبک و سفيمغز تخم مرغ (زرد یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

ا  قُلْتاضِ فَقَالَ إِلَى مینَ الْبم ضِ أَخَفیفْرَةَ الْبونَ أَنَّ صمزْعع إِنَّ أُنَاساً ی اللَّه دبأَبِی عل

الَ یذْهبونَ فی ذَلک قُلْت یزْعمونَ أَنَّ الرِّیش منَ الْبیاضِ و أَنَّ الْعظْم و الْعصب منَ الصفْرَةِ فَقَ

 [14عبد اللَّه ع فَالرِّیش أَخَفُّها[ أَبو

سبک تر  یدياز سف يکه زرد کنند یگمان م یبه امام صادق(ع) عرض کردم مردم یعنی

است و  یديکه پر مرغ از سف کنند یعرض کرد گمان م یست؟آن ها چ یلاست فرمود دل

 .است فرمود پر سبک است ياستخوان و عصب از زرد

 خواهند یامام (ع) نم یتر باشد ول ینسنگ ي ده بشود که زردهاستفا یتروا یناز ا شاید

کنند که استدالل مردم  یانب خواهند یتر است بلکه م ینتخم مرغ سنگ يکه زرد یندبفرما

 .نادرست است

سبک تر است  یدياز سف ياصل مدعا که زرد ین(ع) استدالل را قبول نکرد بنابراامام

 .ماند یم یباق
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و  ییاز جهت غذا ینیمورد بحث سنگ یر از استخوان است ولسبک ت یاز جهت وزن پر

 .هضم بودن است یرد

که بعض مردم آورده اند  یلی(ع) است و دل یتو اطالع از حقائق فقط نزد اهل ب علم

 .عکس مدعا را دارد ياقتضا

 یتخالف روا توان یدوم نم یتاز روا یناول از جهت سند معتبر تر است و همچن روایت

 .اول را ثابت کرد

 .یستزرده درست ن ینیسنگ ینبنابرا کند یتخم مرغ، غذا را هضم م ي زرده

 :آمده است یتروا در

 [15[ فَفَعلْت فَانْتَفَعت بِه  الْبیضِ  إِلَى الرِّضَا ع قلَّۀَ استمرَائی الطَّعام قَالَ کُلْ مخَ  شَکَوت

تخم مرغ بخور  ي کردم فرمود زرده یتبه امام رضا (ع) از کم بودن هضم غذا شکا یعنی

 .و من هم خوردم و از آن نفع بردم

 .تخم مرغ پخته مراد است ي زرده

 .یمآن حساب کن يرو توانیم یخبر واحد است نم یتروا ینچون ا البته

 .است یند قبلالس یحصح یاتروا یدمو یالسند است ول یفضع ییبه تنها یتروا این

 .خورده شود یازشده است که تخم مرغ با پ سفارش

 :آمده است یتروا در

تل شَکَوصبِالْب ضیکُلِ الْب و رِ اللَّهتَغْففَقَالَ اس لَدلَّۀَ الْونِ ع قس16[ إِلَى أَبِی الْح] 

کرد فرمود استغفار کن و تخم مرغ را با  یتبه امام کاظم(ع) از کم بودن فرزند شکا یعنی

 .بخور یازپ

 يعمل همبستر يمخصوص برا یقبه طر یازآمده است خوردن پ یزن یگرد یتروا در

 [17خوب است.[

 .ضرر تخم مرغ را برطرف کند یازپ شاید
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تخم مرغ را با  کنم یشده است که تخم مرغ با گوشت خورده بشود، بنده عرض م سفارش

 .است» مخلمه« يکه همان غذا یدوربخ یازگوشت و پ

 :آمده است یتروا در

 [18[ بِالْبیض  اللَّحم  نَبِیاً منَ الْأَنْبِیاء شَکَا إِلَى اللَّه قلَّۀَ النَّسلِ فَقَالَ لَه کُلِ إِنَّ

کرد خداوند فرمود گوشت را  یتبه خداوند در مورد کم بودن فرزندان شکا یامبريپ یعنی

 .تخم مرغ بخور به همراه

 .گوشت عوارض تخم مرغ را مهار کند شاید

 .است یادو عوارض آن ز یستخوردن تخم مرغ خوب ن زیاد

 :آمده است یتروا در

 [19[ یعرض منه الکلف فی الوجه  البیض  اکل مداومۀ

 .شود یرنگ در صورت م یرهرنگ و ت یاهس يخوردن مداوم تخم مرغ سبب لکه ها یعنی

 .در صورت است یاهس يلکه ها يبه معنا »کَلَف»

 .دهد یم ییرتخم مرغ خوردن پوست صورت را تغ زیاد

 :آمده است یتروا در

و إِدمانُه یورِثُ الطُّحالَ و رِیاحاً فی رأْسِ الْمعدةِ و الامتلَاء منَ الْبیضِ   الْبیضِ  أَکْلِ کَثْرَةُ

 و وورِثُ الرَّبلُوقِ یسار[الْمهتاب20ال] 

و باد  شود یو بزرگ شدن طحال م یماريو مداوم تخم مرغ موجب ب یادخوردن ز یعنی

کرونر (رگ)  یو پر کردن معده با تخم مرغ آب پز سبب آسم و گرفتگ شود یدر سر معده م

 .شود یو قطع شدن نفس م یقلب و تنگ

است که  یاتتفاد از رواکند. مس يرو یادهدر خوردن تخم مرغ ز یدانسان نبا بنابراین

دانه  یککمتر از  یاتخم مرغ کامل خورده بشود بلکه در روز نصف  یکروز  یکدر  یدنبا
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عدد تخم مرغ در  یکاگر با گوشت باشد بهتر است که کمتر از  یتخم مرغ مصرف بشود. حت

 .روز مصرف بشود

 .مشکل آن را برطرف کند یازپ یاخوردن تخم مرغ با گوشت  شاید

 :آمده است یتروا در

فی المعدة فی وقت واحد فإنهما متى اجتمعا فی   و السمک  احذر ان تجمع بین البیض و

 [21[ جوف االنسان ولد علیه النقرس و القولنج و البواسیر و وجع االضراس

دو  ینهرگاه ا یراز یزمان جمع کن یکدر  یتخم مرغ و ماه ینکه در معده ب یزبپره یعنی

 .شود یو دندان درد متولد م یراز آن نقرس و ورم روده و بواسدر درون جمع بشوند 

فقط جمع نشدن در  یعنیدر درون انسان جمع بشوند.  یتخم مرغ و ماه یدنبا بنابراین

 یککه انسان در  یستصالح ن یعنیدرون انسان جمع بشوند  یدبلکه نبا یستن یمعده کاف

 .شود یخارج م یعدن آن ها سرکه غذا از ب يدو را مصرف کنند مگر افراد ینروز ا

روز هم تخم مرغ و  یکدر  توانند ینم دهند یانجام م یهوعده تخل یککه در روز  افرادي

 یسیسبب پ یدو درون انسان صادق است و حت ینجمع شدن ا یرامصرف کنند ز یهم ماه

 .شود یم

 .بهتر است یخواند که تخم مرغ عسل خواهیم

  

 صرع بیماري

 یعنیعود کننده  یماريب ینمغز است. ا یتدر فعال يو اختالالت حمله ا یتشنج حمالت

 ینناگهان زم یماري. بافتد یاتفاق م یو به همراه تشنج است و ناگهان شود یمرتب تکرار م

 .شود یم ياراد یرو غ یدشد یو دچار انقباضات عضالن خورد یم

و ممکن است از او  فتدا ینوع صرع بزرگ و کوچک دارد که در صرع بزرگ انسان م دو

 .ادرار و مدفوع خارج بشود
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به  یمارب يلحظه ا شود یاست که باعث م یکیت یکو  یستصرع کوچک تشنج ن در

 .برود یگرد یايدن

 .انقباض عضالت است يبه معنا تشنج

 یو عکس مشکل یشو آزما ینیاز مغز که از نظر بال یقسمت گویند یم يطب امروز در

 .است یعیطب یرغ یکیالکتر يها یانندارد، منشاء انتشار جر

 کند یم یدتول یسیتهندارد فقط الکتر یبیو آس يناهنجار یچگونهاز مغز که ه ينقطعه ا یک

 .شود یسبب اختالالت و تشنج م یسیتهو الکتر

و چرا  افتد یم یچه اتفاق شویم یناشناخته است و متوجه نم یماريب ینعامل ا گویند می

 .آید یبه وجود م یسیتهالکتر یاناتجر ینا

 یعیطب یرامواج غ يسر یک یرتحت تاث یا شود یاز مغز آزرده م یقسمت کوچک گویند می

 يقسمت ها یرامواج توسعه و انتشار به سا ینو ا سازد یاست که از خود ساطع م یکیالکتر

 يمغز يحمله ها یجادو باعث ا شود یم یهوش یو ب يشعور یو سبب ب کند یم یدامغز پ

 .شود یم

 یاناست که علت آن را ب یاتعاجز است و روا یماريب ینا یراز تفس يامروز طب

 .کند یم

 یاناتجر ینشده است. جن منبع ا یمعرف» جن«ما  یاتدر روا یماريب ینا علت

 .فهمد یموضوع را نم ینا ياست و طب امروز یسیتهالکتر

انسان  ي جن در انعقاد نطفه ینکها یات و زننده اس یبجن آس یا یاتصرع در روا علت

 .کند یمشارکت م

 يمغز ي ضربه یا یدمانند تب شد یگريتشنج ها به ظاهر علت د یممکن است برخ البته

 .باشد یتشنجات هم جن م ینداشته باشد که به اعتقاد بنده علت ا
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و جن  گیرد یضعف قرار م ي بشود در نقطه يمغز ي ضربه یا یردبگ یدانسان تب شد وقتی

 .شود یمسلط م

 درمان

خوانده شده  یالکرس یتآن آ ياست که رو یآب یدنپاش ی،عاجل شخص صرع درمان

 .کند یعود نم یماريو ب شود یصورت شخص خوب م یناست. در ا

 .صرع است یماريدرمان ب یگرصرع، د يبه نام دارو یبیترک داروي

ست عالوه بر آن حرز حضرت (س) ایمصرع، بخور حضرت مر یماريب اي یشهر درمان

 .(ع) استیرام

 .400، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .403، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .145، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [4]

 .112، ص2نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [5]

 .یه، ط اسالم318، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .401، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .85، ص63ج ی،بحاراالنوار، مجلس [8]

 .401، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .482، ص2ج ی،المحاسن، برق [14]
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 .358، ص16ج ي،ل، محدث نورمستدرك الوسائ [15]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]

 .130، ص1ج یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [17]

 .481، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

 .518ص ، 2ج ي،شهر يموسوعۀ األحادیث الطّبیۀ، ر [19]

 .28طب الرضا، امام رضا ع، ص [20]

 .63طب الرضا، امام رضا ع، ص [21]
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 –) پنیـر  – یر(شـ  یاتذکر شده در روا يادامه بحث غذاها 235

 96/02/12یجه؛ سرگ یماريب معرفی

 
  

 (یر(شالبان

غذاها  ینو ماست به عنوان بهتر یرغذا است. ش ینبه عنوان بهتر یدر طب اسالم شیر

از خداوند برکت در آن غذا را درخواست  کرد یم یلکه م یی(ص) هر غذایامبرهستند. پ

 .کرد یم

لَم ارِكب مشَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّه شْرَبلَا ی اماً وأْکُلُ طَعص ی ولُ اللَّهسکُنْ ری  یهلَنَا ف   لْنَا بِهدأَب و

ارِكب مقُولُ اللَّهکَانَ ی نَ فَإِنَّهإِلَّا اللَّب نْهراً مخَی  یهنْه  لَنَا فنَا مزِد 1[ و] 

خداوندا در  کرد یدعا م ینکهمگر ا نوشید ینم یزيو چ خورد ینم یی(ص) غذاامبریپ یعنی

خداوندا  کرد یکه دعا م یرش يکن مگر برا یلما به بهتر تبد يآن به ما برکت بده و آن را برا

 .کن یادما آن را ز يما در آن برکت بده و برا يبرا

 یات. روازند یبه انسان نم یبیعوارض و ضرر و آس یچه یرکه ش دهد ینشان م یتروا این

 .اصرار دارد که ضرر ندارد

 یراز پرد یو در گلو نم کند ینم یرداخل گلو گ یراست که ش ینا یرش یاتخصوص از

 :فرماید یخداوند م

﴿إِنَّ و ی لَکُمرَةً الْأَنْعامِ فبلَع قیکُما نُسمفی م  هطُوننْ بنِ میب فَرْث مٍ وناً دصاً لَبغاً خالسائ 

 [2[﴾ للشَّارِبین

و در وجود چهارپایان، براى شما (درسهاى) عبرتى است: از درون شکم آنها، از  یعنی

  نوشانیم میان غذاهاى هضم شده و خون، شیر خالص و گوارا به شما مى
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به  یردر خوردن ش یمشکل یچه ینخوردن راحت و آسان است بنابرا يبه معنا سائغ

 .آید یوجود نم

 .پرد یداخل گلو نم یرش یاست آب دهان داخل گلو بپرد ول ممکن

 یول گویند یم »یبحل« یرو به ش شود یگفته م» ماست«در کالم امروز عرب به  »لبن»

 یمماست، تقس یعنی »یضلبن المخ«است و  یرکه ش »یبلبن الحل«در اصل لبن به دو قسم 

 .شود یم

 :آمده است یتروا در

لَبناً فَضَرَّنی فَقَالَ أَبو عبد اللَّه ع لَا و اللَّه ما ضَرَّ شَیئاً قَطُّ و   جلٌ إِنِّی أَکَلْتقَالَ لَه ر قَالَ

 [3[ لَکنَّک أَکَلْتَه مع غَیرِه فَضَرَّك الَّتی أَکَلْتَه معه و ظَنَنْت أَنَّ ذَلک منَ اللَّبن

خوردم و به من ضرر زد فرمود نه قسم  یررض کرد شبه امام صادق(ع) ع یشخص یعنی

که  يو گمان کرده ا يخورده ا یگرد یزبا چ یرشما ش یضرر ندارد ول یچوقته یربه خدا ش

 .است یرآن ضرر از ش

(ص) یامبرمطرح است. پ یرش یبحث آلودگ یندارد ول یمشکل یچاگر سالم باشد ه شیر

 :فرمود

 [4أخاف على أمتی إال اللبن فإن الشیطان بین الرغوة و الضرع[ ال

و  یرکف ش ین) مابیروسو و یکروب(میطانش یراز یرمگر از ش ترسم یامتم نم يبرا یعنی

 .است یوانپستان ح

 .ندارد یبیآس یرخود ش یبرساند ول یبآس تواند یآلوده م یرش بنابراین

 .بز سرد باشد یرش یدشامتعادل باشد و  یدالقاعده با یعل شیرگاو

مانند نگهدارنده ها، مشکالت را به وجود  کنند یاضافه م یرکه به ش یافزودن مواد

 .آورند یم
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 ینکهرا به خاطر ا یرش ین: خداوندا من ایدهراس دارد بگو یرش یکه از آلودگ کسی

 .خورم یدوست داشت م یر(ص) شیامبرپ

 :آمده است یتروا در

 [5[ اللَّه ص إِیاه لَم یضُرَّه  شَهوةِ رسولِ  أَکَلَ اللَّبنَ فَقَالَ اللَّهم إِنِّی آکُلُه علَى منْ

به او ضرر  یراللَّه ص ش  شَهوةِ رسولِ  اللَّهم إِنِّی آکُلُه علَى یدخورد بگو یرکه ش یکس یعنی

 .رساند ینم

(ص) یامبربه جهت دوست داشتن پ یت که اگر کسهم وارد شده اس» خرما«مورد  در

 .رساند ینم یببخورد، آس

زن ها با هم  یرش یاست. وقت یوانح یرمادر بهتر از ش یرکودك مسلم است که ش براي

 .گاو تفاوت دارد یرزن با ش یرش یقینامتفاوت است، 

 :آمده است یتدر روا یراشده است ز یدادن توسط زن احمق نه یرش از

 [6[ یعدي  تَرْضعوا الْحمقَاء فَإِنَّ اللَّبنَتَس لَا

 .شود یمنتقل م یرش یقصفات از طر یراز یدنده یربا زن احمق ش یعنی

 یرمادر، ش یرش یگزینمادر استفاده شود و جا یربچه ش يما خواسته شده است که برا از

 .است یهدا

 :آمده است یتروا در

سبِشُرْبِ لَی غَصی دنِ  أَحقُولُ  اللَّبالَى یتَع و كارتَب أَنَّ اللَّهلشَّارِبِین  لغاً لناً ... سائ7[ لَب] 

 ینلبنا سائغا للشارب فرماید یخداوند م یراز پرد یدر گلو نم یرش یعنی

 یتامینم وکامل است و شامل تما يغذا یک یرکه ش شود یاستفاده م یاتاز روا بنابراین

 .باشد یها و نشاسته و شکر م ینها و پروتئ

و  شود یساخته م یرش ینبا هم یو بدن در کوچک کند یم ینبدن را تام یازهايتمام ن شیر

 .شود یم ییدهو گوشت رو شود یاستخوان ها محکم م



2275 

 

 .آب کمر خوب است يبا عسل برا شیر

 یاهگوسفند س یرش یاست ول یاهسرخ بهتر از گاو س یاگاو زرد  یرآمده است ش یاتروا در

 .گوسفند سرخ و زرد است یربهتر از ش

 .در جلد دوم کتاب آمده است» عالج عام«مطلب در  ینا تفصیل

  

 پنیر

 .مختلف آمده است یرما در مورد پن یاتروا در

 .کند یمغز را منهدم م یرکه پن شود یاستفاده م یطور کل به

به مقدار  یمکه کلس ییمغز است. در هر غذا ي منهم کننده یاد،ز یمن کلسداشت یلبه دل پنیر

 .شود یمغز م ي وجود داشته باشد، منهم کننده یادز

 .مغز دارد، استخوان ساز است يکه برا يدر مقابل ضرر پنیر

 ینبه هم کند یاستخوان ها را منهدم م یول کند یم یتمغز را تقو یر،گردو عکس پن مغز

 یگريمغز و د یکی یراشده اند ز یمعرف یماريب ییبه تنها یرجهت هر کدام از گردو و پن

 .شوند یاگر باهم مصرف بشود، دارو م یول کند یاستخوان را خراب م

 :آمده است یتیزا است بلکه در روا یماريب یروارد شده است که پن یتروا چند

أَلَهنِ سلٌ عجنِ  ربا  فَقَالَ  الْجیهدف اءولَا د 8[ ء] 

 یاست که درمان یماريسوال کرد فرمود ب یراز امام صادق(ع) در مورد پن یشخص یعنی

 .ندارد

 :آمده است یگرد یتروا در

 [9[ ... الْجبنُّ و الْقَدید الْغَاب  لَم یدخُلَا جوفاً قَطُّ صالحاً إِلَّا أَفْسداه  فَاسدانِ شَیئَانِ

آن را فاسد کنند  ینکهمگر ا شوند ینم یفاسد هستند که داخل درون سالم یزو چد یعنی

 و گوشت خشک کهنه یرپن
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مالزمه با خراب کردن مغز ندارد،  یول کند یبرگ چغندر استخوان ها را محکم م بله،

. در شود یاستخوان م یتداشته باشد که موجب تقو یماز کلس یرغ یگرد يممکن است ماده ا

 .کند یآمده است که مغز را خراب م یرخصوص پن

 .برخوردارند ییباال یمو کشک از کلس پنیر

 .شود یاستخوان م یباعث ساخته شدن مغز و خراب یادبه جهت داشتن فسفر ز گردو

 :آمده است یتروا در

 [10[إِذَا اجتَمعا کَانَا دواء و إِذَا افْتَرَقَا کَانَا داء  الْجوز و الْجبنَ إِنَّ

 .هستند یمارياگر جمع شوند دارو و اگر جدا باشند ب یرگردو و پن یعنی

 یبیضرر و آس یلیخ شود یمعلوم م ینآمده است، بنابرا یتدر روا» فسنجان« خورشت

 .ندارد

 :آمده است یگرد یتروا در

واحد منْهما   کُلِ  واحد منْهما شفَاء و إِنِ افْتَرَقَا کَانَ فی  کُلِ  و الْجوز إِذَا اجتَمعا فی الْجبنُّ

]اء11د] 

و گردو اگر جمع بشوند در هر کدام از آن ها درمان است و اگر جدا شوند در  یرپن یعنی

 .است یماريهر کدام از آن ها ب

 :آمده است یگرد یتروا در

 [12[ قشْرِه  فی  مضَرَّةَ الْجبنِ أَنَّ

 .آن است ي ضرر گردو در پوسته یعنی

 .پوسته دارد یمیو قد یمحل یرهايپوسته ندارد، پن يامروز پنیرهاي

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلَهنِ سلٌ عجنِ  ربا کَانَ بِ  فَقَالَ  الْجفَلَم یهف اءولَا د اءد اللَّه دبلَى أَبِی علُ عخَلَ الرَّجد یشالْع

نَّه هو ع فَنَظَرَ إِلَى الْجبنِّ علَى الْخوانِ فَقَالَ جعلْت فداك سأَلْتُک بِالْغَداةِ عنِ الْجبنِّ فَقُلْت لی إِ
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خوانِ قَالَ فَقَالَ لی هو ضَار بِالْغَداةِ نَافع بِالْعشی و الداء الَّذي لَا دواء لَه و الساعۀَ أَراه علَى الْ

 [13یزِید فی ماء الظَّهرِ[

است که درمان ندارد  یماريسوال کرد فرمود ب یراز امام صادق(ع) از پن یشخص یعنی

وم ش یتعرض کرد فدا یدد یرشب شد همان شخص وارد بر امام(ع) شد و سر سفره پن یوقت

شما است فرمود  ي االن داخل سفره یاست که درمان ندارد ول یماريب یرپن يصبح فرمود

 .کند یو در آب کمر اضافه م استصبح ضرر دارد و شب نافع  یرپن

هر آنچه در  یردارد. پن یهضم کنندگ یتاست که خاص ینا یردر مورد پن یقانون کل البته

 .کند یهضم م یعسر یلیمعده باشد را خ

دو ساعت  یکیدر صبح، ظرف  یرقرار به دو عده غذا در روز باشد، با خوردن پن اگر

 یماريو موجب ب آورد یضعف م ینصورتو در ا ماند یم یو تا شب خال شود یم یمعده خال

 .که درمان ندارد شود یم

 یندارد که معده خال یخورده بشود مانع یرچون شب موقع استراحت است اگر پن ولی

 .باشد

 یراشامل شود ز یزدر صبح، خوردن همراه با گردو را ن یراز خوردن پن یکه نه یستن بعید

 .یستمشخص ن ینه ینعلت ا

گردو را  یعنیبا مصلح آن  یرخوردن پن یدر صبح، اطالق دارد و حت یراز خوردن پن نهی

 .شود یشامل م یزن

 .خواب آور است پنیر

در شب و به همراه گردو مصرف بشود. است که گردو  ین) ایاط(احت یاتاز روا یقنمت قدر

 یتیدارد و اگر روا» حکومت«به همراه گردو باشد،  یدبا یرمصرف پن فرماید یکه م یتیروا

 .به همراه گردو صرف شود یدکرده باشد با یربه مصرف پن یهتوص
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با  یرضرر دارد، مصرف پن یزن ییضرر دارد، مصرف آن در روز به تنها ییبه تنها پنیر

در  یزن ییدر شب ضرر ندارد، مصرف گردو به تنها ییبه تنها یرمصرف پن ینگردو و همچن

 ینشده است. جمع کردن ب یگردو در تابستان نه ییزمستان ضرر ندارد و در مصرف تنها

 .است یصور باال کار سخت

ابت غذا است، تجربه هم ث ي هضم کننده یرآمده است که پن یاتمعتقد هستم، در روا بنده

که بدن را  يبه گونه ا کند یغذا را هضم م یعاسر یی،چه با گردو و چه به تنها یرکرده است پن

در صبح به علت  یراز مصرف پن یکه نه دهیم یاحتمال م ین. بنابرااندازد یاز ضعف به لرزه م

 .روزانه باشد يها یتاز ضعف در فعال یريجلوگ

گرم است موجب چوش  یلیردو هم چون خو در مورد گ یرد،را بگ یرگردو ضرر پن شاید

مانع جوش زدن  یاآ یرپن یاتجربه کرد که خوردن گردو با ماست  یدو با شود یدر بدن م

 شود؟ یم

 .داشته باشد يمصرف گردو در شب به جهت خنک بودن شب، ضرر کمتر شاید

 .است ضرر ندارد يکه سه وعده ا یکس يبرا یرخوردن پن یلتعل ینا با

  

 یجهسرگ بیماري

و  ینزم یدناحساس چرخ یرامون،پ یاءعدم تعادل است. حرکت اش يبه معنا سرگیجه

 .کند یفضا حرکت م یادر هوا  یاسقف، گو

 علت

داخل گوش، ورم  یعاتما ییاز گوشت است مانند اختالل و جابجا یا یجهسرگ علت

 خون یضعف چشم، فشار خون، چرب یجه،علت سرگ یاو  یانیگوش، ورم گوش م ي پرده

 .است
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 یخون است، گاه ي ارتباط به خون دارد. فشار خون به علت غلبه یجهسرگ یطور کل به

. احتمال رود یم یچسر گ یستادن،مواقع بعد از ا یناست که در ا یبه علت کم خون یجهسرگ

 .به علت فشار خون هم باشد یستادنبعد از ا یجهدارد سرگ

گوش مختل  یعاتما یانشان از فشار خون است و  یستاده،در حالت نشسته و ا سرگیجه

 .شده است

 .رود یدارند، احتمال ضعف چشم م یجهکه در حال راه رفتن سرگ يافراد در

 .است یمعلول کم خون یاخون و  ي معلول غلبه یامشکالت  ینا تمام

آن  یبآس یشترینهمه از خون هستند و ب ینیکه گوش و چشم و ب یمخواند یاتروا در

 .خون است ي یهناح ها از

 درمان

. فشار شود یفشار درمان م يبا قرص خون و فشار خون با حجامت و دارو یخون کم

 .است یبه علت کم خون یینپا

روغن سداب در گوش و مصرف پودر  یختنگوش باشد با ر ي یهمشکل از ناح اگر

 .شود یسداب حل م

 يچشم و سرمه اثمد و سرمه کافور یتاز تقو یدچشم باشد با ي یهمشکل از ناح اگر

 .استفاده کرد

 .491، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .66یهسوره نحل، آ [2]

 .493، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .277، ص2ج یري،الدم ي،الکبر یوانالح یاهح [4]

 .493، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .یه، ط اسالم43، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]
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 .492، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .463، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]
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 – ماسـت  – یر(پنیـات ذکر شده در روا يغذاهاادامه بحث  236

 یمـاري ب معرفـی  –) ینبـات  غـذاهاي  – زرد روغـن  – مضیره

 96/02/13یاتیک؛ س

 
  

 پنیر

  

فرموده  یاتاز روا یمختلف است. بعض یاتروا یربود. در مورد پن یاتراجع به لبن صحبت

 :آمده است یاتروا یخوب است و در بعض یراند پن

اءیه دف اءو1[ لَا د] 

 یستاست که در آن درمان ن یماريب یرپن یعنی

 ي دارد، در مصرف شبانه يدر روز ضرر دارد و اگر فائده ا یرکه پن یدیمرس یجهنت ینا به

 .است یرپن

 .ذکر شده است یرپن يبرا يفوائد یاتهر حال در روا به

  

 غذا هضم

 یردر روز پن یمجهت سفارش کرد یناست. به هم یهضم کنندگ یرپن یتخاص مهمترین

 .کند یم یو انسان احساس ضعف و ناتوان کند یم یشکم را خال یراخورده نشود ز

  

 آور است اشتهاء

 ي. درمان افرادکند یباز م يبعد يغذا يو اشتهاء را برا کند یرا هضم م یقبل يغذا پنیر

با  یا» انفحه«است که با  یمحل هايیرپن یر،است. البته مراد از پن یرکه به غذا اشتهاء ندارند پن

 .شود یدرست م یرپن ي یهما
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نوع ماست است و فقط اسم آن  یکو  یستن یرپن يامروز ي شده يبسته بند پنیرهاي

 .است یرپن

 .بزغاله است یاگوسفند  ي بچه یرداناست که در ش یزيچ »انفحه»

گرفته شده است. » انفحه«که در داروخانه ها وجود دارد از همان  ییقرص ها البته

کرده اند و به شکل قرص درآورده اند  یرکه در شکم بزغاله است را تکث یديمف یکروبم

است که امروزه در کارخانه جات  یريبهتر از پن یاز مشکالت نخواهد بود ول یهرچند خال

 .شود یدرست م

 .یستن یرهم پندرست بشود  یربا سرکه پن اگر

 یعباعث هضم سر یرابه همراه غذا مصرف بشود باعث ضعف شود ز یراگر پن یستن بعید

 .شود یغذا م

انسان را  یراصبح مصرف کرد ز یدنبا یبا گردو درمان است ول یرمصرف پن ینکها ینع در

شب  یراندارد ز یدر شب به همراه مغز گردو اشکال یرمصرف پن ی. ولکند یدچار ضعف م

 .خواب و استراحت است يبرا

 :آمده است یتروا در

 [2[ و یشَهی بعده  قَبلَه  الطَّعام  یهضم الْجبنُّ

 .آورد یاشتهاء م يبعد يغذا يو برا کند یقبل را هضم م يغذا یرپن یعنی

 ایرصبح مصرف کرد ز یدرا نبا یرجهت پن ینبه هم کند یم یشکم را خال یرپن یقتحق در

 یتفعال يبرا یبشود قوت یو اگر شکم خال خواهد یو قوت م یروصبح ن یتفعال يانسان برا

 .ماند ینم یباق یادز يها

  

 یخواب آلودگ سبب

 :آمده است یتروا در

 [3[ فَإِنَّه یورِثُ النُّعاس و یهضم الطَّعام  الْجبنَ کُلُوا
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 .کند یو غذا را هضم م شود یم یسبب خواب آلودگ یراز یدبخور یرپن یعنی

 :آمده است یگرنقل د در

 [4[ النُّعاس و یهضم الطَّعام  فَإِنَّه یذْهب  الْجبنَ کُلُوا

 .کند یو غذا را هضم م کند یرا برطرف م یخواب آلودگ یراز یدبخور یرپن یعنی

 .است شب موقع خواب یراز شود یدر صبح مناسب م یرمصرف پن یتروا ینا طبق

  

 کردن دهان شیرین

 :آمده است یتروا در

معن بذنُّ، تُعبۀُ الْجاللُّقْم  الْفَم   دتَمعنْ یم و ،امی الطَّعتُشَه و لَها قَبم مضتَه ۀَ والنَّکْه بتُطَی و

 [5أَکْلَه رأْس الشَّهرِ أَوشَک أَنْ لَا تُرَد (لَه) حاجۀ[

 يو غذا کند یدهان را خوش م يبو کند یم یریناست دهان را ش يخوب لقمه ا یرپن یعنی

بخورد  یرو هر کس در اول ماه عمدا پن کند یانسان را باز م يو اشتها کند یرا هضم م یقبل

 .شود یاو برطرف م یازو هر ن یهر حاجت

 یراول ماه پن یتبه به نانسان عمدا  یدخورده بشود اثر ندارد بلکه با یرطبق عادت پن اگر

 .بخورد

  

 ماست

  

به  یاسم آمده است. البته در عرب ینهم به هم یاتدر روا یاست ول یفارس ي کلمه ماست

 .شود یگفته م» روبه«و امروزه  گویند یم» اللبن الرائب«ماست 

 کرده ی(ص) مصرف کردن ماست کمتر بوده است و از آن کشک درست میامبرزمان پ در

ماست بوده است در  یرحضرت ام ي(ع) ماست بوده است و غذایرمان حضرت اماند. در ز

 .بوده است یرحضرت ش يمعروف است غذا یکهحال
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 :آمده است یتروا در

] أجد ریحه  ]فإذا بین یدیه قعب [لبن2القصر[ -علیه السالم - على أمیر المؤمنین دخلت

من شدة حموضته و فی یده رغیف ترى قشار الشّعیر على وجهه و هو یکسره و یستعین 

 [6أحیانا برکبته[

بود که  یريحضرت کاسه ش ي(ع) داخل شدم جلو یدر قصر کوفه بر حضرت عل یعنی

 ... کردم یاحساس م یشآن را از شدت تر يبو

امام(ع) ماست  ینکها یااست و  کرده یو خراب مصرف م یدهترش یردارد امام(ع) ش احتمال

 .دارد یترش يو بو یماست مختصر ترش یرااست ز کرده یمصرف م

 یترا رعا یسالمت ینامام(ع) قوان یرافاسد مصرف کند ز یراست که امام(ع) ش بعید

 .کند یم

 :د(ص) فرمویامبرپ زیرا

 [7أخاف على أمتی إال اللبن فإن الشیطان بین الرغوة و الضرع[ ال

و  یرکف ش ین) مابیروسو و یکروب(میطانش یراز یرمگر از ش ترسم یامتم نم يبرا یعنی

 .است یوانپستان ح

حضرت  يترش غذا یراست که ش یدبع ینبنابرا کند یرا فاسد و ترش م یرش شیطان

 .(ع) بوده استیرام

 .کرده است ییربدهد قطعا فاسد است و تغ یدگیترش يبو یرش اگر

به همراه ماست  یدبه اسم ماست آمده است و با یاتاست در روا»لبن الرائب«که  ماست

 .خورده بشود »یانزن«

 :آمده است یتروا در

و لَا یضُرُّه فَلْیصب علَیه الْهاضُوم قُلْت لَه و ما الْهاضُوم قَالَ   الْماست  أَراد أَکْلَ منْ

 [8[ النَّانْخَواه
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عرض  یزدبر یانآن زن يماست بخورد و به او ضرر نزد پس رو خواهد یکه م یکس یعنی

 .فرمود نانخواه است یستکردم هاضوم چ

 .کنند یاطالق م» نانخواه« یعنیآن  یر عربستان به نانخواه اسم فارساست که د جالب

  

 مضیره

و به اهل سفره  کردند ی(ص) با ماست درست میامبراست که در زمان پ ییغذا »مضیره»

 .دادند یم

 یرهالمض یخش« گونه گفته اند:  ینها ا یکه خود سن »یرهابوهر«است در مورد  کتابی

 .رفت یبود م یرههرکجا مض یرهابوهر یعنی»  یرهابوهر

(ص) راه افتادم. به خاطر علم و یامبردنبال پ یرهگفته است که به خاطر مض یرهابوهر خود

جهت  ینبود به هم یره(ص) نرفته بود بلکه به خاطر خوردن مضیامبرهمراه پ یمانو ا یند

 .کرده اند یفتضع »یرهابوهر یرهالمض یخش«را در کتاب  یرهها ابوهر یسن

 .شود یاست که با ماست درست م یخورشت یرهمض

 :آمده است یتروا در

 [9عنْد أَبِی عبد اللَّه ع فَجاءنَا بِمضیرَة[ کُنَّا

 .آوردند یرهما مض يکه برا یمنزد امام صادق(ع) بود یعنی

 »یضاللبن المخ«و » اللبن الرائب«و » اللبن الماضر«مانند  یمختلف یماست اسام براي

که امروزه  گفتند یم» دوغبا« یرهبه مض یترش است. در زبان فارس يدارد. ماضر به معنا

 .یستن

 .کنند یباشد. البته کله جوش را با کشک درست م» کله جوش« یدشا بله

  

 زرد روغن
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» الدهن الحر« يامروز یدر عرب یول شود یم یدهنام» سمن«روغن زرد  یح،فص یعرب در

 .است» روغن آزاد«آن  يو معنا شود یم یدهنام

. با تکان دادن مشک، شود یتکان دادن از ماست استخراج م یعنی» مخض«زرد با  روغن

لبن «جهت به دوغ  ینبه هم کنند یم یلو بعدا به روغن زرد تبد شود یکره از ماست جدا م

 .آن جدا شده است ي آن را تکان دادند و کره یراز گویند یم »یضمخ

مدح  یاتو در روا شود یاست که با نان خورده م یزيزرد به عنوان خورشت و چ روغن

 .شده است

 :السند آمده است یحصح یتروا در

معن امن  الْإِدم10[ الس] 

 چقدر خوب است خورشت روغن زرد یعنی

 [11جوفاً مثْلُه و إِنَّنی لَأَکْرَهه للشَّیخِ[  ما دخَلَ  السمنُ

 ...مانند روغن زرد داخل بدن نشده است یزيچ عنیی

 :(ع) آمده استیراز حضرت ام یگرد یتروا در

 [12دواء و هو فی الصیف خَیرٌ منْه فی الشِّتَاء و ما دخَلَ جوفاً مثْلُه[  السمنُ

 ... روغن زرد دارو است یعنی

 :آمده است یگرمعتبر د یتروا در

 [13الْبقَرِ شفَاء[  سمونُ

 .درمان است يزرد گاو يروغن ها یعنی

 یتاهم يمردم به روغن زرد گوسفند یاست ول يروغن زرد گاو يرو یدتاک یاتروا در

 .دهند یم

مصرف روغن در تابستان خوب  گوید یم یدآنچه امروزه معروف است و طب جد البته

 .و مصرف آن در زمستان خوب است آورد یم یجهو سر گ یستن
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 یکیدر تضاد است و  یاتتماما با سفارشات روا يسفارشات طب امروز رسد ینظر م به

 .یدروغن زرد را در تابستان بخور فرماید یم یتدر روا یرامورد است ز یناز تضادها هم

دن و به شکل عرق از ب شود یاست که تابستان هوا گرم است و در بدن منجمد نم معلوم

زمستان چون هوا سرد است در رگ ها منجمد  یول زند یبه انسان نم یبیو آس شود یخارج م

 .شود یرگ م یسبب تنگ یا بندد یو رگ ها را م شود یم

 :معتبر آمده است یتروا در

 [14[دواء و هو فی الصیف خَیرٌ منْه فی الشِّتَاء و ما دخَلَ جوفاً مثْلُه  السمنُ

مانند روغن زرد وارد  یزيزرد دارو است و در تابستان بهتر از زمستاناست و چ روغن

 .بدن نشده است

. یدبه خصوص مصرف کن یعو روغن ما یدنخور یوانیروغن ح گویند یدکترها م امروزه

(ع) فرمود دارو است. یرحضرت ام یراز کنند یرا منع م یوانیدکترها مصرف روغن ح ي همه

نمک به عنوان دارو  یاتدر روا یکهدرحال کنند یکه دکترها مصرف آن را منع م مانند نمک

 .یدما را بخور يو داروها یددارو نخور گویند یم دکترها یقتشده است. در حق یمعرف

که چهل  يکودکان و جوان ها است و افراد مسن، افراد يبرا یشترروغن زرد ب صالحیت

را کم کنند و شب در بدن آن ها روغن  یطور کلپنجاه ساله هستند خوردن روغن به  یا

 .نماند

 :آمده است یتروا در

راً  کُنْتتَغَیم کى کَلَامی أَرا لم رَاقِ فَقَالَ لَهلِ الْعنْ أَهخٌ مشَی هع فَکَلَّم اللَّه دبأَبِی ع نْدع

 ضقَالَ لَه أَبو عبد اللَّه ع و أَنَا أَیضاً قَد سقَطَ بعفَنَقَص کَلَامی فَ  فَقَالَ لَه سقَطَت مقَادیم فَمی

شَی ۀُ فَبِأَيیقالْب تبی إِذَا ذَهقُولُ لطَانُ فَیالشَّی إِلَی وِسسولَی تَّى إِنَّهی حنَانتَأْکُلُ فَأَقُولُ لَا  أَس ء

ثُم ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ ووبِ حتَناج و حالص فَإِنَّه بِالثَّرِید کلَیی عنَا  قَالَ لملس   ملَائلَا ی فَإِنَّه

 [15الشَّیخَ[
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امام(ع) به  کرد یصحبت م یشاناز اهل عراق با ا یرمرديپ یمنزد امام صادق(ع) بود یعنی

 .یستپنجاه ساله) مناسب ن یا(فرد چهل  یخش يبرا یراز یزاو فرمود ... از روغن زرد بپره

 :آمده است یگرد یتروا در

 [16[ للشَّیخِ  ما دخَلَ جوفاً مثْلُه و إِنَّنی لَأَکْرَهه السمنُ

 .پسندم یروغن زرد را نم یخش ي... برا یعنی

 :السند آمده است یحصح یتروا در

 [17ء منَ السمنِ[ نَّ و فی جوفه شَیسنَۀً فَلَا یبِیتَ  خَمسینَ  الرَّجلُ  بلَغَ إِذَا

از روغن زرد  یزيدرحال خو.اب درون او چ یدکه مرد به پنجاه سال رس یهنگام یعنی

 .نباشد

 یگرم باشد، یبدن هم م يشخص پنجاه ساله کم تحرك است و به خاطر سرد بله،

. گیرد یء قرار مسودا ي و بدن در غلبه کند یفروکش م یبدن بعد از چهل سالگ یضیغر

 .صالح نباشد یدسوداء سرد و خشک است و روغن زرد هم سرد است و شا

است  یدآن ها مف يدارند و مصرف روغن زرد برا یبدن گرم یتا سن چهل سالگ جوانان

 .و ضرر ندارد

 ینو ا کند یورگ ها را تنگ م کند یروغن زرد در رگ ها رسوب م گویند یهم م امروزه

 .خون و منجمد است یاناست که در مورد بلغم وارد شده است که مانع جر یزيچ

روغن  يرسوب برا کند، یرسوب نم یول کند یم یدهم که سرد است بلغم تول یرش مشتقات

 .است

 :مناسب است. امام (ع) فرموده است یلیکه مصرف گوشت با روغن زرد خ یمخواند قبال

 [18[ و أَطْعمنی  حمِ و السمنِ یخْلَطَانِ جمیعاً قَالَ کُلْأَبا جعفَرٍ ع عنِ اللَّ سأَلْنَا

 .... از گوشت و روغن زرد بخور و به من هم بده یعنی
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 یرفت«است و به آن  یعآمده است و به خصوص در خراسان شا یتکه در روا یگرد غذاي

و داخل  مالند ینان م يخوردن روغن زرد با نان است. روغن زرد را رو گویند، یم» مسکه

 .گذارند یتنور م

 یاتبا نان مصرف کرد و خود روغن شحم دارو است و روا توان یشحم را هم م روغن

مصرف روغن  ینبنابرا یماز بدن دار یماريبودن آن و خارج کردن ب یدبر مف یمبن یمختلف

 .ذکر شده است یتمصرف نان با روغن زرد در روا یمطلوب است ول يشحم به هر نحو

ندارد بلکه  یافراد مسن، فقط روغن زرد منع دارد و روغن شحم منع يبرا رسد ینظر م به

 .کند یرا از بدن خارج م یماريروغن شحم ب یرامطلوب هم باشد ز یدشا

دوم روغن ها  ي است. روغن شحم در درجه یتونافراد مسن، روغن ز يروغن برا بهترین

 .دهد یاست و تجربه ثابت کرده است که روغن شحم روغن بد بدن (کلسترول) را کاهش م

  

 ینبات غذاهاي

را  یاهیگ يغذاها يانسان امروز یراز کند یمصرف م یاهیگ يغذا یشترب يامروز انسان

گوشت، کمتر گوشت  یو به خاطر گران کند یخوشمزه م یگرد یزهايجات و چ یهبا ادو

 .کند یف ممصر

 :و فرمود کرد یگوشت مصرف م یاد(ص) گوشت را دوست داشت و زیامبرشد پ عرض

 [19[ لَحمیون  معاشرَ الْأَنْبِیاء قَوم نَحنُ

 .خوریم یگوشت م یادو ز یمگوشت را دوست دار یامبرانپ یتما جمع یعنی

 يو گوشت فراوان بوده است و کشاورز يبوده است که دامدار ینی(ص) در سرزمپیامبر

(ع) به  یتکه اهل ب یما یدهبلکه د یستغذا ن ینحال گوشت بهتر ینکمتر بوده است. در ع

 یامبرانپ يرا غذا یتونمانند سرکه و روغن ز یاهانگ یو بعض کنند یم یقتشو یاهیگ يغذاها

 .کنند یم یمعرف

 :آمده است یتجهت در روا ینهم به
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 [20طَعام الْأَنْبِیاء[  و الزَّیت  لْأَصباغِ إِلَى رسولِ اللَّه ص الْخَلَأَحب ا کَانَ

 يغذا یناست و ا یتون(ص) سرکه و روغن زیامبرخورشت ها نزد پ ینمحبوب تر یعنی

 .است یاءانب

 .خورشت است يبه معنا» صبغ«از  »اصباغ»

 :قرآن آمده است در

﴿ رَةً وشَج نْ تَخْرُجطُورِ م ناءیس تنِ تَنْبهبِالد غٍ وبلین صلْآک21[﴾ ل] 

نان «]، و از آن روغن و  روید [درخت زیتون و (نیز) درختى را که از طور سینا مى یعنی

 (گردد (آفریدیم براى خورندگان فراهم مى» خورش

 کرده یکم مصرف م یلیبوده است و گوشت خ یاهی(ع) گیرحضرت ام يغذا بیشترین

 .است

 :آمده است یتروا در

و   و الزَّیت  أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع أَشْبه النَّاسِ طعمۀً بِرَسولِ اللَّه ص کَانَ یأْکُلُ الْخُبزَ و الْخَلَ کَانَ

]ماللَّح زَ والْخُب النَّاس مطْع22ی] 

نان و گوشت  یگرانبه د و خورد یم یتون(ع) ... نان و سرکه و روغن زیرحضرت ام یعنی

 .داد یم

 :آمده است یگرد یتروا در

أَلْتس کلَیامِ فَقَالَ عنِ الطَّعع ع اللَّه دبا عبِالْخَلِ  أَب  تالزَّی رِي  وم اً ع کَانَ  فَإِنَّهیلفَإِنَّ ع ء

 [23ء[ یکْثرُ أَکْلَه و إِنِّی أُکْثرُ أَکْلَه و إِنَّه مرِي

 یراز یتونفرمود برتو باد سرکه و روغن ز یدماز امام صادق(ع) در مورد غذا پرس یعنی

از  یادو من هم ز خورد یغذا م یناز ا یاد(ع) ز یو حضرت عل برد یبدن از آن کامال نفع م

 .کند یو بدن از آن کامال استفاده م خورم یغذا م ینا
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و بلکه  یتونوجود دارد که ائمه(ع) به خوردن سرکه و روغن ز یاديز يها داستان

 .کردند یحبوبات سفارش م

 .جزء آن ها است یرشش سرکه آمده است که سرکه انگور و خرما و انج یاتروا در

 :آمده است یتروا در

أَي شَی الَکیع متُطْع ی  ءکُنِ   فی فَإِذَا لَم ماللَّح قُلْت ا الشِّتَاءنَ قَالَ فَممالس و تفَالزَّی ماللَّح

رَأُ شَیأَم ذَا الْکَرْکُورِ فَإِنَّهنْ هع کنَعمی ی برَنأَخْب ثَلَّثَۀَ قَالَ وی الْمنعی دسی الْجف ءضابِنَا  عحأَص

فیزُ باقلَّى أَو غَیرِه منَ الْحبوبِ ثُم یرَض جمیعاً و أَنَّ الْمثَلَّثَۀَ یؤْخَذُ قَفیزُ أَرز و قَفیزُ حمصٍ و قَ

 [24یطْبخُ[

عرض کردم  دهی؟ یم ییخود چه غذا ي صادق(ع) فرمود در زمستان به خانواده امام

 یراز خورید یفرمود چرا آش نم یتونگوشت و اگر گوشت نباشد روغن زرد و روغن ز

 یک شود یم یلتشک یزکه از سه چ ییآش است غذا شود یکه در بدن هضم م ییغذا ینبهتر

مانند ماش و عدس و مانند آن  یگرحبوبات د یا باقالاندازه نخود و  یناندازه برنج و به هم

 .یدو بپز یدو نرم کن یدسپس بکوب

و  کنند ی. حبوبات را نرم مشود یشهرها مانند اصفهان درست م یغذا در بعض ینکه ا دیدم

 .است يمقو یداشد یی. غذاپزند یو م خرند یو م فروشند ینرم شده ها را م

روز  یکروز گوشت و  یکبلکه  ید(ص) فرمود به صورت مداوم گوشت نخورپیامبر

 .کرد ینان و انگور مصرف م ینان و خرما و گاه ی(ع) گاهیرو حضرت ام یدبخور یگرد یزچ

 .است یدو مفهم سفارش شده است  یاهیگ يغذاها بنابراین

  

 یاتیکس بیماري

آن  يو شاخه ها یاتیکعصب س یرو در مس یتحتان يدر اندام ها یددرد شد سیاتیک،

 .است
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و از  شود یکمر شروع م يعصب در بدن است که از مهره ها ینبزرگ تر یاتیک،س عصب

 .رسد یو به ران و پشت ساق و تا مچ پا م کند یداخل لگن عبور م

و  یبدر معرض آس یشهعصب بدن است، هم ینبزرگ تر ینکهبه جهت ا یاتیکس عصب

 .است یگرضربه و عفونت و مشکالت د

انسان  یاکمر باشد  یهعصب ضربه بخورد به خصوص اگر ضربه در ناح ینا يهر جا اگر

 .گیرد یو درد م شود یآزرده م یفتد،ب ياز بلند

ستون فقرات  يهامهره  ینب يگرد یکاست.  یسکد یپارگ یاتیک،س یماريعلت ب گاهی

 ی. گاهدهد یخم شدن به انسان م ي و اجازه شود یم یدهنام »یسکد«وجود دارد که 

 ي مهره يکه باعث افتادن مهره رو آید یم یرونخود ب ياز جا یاو  شود یپاره م »یسکد«

 .آورد یم یاتیکس عصبفشار به  یجهکه در نت شود یم یگرد

و افتادن از  شود یکه به کمر وارد م يستون مهره ها و ضربه ا يها یناراحت بنابراین

بشود که به دنبال آن درد  یسکد یممکن است سبب پارگ ینبلند کردن شئ سنگ یاارتفاع 

 .آید یبه وجود م یاتیکس

 یول یاتیکشده است و نه عصب س یاتیکاشاره به رگ س یاتدرست است که در روا بله

. درست است که با یستو رگ خون در کمر ن شود یکمر شروع ماز  یاتیکحال درد س ینبا ا

 یجهنت توان ینم یول شود یم یاتیکو باعث درمان س شود یخارج م یاهیبستن پارچه خون س

 .است یرگ خون یاتیکگرفت س

حالت  ینهم هم یاتیک. سشود یکبد او درمان م دهد، یحجامت مچ پا انجام م یکس مثال

 .شود یدرمان م یاتیکعصب س یاتیک،با فصد رگ س یعنیرا دارد 

به نظر  یاتیکس یاتو در روا شود یگفته م یعصب و رگ خون يبرا» عرق« ي کلمه

 .است یاتیکمراد عصب س رسد یم
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 یاتیکس یماريب ینبنابرا شود، یظاهر م یحس یبه صورت ب یاتیکس یماريب گاهی

 .شود یمظاهر  یحس یبه صورت ب یبه صورت درد و گاه یگاه

 .شود یپا هم م یحس یسبب ب یایدب یاتیکعصب س يفشار رو اگر

 درمان

 .سخت است ینزم يرو خوابیدن

دست و پا به صورت نامنظم  ي. (بستن ناخن هایمداد یحکه بارها توض یدرمان ناخن

 (یاتیکمحل درد س يرو

 یدمحکم و شد یلیاز کمر تا مچ پا خ يپارچه ا یستادهصورت که در حال ا ینبه ا فصد

پا بزنند. خون  یدگیرا در خم یغکه به حالت غش برسد، بعد از آن ت يببندند به گونه ا

 .شود یدرمان م یاتیکو س شود یخارج م یاهیس

 .یه، ط اسالم340، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .497، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .32ص ي،مستغفر ی،طب النب [3]

 .376، ص16ج ي،ورمستدرك الوسائل، محدث ن [4]

 .42بن طاووس، ص یدس یه،الدروع الواق [5]

 .87، ص1ج ی،الثقف یمالغارات، ابراه [6]

 .277، ص2ج یري،الدم ي،الکبر یوانالح یاهح [7]

 .یه، ط اسالم338، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .یه، ط اسالم348، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]
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 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .یه، ط اسالم335، ص6ج ینی،کل ی،افالک [17]

 .400، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

 .158ص ی،مکارم االخالق، طبرس [19]

 .483، ص2ج ی،المحاسن، برق [20]

 .20یهسوره مومنون، آ [21]

 .یه، ط اسالم328، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [22]

 .یه، ط اسالم328، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [23]

 .یه، ط اسالم320ص ،6ج ینی،کل ی،الکاف [24]
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) یـاهی گ ي(غذاها یاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 237

 96/02/17یت؛ مننژ یماريب معرفی –

 
  

است. به  یاهیمردم جهان گ یشترب ياست. امروزه غذا یاهیگ يراجع به غذاها صحبت

 .کنند یگوشت مصرف م یگزینو به عنوان جا دهند یطعم و رنگ م یاهیگ يغذاها

 يبه مصرف غذاها یقبوده است و مردم را تشو یاهیگ ي(ص) هم غذایامبرزمان پ در

 .تا تمام غذا، گوشت نباشد کرد یم یاهیگ

 .عمده است يدر گذشته و امروز غذا یاهی،گ غذاي

اجانب و  يغذا یدمسلمانان است. انسان نبا يمصرف غذا ی،در طب اسالم یکل قانون

 .هستند یزخودشان استفاده کنند عز يمسلمانان از غذا یرا مصرف کند. تا وقت یگانگانب

 یممثال در تحر یم. عرض کردگیرد یهم در نظر م یاسیمسائل س یه،تغذ ي در مسئله اسالم

هم در نظر گرفته شده است. خداوند  یاسیمسائل س ی،گوشت خوك، عالوه بر مسائل بهداشت

 ینتفاوت داشته باشد. ا یام دنمرد یرو سا یحیانمس يمسلمانان با غذا يغذا خواهد یم

آن  یول کنیم یشتر مصرف م یا. ما گوشت گوسفند کند یرا کم م فاتمسئله منازعات و اختال

 .کنند یها گوشت خوك مصرف م

اجانب خورده نشود  يکه ممکن است غذا یآمده است تا جائ یاتجهت در روا ینهم به

 .(ع) خورده بشود یتباهل  ي(ص) و غذایامبرپ يمسلمانان و غذا يبلکه غذا

 .را دارد یاسیو س يخودش، عالوه بر آثار اقتصاد یسفارشات آثار طب این

 :آمده است یتروا در

الدقیقُ و کَانَ علی ع یقُولُ لَا تَزَالُ هذه الْأُمۀُ بِخَیرٍ ما لَم یلْبسوا   لَه  علیاً ع کَانَ لَا ینْخَلُ أَنَّ

 [1[ لباس الْعجمِ و یطْعموا أَطْعمۀَ الْعجمِ فَإِذَا فَعلُوا ذَلک ضَرَبهم اللَّه بِالذُّل
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) و کرد ی(با سبوس مصرف م شد ی(ع) الک نمیرمصرف حضرت ام يرد براهمانا آ یعنی

 يکه لباس ها یو آرامش هستند تا وقت یرنعمت و در خ یدر فراخ یامت اسالم فرمود یم

اجانب مصرف کنند  يکه از لباس و غذا یاجانب را نخورند هنگام ياجانب را نپوشند و غذا

 .دکن یم یلخداوند آن ها را ذل

مانند سوسمار و ملخ  یزعرب همه چ یراز یستن ییبه تنها» اعراب« مراد حضرت

است که  ینهقر یناست. ا »یامت اسالم«آمده است و مراد » امت« ي بلکه کلمه خورد، یم

 .است یرمسلمانغ» عجم«مراد از 

 یتزامانند پ یغرب يآن ها از غرب است. غذاها یدبه جهت تقل یاسالم يکشورها خواري

 .کنند یمانند کت و شلوار استفاده م یغرب يو کالباس و لباس ها یسو اسنک و سوس

 یف. متاسفانه االن ضعیدندعبا و عمامه را کنار گذاشتند و کت و شلوار پوش مسلمانان

 یشترگفتن ندارد و ب يبرا یامروزه حرف یاست. امت اسالم یامت در جهان، امت اسالم ینتر

 .تندغرب هس ي هم دست نشانده یعرب يکشورها

 یلدارد. مثال با تبد یاسیس ي یشهر یاست ول يا یهو تغذ یاوقات بحث بهداشت گاهی

 خواهد ی. خداوند میماست که قبال عرض کرد یزيهمان چ ین. اشود یغذا، انسان خوار م

 .یمکن یهخودمان تک يو رو یمآن ها با ما متفاوت باشد تا محتاج آن ها نباش يغذا

 یتروا یندارد که ا یاسیمنشا س یطب ياوقات بحث ها یگاه قبال احتمال دادم که بنده

 .هم داشته باشد یگريد یلآن حرف است. ممکن است دال یلدل

 .هم باشد یاسیسفارش س یی،است سفارش غذا ممکن

را کنار بگذارد و به  یاجنب يلباس و غذا یدخوار نباشد با خواهد یم یامت اسالم اگر

 ياست که اگر غذا ینسفارش ا ینا ياز رازها یکیعمل کند.  یسنت ها و سفارشات اسالم

 .شوید یو دانش آن ها م یو محتاج داروها و عمل جراح شوید یم یمارب یدرا بخور یاجنب

 .(ع) است یت(ص) و اهل بیامبرطعام پ» طعام العرب«از  مراد
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ز آرد جدا سبوس را ا یداست که نبا ینا یقانون بهداشت شود یاستفاده م یتروا ینا از

کم است. با  یلیآردها بدون سبوس است و مصرف سبوس خ یشترکرد. متاسفانه امروزه ب

سبوس مصرف کند و اگر سبوس  یدانسان با یت،روا ینو به خصوص ا یاتتوجه به روا

 یگرشده است، د یلکه از پنجاه درصد سبوس تشک ندمصرف ک ییها یقاز سو یامصرف کند 

بهتر از مکمل  یقینا یقبود و اثر سبوس و سو یمنخواه b یتامینو يمصرف مکمل ها یازمندن

 .است یمیاییش يها

و  کند یتعجب م يو راو کردند یدر زمان گذشته هم مردم آرد را الک م شود یم معلوم

 :بینم ینان م يسبوس را رو گوید یم

 [2[ وجهه  فی یدیه رغیف أرى آثار قشار الشّعیر فی و

 .دیدم یآن آثار پوست جو را م يبود که رو ی(ع) نانریدر دستان حضرت ام یعنی

 گوید یم یزکن کنید؟ یالک نم یرمردپ ینا يحضرت گفت چرا آرد را برا یزبه کن راوي

 .دهد یکار را نم ینا ي حضرت (ع) اجازه

حضرت  یممکن است منشا قدرت جسمان شود، یشخص م يباعث قدرتمند سبوس

 یبرکه درب خ يحضرت (ع) باشد به گونه ا یمصرف يغذا ی،(ع) عالوه بر قدرت روحیرام

 .کامل با دو اتاق را از جا بردارد ي خانه یارا از جا برکند 

امام(ع)  یراز کند یم یداپ یتکتاب مطرح شده است اهم ینکه در ا یاسالم غذاهاي

 .خورده بشود ید(ع) و مسلمانان با یتعرب و اهل ب يغذا فرماید یم

  

 و جو گندم

  

سه به  ینگندم و جو و برنج است. ا شود، یم یرتعب» طعام«که از آن ها  یاساس يغذا سه

 .است یسیو رئ یاساس يعنوان غذا
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 يکه در قرآن آمده است، گندم و جو است. انسان با نان قو» طعام« ي از کلمه مراد

 .شود یها و عبادات فراهم م یتانجام فعال يو قدرت برا شود یم

 .بوده است یامبرانپ يشده است و غذا یدآن تاک يجو است و رو بهترین

 :آمده است یتروا در

 [3[ الشَّعیرَ حتَّى قَبضَه اللَّه إِلَیه  اللَّه  رسولِ  زالَ طَعام ما

 .(ص) جو بود تا خداوند او را به سمت خود گرفتیامبرپ يغذا یشههم یعنی

 يجو بهتر بوده است خداوند برا ینکه. به جهت اشود یمسئله متاسفانه توجه نم ینا بر

مردم  یاصال نان گندم نخورد ول یز(ع) نیربندگان خود خواسته است و حضرت ام ینبهتر

 .خورند ینان جو م یکبار یسال یحیو تفر خورند ینان گندم م یشترب

ها است. اگر مردم  یمارينان جو درمان کل ب یکههستند درحال یو شاک یماراکثرا ب مردم

مانند دو وعده غذا  ییالبته اسالم قانون ها گیرند یم یخوب يها یجهان را عوض کنند نتفقط ن

 .شود یآن ها درمان م يها یماريخوردن دارد که اگر توسط مردم مراعات بشود، ب

 یسرطان یاکبد  یچرب یافشار خون  یا یابتید یگرنان جو با سبوس مصرف بشود د اگر

 .داشت یمنخواه

 .مسائل را مطرح کنند یندارند و با اداره جات ارتباط دارند ا یکه دسترس افرادي

 یمتامروزه نان جو ده برابر ق خورد؟ ینان جو به مشکل برم یک یدخر يانسان برا چرا

 .ارزان تر است یزجو از همه چ یکهدارد در حال یمتنان گندم ق

 .است يواخر یشترخواند. البته ضرر نان گندم، ب یمنان گندم را خواه ضررهاي

است و فقط صحبت از  یآن در سالمت یتهمه اصرار بر خوردن نان جو نشان از اهم این

 .یستزهد ن

 :آمده است یتروا در

لَو ی شَیف اللَّه ملنَ عأَکْثَرَ م فَاءش ع  ء اءالْأَنْبِی ذَاءغ لَهعا جیرِ م4[ الشَّع] 
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قرار  یاءانب يجو را غذا دانست، یدرمان ماز جو  یشترب یزياگر خداوند در چ یعنی

 .داد ینم

خود قرار داده است.  یاءانب يغذا است که خداوند آن را غذا ینجو بهتر شود یم معلوم

 .خورد یهمه قدرت و امکانات، نان جو م ین(ع) با ا یمانحضرت سل

 :آمده است یتروا در

الشَّعیرِ و   خُبزِ الشَّعیرِ علَى الْبرِّ کَفَضْلنَا علَى النَّاسِ و ما منْ نَبِی إِلَّا و قَد دعا لأَکْلِ فَضْلُ

بى اللَّه أَ ارِبارك علَیه و ما دخَلَ جوفاً إِلَّا و أَخْرَج کُلَّ داء فیه و هو قُوت الْأَنْبِیاء و طَعام الْأَبرَ

 [5تَعالَى أَنْ یجعلَ قُوت أَنْبِیائه إِلَّا شَعیراً[

او  يکه جو بخورد دعا کرده است و برا یکس يبرا ینکهمگر ا یستن یامبري... پ یعنی

ها را از بدن خارج  یماريتمام ب ینکهنشده است مگر ا یبرکت خواسته است و جو داخل بدن

 ياست و خداوند دوست ندارد که غذا یکوکارن يو افراد غذا یاءانب يکرده است و آن غذا

 .شدبا یاءاشق يغذا یاءانب

. ائمه شود یم یامبرو چهار هزار پ یستصد و ب يانسان نان جو بخورد مشمول دعا اگر

 .استفاده کرده اند یاناتیمطالب از چه ب یتاهم یانب يبرا

. مردم اگر جو بخورند گناه کم و آخرت انسان دارد یناز جو ارتباط به د ي استفاده

 یرکه دامن گ یمشکالت ین. اگر حضرت آدم (ع) خطا کرد به خاطر گندم بوده است. اشود یم

 .یماشتباه حضرت آدم(ع) اصرار دار ینبه هم یزکل بشر است به خاطر نان گندم است. ما ن

 :گوید یم حافظ

 یخش يمغانم ز من مرنج ا یرپ مرید

 و او به جا آورد يکه وعده تو کرد چرا
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موضوع که حضرت آدم (ع) وعده داده بود که به گندم لب  یناشاره دارد به ا یتب این

(ع) وعده نداد و در تمام طول عمر مبارکشان لب به نان گندم نزد  یامام عل ینزند و زد ول

 .وعده حضرت آدم (ع) را به جا آورد یقتدر حق

بدانند جلوتر از ما خواهند رفت، ما انتظار با ارزش است و اگر مردم  یلیمسئله خ این

 یانآن ها ب يرا برا یاتروا ینا یدکنند بلکه ما با یدارا پ یاتروا ینکه مردم ا یمنداشته باش

 .یمکن

 .کردن نان جو مشکل است و زحمت دارد یداپ االن

 ی. آهنرسانند یم یبخصوصا امروزه که به مسلمانان آس یمبده یتمسائل اهم ینبه ا باید

و  یریناست را وارد نان کرده اند. جوش ش» نجس«و » رجس«آمده است  یاتکه در روا

 .داخل نان است، سبوس نان را جدا کرده اند یمیاییمواد ش

 .کرد یمسائل را بررس ینا یدبا یبوده است ول يکارها عمد ینا دانم ینم بنده

 .دانم یبنده نم ینان جو سرد است ول گویند می

 .جو به صورت سوپ و آش هم خوب است هوردن

است. گندم هم ارزش دارد و از  یگندم باعث سالمت یمندار ینشده است ول یهم نه گندم

 .شده است یفهم تعر یاتجهت نان گندم در روا یننظر طعم بهتر است به هم

 :(ع) فرموده استیرام حضرت

فَّى  وصالطَّرِیقَ إِلَى م تیتَدلَاه ئْتش لَو ذَا الْقَزِّ وجِ هائنَس حِ وذَا الْقَمابِ هلُب لِ وسذَا الْعه

 [6[ لَکنْ هیهات أَنْ یغْلبنی هواي

هاى  توانستم به عسل مصفّا، و مغز این گندم، و بافته خواستم هر آینه مى اگر مى یعنی

 .ندابریشم راه برم، اما چه بعید است که هواى نفسم بر من غلبه ک

 :فرموده است یا
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ورِ  ودرِّ بِصذَا الْبه ابلُب لَأَکَلْت و اجِکُمیبنْ دنْقُوشِ مالْم قَرِيببِالْع لْترْبلَتَس ئْتش لَو

ظَمع لَّتج قُ اللَّهدنِّی أُصلَک و اجِکُمجیقِ زالزُّلَالَ بِرَق اءالْم تلَشَرِب و اجِکُمجقُولُدثُ ییح تُه  

ونَ. أُولئخَسبیها ال یف مه یها وف ممالَهأَع هِمإِلَی فزِینَتَها نُو نْیا ویاةَ الدالْح رِیدنْ کانَ یم ک

الْأَرضِ  ىفَت بِشَرَرةٍ إِلَالَّذینَ لَیس لَهم فی الْآخرَةِ إِلَّا النَّار فَکَیف أَستَطیع الصبرَ علَى نَارٍ لَو قَذَ

 [7لَأَحرَقَت نَبتَها[

اگر بخواهم پیراهن عبقرى نقشه دار دیباى شما را توانم پوشید و مغز گندم با سینه  یعنی

جوجه توانم خورد و آب صاف در ظرف بلور توانم نوشید ولى من خداى جلت عظمته را 

ا خواهد کردارشان را در آن عوض دهیم و تصدیق کنم که میفرماید هر که دنیا و زیورش ر

چگونه بر آتشى صبر  -آنهایند که در آخرت جز دوزخ ندارند ارنددر دنیا کم و کاستى ند

 ... اى از آن بزمین رسد گیاهش را بسوزاند توانم که اگر شراره

 یوانل یکرا که آب سرد در  ییروش غذا ینو خوشمزه تر ییروش غذا ین(ع) بهترامام

 .مرغ است يجا ینمرغ بهتر ي ینهفرموده است س ینکها یا. کند یم یبلور نازك باشد را معرف

مرغ ارزش  ي ینهنعمت ها مانند استفاده از مغز گندم و س یناستفاده از ا شود یم معلوم

ها را  ینبه خاطر آخرت ا فرماید یامام(ع) م یخوش است ول یزندگ يدارد و برا ییباال

 .زنم یکنار م

و  یو خوشمزگ یاز نظر خوش ینان جو خوب است ول یو آخرت یمانیو ا ینینظر د زا

 .مرفح بودن نان گندم خوب است

 :آمده است یتروا در

فَشَرِب منْه حسوةً أَو   النَّبِی ص مسجِد قُبا فَأُتی بِإِنَاء فیه لَبنٌ حلیب مخیض بِعسلٍ دخَلَ

 [8[ م وضَعه فَقیلَ یا رسولَ اللَّه أَ تَدعه محرِّماً قَالَ لَا اللَّهم إِنِّی أَدعه تَواضُعاً للَّهحسوتَینِ ثُ
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کره گرفته شده با عسل آوردند از آن  یراو ش ي(ص) وارد مسجد شد و برایامبرپ یعنی

حرام است؟ فرمود نه به خاطر تواضع  یاو کنار گذاشت عرض شد آ یددو جرعه نوش یا یک

 .خدا کنار گذاشتم يبرا

 .به آخرت است یکیگندم هم از باب تواضع در برابر خداوند و نزد نخوردن

به  یفاخر است و ارتباط يغذا یکامروزه چلو گوشت و چلو برگ به عنوان  مثال

 .آخرت ندارد

به  یکنم ول یهوب را تهخوشمزه و خ ي(ع) فرمود من بلد هستم چگونه غذایرام حضرت

 .کنم ینم یهخاطر آخرتم ته

 :(ع) آمده استیسیاز حضرت ع یگرد یتروا در

اکُم ووا بِشُکْرِه  إِیأَنْ لَا تَقُوم کُملَیع رِّ فَإِنِّی أَخَافزَ الْبخُب 9[ و] 

 .یداز شکر آن ناتوان شو ترسم یم یراز یزیدنان گندم بپره از

او  یتمعص خورید، یونعمت خداوند را م يگناه نکردن است. روز ينابه مع ینجادر ا شکر

 .داد یتشکر آن را اهم یدکه نان گندم باارزش است که با شود ی. معلوم میدرا انجام نده

است که  ینمعتقدم مراد ا یم،گندم ندار یو سالمت ییبر ارزش غذا یلیچون دل البته

گناه  یداگر گندم بخور یعنی یدگناه نکردن نداشته باش ییو توانا یدگندم بخور ترسم یم

 .یدنان جو بخور ینو بنابرا کنید یم

و  یممانند حل یمکه خواند ییغذاها یشترهرحال هم گندم و جو باارزش هستند و ب به

 .شود یو کرکور با گندم و جو درست م ینهو تلب یقسو

 یول شود یم یتباعث رشد و تقو و ياز گندم بهتر است و گندم هم خوب و مقو یقینا جو

جو  یبه گناه داشته باشد ول یلشهوت و م یکمانند گناه کردن و تحر یممکن است عوارض

 .کند یشهوت انسان را خاموش م
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 یراآن نماز بخواند ز يرو یاگندم پا بگذارد  يآمده است انسان حق ندارد رو یتروا در

 .ده شوداکرام بشود و ارج نها یداست که با ینعمت االه

سِ أَنَّهلَى کُدلَاةِ عنِ الصلَ عئطْحِ   سفَکَانَ کَالس فَإِذَا افْتُرِش یلَ لَهفَق کنْ ذَلى عنْطَۀِ فَنَهالْح

لَى شَیلَّى عصفَ فَقَالَ لَا ی هِملَیع تُهمعن و هخَلْقل قُ اللَّهرِز وا هامِ فَإِنَّمنَ الطَّعم وءظِّمعه  لَا تَطَئُوه و

منَ الْخُبزِ و لَا تَستَهِینُوا بِه فَإِنَّ قَوماً فیمنْ کَانَ قَبلَکُم وسع اللَّه علَیهِم فی أَرزاقهِم فَاتَّخَذُوا 

بِالسنینَ و الْجوعِ فَجعلُوا یتَتَبعونَ  و جلَّ النَّقی مثْلَ الْأَفْهارِ فَجعلُوا یستَنْجونَ بِه فَابتَلَاهم اللَّه عزَّ

و ضَرَب اللَّه مثَلًا قَرْیۀً کانَت آمنَۀً  -ما کَانُوا یستَنْجونَ بِه فَیأْکُلُونَه فَفیهِم نَزَلَت هذه الْآیۀُ

کَفَرَت بِأَنْعمِ اللَّه فَأَذاقَها اللَّه لباس الْجوعِ و الْخَوف مطْمئنَّۀً یأْتیها رِزقُها رغَداً منْ کُلِّ مکانٍ فَ

 [10[ بِما کانُوا یصنَعونَ

مقدار گندم جمع شده سوال شد امام(ع)  ياز صادق(ع) در مورد نماز خواندن رو یعنی

 يرو یدپشت بام پهن شده باشد چه؟ فرمود نبا يفرمود عرض شد اگر گندم رو ینه

بندگان است  يخداوند و نعمت او برا يروز یراغذا(گندم و جو و برنج) نماز خوانده شود ز

 ... یدنباش یتاهم یو به آن ب یدنده رپا قرا یرو ز یدکن یماو را تعظ

اضافه و کبد  یباعث درمان چرب ین. بنابراکند یرا جذب م یاضاف يروغن ها سبوس

 .شود یچرب م

  

 یتمننژ معرفی

 رسد ینخاع م یامغز  ي به پرده ینخاع است. عفونت وقت یامغز  يحاد پرده ها عفونت

سخت است که اگر به موقع اقدام  يها یماريجزء ب یماريب ین. اشود یگفته م »یتمننژ«

 .شود یم یوانگید یا ينشود و درمان نشود سبب کور

 :شود یوارد م یروناز ب یتطبق روا ینهمراه با تب است بنابرا یماريب این

 [11داء منَ التُّخَمۀِ ما عدا الْحمى فَإِنَّها تَرِد وروداً[ کُلُّ

 .شود یوارد م یروناست مگر تب که از ب يها از پرخور یماريتمام ب یعنی
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در بدن،  یاددر اثر عفونت ز تواند یها تب دار است که م یماريجزء ب یتمننژ بنابراین

به  یکچشم نزد یراچشم باشد ز ي ونت لوزه ها و عفونت کاسهها و عف ینوسس یادعفونت ز

از  یاآشام مانند کک و پشه  . گزش حشرات خونکند یم یداپ یتمغز سرا ي مغز است به پرده

 ینا تواند یانسان منتقل شود. اگر موش در تماس با انسان باشد هم م هب تواند یسگ م یقطر

 .را منتقل کند یماريب

 عالئم

گردن و پشت،  یسخت یی،گو یانهز ي،استفراغ جهنده، اغتشاش فکر ید،دتب ش سردرد،

 پوست ينامنظم رو يتشنج، بروز لکه ها

موقع تکان دادن سر و  یو ناراحت یهشدن گر یشترنشانه به خصوص در بچه ها ب مهمترین

و درد  آورد یمغز فشار م ي پرده يرو شود یم یدهکش یگردن وقت يپا ها است. عصب ها

 .زند یم یغو بچه ج شود یچند برابر م

 درمان

و  یکروبدفع م يبرا یالباکتر یبه آنت یازاست ن یروسیو و یکروبیم یماريب چون

 .است یادن یالباکتر یآنت یندارد. عسل بهتر یروسو

با آب مرزنجوش که  یاجامع امام رضا(ع) باعسل  یا یاهدانهعسل و س یا ییبه تنها عسل

 .رساند یمغز مجامع را به 

 يموثر است و در آخر هم دارو یاربس ینهزم ینمرزنجوش جامع هم در ا ي قطره

 .(ص) مصرف بشودیامبرپ

 .440، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .707، ص2ج ی،الثقف یمالغارات، ابراه [2]

 .29ص ی،مکارم االخالق، طبرس [3]

 .154ص ی،مکارم االخالق، طبرس [4]
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 .یه، ط اسالم304، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [5]

 .286، ص16ج ید،الحد ینهج البالغه، ابن اب [6]

 .719صدوق، ص یخش ی،االمال [7]

 .409، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .510ص ی،تحف العقول، ابن شعبه حران [9]

 .179، ص1نعمان، ج یدعائم االسالم، قاض [10]

 .447، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]
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) یـاهی گ ي(غذاهایاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 238

 96/02/18ي؛ مغز ي سکته یماريب معرفی –

 
  

تا امروز، نان  یم. از قدیدیمرس» نان«است و به بحث  یاهیگ يراجع به غذاها صحبت

 .کنند یوعده از نان استفاده م یشترمردم جهان است. ب يغذا ینمهمتر

و  یمبده یتاست. از ما خواسته شده است که به نان اهم یدو مورد تاک یاساس يغذا نان

 .یمکن یمآن را تعظ

 :آمده است یتروا در

 [1[ الْخُبزَ فَإِنَّه قَد عملَ فیه ما بینَ الْعرْشِ إِلَى الْأَرضِ و ما فیها منْ کَثیرٍ منْ خَلْقه أَکْرِموا

در ساخت آن کمک کرده اند و شمار  ینو زم عرش ینما ب یراز یدنان را اکرام کن یعنی

 .از مخلوقات هم در ساخت آن نقش داشته اند یاديز

 یرخ یروهاينان نقش دارند. مالئکه و ن یددر تول یشود که چه عوامل یبررس یدبا البته

 .و ستارگان و مانند آن در به عمل آمدن نان نقش دارند ینزم ي جهان مانند جاذبه

 :گفته است سعدي

 و فلک در کارند یدو باد و مه و خورش ابر

 يو به غفلت نخور يبه کف آر یتو نان تا

 از بهر تو سرگشته و فرمان بردار همه

 يانصاف نباشد که تو فرمان نبر شرط

ستارگان و گردش  یعنیو فلک  یددارد که ماه و خورش یتاهم ينان به قدر یعنی

 .نان نقش دارند یدستارگان در تول
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هستند و پختن نانوا و  یرکه باعث به عمل آمدن خم یديمف یهايشر و کار باکترخود ب کار

 .آتش و آب همه وجود دارد

 .کند یاحترام یندهد و به نان ب یتنان را سبک بشمارد و اهم یدنبا انسان

بودند و در شمال عراق  یلاسرائ یرود فرات است. اهل ثرثار از بن يبه معنا »ثَرثار»

کردن خود بعد از قضاء حاجت از سنگ  ییزو تم» استنجاء« يافراد برا ینا .کردند یم یزندگ

کار استفاده  ینا ياز نان برا شد ی. چون سنگ زبر بود و بدن آن ها زخم مکردند یاستفاده م

 ییزتم يکوچک برا يداشتند. نان ها یادفرات بودند و گندم ز ي کردند. آن ها کنار رودخانه

 کردن خود ساختند

 یدفرستاد. آن ها گفتند ما تهد یامبريآن ها پ يکار برا یناز ا ینه يبرا یامبريپ خداوند

 .یمندار یاست ما ترس يفرات جار ي رودخانه یتا وقت یراز یدنکن

که مجبور شدند  يشدند به طور یگرسنگ یا یماريغضبناك شد و آن ها دچار ب خداوند

 .کنند و بخورند ییزمرا که با استنجاء کرده بودند را ت ییتمام نان ها

دارد. انسان با نان قوت  یتاهم یلیخداوند خ يکه نان برا دهد یداشتان نشان م این

 .کند یم یداعبادت پ

 يبشقاب جا یرز یاسفره  یر. زیممناسب قرار بده يشده است که نان را در جا سفارش

سفره نباشد  يظرف داغ رو ینکها يرا مشاهده کردم که برا ی. بعضیستنان ن يبرا یمناسب

 .آید یبه حساب م یاحترام یب ینکه ا گذارند یآن نان م یرز

 ینزم يرو یتکه نان یباشد و اگر کس یدهم نبا ینزم يرو یکه تکه نان حت یمدار روایت

 .کند و آن را بخورد ییزکردن دارد، آن را تم ییزبه تم یازآن را بردارد و اگر ن یدبا یدد

 :آمده است یتروا در

 [2[ جد کسرَةً أَو تَمرَةً ملْقَاةً فَأَکَلَها لَم تَقرَّ فی جوفه حتَّى یغْفرَ اللَّه لَهو منْ
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کند و آن را بردارد و بخورد هنوز به  یداپ ییخرما ینزم یا یتکه نان يکه رو یکس یعنی

 .بخشد یباشد خداوند گناهان او را م یدهمعده نرس

 :آمده است یگرد یتروا در

وجد کسرَةً فَأَکَلَها کَانَت لَه حسنَۀٌ و منْ وجدها فی قَذَرٍ فَغَسلَها ثُم رفَعها کَانَت لَه  منْ

 [3سبعونَ حسنَۀ[

در  یو اگر نان شود یاو حسنه محسوب م يکند و بخورد برا یداپ یکه تکه نان یکس یعنی

 .ورد هفتاد حسنه داردو بخ یدکند و بشو یداپ یفکث يجا

کرد و به غالم  یداپ ییداخل دستشو ی(ص) تکه نانیامبرآمده است که پ یگرد یتروا در

(ص) او را آزاد کرد و یامبررا نگه دار تا برگردم، غالم آن نان را خورد و پ ینداد و فرمود ا

 .برده بماند یدفرمود او اهل بهشت است و نبا

 :آمده است یگرد یتروا در

رسولُ اللَّه ص علَى عائشَۀَ فَرَأَى کسرَةً کَاد أَنْ یطَأَها فَأَخَذَها فَأَکَلَها و قَالَ یا  دخَلَ

 [4[ حمیرَاء أَکْرِمی جِوار نعمۀِ اللَّه علَیک فَإِنَّها لَم تَنْفرْ عنْ قَومٍ فَکَادت تَعود إِلَیهِم

آن پا بگذارد  يبود رو یککه نزد یدد یبر عائشه شد و تکه نان (ص) وارد یامبرپ یعنی

را اکرام کن  یااله يداشتن نعمت ها یاردر اخت یراءحم يآن را گرفت و خورد و فرمود ا

 .باز گردد یبه سخت ینکهمگر ا رود ینم یخداوند از قوم ينعمت ها یراز

 .نان است ياحترام به نان، پا نگذاردن رو یقاز مصاد یکی

 :آمده است یتروا در

الْخُبزَ و عظِّموه فَإِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى أَنْزَلَ لَه برَکَات منَ السماء و أَخْرَج برَکَات  أَکْرِموا

 [5لَا یقْطَع و لَا یوطَأَ[  أَنْ  کَرَامته  الْأَرضِ منْ

آن پا  ياست که تکه نشود رو یناز کرامت نان ا ... و یدکن یمنان را اکرام و تعظ یعنی

 .گذارده نشود
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 :آمده است یتروا در

 [6[ تَقْطَعوا الْخُبزَ بِالسکِّینِ و لَکنِ اکْسرُوه بِالْید و لْیکْسرْ لَکُم خَالفُوا الْعجم لَا

را خرد کنند و با شما آن  يبرا یا یدبلکه با دست آن را بشکن یدنان را با چاقو نبر یعنی

 یدعجم مخالفت کن

 یتیو روا شود یمطلق است و پاره کردن نان در هر حال را شامل م یمکه خواند روایتی

هر دو  یراندارد ز یمنافات یتروا ینبا ا یدکه فرموده است نان را سر سفره با چاقو تکه نکن

 .هستند »ینمثبت«

جواز قطع  ینصورتو فقط در ا گیرد ینان باشد، نان حکم خورشت م ییغذا به تنها اگر

 .نان با چاقو صادر شده است

 :آمده است یتروا در

 [7قَطَع الْخُبزَ بِالسکِّینِ[  أُدم  لَه  یکُنْ  أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع إِذَا لَم کَانَ

 .کند ینبود نان را با چاقو قطع م ی(ع) خورشتیرحضرت ام يکه برا یهنگام یعنی

 :آمده است یگرد تیروا در

 [8[ الْأُدمِ قَطْع الْخُبزِ بِالسکِّین أَدنَى

 .خورشت قطع کردن نان با چاقو است ینپست تر یعنی

نان  ینجاا یول کرد ی(ع) با دو دست و با زانو نان را تکه میرکه حضرت ام یمدار روایتی

 .به عنوان خورشت مطرح است

رحمه  یهاست که طعم دهنده است. صاحب کفا »ادام«نوع  یککردن نان با چاقو،  قطع

 یزياز نان چ یرخوردن، غ يبرا یعنیمع الخبز اال حرارته  یگفته است ما کان ادام یهاهللا عل

خورشت محسوب  یکنان را  یبودم نان گرم بخورم. گرم یدجز حرارت نان نداشتم و مق

 .نوع خورشت محسوب شود یکد قطعه کردن نان با چاقو یهم شا ینجاکرده است و ا
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غذا را با  ي یماندهو باق یسیدانگشتان را بل »یتتل«شده است بعد از خوردن  سفارش

 .به نان است یاحترام یب یراز یدپارچه مسح نکن

 :بو کردن غذا کار درندگان است یراز یدشده است که نان را بو نکن سفارش

اکُما تَشَ  أَنْ  إِیزَ کَموا الْخُبتَشَم اءمالس لَّ لَهج زَّ وع لَ اللَّهسأَر كاربزَ مفَإِنَّ الْخُب اعبالس هم

بر تیب تُمججح بِه و تُممص بِه و تُملَّیص بِه ى ورْعالْم اللَّه تأَنْب لَه اراً ورد9[کُمم] 

نان مبارك است و  یراز کشند یدگان نان را بو مهمانطور که درن یدمبادا نان را بو کن یعنی

به خاطر نان فرستاده است و خداوند به خاطر  یادخداوند از آسمان برکت را به صورت ز

و حج  یدو روزه گرفته ا یدنان نماز خوانده ا ي یلهو به وس یانیدهرو یابانرا در ب یاهاننان گ

 .یدخدا انجام داده ا ي خانه

 رسد یبه نظر م یرانداشته باشد ز یکپک نان بو کردن نان مشکل یصتشخ يبرا یدشا بله

 .نباشد یاحترام ینان ب یسالمت یصتشخ يمسئله احترام به نان است و بو کردن برا

 .احترام گذاشت یدو جو و آرد آن ها و اجزاء آن ها را با گندم

شده است که سر سفره اگر گوشت و نان با هم باشد، اول نان خورده بشود. در  سفارش

اگر  ید. شایدو مهار کن یدنان خوردن ببند ي یلهرا به وس یآمده است که منافذ گرسنگ یتروا

 .یاوردمانند ترش کردن به وجود ب یوارد معده بشود مشکل یمگوشت قبل از نان مستق

 :آمده است یتروا در

 [10فَابدءوا بِالْخُبزِ فَسدوا بِه خلَالَ الْجوعِ ثُم کُلُوا اللَّحم[  بِالْخُبزِ و اللَّحمِ  وتیتُمأُ إِذَا

 یو منافذ گرسنگ یدشما نان و گوشت آورده شد با نان شروع کن يکه برا یهنگام یعنی

 .یدو بعد گوشت بخور یدرا پر کن

 خواهد یاست که اگر انسان م یه اقتصاد و سرفه جوئمسئله مربوط ب ینا رسد ینظر م به

 یبا مقدار کم یداگر نان بخورد شا ینشود ول یرس یلودو ک یا یکبا  یدگوشت مصرف کند شا

 .بشود یرس
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 .نان باشد يو احترام برا یمنوع تعظ یکغذاها هم  یگردارد تقدم نان بر د امکان

 .باشد و مرتبط با سالمت انسان شود یبهداشت ي مسئله یکهم دارد  احتمال

آمد و گفت در  یامبرنزد پ یانسان نان باشد. شخص چاق يغذا یشترکه ب یمندار دلیل

دو  ین(ص) فرمود بیامبرپ خوریم، یم یرو ما فقط گوشت و ش یستما حبوبات ن ینسرزم

 .يگوشت را جمع کرده ا

برکت دارد. اگر  یکنان هر  یراز یدشده است که قرص نان را کوچک درست کن سفارش

 .شود یبرکت آن چند برابر م ید،پنج نان درست کن یانان بزرگ را چهار  یک

 .کوچک کردن نان سبب کم خوردن غذا بشود شاید

 :آمده است یتروا در

با الْحسنِ یعنی رغْفَانَکُم فَإِنَّ مع کُلِّ رغیف برَکَۀً و قَالَ یعقُوب بنُ یقْطینٍ رأَیت أَ صغِّرُوا

 [11الرِّضَا ع یکْسرُ الرَّغیف إِلَى فَوقُ[

 ... دارد یبا هر قرص نان برکت یراز یدنان خود را کوچک کن يقرص ها یعنی

 .شود یم یشتربرکت آن ب یرابشود ز یادز یدبا یرور آمدن داد و خم ي اجازه یربه خم باید

 :آمده است یتروا در

 [12»[أَکْثَرُ للْخُبزِ«علیاً علَیه السلَام کَانَ یعاتب خَدمه فی تَخْمیرِ الْخَمیرِ فَیقُولُ:  أَنَّ

نان  فرمود یو م کرد یسرزنش م یرکردن خم یر(ع) غالم ها را در تخمیامام عل یعنی

 .شود یم یشترب

 .تا ترش بشود یدکنار بگذاررا  یرترش است. خم یرخم یشترترش است و ب یرخم ي مایه

 یداسالم(ص) نان جو است و شا یامبرو پ یامبرانپ يجو بهتر از نان گندم است. غذا نان

 .داشته باشد یاديز ي ادله

 :آمده است یتروا در
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ا لأَکْلِ الشَّعیرِ و خُبزِ الشَّعیرِ علَى الْبرِّ کَفَضْلنَا علَى النَّاسِ و ما منْ نَبِی إِلَّا و قَد دع  فَضْلُ

أَبى اللَّه  ارِبارك علَیه و ما دخَلَ جوفاً إِلَّا و أَخْرَج کُلَّ داء فیه و هو قُوت الْأَنْبِیاء و طَعام الْأَبرَ

 [13تَعالَى أَنْ یجعلَ قُوت أَنْبِیائه إِلَّا شَعیراً[

 یامبرانمردمان است و تمام پ یگرما بر د ينان جو بر نان گندم مانند برتر يبرتر یعنی

 یاو خواسته اند و نان جو وارد درون ينان جو دعا کرده اند و برکت را برا ي خوردنده يبرا

 يو غذا یامبرانپ یشگیهم يو غذا کند یها را خارج م یماريب ي همه ینکهمگر ا شود ینم

 .از جو قرار بدهد یررا غ یاءانب يشده است غذان یراض ونداست خدا یکانن

 .هم جزء درمان ها است و درمان اسهال است یبرنج نان

 :آمده است یتروا در

ء أَنْفَع منْه أَما إِنَّه یدبغُ الْمعدةَ و  الْمبطُونَ خُبزَ الْأَرز فَما دخَلَ جوف الْمبطُونِ شَی أَطْعموا

 [14الداء سلا[ یسلُّ

بهتر از آن درون مبتال به اسهال نشده  یراز یدکه اسهال دارد نان برنج بده یبه کس یعنی

 .کند یرا از بدن به شدت خارج م یماريو ب کند یم یمعده را دباغ یداست آگاه باش

قابل استفاده  یکردن معده است. مانند پوست چرم که قبل از دباغ یتمعده، تقو دباغی

 ی. دباغرود یآن باالتر م ییو کارآ شود یمحکم و نازك و نرم م یبعد از دباغ یول یستن

 شود یمعده و محکم کردن معده و گرفتن رطوبت معده است و باعث م یتکردن معده هم تقو

 .معده بهتر بشود ییکارآ

 .اسهال خوب است يبرنج هم برا سویق

از نان گندم ارزان تر بوده است  میزهد است و در قد ي جو به جهت طعمش نشانه نان

 .رسد یو زود م کند یدر شوره زار هم رشد م یچون جو حت

 :ماند یم یصبح تا شب درون شکم باق یبرنج نان

سلَی ]ززُ الْأَرلِ إِلَّا خُبةٍ إِلَى اللَّیونْ غُدم فوی الْجقَى فب15ی] 
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 .ماند ینم یجز نان برنج از صبح تا شب در درون باق چیزي

ساعته  یمدارند و ن یممستق ي و روده شود یآن ها زود هضم م يهستند که غذا افرادي

 یافراد نان برنج ینافراد دائما گرسنه و در ضعف هستند. درمان ا ین. اشود یحاصل م یهتخل

 .است

درست  یرترش به شکل خم یرو با خم شود یم یاببرنج ها آس یمانند باق یبرنج نان

است. نان جو هم  یشترآن از آرد گندم ب یو چسبندگ چسبد یبرنج به تنور م. شود یم

آن کمتر  ي یدهدارد و مجبور هستند به آن گندم اضافه کنند که فا یینیپا یلیخ یچسبندگ

 .شود یم

برنج آن  یول یستکه االن مرسوم است چون شکر دارد خوب ن ینان برنج يها شیرینی

 .خوب است

 .بخورند ید و دوست دارند چاق بشوند خوب است که نان برنجکه الغر هستن افرادي

 :آمده است یتروا در

 [16ء أَنْفَع لَه منْ خُبزِ الْأَرز[ شَی  الْمسلُولِ  دخَلَ جوف ما

 .سل نشده است یماريوارد بدن شخص الغر و مبتال به ب ینافع تر از نان برنج یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

ام إِنَّه ثْلَهلُولِ مسالْم فوخَلَ جلُ  دسا[  یلس اء17الد] 

 .کند یرا بشدت خارج م یماريب ی... نان برنج یعنی

 .شوید یمبتال به فقر م ید. اگر نان قرض ندهیدکن یلتعط یددادن نان را نبا قرض

 :آمده است یتروا در

الْخَمیرِ و الْخُبزِ و اقْتباس النَّارِ فَإِنَّه یجلب الرِّزقَ علَى أَهلِ الْبیت مع ما فیه   تُمانعوا قَرْض لَا

 [18منْ مکَارِمِ الْأَخْلَاقِ[
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 ياهل خانه روز يبرا یراز یدو نان و قطعه آتش ممانعت نکن یراز قرض دادن خم یعنی

 .است یکوبر آن از اخالق ن عالوه آورد یم

 :آمده است یتروا در

 [19الْخَمیرِ فَإِنَّ منْعه یورِثُ الْفَقْر[  تُمانعوا قَرْض لَا

 .شود یموجب فقر م یراز یدممانعت نکن یراز قرض دادن خم یعنی

است. » اترج« ي هضم کننده گویند، یکه به آن دو آتشه م شود یکه در تنور خشک م نانی

کرده  ینیاو سنگ ي با پوست خورده است و بر معده یابالنگ خورده است و  یادکه ز یکس

 .کند یآن را هضم م ياست، نان خشک تنور

نان  یفرمود وقت یم؟بده یتعرض شد چگونه اهم ید،بده یت(ص) فرمود به نان اهمپیامبر

 .یدنباش یگريد یزآورده شد منتظر چ

 :آمده است یتروا در

 [20قَالَ إِذَا وضع لَا ینْتَظَرُ بِه غَیرُه[  الْخُبزَ قیلَ و ما إِکْرَامه أَکْرِموا

 یرکه نان قرار داده شد منتظر غ یعرض شد چگونه فرمود هنگام یدنان را اکرام کن یعنی

 .یدآن نباش

 .صاحب خانه فقط نان در خانه داشته است شاید

  

 سویق

  

. استفاده از یمکن یاءرفته را اح ینسنت از ب ینا یدشده است و با یدتاک یلیهم خ سویق

ها  یمارياز ب یلیدارد و درمان خ یاديمردم است و فوائد و منافع ز ي نجات دهنده یقسو

 .گیرد یفرزندان را م یتمعلول يو جلو کند یم یشگیريپ یاديز يها یمارياست. از ب

کنند معلول وجود  یاءرا اح یقسو ینمردم همسوم فرزندان معلول هستند. اگر  یک امروزه

 .نخواهد داشت
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 .او نخواهد بود يبرا یمصرف کند فرزند معلول یقسو ی(ع) ضمانت دادند که اگر کسائمه

 :آمده است یتروا در

 [21منَ السماء[  بِالْوحیِ  أُنْزِلَ السوِیقُ إِنَّما

 .از آسمان نازل شده است یبا وح یقهمانا سو یعنی

 .است یاءو انب ینمرسل يغذا سویق

که در ماه  ي. افرادگیرد یرا م یگرسنگ يکردن گرسنه است و جلو یرس یقفوائد سو از

 ینصورتبخورند. در ا یقسو يدر سحر کنند یم یمبارك رمضان احساس ضعف و گرسنگ

 .و توانمند خواهند بود یرتا شب س

 .است يسحر ینبهتر یقخرما بوده است. سوو  یق(ص) سویامبرپ سحري

 .عسل بخورند یابا خرما  توان یرا م سویق

. انار شود یم یرو اگر گرسنه باشد س شود یاو هضم م يبخورد غذا یقاگر سو یرس انسان

 .را دارد یتخصوص ینهم ا

 :السند آمده است یحصح یتروا در

معن  انَ  الْقُوتعاناً [شَبعشَب إِنْ کُنْت و کسعاً أَمائج وِیقُ إِنْ کُنْتالس ]کامطَع ضَم[22] ه 

 یباش یرو اگر س دارد یتو را نگه م یاست اگر گرسنه باش ییچه خوب غذا یقسو یعنی

 .کند یرا هضم م یتغذا

و انار بعد از غذا  یقن سوخورد یول یستخوب ن یريخوردن غذا بعد از س بنابراین

 .کند یغذا را هضم م یراخوب است ز

 .کند یم یادو گوشت بدن را ز کند یانسان را چاق م سویق

 :آمده است یتروا در

 [23و یشُد الْعظْم[  اللَّحم  ینْبِت  السوِیقُ

 .کند یو استخوان را محکم م رویاند یگوشت م یقسو یعنی
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 .دو کتف است ي کننده یتتقو سویق

 :آمده است یتروا در

 [24صباحاً امتَلَأَ کَتفَاه قُوةً[  أَربعینَ  السوِیقَ  شَرِب منْ

 .شود یم یروبنوشد دو کتفش پر از ن یقکه چهل صباح سو یکس یعنی

آن ها دارو است. چهل روز  يبرا یقکه ضعف کتف و درد کتف دارند، سو يافراد بنابراین

 یزو به دنبال آن درد گردن را ن کند یف کنند درد و ضعف کتف را برطرف ممصر یقسو

 .یکندبرطرف م

چاق  یول کند یم یتاست که بدن را تقو ینطبع جو ا یست،ن یجو درمان چاق سویق

 .کند یچاق هم نم یول گیرد یرا نم یچاق ي. جو جلوکند ینم

 یزجو تجو یقچاق بشوند، سو خواهند ینم یهستند ول یقسو یازمندکه ن يافراد براي

 .گندم مصرف کنند یقسو یدبشوند با خواهند یکه چاق هم م يافراد يو برا کنیم یم

 .زده است یدصبح را به ناشتا ق یقسو یگرد روایت

 .کند یم يمعده را پاك ساز سویق

 :آمده است یتروا در

 [25جرْداً و یدفَع سبعینَ نَوعاً منْ أَنْواعِ الْبلَاء[ یجرُد الْمرَّةَ و الْبلْغَم منَ الْمعدةِ السوِیقُ

 ... کند یجارو م یدامره(صفراء و سوداء) و بلغم را از معده شد یقسو یعنی

به  یلتبد یاتلخ شده است و  ي به ماده یلکه در معده رسوب کرده است و تبد مایعاتی

 .آورد یم یرونب یقخلط شده است را فقط سو

 .کند یم یشگیريها به خصوص از تب پ یمارياز ب یلیاز خ یقسو

 :آمده است یتروا در

 [26یجرُد الْمرَّةَ و الْبلْغَم منَ الْمعدةِ جرْداً و یدفَع سبعینَ نَوعاً منْ أَنْواعِ الْبلَاء[ السوِیقُ

 .کند یم یريهفتاد نوع از انواع بالء را جلوگ یق.... سو یعنی
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حداقل هفتاد نوع بالء  یقسو ینباشد بنابرا یانواع، شامل انواع یناست هرکدام از ا ممکن

 .کند یرا دفع م

 .دو کف است یقخواند که مقدار مصرف سو خواهیم

  

 يمغز ي سکته یماريب معرفی

از مغز بر اثر ترك خوردن رگ مغز و  یقسمت یکانهدام نسوج مغز است.  يمغز ي سکته

 يکه جلو یخون ي به خاطر لخته یابر اثر فشار خون باال  يمغز يها یانشر یزيخونر

و  افتد یعروق از کار م ییبه خاطر نارسا یااز مغز را گرفته است و  یبه قسمت یخونرسان

 .شود یتلف م یباتقر

 یانکه دارد جر ییصفراء است. صفراء به خاطر گرما یادم  يمغز ي سکته یاصل علت

خون ممکن است موجب ترك خوردن  یدشد یانجر ینو ا دهد یم یشخون را در بدن افزا

 .رگ بشود

 عالئم

طرف بدن از کار  یکطرف بدن،  یکدر  یتهوع، استفراغ، ضعف عضالن یجه،سرگ گیجی،

که  ي. افرادرود یتشنج و اغماء است، فرد داخل کما م يبعد ي مرحله شود، یو شل م افتد یم

 .روند یبه کما م یمدت یکاغلب  کنند یم يمغز ي سکته

 درمان

 يدو دانه جو دارو ي مرزنجوش جامع است. اندازه ي قطره يمغز ي درمان سکته بهترین

 .بشود یختهر ینیدفعه در ب یکو  یدجامع امام رضا(ع) را با آب مرزنجوش حل کن

 ینیو در ب کنند یو جامع را در آن حل م شود یو صاف م شود یم یدهجوش مرزنجوش

 .ریزند یچپ دو قطره م ینیراست دو قطره و در ب

 .است یوزن مرزنجوش کاف يآب مرزنجوش صدق کند برا همینکه

 .ها برسد ینوسباشد که به س یقرق یدباشد و با یظآب مرزنجوش غل یلیخ یستن الزم
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 یکه از حالت کما خارج بشود و برطرف شدن شل یمرزنجوش جامع را تا موقع ي قطره

 .طرف بدن ادامه بدهند کی

 .ندارد یزن باردار مشکل يمرزنجوش جامع برا ي از قطره استفاده

 .خطرناك است ینجااز روغن بنفشه در ا استفاده

و  یتوندوازده ماهه با آب مرزنجوش است و پا ها را با روغن ز ي یهشاف يبعد درمان

 .بشود یدهنمک مال

  یهشاف يقانون استفاده از دارو یمشخص نشده است ول یهشاف يمقدار دارو یتروا در

با آب مرزنجوش را بخورند و بعد از آن  یهشاف يفندق از دارو یک یتانخود است و نها یک

 .و نمک بمالند یتونپا ها را با روغن ز

 .خون وجود دارد برطرف بشود یخون است که اگر لختگ ي لخته يدارو يبعد داروي

 .مصرف بشود یدبا یپارگ یمترم يرگ، برا یخون هم به جهت احتمال پارگ قرص

علل در  یول دهند یم یصخون را تشخ ي وجود لخته یبا عکس و وسائل پزشک امروزه

 .دارند ییها عوارض متفاوت هستند و نشانه

 یول آورد یم یجهو سرگ یجیرگ باشد آن شدت را ندارد و صرفا گ یصرفا گرفتگ اگر

 .آورد یتمام عالئم را مانند تهوع و استفراغ و کما رفتن م یفتداتفاق ب یگاگر پار

و انسان فراموش کار  شود یاز مغز نرسد عمل کرد مغز کمتر م یصرفا خون به قسمت اگر

 .شود یو خمار م کند یم یداپ یجیو حالت گ شود یم

 .حجامت هم خوب باشد رسد ینظر م به

مغز راحت تر  يفشار خون و حجامت است که کار را برا ياستفاده از دارو يبعد داروي

 ین. حجامت سر از همه بهتر است و حجامت عام هم همکند یرا برطرف م ینیو سنگ کند یم

 .اثر را دارد

 .یه، ط اسالم302، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]
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 .445، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .یه، ط اسالم300، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .445، ص2ج ی،حاسن، برقالم [4]

 .585، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .589، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .یه، ط اسالم303، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .یه، ط اسالم304، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .یه، ط اسالم303، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .یه، ط اسالم303، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم303، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .70ص یري،قرب االسناد، حم [12]

 .یه، ط اسالم304، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .154ص ی،مکارم االخالق، طبرس [17]

 .یه، ط اسالم315، ص5ج ینی،؛ کل ی،الکاف [18]

 .161ابن اشعث، ص یات،الجعفر [19]

 .یه، ط اسالم303، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [20]

 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [21]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [22]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [23]
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 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [24]

 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [25]

 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [26]
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) یـاهی گ ي(غذاهایاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 239

 96/02/19؛ در کودکان يفلج مغز یماريب معرفی –

 
  

. اگر کنند یدرمان م یقرا فقط با سو یمارانب يمهم است و افراد یلیخ یقسو ي مسئله

 .یستبه دارو ن یازيو ن کند یدرمان م یقها را با سو یماريب یشتربکند ب یدامهارت پ یکس

 یقسو شود یاستفاده م یاتها است. از روا یماريب ي درمان همه یقاز منافع سو یکی

 .باشد یدها مف یماريهمه ب يبرا تواند یم

 :آمده است یتروا در

 [1[ لَه  لما شُرِب  السوِیقُ

 .است یددرمان و مف یتیهر ن يبرا یقسو یعنی

. کنند یرا معنا م» لما شرب له« یاتعبارت آمده است. روا ینمورد آب زمزم هم ا در

آب زمزم  یريس يو اگر برا شود یم یرآب زمزم خورده بشود س یگرسنگ ياگر برا یعنی

 شود یسرفه خورده بشود، سرفه درمان م یماريب يگر براو ا شود یخورده بشود، غذا هضم م

 ..شود یخوب م شود،سردرد خورده ب ياگر برا یا

سرفه و مانند آن مصرف شود  یا یريس یا یگرسنگ یاسردرد  يهم اگر برا یقسو بنابراین

 .خواهد بود یدمف

 .بشود یماريآن ب یتن ینکهها است به شرط ا یماريدرمان تمام ب يبرا سویق

 :آمده است یتروا در

اءوعٍ مجل أَو اللَّه رَضٍ شَفَاهمۀٍ لنْ شَرْبم لَه ا شُرِبمل زَممز  هعأَشْب  ا   اللَّهۀٍ قَضَاهاجحل أَو

]2اللَّه] 
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بشود خداوند شفاء  یدهنوش یماريب ياست اگر برا یدمف یتیهر ن يآب زمزم برا یعنی

 یدهنوش یحاجت يو اگر برا کند یم یرشود خداوند س یدهنوش یسنگگر يو اگر برا دهد یم

 .کند یشود خداوند آن حاجت را برآورده م

و تنها  کند یصفراء و سوداء و بلغم را درمان م یقبلغم خوب است. سو يبرا سویق

 .شود یعدس درمان م یقکه آن هم با سو ماند یدم م ي غلبه

 .کند یه را درمان مچهارگان یعطبا ي غلبه یقسو بنابراین

 :آمده است یتروا در

 [3جاف علَى الرِّیقِ ینَشِّف الْبلْغَم و الْمرَّةَ حتَّى لَا یکَاد یدع شَیئاً[  سوِیقٍ  راحات  ثَلَاثُ

 یچکه ه يبه گونه ا کند یخشک در ناشتا بلغم و مره را خشک م یقسه کف سو یعنی

 .گذارد ینم یباق یزيچ

دو را به معده  ینکه ا یمدار یتیروا یرادارد که بلغم و مره در معده مراد باشد ز احتمال

 .مطلق است یتروا ینا یول کند یم یدمق

است  یعصفراء ما ي یسهدارد، مثال فضوالت ک یاناست و در خون جر یعو صفره ما بلغم

 .است یبه خصوص سوداء خشک است و مسکن خشک یول

 يبه چه معنا است؟ صفراء دما یو گرم یکردن است. خشک خشک يبه معنا »نشف»

 یدرون یانسان احساس گرم یعنیگرم است  یبدن دارد ول یو هفت درجه مانند باق یس

 .یستن یداست و قابل شک و ترد یمسئله وجدان ین. اکند یم

 .بدن است یو خشک یاحساس گرم يبه معنا یو خشک گرمی

آمده  یدبا ق یقاگر سو یگندم و جو منصرف است ول یقاگر مطلق باشد، به سو سویق

 .مالك است یدباشد همان ق

معنا است که  ینبه ا گذارد ینم یاز بلغم و صفراء و سوداء باق یزيچ یاگو یقسو اینکه

 .کند یدرمان م یشهغلبه ها را از ر ینا
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 .کند یتب را برطرف م سویق

 :آمده است یتروا در

عنْه قَالَ فی حدیث آخَرَ   منَ السوِیقِ یغْسلُ ثَلَاثَ مرَّات ثُم یسقَى  ومِالْمحم  جوف املَئُوا

 [4یحولُ منْ إِنَاء إِلَى إِنَاء[

 .... یدکه سه مرتبه شسته شده است پر کن یقیکه تب دارد را از سو یدرون شخص یعنی

 .دو ساق پا است ي کننده یتتقو سویق

 :است آمده یتروا در

و قَلَّبتَه منْ إِنَائه إِلَى إِنَاء آخَرَ فَهو یذْهب بِالْحمى و ینْزِلُ   مرَّات  إِذَا غَسلْتَه سبع السوِیقُ

 [5[ الْقُوةَ فی الساقَینِ و الْقَدمین

تب را  یمنتقل کن یگرظرف به ظرف د یکو از  یرا هفت مرتبه بشوئ یقاگر سو یعنی

 .کند یرا در ساق ها و قدم ها نازل م یروو ن کند یبرطرف م

 یدبدن انسان مف يگردن و دستان و قسمت باال یتتقو ينشسته برا یقجهت سو ینهم به

 .تنه است ینپاها و پائ یتشسته شده تقو یقاست و سو

و  شانه ها یشسته شده مصرف کند و اگر شخص یقسو یدضعف در پاها دارد با یکس اگر

در تمام بدن ضعف دارد  یخشک مصرف کند و اگر کس یقسو یددارد با یفضع يگردن ها

 .را مصرف کند یقهر دو سو یدبا

اجازه  یدبا آب سرد شسته بشود. بعد از اضافه کردن آب با یدبا یقاز آماده شدن سو بعد

تبه تکرار کار هفت مر ینبشود. ا یبشود بعد از آن آب آن خال ینته نش یقداده شود تا سو

 .شود یم

 .خشک است یقمربوط به سو یقخواص سو ي همه

 .کند یو بهک را درمان م یسیپ سویق

 :آمده است یتروا در
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 [6[ بِالْبیاض  یذْهب  الْجاف السوِیقُ

 .برد یرا م یديخشک سف یقسو یعنی

 .که براثر آفتاب به وجود آمده است یديسف يمانند لکه ها شود یبرطرف م یديسف هر

 .کند یبدن را خاموش م یگرم سویق

 :آمده است یتروا در

و هو جاف أَطْفَأَ الْحرَارةَ و سکَّنَ الْمرَّةَ و إِذَا لُت لَم یفْعلْ   الرِّیقِ  علَى  السوِیقَ إِذَا شُرِب أَنَّ

 [7[ ذَلک

و صفراء  کند یبدن را خاموش م یاگر ناشتا و خشک مصرف شود گرم یقهمانا سو یعنی

 .دهد یم ینو سوداء را تسک

 .کند یپوست را نازك م سویق

 .مصرف کنند یتونرا با روغن ز یقداشته باشند، سو یکه دوست دارند پوست نازک افرادي

 .کند یم یادرا ز يعمل همبستر سویق

 :آمده است یتروا در

وِیقِ  شُرْبالس  تاه  بِالزَّیی الْبف زِیدی شَرَةَ ورِقُّ الْبی و ظْمالْع شُدی و ماللَّح نْبِت8[ ی] 

و  کند یو استخوان را محکم م رویاند یگوشت م یتونبا روغن ز یقسو یدننوش یعنی

 .کند یم یادرا ز يو عمل همبستر کند یپوست را نازك م

شده  یدتاک یشترخشک ب یقسو یا عسل و حلوا هم مصرف کرد ولب توان یرا م سویق

 .است

رنگ شدن،  يبعد از قهوه ا دهند، یباشد. آرد را تفت م یقسو ینسمنو مشابه ا شاید

 يغذا یکو  ریزند یآن م يعسل رو یاو بعد از آن شکر  ریزند یآن م يرا رو یتونروغن ز

 .گرفته شده است یتروا ینز اکه ا کنند یعروس و داماد استفاده م يبرا يمقو
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 یی. جوان هاکند یسرد م یبا شکر انسان را در عمل جنس یقآمده است که سو یتروا در

سرد است  یلیعدس که خ یقسو یابا شکر بخورند  یقاست، سو یادکه شهوت آن ها ز

 .بخورند

 .است یدکودکان مف يبرا سویق

 :آمده است یتروا در

السوِیقَ فی صغَرِهم فَإِنَّ ذَلک ینْبِت اللَّحم و یشُد الْعظْم و قَالَ منْ شَرِب   صبیانَکُم اسقُوا

 [9سوِیقاً أَربعینَ صباحاً امتَلَأَت کَتفَاه قُوة[

 .... یدبده یقسو یبه فرزندان خود در کودک یعنی

شش ماه به بعد  گویند یم یدامروزه در طب جد نکرده است. یینکودك تع يبرا مرزي

 یینامر تع ینا يبرا يمرز یدر طب اسالم یمادر داد ول یراز ش یرغ یزيبه کودك چ توان یم

 .نشده است

داد؟ بنده با تمسک به اطالق  یقسو توان یماهه م یکبه کودك  یاکه آ پرسند یبنده م از

 .به مقدار کم بدهند یندارد ول یاشکال گویم یم یتروا ینا

آن ها محکم  يو استخوان ها شود یم یعبدهند، رشدشان سر یقبه بچه ها سو اگر

مادر حل کنند و مانند  یربا ش یابا آب  یدبچه با يبرا یول شوند یو چاق م شود یم

 .به بچه بدهند» سرالك«

مل بر همان ح یایدب یشپ یروزه مشکل یستب ي بچه یکمثال در  يالبته اگر در مورد بله،

 .دهیم یم یبود حکم کل یاگر مشکل نوع یول شود یمورد م

 يبخورد و نه غذا یقفقط سو تواند یم یرکوچک در کنار ش ي بچه گوید یم یتروا این

 .امر است ي یغهص» اطعموا« یراز یمبه کودك شده ا یقبلکه ما امر به دادن سو یگريد

 .بخورد یقسو یددر شکم مادر هم با یحت کودك

 :آمده است یتروا در
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کُونُ کُنْتفَی لَدالْو ولَدی ولِ اللَّهسنَ را ابلٌ یجر قِ ع فَقَالَ لَهادالص اللَّه دبأَبِی ع نْدع  یهف  

لْهالْب  ی فَإِنَّه بِه لَکرْ أَهم و هوِیقِ اشْرَبنَ السم کنَعما یفَقَالَ م فالضَّع و ظْمالْع شُدی و ماللَّح نْبِت

 [10[ و لَا یولَد لَکُم إِلَّا الْقَوِي

 يما فرزند يبرا یامبرفرزند پ يبه او عرض کرد ا ينزد امام صادق(ع) بودم مرد یعنی

خودت  خوري ینم یقکه در آن کم عقل و ضعف وجود دارد فرمود چرا سو شود یمتولد م

و استخوان ها را محکم  رویاند یگوشت م یرابخورد ز یقن تا سوبخور و به خانم خود امر ک

 .باشد يقو ینکهمگر ا شود نمیشما متولد  يو برا کند یم

 یسمدارند که به آن ها اوت یو هوش يمشکل مغز یامتولد شده  يسوم بچه ها یک امروزه

که  گویند یو فلج م یپ یدارند که به آن ها س یو حرکت يمشکل بد یا گویند یم يو فلج مغز

امام صادق(ع)  ینصورتخوردن پدر و مادر و زن حامله است. در ا یقراه عالج آن سو

 .باشد المضمانت داده است که بچه س

 .کند یم یشگیريهم پ یلیاز ازدواج فام یناش يها یتاز معلول یحت سویق

 یقسو گویم یم یم؟دهفرزند انجام ب ياقدام برا یاآ یلیکه در ازدواج فام پرسند یبنده م از

 .امام صادق(ع) ضمانت کرده است یراز یداقدام کن یترس یچو بدون ه یدبخور

حداقل  يبخورند و بعد از باردار یقحداقل دو هفته سو يقبل از باردار گوییم یم البته

سبب  یرانخورند ز یقهم سو یادز يخانم ها در دوران باردار یبخورند ول یقماه سو یک

 .به همراه دارد یو مشکالت شود یمبچه  یادرشد ز

 .بخورند تا ضعف و رشد آن ها جبران بشود یقسو یدو ناتوان با یفضع افرادي

 یبوستجو که حتما درمان  یقاست. به خصوص سو یبوستسبوس دارد و درمان  سویق

 .است

 .با آرد باشد يمساو یاز جهت وزن یدبا یقدر سو سبوس
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است و موجب  یسخت یماريکه ب یافراگمد ي التهاب پرده یعنی» برسام« يجو برا سویق

 .است یاست درمان خوب ییگو یانهز

 :آمده است یتروا در

رِضم مرْسب کَّۀَ ونَا بِمفَقَائر ضعب   هقی اسفَقَالَ ل تُهلَمع فَأَع اللَّه دبلَى أَبِی عع خَلْتفَد

ی یرِ فَإِنَّهوِیقَ الشَّعوِیقَ إِسالس نَاهقَیا سرِیضِ قَالَ فَمالْم فوی جف ذَاءغ وه و اللَّه افَى إِنْ شَاءلَّاع 

 [11یومینِ أَو قَالَ مرَّتَینِ حتَّى عوفی صاحبنَا[

برسام مبتال شدند پس نزد  یماريما در مکه به ب یقاناز رف یبعض گوید یتمار م یفس یعنی

خوب  یراجو بنوشان ز یقصادق(ع) داخل شدم و به او اطالع دادم فرمود به آن ها سوامام 

دو  یافقط دو روز  گوید یتمار م یفغذا است س یضمر يجو برا یقانشاءاهللا و سو شوند یم

 .خوب شدند ینکهتا ا یمنوشاند هابه آن  یقبار سو

 .کند یاالثر است و زود اثر م یعسر يجزء غذاها یقسو شود یم معلوم

 :آمده است یتتب است در روا یدتشد برسام

 [12[ الصلْبۀِ الشَّدیدةِ الَّتی یتَخَوف علَى صاحبِها الْبِرْسام  الْحمى

 .صاحبش ترس از برسام وجود دارد يکه برا یديتب سخت و شد یعنی

 .است یدنهنگام نفس کش ینهس یینپا ي یهدر ناح یدبرسام درد شد عالمت

 یماريبرسد از ب ییگو یانو اگر به هز شود یم ییگو یانبرسام منجر به هز یینها مراحل

 یانبه هز ی(ع) به برسام مبتال شد ول ینآمده است که امام حس یتشوم است و در روا يها

 .یدنرس ییگو

و  کند یتب باشد، بدن غذا را جذب نم یماريبه خصوص اگر ب شود یم یمارانسان ب وقتی

 ینجادر ا شود، یم یفجهت الغر و کم خون و ناتوان و ضع ینبه هم کند یاز غذا استفاده نم

و بدن از آن  شود یجذب بدن م یعنیاست  یهداخل بدن تغذ یقسو فرماید یامام (ع) م

 .کند یاستفاده م
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 .است یدمف یو صفراء و تشنگ یو تشنگ یگرم مزاج يعدس برا سویق

 :آمده است یتروا در

و یقَوي الْمعدةَ و فیه شفَاء منْ سبعینَ داء و یطْفئُ الصفْرَاء و   الْعطَش  الْعدسِ یقْطَع یقُسوِ

هشَمنْ حم دبِأَح مالد اجقُولُ ع إِذَا هکَانَ ی و فَارِقُهافَرَ ع لَا یکَانَ إِذَا س و فوالْج رِّدبلَقَا  ی  لَه

 [13اشْرَب منْ سوِیقِ الْعدسِ فَإِنَّه یسکِّنُ هیجانَ الدمِ و یطْفئُ الْحرَارةَ[

عدس  یقو در سو کنند یم یتو معده را تقو کند یرا قطع م یعدس تشنگ یقسو یعنی

و هرگاه امام  کند یو درون را سرد م کند یاست و صفراء را خاموش م یماريدرمان هفتاد ب

از  یکیعدس همراه او بود و هرگاه خون در بدن  یقسو رفتند یصادق(ع) به مسافرت م

 ینخون را تسک یجانه یراعدس بخور ز یقسو فرمود یبه او م آمد یم یجانخادمان به ه

 .کند یبدن را خاموش م یو گرم دهد یم

 يکه برا یستن یداست و بع یدآن ها مف يعدس برا یقسو شوند یتشنه م یادکه ز افرادي

که  یعامل تشنگ یناست بنابرا یدشد یتشنگ یابتد ي نشانه یراباشد ز یدها هم مف یابتید

 .است یريو آمارگ یشو آزما یبررس یازمندکه ن شود یاست برطرف م یابتد

 یابتکه د يافراد ياست و برا یدمف یابتد يعدس برا یقاست که سو ینبنده ا ي عقیده

 .کنم یم یزعدس تجو یقمقاوم دارند، سو

 یابتد یگرم است که منشا آن صفراء است و گاه یابتد یمختلف است، گاه یابتد البته

 .سرد است که منشا آن بلغم است

 یت. خاصکند یو بدن را پر آب م کند یرا قطع م یو تشنگ آورد یعدس رطوبت م سویق

 .دهد یخروج آب از بدن را نم ي است که اجازه ینعدس ا یقسو

 .همان سه کف است عدس هم مصرف

را کم  یجهت تشنگ ین. به همآورد یم یینعدس کال سودازا است و صفراء را پا سویق

 .کند یم
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 ي معده یراز شوند یبدتر م یدکه مشکل معده دارند اگر به آن ها مرکب دو بده افرادي

 ینا يشده است و برا یلتشک یلاز زنجف یشتردارند، مرکب دو هم ب یاز اندازه گرم یشب

 .عدس است یقدرمان سو ینبهتر ینجافراد مشکل زا است در اا

مرکب دو،  يبه جا یداست و مشکل معده دارد با يگرم مزاج است و صفراو یشخص اگر

 .عدس داده بشود یقو سو ي هضم کننده يدارو

در آن زمان در راه آب  یراتا تشنه نشوند ز کردند یعدس در مسافرت مصرف م سویق

 .استسقاء و مانند آن است یماريب یحت ی،عدس درمان انواع تشنگ یقکم بوده است. سو

از درمان  یکیعدس  یقخون، جوش زدن بدن و خارش بدن است. سو یجانعالئم ه از

خون،  یصاف يکه جوش دارند در کنار دارو يجوش صورت و جوش بدن است. افراد يها

 .دهیم یعدس هم م یقبه آن ها سو

 یدفشار خون هم مف ياست و برا یدعدس مف یقکه خارش بدن دارند، سو يافراد براي

 .عدس درمان است یقکه فشار خون مقاوم دارند، سو يافراد ياست، برا

 .بشود و بعد تفت داده بشود یاباول آس یدبا عدس

بدن، جوش بدن، خارش بدن و مانند آن، خودش را  یخون در بدن به صورت گرم اگر

خون هم وجود دارد  یجانخون باشد حتما ه ي خون است. و اگر غلبه یجاننشان بدهد، ه

 .خون نباشد ي غلبه یخون باشد ول یجانممکن است که ه یول

 یادخون ز یباتشدن حجم خون نباشد بلکه بعض از ترک یادخون، ز ي است غلبه ممکن

 .شود

 .شود یم یادحجم خون ز یعنیاست،  »ینهموگلوب«خون، همان  ییمبگو اگر

آن  يها یگزیناز جا یدعدس استفاده کنند و با یقاز سو یدکه سوداء دارند نبا افرادي

 .مانند اسفرزه و سرد کننده و صفراءبر استفاده کنند
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بدن را سرد  فرماید یم یراعدس سرد و خشک است ز یقداللت دارد که سو یتروا همین

 .خون است يو تر یصفراء و گرم یعدس مقابل گرم یق. سوکند یم

 .در خانم ها است یضعدس درمان قطع نشدن ح سویق

 :آمده است یتروا در

 جارِیۀً لَنَا أَصابها الْحیض و کَانَ لَا ینْقَطع عنْها حتَّى أَشْرَفَت علَى الْموت فَأَمرَ أَبو جعفَرٍ  إِنَ

]تیوفع ا ونْهع فَانْقَطَع تیقسِ فَسدوِیقَ الْعقَى س14ع أَنْ تُس] 

شد تلف بشود امام  یککه نزد یئمداوم شد تا جا یضاز ما مبتال به ح يدختر یک یعنی

 .قطع شد و درمان شد یزيعدس بدهند و خون ر یقجواد(ع) دستور داد که سو

زخامت رحم  یعنی» زخامت اندومتر« تواند یم یضعلت قطع نشدن ح گویند یم امروزه

 شود یاستفاده م یتروا یندر رحم باشد. از ا »یومم« یا »یبرومف«علت وجود  تواند یباشد، م

 .باشد یومو م یبرومدرمان زخامت رحم و درمان ف تواند یعدس م یقوکه س

درمان  یقسو ینها با هم یماريب یشترکار کند، ب یقکه با انواع سو یکردم کس عرض

 .شود یم

 یق، و سو»شرب التتن«مانند  شود یهم گفته م یدنیاز نوش یربه غ یشرب در عرب ي کلمه

 .شود یآن استعمال م يشرب برا یرنرم است تعب یلیچون خ

  

 کودکان يفلج مغز یماريب معرفی

 یقاز فوائد سو یداست. مردم با یقشده است و درمان آن سو یعشا یماريب ینا امروزه

 .مصرف بشود یدگندم و جو با یقخبردار بشوند. سو

 .است »یپلژيدا« یماريب ینا یسیانگل اسم

 یدادو پا و هر دو دست مشکل پ است، هر یشروندهپ ياختالل حرکت مغز یک يمغز فلج

در فلج  یول شود یم یرام اس، نصف بدن درگ یادر بزرگساالن و  ي. در فلج مغزکند یم

 .شود یهر دو پا را شامل م یااست و هر دو دست  ینهقر یکودکان، فلج يمغز
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 یقسو یول کند یاست، مغز کودك کامل رشد نم ینیاختالالت رشد جن یماريب ینا علت

 .که بدن کامل رشد کند و مغز کامل رشد کند کند یم يکار

با  یا يامروز يدقت نکنند مانند دکترها یمانممکن است در هنگام زا یمان،زا يها ضربه

امکان دارد که فلج  شود یمبتال م يکه به زرد ییبچه ها یرقان، یاورند،ب یروندستگاه بچه را ب

 .است یدهخون به مغز نرس شود یم اگر خون آن ها عوض بشود گفته یبشوند و حت يمغز

 عالئم

 شود، یداده م یربه او ش» سند«و با  یرخوردن ش ییاستفراغ، عدم توانا یري،پذ تحریک

 یحرف زدن، گاه یرراه رفتن و د یرنشستن و د یررشد ندارد، حساس در مقابل عفونت، د

عوارض آشکار  ینا یکبارهسالم است و  یهم بچه مدت یو گاه شود یهم دچار تشنج م

 .شود یم

سالم بود و تمام حرکات و  یفرزند ما تا نه ماهگ گویند یو م کنند یمراجعه م افرادي

 .فلج شده است یو غلت زدن را داشت و از نه ماهگ یدنحرف زدن و خند

 درمان

عقل، جامع با آب مرزنجوش، روغن بنفشه که باعث  يمرزنجوش جامع، دارو ي قطره

 .(ص) که اگر به کودك بدهند خوب استیامبرپ يرومغز است و دا یمترم

 .موثر است ینهزم یندر ا یلی(س) هم خیمحضرت مر بخور

 .488، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .45، ص57ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [2]

 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .490، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .490، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .489، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]
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 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [7]

 .یه، ط اسالم306، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .489، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .88ص یشابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [10]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .75ص یشابوري،ن یاتابن سابور الزطب االئمه،  [12]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]
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) یـاهی گ ي(غذاهایاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 240

 96/02/20؛ (ینسونرعشه (پارک یماريب معرفی –

 
  

ها باشد. اگر  یمارياز ب یلیدرمان خ تواند یدرمان م یقاست. سو یقراجع به سو صحبت

 .ها را درمان کنند یماريانواع ب توانند یداشته باشند، م یقخانواده ها انواع سو

  

 برنج سویق

است. برنج و  یدمف یست،که مبتال به اسهال هستند و با دارو قابل درمان ن يافراد براي

 .شوند و بعد تفت داده بشوند یابجداگانه آس یدپوست نازك آن با

 .العالج است یدبرنج درمان اسهال و اسهال شد سویق

آمده است که از آرد و  یقسو یفدر تعر یراهم وزن مقدار آرد باشد ز یدسبوس با مقدار

از دو ماده  یزيچ شود یکه گفته م یاست زمان یننخاله درست شده است و قانون ما ا

 .یمداشته باش یلیدل ینکهدر وزن است مگر ا يساوشده است، مقدار آن ها م یلتشک

 .خواهد یم یلدل »یلک«وزن مانند  یروزن است و غ يدر تساو است

 یدم(ع) را دیرنان حضرت ام گوید یم يکردن سبوس از ارد معمول بوده است. راو جدا

 یزکن کنید؟ یرا الک نم یرمردپ ینحضرت گفتم چرا نان ا یزسبوس داشت به کن يکه تکه ها

 .کار منع کرده است ینجواب داد حضرت (ع) ما را از ا

کرده است تا  یقجبران مصرف نکردن سبوس، سفارش به مصرف سو يبرا خداوند

 .شود یباشد که بدون سبوس مصرف م یجبران نان

  

 جاورس سویق
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است  یزير ي. جاورس ارزن هاشود یم یدهنام» گارس« یو گاه» گاورس« یفارس در

 .کنند یم ییزامروزه برنج را تم یبود ول یاددر برنج ز یم. قدشود یم دایکه در برنج پ

 یارزن است ول ي و از خانواده شد یاز شاگردان: خود گاورس در محل ما کشت م یکی]

گاورس مانند  یو دانه و دانه و جدا است ول شود یم یزانارزن مانند برنج آو يگوشه ها

 [.باشد یتراکم دارد و درشت تر از ارزن هم مو م یزر يدانه ها یدست است ول یکذرت 

در برنج  یشترب یعدس هم باشد ول ینگاورس، درمان اسهال است. ممکن است ب سویق

 .وجود دارد

است. اگر شخص اسهال هم داشته  يبرنج درمان انواع اسهال مانند اسهال صفراو سویق

 یقکه افت قند دارند، سو يجهت به افراد ین. به همماند یم یباشد، برنج درون شکم او باق

 .کند یبدن فراهم م يرا برا يو مواد قند ماند یدر شکم م یراز دهیم یبرنج م

برنج  یقو سو کنیم یم یزجامع امام رضا (ع) با آب مورد تجو يدرمان اسهال دارو براي

 یقکه سوآمده است  یتالبته در روا کند یکمک م یدگاورس به درمان اسهال شد یقسو یا

 .مصرف بشود یرهجاورس با آب ز

 :آمده است یتروا در

رِضْتی أَنْ آخُذَ   مرَنأَم سِ وراووِیقَ الْجع س اللَّه دبو عی أَبل فصی فَوطْنینَۀِ فَانْطَلَقَ بدبِالْم

کسفَأَم لْتونِ فَفَعالْکَم اءبِم هأَشْرَب سِ وراووِیقَ الْجس ]یتوفع ی وطْن1ب] 

 یقشدم و مبتال به اسهال شدم امام صادق(ع) به من فرمود سو یضمر ینهدر مد یعنی

 .بخورم و انجام دادم و اسهال خوب شد یرهجاورس بخورم و امر کرد آن را با آب ز

 .بنوشند یرهرا در دهان بگذارند و با آب ز سویق

 .کند یرا کم م یجنس یلو م کند یاگر با شکر باشد بدن را سرد م سویق

را  یقرا کم کنند، سو یجنس یلم خواهند یاست و م یادآن ز یجنس یلکه م ییها جوان

 .گویند یم »یمحل یقسو«بخورند که به آن  یشکربا شکر ن
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 .به همراه داشتند »یمحل یقسو«(ع) در سفر ائمه

 :آمده است یتروا در

أبو الحسن علیه السالم من خراسان إلى المدینۀ ال تسقوا أبا جعفر الثانی السویق  کتب

بالسکر فإنه ردي للرجال، وفسره السیاري عن عبید اهللا أنه یکره للرجال فإنه یقطع النکاح 

 [2من شدة برده مع السکر[

 .کند ینکاح را قطع م يبا شکر از شدت سرد یق.... سو یعنی

 :ه استآمد یگرد یتروا در

کُنْت  اءا بِمعفَد هسلجی مف یقتَسأَنْ أَس تُهبیتَه یداً وطَشاً شَدع شْتطسِ الرِّضَا ع فَعلجی مف

خْرَى فَشَرِب منْه جرْعۀ ثُم قَالَ یا أَبا هاشمٍ اشْرَب فَإِنَّه بارِد طَیب فَشَرِبت.ثُم عطشْت عطَشَۀً أُ

السکَّرَ   و انْثُرْ علَیه  و سکَّرٍ ثُم قَالَ لَه بلَّ السوِیقَ  إِلَى الْخَادمِ و قَالَ شَرْبۀً منْ ماء و سوِیقٍ فَنَظَرَ

 [3[ بعد بلِّه و قَالَ اشْرَب یا أَبا هاشمٍ فَإِنَّه یقْطَع الْعطَش

 .کند یعطش را قطع مبا شکمر  یق... سو یعنی

استفاده کنند که زن ندارند. در  يافراد یادر سفر استفاده بشود  یدبا شکر با یقسو البته

 .کند یم یادرا ز يعمل همبستر یتونبا روغن ز یقمقابل، سو

 یتتقو یتونبا روغن ز یقسو کند، یرا کم م یجنس یلو م کند یبا شکر سرد م سویق

 .خشک از همه بهتر است یقو سو کند یاست و پوست را نازك م یجنس ي کننده

 يا فائده فرماید یم یحاملتوت است و امام(ع) صر یقسو یتون،به همراه روغن ز سویق

 .ندارد

خشک  یقکه مزاج گرم دارند، سو يافراد يمثال برا یرابه مزاج افراد دارد ز یبستگ البته

 .بهتر است

 .شکر سرد است طبع

  

 یبس سویق
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 .است یدهنگام خون دماغ شدن مف یبس سویق

 :آمده است یتروا در

فْتعر نْ شَیع ع اللَّه دبا عنَا أَبابحأَلَ أَصینَۀِ فَسدنَۀً بِالْمس  مفَقَالَ لَه افالرُّع کسمی ء

]افنِّی الرُّعع ی فَانْقَطَعنقَووِیقَ التُّفَّاحِ فَسس قُوه4اس] 

 ياز اصحاب از امام صادق(ع) برا یو بعض شدم یخون دماغ م ینهسال در مد یک یعنی

و به من دادند و خون دماغ  یدبده یبس یققطع شدن خون دماغ سوال کردند فرمود به او سو

 .قطع شد

است.  یدهبه طول انجام یکسالنبوده است که به مدت  یخون دماغ معمول شود یم معلوم

 .باشد» پالکت«سرطان خون و کمبود  ین دماغ، نوعخو یناحتمال دارد ا

 یستن یدبع ینبنابرا شود یم یادبه خصوص خون دماغ ز یزيپالکت کم شود، خونر وقتی

 .درمان سرطان خون و درمان کمبود پالکت خون هم باشد یبس یقکه سو

. ندک یم یزيو خونر شود یخورده م ینیب یرونبلکه از ب یستن ینیجذام از داخل ب البته

 یدهبه سبب جذام، رعاف نام یزيو خونر شود یگفته م ینیاز داخل ب یزيبه خونر» رعاف«

 .شود ینم

بدون  یب. ظاهرا سیدو تفت بده یدکن یابو آس یدو خشک کن یدرا ورق ورق کن سیب

گندم و  یقمانند سو یبا پوست درست کرد ول توان یرا م یبس یقسو یپوست مراد است ول

 .یستن يمقدار مساو یازمندجو ن

مردم معمول است که هسته را دور  ینذکر نشده است و چون ب یبس ي هسته یتروا در

 .بدون هسته درست شود یبس یقسو یدبا ریزند، یم

 .است یدارد و سم یکآرسن ي ماده یراسرطان خوب است ز يبرا یبس ي هسته

 .شده است یدتاک یلبنان یبس يرو یتروا در

 .و زهر خوب است سم يبرا یبس سویق
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 :آمده است یتروا در

 [5[ دواء أَنْفَع منْ سوِیقِ التُّفَّاح  للسمومِ  أَعرِف ما

 .شناسم ینم یبس یقنافع تر از سو يسم ها دارو يبرا یعنی

درمان زهر است  یبدارو وجود ندارد. خوب س یعنی شناسم ینم فرماید یم ی(ع) وقتامام

 .درمان زهر است ینبشود بهتر یقبه سو یلو اگر تبد

 .کرد ينگهدار یکسالتا  توان یرا م یقسو رسد ینظر م به

 .مناسب است یدگیو عقرب گز یدگیمار گز يبرا یبس سویق

 :آمده است یتروا در

 [6.[إِذَا لَسع إِنْساناً منْ أَهلِ الدارِ حیۀٌ أَو عقْرَب قَالَ اسقُوه سوِیقَ التُّفَّاحِ کَانَ

به او  فرمود یم شد یم یدگیعقرب گز یا یدگیکه از اهل خانه دچار ماز گز یهنگام یعنی

 .یدبنوشان یبس یقسو

 یقسو یجامع امام رضا(ع) با آب انغوزه است ول يدارو یدگی،درمان گز ینبهتر البته

 .کرده است یزخود تجو یتاهل ب ياست که امام(ع) برا یخوب يهم جزء درمان ها یبس

 .پر است يقاشق غذاخور یکشده است و هر کف  یانسه کف ب یتمصرف در روا مقدار

 .شود یدرمان م یقسو ینسخت و العالج با هم يها یمارياز ب خیلی

 یقاشق کاف یکبه عنوان غذا باشد و  یددرمان تب استفاده شود با يبرا یباز خود س اگر

 .یستن

 [7[ ء أَنْفَع منَ التُّفَّاح ما منْ شَیالتُّفَّاح فَ  محمومکُم أَطْعموا

شخص تب دار  يبرا یبنافع تر از س یزيچ یراز یدبده یببه شخص تب دار س یعنی

 .یستن

  

 یست؟چ سویق
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و  یقدق« کرده ام که به  یبررس یدر کتب فقه یشترو کتب لغت، البته ب یاتاز روا مستفاد

 .که تفت داده شده است یآرد و سبوس یعنیکرده اند.  یفتعر »یقلینخاله، 

 ییماگر نگو یدارند ول يمساو ي اندازه شود یکه گفته اند آرد و نخاله، معلوم م همین

 .است ياز افراد مطلق هم تساو یکیاست، مطلق است و  يمساو

هم  یباز آرد برنج و عدس و بادام و س یآرد گندم و جو است و گاه یق،سو اصل

تمام حبوبات مانند نخود و  یمانند کدو و کنار و حت یگرد یزهايلبته چو ا کنند یاستفاده م

 .دارند یدمف یقو باقال هم سو یالوب

 .گندم و جو دارد یقانصراف به سو شود، یگفته م یقسو وقتی

سبوس و گندم ذکر نشده است و اطالق دارد، دست ما باز است و از طرف  ي اندازه چون

(ع) یرفائده دارد و مشهور و معروف است از حضرت ام یلیپوست و نخاله و سبوس خ یگرد

اگر سبوس ها  یعنی: لو رفعت القشور، لحفرت القبور فرماید یکنم، م یدامدرك آن را پ یدو با

 .افتد یاگر سبوس استفاده نشود، مرگ اتفاق م یعنی. یدرا بکن برهاق یدبا یدرا جدا کن

 یثدر حد 615ي صدوق صفحه یخدر کتاب خصال ش یادر نهج البالغه  احتماال

از حضرت  یکالم ینمذکور چن يآمده است. [شاگردان گفتند در آدرس ها» اربعماه«

به حضرت نسبت داده شده باشد که استاد فرمود  ياحتماال در شعر یا(ع) وجود ندارد و یرام

 [یستکالم شعر ن ینا

داشته باشد تا  اديیسبوس ز یقدارد که سو ینان ها بدون سبوس است، چه اشکال االن

 .جبران بشود یگرد ينبود سبوس در غذاها

 .است يبا سبوس پنجاه درصد واقعا مقو یقهم نشان داده است که سو تجربه

. گویند یم »یدبرنج سف«بدون سبوس است و به آن  شود یکه امروزه مصرف م برنجی

نفع ندارد چون برنج با سبوس برنج پخته  یدکه برنج سف گویند یامروزه در اروپا هم م

 .شود ینم
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برنج است که نوعا قرمز رنگ است و  ياست که به همراه دانه ها ینازک ي یهال شلتوت

 .سبوس، زبر و درشت دارد که مانند چوب است

 .یمندار یلیاست که دل یدمو مف يشلتوت برا شود یم گفته

  

 برنج

 .دارد برنج از نان بهتر است یکه تمکن مال یکس يبرا شود یاستفاده م یاتروا از

 رسد یبه نظر م یول شود یقند بدن م یشکه برنج باعث افزا گویند یم يامروز دکترهاي

به خصوص اگر با سبوس برنج مصرف بشود بله ممکن است  شود یقند نم یشکه باعث افزا

 .خطر داشته باشد يامروز یدبرنج سف

 :آمده است یتروا در

دیس ز[  امِطَعالْأَر ثُم مرَةِ اللَّحالْآخ ا ونْی8الد] 

 .و آخرت گوشت و سپس برنج است یادن يغذاها یدس یعنی

 :(ص) فرمودیامبرپ یگرد یتروا در

للَّه سبحانَه [بِالْوحدانیۀِ] و لی بِالنُّبوةِ و لأَخی علی بِالْوصیۀِ و لأُمتی   حبۀٍ أَقَرَّت  أَولُ

دثَنی أَبِی عنْ ح قَالَالْموحدینَ بِالْجنَّۀِ الْأَرز ثُم قَالَ ازدد أَکْلًا حتَّى أَزِیدك علْماً فَازددت أَکْلًا فَ

ء أَخْرَجت الْأَرض فَفیه داء و شفَاء إِلَّا الْأَرز فَإِنَّه شفَاء لَا داء  ] کُلُّ شَی آبائه عنِ النَّبِی ص [قَالَ

نی أَبِی عنْ آبائه عنِ النَّبِی ص حدثَ  فیه ثُم قَالَ ازدد أَکْلًا حتَّى أَزِیدك علْماً فَازددت أَکْلًا فَقَالَ

تددلْماً فَازع كتَّى أَزِیدأَکْلًا ح ددقَالَ از یماً ثُمللًا لَکَانَ حجر زکَانَ الْأَر قَالَ لَو أَکْلًا فَقَالَ  أَنَّه

 [9[ یشْبِع الْجائع و یمرِئُ الشَّبعان الْأَرزحدثَنی أَبِی عنْ آبائه عنِ النَّبِی ص أَنَّه قَالَ 

من  یول یهستم و عل یامبراست و من پ یکتاکه اقرار کرد خداوند  يدانه ا یناول یعنی

در آن  روید یم ینکه از زم یزياست و جزاء امت موحد من بهشت است، برنج است ... هر چ

... اگر برنج  یستدر آن ن یماريب و درمان است مگر برنج که در آن درمان است و یماريب

 .کند یم یررا گرسنه و گرسنه را س یر... برنج س بود یو باوقار م ردبارمرد بود همانا مرد ب
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 :برنج بادمجان است مشابه

 [10[ شَجرَةٍ آمنَت بِاللَّه عزَّ و جل  و أَکْثرُوا منْها فَإِنَّها أَولُ  الْباذَنْجانَ کُلُوا

 .آورد بادمجان است یمانکه به خداوند ا یدرخت ین... اول ییعن

فَإِنَّها شَجرَةٌ رأَیتُها فی جنَّۀِ الْمأْوى شَهِدت للَّه بِالْحقِّ و لی بِالنُّبوةِ و لعلی   الْباذَنْجانَ کُلُوا

کَانَت اءا دلَى أَنَّها عنْ أَکَلَهۀِ فَملَایبِالْو کَانَت اءوا دلَى أَنَّها عنْ أَکَلَهم و اءاء[ دو11د] 

 یعل يو برا یامبريمن به پ ي... بادمجان شهادت به خداوند به حق داده است و برا یعنی

 ... یت(ع) به وال

 .است که شهادت داده است یدرخت یندانه است و بادمجان اول یناول برنج

 :فرمود یم کرد یمصرف م یی(ص) هرگاه غذایامبرکه چرا پ شود یم معلوم

ماللَّه ارِكب  یهنْه  لَنَا فراً مقْنَا خَیزار 12[ و] 

 ما بفرما يما در آن برکت بده و بهتر از آن را روز يخداوندا برا یعنی

 .از برنج نفع و ضرر دارد یرغ روید یکه م هرگیاهی

 .نسبتا معتبر است» الدعوات« کتاب

به عنوان دارو  یشترخواند که برنج ب یمو خواه خورند یبرنج را بدون سبوس م امروزه

 .آمده است» طعام«به عنوان  یراخ یتهرچند در روا یستاست و به عنوان غذا ن

مصرف بدون سبوس برنج شکم را بزرگ کند البته چون  یابرنج  یادمصرف ز یدشا بله

 .شود یباعث بزرگ شدن شکم م کند یروده ها را درشت م

خوردن است  یادز ي ندارد و نشانه یفتعر یادشکم داشتن ز شود یاستفاده م یاتروا از

 .مدرك آن را نگاه کنم یدکه با »یعهالش یهااال انها عالمه لکم ا«آمده است  یتدر روا یول

در صورت  یو هضم کنندگ یکردن در صورت گرسنگ یرس یتو برنج خاص یقو سو انار

 .را دارند یريس

 .شود یم يچون سرد است باعث حلم و بردبار برنج
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 :معتبر آمده است یتروا در

و هِمرَاقِ بِأَکْللَ الْعیر[  إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهاسوانِ الْبقْطَعی و اءعانِ الْأَمعسوا یمرَ فَإِنَّهسالْب و ز13الْأَر] 

 ... خورند یم برنج یراز خوریم یما به اهل عراق غبطه م یعنی

به فکر  خوریم یرا م یاتروا ینا یکهبا ارزش است و زمان یلیکه برنج خ شود یم معلوم

 .کرد يرو یادهز یدنبا یمضر است ول یرها هم غ یابتید يبرا یکه برنج حت افتیم یم

بوده است. در حجاز برنج کاشته  یبوده است و شئ باارزش» تحفه«در گذشته  برنج

است و فقط به عنوان دارو و درمان استفاده  رفته یبرنج م یرانو از عراق و ا شد ینم

 .کردند یم

 یندارد ول یکه اشکال شود یوعده م یک يکند برنج روز یتانسان وعده ها را رعا اگر

 .یستاگر سه وعده خورد به جهت سه وعده بودن مضر است و ضرر به جهت برنج ن

 :آمده است یتروا در

معال  نامرْضَانَا[  طَّعمل رُهخإِنَّا لَنَد و ز14الْأَر] 

 .کنیم یم یرهخود ذخ یمارانب ياست و ما برا ییبرنج چه خوب غذا یعنی

 :آمده است یتروا در

جعی ذَاك الشَّدید ء أَحب إِلَی منَ الْأَرز و الْبنَفْسجِ إِنِّی اشْتَکَیت و یأْتینَا منْ نَاحیتکُم شَی ما

و طَبِیخٌ  یتفَأُلْهِمت أَکْلَ الْأَرز فَأَمرْت بِه فَغُسلَ فَجفِّف ثُم قُلی و طُحنَ فَجعلَ لی منْه سفُوف بِزَ

 [15[ أَتَحساه فَذَهب اللَّه بِذَلک الْوجع

بهتر از برنج و بنفشه آورده نشده است ما  ياز طرف شما (اهل خراسان) برا یزيچ یعنی

شدم و به من الهام شد برنج بخورم و به آن امر کردم برنج شسته شد  یدمن مبتال به اسهال شد

 خوردم یم یتونشد و به صورت خشک و با روغن ز یابو خشک شد و تفت داده شد و آس

 .را از من مرتفع کرد یماريآن خداوند ب ي یلهو به وس ندو با آن سوپ درست کرد
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اهل سنت است به  يبر مبنا یقدرست کردن سو یتروا ینبنابرا یدبگو یدارد کس احتمال

 یتروا ینا یکرد و آرد کرد ول یابشست و خشک کرد و آس یدگونه که دانه ها را با ینا

 يدرست کرده ام. صفوف به معنا» صفوف«است بلکه امام (ع) فرموده  یامدهن یقدستور سو

 .شود یبه صورت خشک مصرف م واست که به مقدار کم  يیزچ

دانه تفت داده  گویند یاهل سنت م یتفت دادن آرد است ول یعه،در مذهب ش سویق

 .شود یم یابو سپس آس شود یم

 :السند آمده است یحصح یتروا در

قى فی روعی أَنْ آخُذَ الْأَرز فَذَهب لَحمی و ضَعفْت علَیه ضَعفاً شَدیداً فَأُلْ  بطَنٌ  أَصابنی

 الُلَ فَلَا یزَفَأَغْسلَه ثُم أَقْلیه و أَطْحنَه ثُم أَجعلَه حساء فَنَبت علَیه لَحمی و قَوِي علَیه عظْمی قَا

تِّعم اللَّه دبا عا أَبقُولُونَ یأْتُونَ فَیینَۀِ یدلُ الْمأَه هِمإِلَی ثْتعفَب کونَ إِلَییرَاقثُ الْععبا کَانَ ینَا بِم

 [16[ منْه

 ... شدم یفالغر و ضع یلیشدم و گوشت بدنم آب شد و خ یدمبتال به اسهال شد یعنی

 يدارو ياستفاده از مسهل الغر کننده است و ما برا یماستفاده کرده ا یتروا ینا از

 .موثر هستند ي. گل سرخ و تمام مسهالت در الغردهیم یم »یسناء مک« يالغر

 ینالغر شدن و آب شدن گوشت بدن و شکم، استفاه از مسهل و مل ياز روش ها یکی

 .است

  

 (ینسونرعشه (پارک یماريب معرفی

. دست ها و گویند یم» فلج لرزان«که به آن  شوند یمبتال م یماريب ینبه ا یلیخ امروزه

 .یستو قابل کنترل ن لرزد یم یدان شدپا ها و سر و کل بد

در حرکت  يهمراه با کند یماريب یناست. ا يآن اختالل مزمن دستگاه عصب مرکز علت

 .و لرزش است یو ضعف عضالن ياراد یرو حرکات غ

 .شده است یدم معرف ي غلبه یاتآن در روا علت
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 .باعث لرزش است ینکه ا کنند یکمتر حجامت م یاو  کنند یحجامت نم یا مردم

 .مغز باعث مشکالت است یکوچک ینو ا شود یمغز کوچک م ینسوناثر پارک بر

 .دهد یخود را در سن باال نشان م یندر طول پنجاه سال حجامت نکرده است که ا انسان

 .یستمغز ن يسرد ینسونپارک علت

شده  یخون معرف ي و چشم و دماغ محل خون و محل سلطه ینیسر و ب یاتروا در

 .است

 عالئم

آب دهان، آهسته  یزشر شود، یعضالت شل م افتد، یگونه ها م شود، یدگرگون م چهره

گاه  ي،پاها در گام برداشتن، ضعف در حرکات اراد یراه رفتن، عدم هماهنگ یرعاديو غ

 .ضعف در صحبت کردن ي،اراد یرعضالت، لرزش غ یو سفت یسخت

 .شود یتر م یمو وخ کند یم یشرفتپ یماريب این

 درمان

عقل، جامع  يمغز (مانند روغن بنفشه، دارو ي کننده یمترم يعصب، داروها یتتقو داروي

مصرف  یدن،مال يبرا ین(ص)، روغن دارچیامبرپ يکدو)، دارو یقبا آب مرزنجوش، سو

 .یرگوشت با ش

 .موثر باشد ینهزم یندر ا تواند یدادن و مالش اعضاء بدن م فشار

 .یه، ط اسالم345، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [2]

 .660ص 2ج ي،الخرائج و الجرائح، راوند [3]

 .یه، ط اسالم356، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .یه، ط اسالم356، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [5]

 .یه، ط اسالم356، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]
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 .63ص ،یشابورين یاتطب االئمه، ابن سابور الز [7]

 .53الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [8]

 .149ص ي،الدعوات، راوند [9]

 .184ص ی،مکارم االخالق، طبرس [10]

 .184ص ی،مکارم االخالق، طبرس [11]

 .69الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [12]

 .504، ص2ج ی،المحاسن، برق [13]

 .502، ص2ج ی،المحاسن، برق [14]

 .502، ص2ج ی،المحاسن، برق [15]

 .502، ص2ج ی،المحاسن، برق [16]
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) یـاهی گ ي(غذاهایاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 241

 96/02/23ي؛ تومور مغز یماريب معرفی –

 
  

 یلیبرنج است که خ ییباال بودن ارزش غذا یاتراجع به برنج بود. مستفاد از روا صحبت

 .فوائد دارد

 .باشد یردرمان بواس تواند یم یاست. برنج حت یرساز بوا یشگیرياز فوائد برنج پ یکی

 .آن ها برنج داشته است ینکه سرزم یبه مردمان خوردند ی(ع) غبطه مائمه

و هِمرَاقِ بِأَکْللَ الْعیر[  إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهاسوانِ الْبقْطَعی و اءعانِ الْأَمعسوا یمرَ فَإِنَّهسالْب و ز1الْأَر] 

روده  یراز خورند یخشک م يبرنج و خرما یراز خوریم یما به اهل عراق غبطه م یعنی

 .گیرند یم را یربواس يو جلو دهند یها را توسعه م

از  یشگیريبرنج پ یوجود دارد ول یرروده ها و ابتالء به بواس یتنگ ینب يرابطه ا گویا

 .کند یم یريجلوگ یرو از بواس شود یباعث توسعه روده ها م یراز شود یمحسوب م یربواس

 یکمحصول ارگان یدبه تول یقتشو یزن یکارهاباشند، شال یکمردم دنبال محصول ارگان اگر

 .شوند یم

ظاهرا  یگندم آمده است ول یعنی» بر« ي ، کلمه»بسر« ي کلمه ينقل ها به جا یبعض در

 .درست است» بسر«

 .نارس معنا کرده اند يرا به خرما» بسر«ها هم  یبعض بله

خشک در عراق فراوان بوده است.  يبلکه خرما یست،خشک ن يوجود خرما صحبت

صد و پنجاه هزار تومان است و مشابه  یلوییک یعجوه در عربستان وجود دارد ول يخرما

نخل وجود  یلیونچند م یدهزار و پانصد تومان است. االن در عراق شا یلوییآن در عراق ک

 .داشته باشد
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 یو قلوه پ برنج

 :نقل شده است یقوجود دارد که از چند طر داستانی

لٌ فَقَالَ کُنْتجر هاءع فَج اللَّه دبأَبِی ع نْدإِنَ ع ی  لَهنَتا   ابطَنُ فَقَالَ ما الْببِه و لَتذَب قَد

لِ الْأَرعاج نْبِ النَّارِ وا بِجهساً فَاطْرَحخَم عاً أَوباراً أَرجمِ خُذْ حبِالشَّح زنَ الْأَرم کنَعمی یف ز

الشَّحم فی قَصعۀٍ مع   لًى طَرِیاً فَإِذَا بلَغَ الْأَرز فَاطْرَحالْقدرِ و اطْبخْه حتَّى یدرِك و خُذْ شَحم کُ

 خْرُجلَا ی ا کَیاضْبِطْه داً ویرِیکاً جا تَحرِّکْهح ۀً أُخْرَى ثُمعا قَصهلَیع کُب ةِ وارجالْحهخَارفَإِذَا  ب

 زی الْأَرف لْهعفَاج مالشَّح ذَاب].اهستَح 2ثُم] 

آمد و عرض کرد دخترم آب و پژمرده شده است و  ينزد امام صادق(ع) بودم مرد یعنی

پنج سنگ  یاچهار  دهید؟ یاست فرمود چرا برنج با روغن شحم نم یدمشکل آن اسهال شد

 یقرار بده و آن را بپز تا پخته شود و قلوه پ یگآتش قرار بده و برنج را در د یرو ز یربگ

 يرا رو یگريک ظرف بگذار و سنگ ها را در آن قرار بده و ظرف دیو آن را در  یرتازه بگ

 یکهتا بخار آن خارج نشود و زمان یرظرف قرار بده و آن را تکان بده و آن ها را محکم بگ

 .و دخترت آن را بخورد یزبرنج بر يآب شد آن را رو یپ

 .با شحم به عنوان درمان اسهال مطرح است برنج

به روش  یول شود یم یهروغن شحم مخصوص است. امروزه روغن شحم ته ي یهته روش

منافع کامل شحم را ندارد. آب کردن شحم به  یکار خوب است ول ین. اکنند یآب م یمعمول

 .آمده است یتاست که در روا یروش

و در آن محکم بسته شود تا بخار آن خارج  یردها و شحم داخل زودپز قرار بگ سنگ

بخار آن  کنند، یکه امروزه روغن شحم درست م ید و آن را محکم تکان بدهند. در روشنشو

 .شود یخارج م

 .سر زودپز گرفته شود تا بخار شحم خارج نشود یاتکان داده شود  یافق زودپز
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روغن شحم  ي یهته يروش برا یناست و بهتر یقلوه پ ی،پ ینکه بهتر شود یم استفاده

 .ذکر شده است یتاست که در روا یهمان

از شحم به  توان یم ینکرده اند و نه دارو بنابرا یغذا معرف یکدرمان،  ي(ع) براحضرت

 .وجود نداشته باشد یماريعنوان غذا استفاده کرد هرجند ب

قرار نگرفته است  یمآتش مستق يکرده است، شحم رو یانب یتکه روا یدر روش ینکها از

 .یستمناسب ن یسرخ کردن يکه روغن شحم برا شود یاستفاده نم

آمده است که در  یت. در رواشوند یداغ باشد، تمام شحم ها آب م یلیسنگ ها خ اگر

 یو به راحت شوند یداغ م یلیسنگ ها خ یعنیزمان پختن برنج، سنگ ها داخل آتش باشند، 

 .دهد یحرارت خود را از دست نم

مرسوم  ياز روغن ها بهتر چرد یکه نم يگاو یخوب است ول چرد یکه م يگاو شحم

 .شده است یهبازار است که از نفت ته

  

 شده یابخشک و آس برنج

 :آمده است یتروا در

تشَکَو  ی الظِّلِّ ثُمف فِّفْهج ثُم لْهفَاغْس زالْأَر ی خُذی فَقَالَ لطْنب عجع و اللَّه دبإِلَى أَبِی ع

ضَّهی کُلِّ  رف نْهخُذْ م لْ واةٍ منَ أُو غَدزیلًا وقَل یهتَقْل رِیرِياقُ الْجحإِس یهف ادز و کتاحر ۀٍءیق  و

].ه3اشْرَب] 

و در  يو آن را بشو یرکردم فرمود برنج بگ یتبه امام صادق(ع) از شکم درد شکا یعنی

آمده است  یگرد یتکف هر روز صبح بخور و در روا یکخشک کن و نرم کن و از آن  یهسا

 .هفتاد گرم آن را تفت بده و بخور یا یس ي که به اندازه

 .نظرم اگر تفت داده شود بهتر باشد به

 .آن را بدون روغن تفت بده یعنی »تقلیه»
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 و سماق برنج

 :آمده است یتروا در

أَرز و یجعلَ علَیه السماقُ فَأَکَلَه بِأَبِی عبد اللَّه ع وجع الْبطْنِ فَأَمرَ أَنْ یطْبخَ لَه الْ کَانَ

 [4فَبرَأَ.[

 یزندآن سماق بر ياو برنج بپزند و رو يامام صادق(ع) شکم درد داشت امر کرد برا یعنی

 .کرد و خوب شد یلآن را م

 .بود» بطَن«معروف به  یدامام صادق(ع) اسهال شد بیماري

 يغذاها يرو یشههم کنیم یاوم دارند سفارش مو مد یدکه اسهال شد يبه افراد امروزه

 .کند یسماق اسهال را درمان م یراز یزندخود به خصوص برنج، سماق بر

را هم شامل  ياسهال صفراو ینبرنج و سماق درمان تمام انواع اسهال است بنابرا ظاهرا

 .شود یم

  

 برنج سوپ

 :آمده است یتروا در

رِضْتنِ  منَتَینَ   سطُح و النَّار مأُش ثُم فِّفج لَ وفَغُس بِه رْتفَأَم زالْأَر اللَّه ینمأَکْثَرَ فَأَلْه و

 [5فَجعلْت بعضَه سفُوفاً و بعضَه حسوا[

شدم خداوند به من الهام کرد برنج  یضمر یشترب یاامام صادق(ع) فرمود دو سال  یعنی

 یشد و بعض یابتفت دادند و آس يو خشک کنند و مختصر یندبخورم امر کردم برنج را بشو

 .را سوپ درست کردم یرا خشک کردم و بعض

 .ها و شکم درد و اسهال خوب است یماريب يسوپ هم برا بنابراین

خشک خورده شود. هر پودر خشک که خورده شود،  یداست که با یزيچ »صفوف»

 .صفوف است
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امام (ع) از  یذکر شده است ول یتروا ینبرنج آن باشد که در ا یقسو ي یهته طرز شاید

 .نکرده است بلکه گفته است صفوف درست کرده ام یقبه سو یرآن تعب

 يبهبود یو چه زمان شوند یم یضمر یائمه(ع) از ابتدا مشخص است که چه زمان براي

که همراه دارند وجود دارد همان  یها در کتاب ینمصرف کنند. و ا یدو چه با کنند یم یداپ

 یول شوند یدرمان هم انجام بدهند خوب نم يکه در قرآن ذکر شده است. اگر اقدام برا یکتاب

 .دهند یکه دارند انجام نم تابیاز ک یائمه(ع) تخط

 إِنَّ نَبرَأَها نْأَ قَبلِ منْ کتابٍ  فی إِالَّ أَنْفُسکُم  فی ال و الْأَرضِ فی مصیبۀٍ منْ أَصاب ما ﴿

کلَى ذلع سیر اللَّه6[﴾ی] 

دهد مگر اینکه همه  هیچ مصیبتى (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روى نمى یعنی

  آنها قبل از آنکه زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر براى خدا آسان است

 .کتاب دست ائمه(ع) وجود دارد این

  

 برنج سویق

 :آمده است یتروا در

رِضْتوِیقاً   ملَ سعج ثُم یفَقُل زبِأَر رْتی فَأَممجِس بطَنٌ فَذَهی بنابیداً فَأَصرَضاً شَدم

 [7[ فَکُنْت آخُذُه فَرَجع إِلَی جِسمی

م مبتالء شدم پس بدنم آب شد و دستور داد یدامام صادق(ع) فرمود به اسهال شد یعنی

 .کنند و آن را مصرف کردم و بدنم به حالت اول برگشت یقبرنج را تفت داده شده را سو

 یقسو یعنیاست.  »یالمقل یقالدق یاهو المطحون « یقآمده است سو یکتب فقه در

 .شده و تفت داده شده است یابآس

و بعد  شود یدانه اول تفت داده م یعنیها ذکر شده است،  یروش سن یتروا ینا در

اول آن را تفت داده اند و بعد آن  فرماید یامام (ع) م شود ی. با دقت معلوم مشود یم یابآس
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انجام  یقکه در درست کردن سو ییبعد از تفت دادن دانه، کارها یعنیقرار دادم.  یقرا سو

 .داده انجام دادم تآن تف يرو شود، یم

بشود و  یابآمده است که اول آس یعیانش یفقه يلغت و در کتاب ها يدر کتاب ها البته

 .یمندار یتبعد تفت داده بشود و روا

بعد از تفت  فرماید یامام(ع) م یراندارد ز یقبا سو یتفت دادن برنج کامل ارتباط بنابراین

برنج تفت داده انجام دادم  يرا رو یقسو يکارها یعنیقرار دادم  یقدادن برنج آن را سو

 .کرد و دوباره تفت داد یاببرنج تفت داده را آس یعنی

درست  يبرا یول یمشدن تفت بده یابقبل از آس توانیم یکه دانه را م شود یم استفاده

 .یمتفت بده یدشدن هم با یاببعد از آس یقکردن سو

بشود و تفت داده بشود،  یاباستفاده بشود اگر دانه در ابتدا تفت داده شود و بعد آس شاید

 یابآس یدبا یعنیاست.  یقمراحل درست کردن سو يم اجرامه یول شود یم یشترب یقاثر سو

 .شود و تفت داده بشود

  

 یبرنج نان

 یکبه عنوان  یدر کرمانشاه نان برنج یدو شا یستمعروف ن یلیخ ینان برنج امروزه

از برنج درست شده  یول خوریم یاست که م یمنظور همان نان یول کنند یدرست م یرینیش

 .است

 .کنند یبرنج، نان درست م یرو با خم کنند یم یرو خم یابرا آس برنج

مبتال به  یاو  شوند یگرسنه م یادکه ز يافراد يدرمان افت قند است و برا یبرنج نان

 يدر افراد یو حت شود یاز شکم خارج نم یبه راحت ینان برنج یرااست ز یداسهال هستند مف

 .دارد یازداقل به دوازده ساعت نخارج شدن از شکم ح يکه مبتال به اسهال هستند، برا

 .گیرد یرا م يو الغر یضعف و سست يجلو یبرنج نان

 :آمده است یتروا در
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سقَى  لَیبی  یف  فوالْج  ].ززُ الْأَرلِ إِلَّا خُبةٍ إِلَى اللَّیونْ غُد8م] 

 یمگر نان برنج ماند ینم یدر درون از صبح تا شب باق یزيچ یعنی

روده ها جذب بدن  یقو از طر شود یخارج م یعکه اسهال دارند سر يدر بدن افراد غذا

 .شوند یافراد الغر م ینجهت ا ینبه هم شود ینم

 :آمده است یتروا در

 [9ء أَنْفَع لَه منْ خُبزِ الْأَرز.[ شَی  الْمسلُولِ  دخَلَ جوف ما

 .مبتال به سل نشده است یاان الغر داخل بدن انس ینافع تر از نان برنج چیزي

به  یدر عرب» سل«الغر است.  یلیخ یاسل دارد  یمارياست که ب یکس يبه معنا مسلول

 .است يالغر يمعنا

 ینجهت به ا ینبه هم آورد یم یدشد يالغر یزسل ن یماريو ب آورد یم یدشد يالغر سل

 .سل گفته اند یماريب

 گویند یم» مسلوس«بر بول خود ندارد،  یاريکه اخت یکس یعنی» سلس البول« یماريب به

 .متفاوت است» مسلول«و با 

 :آمده است یتروا در

ء أَنْفَع منْه أَما إِنَّه یدبغُ الْمعدةَ و  الْمبطُونَ خُبزَ الْأَرز فَما دخَلَ جوف الْمبطُونِ شَی أَطْعموا

 [10یسلُّ الداء سلا[

 ینافع تر از نان برنج یزيپس چ یدبده یدارد نان برنج یدکه اسهال شد یبه کس یعنی

 یماريو ب کند یم یکه معده را دباغ یدداخل بدن شخص مبتال به اسهال نشده است آگاه باش

 .کند یرا به شدت از بدن خارج م

غذا و نان  و هم کند یها را از بدن خارج م یماريهم دارو است و ب ینان برنج بنابراین

مانند درمان افت قند  یگريد يها یمارياست و درمان ب ياست و هم درمان اسهال و الغر

 .است
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 آید، یم یینکه افت قند دارند و قند آن ها به سرعت پا يافراد يبرا ینان برنج ي فائده

 .کند یتجربه شده است و مشکل را حل م

 .یستکه قند باال دارند مناسب ن يافراد براي

 ینان برنج ینمشکل ا یهم بشود ول يمعروف امروز یشامل نان برنج ینان برنج شاید

 .است که شکر دارد ینمعروف ا

 .سبوس نازك برنج هم باشد یدبرنج و سوپ بنر با یقسو ي یهته در

  

 زیت

  

مطرح » ادام«شده است و به عنوان  یدتاک یتوناست. روغن ز یتونروغن ز يبه معنا زیت

 .شود یاست که با نان خورده م ییذاغ یعنیشده است. 

 :در قرآن هم ذکر شده است یتونز روغن

﴿ رَةً وشَج نْ تَخْرُجلین طُورِ ملْآکغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب ناءی11[﴾ س] 

نان «]، و از آن روغن و  روید [درخت زیتون و (نیز) درختى را که از طور سینا مى یعنی

 (گردد (آفریدیم براى خورندگان فراهم مى» خورش

 .کند یادرا ز يمعنو یلکه م یستن یدبع بله،

 :آمده است یتروا در

کَانَت ولِ  قُوتسر  اللَّه  إِد رَ والتَّم اهلْوح یرَ وتص الشَّعالزَّی ه12[ ام] 

 .بوده است یتوناو خرما و خورشت او روغن ز یرینی(ص) جو و شیامبرنان پ یعنی

 .خورد یم یتون(ص) نان جو را با روغن زپیامبر

 .متعدد است ینهزم یندر ا روایات

 :آمده است یگرد یتروا در

 [13منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ.[  و ادهنُوا بِالزَّیت فَإِنَّه  الزَّیت کُلُوا
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 .است یاز درخت مبارک یراز یدکن یو با آن روغن مال یدبخور یتونروغن ز یعنی

 :در قرآن آمده است یرابدن خوب است ز یدنمال يبرا یتونروغن ز بنابراین

﴿ رَةً ونْ طُورِ تَخْ شَجم لینرُجلْآکغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب ناءی14[﴾ س] 

نان «]، و از آن روغن و  روید [درخت زیتون و (نیز) درختى را که از طور سینا مى یعنی

 (گردد (آفریدیم براى خورندگان فراهم مى» خورش

 یلروغن ما یامروزه کس یرا سفارش کردند ول ی(ص) روغن مالیامبرخداوند و پ بنابراین

 .کند ینم

 یدو بعد محاسن با یلدارد. اول سر بعد سب یآداب و روش یخواند که روغن مال خواهیم

 .بشود یروغن مال

 .یدکن یآمده است که قبل از حمام کل بدن را روغن مال یاتروا در

 .کند ینم یادکلسترول خون را ز یتونز روغن

 يرو یادهخوردن روغن شحم ز در یابا خوردن روغن شحم کلسترول افراد باال برود  اگر

 .استفاده کرده اند یزن یگريد يدر کنار آن از روغن ها یاکرده اند و 

خداوند در قرآن  یوقت شویم، یاز کنار آن رد م یول خوانیم یقرآن را م يها یهآ ما

 .دارد یادياست، حتما مبارك است و منافع ز یدرخت مبارک یتونفرموده است ز

 :آمده است یگرد یتروا در

تنُ الزَّیهسِ   دبِالْقُد سبِراً انْغَمدم یهف ورِكب قْبِلًا وم یهف ورِكارِ بالْأَخْی امإِد رَارِ والْأَب

 [15مرَّتَینِ.[

است و در اول و  یدهاست و خورشت افراد برکز یکانن یروغن مال یتونروغن ز یعنی

 .) غوطه ور شده استیدر قدس(پاکآخر فصل برکت دارد و دو بار 
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آمده است که در اول فصل خورده شود و در آخر فصل خورده نشود.  یاهانکل گ براي

که هم در  یتوناز ز یرزا است غ یماريدر اول فصل درمان است و در آخر فصل ب یاهانگ

 .اول فصل و هم در آخر فصل مبارك است

از  یتونباشد مبارك است و اگر روغن زاگر تازه و کهنه  یتوناستفاده کرد ز شود می

در هر حال مبارك  یتونو روغن ز یتونز ینبشود مبارك است. بنابرا یهتازه و کهنه ته یتونز

 .است

 .است یشترو کهنه ارزشش ب یقعت یتونروغن ز بله

 .شود یدارد و اصال خراب نم یادز يماندگار یتونز روغن

و أْتَدموا بِه فَإِنَّه دهنَۀُ الْأَخْیارِ و إِدام الْمصطَفَینَ مسحت بِالْقُدسِ مرَّتَینِ   بِالزَّیت ادهنُوا

 [16بورِکَت مقْبِلَۀً و بورِکَت مدبِرَةً لَا یضُرُّ معها داء[

را به عنوان خورشت  و آن یدکن یروغن مال یتون(ع) فرمود با روغن زیرحضرت ام یعنی

) شناور یاست و دو بار در قدس(پاک یدگانو خورشت برکز یاراخ یروغن مال یراز یریدبگ

 .زند ینم یببا آن آس یماريب یچشده است و در اول و آخر فصل مبارك است و ه

 .هستند یاتروا ینها مشمول ا یتونانواع ز تمام

 يآن است و اصال ضرر یپاک تینشان از نها یبار غوطه ور شدن در قدس و پاک دو

و  شود یجذب بدن م یتوناثبات کرده است که تمام روغن ز یدندارد. امروزه هم علم جد

 .ماند ینم یاز آن باق يمضر یزچ

 .طبع است ي متعادل کننده یتونو ظاهرا روغن ز یستالغر کننده ن یتونز نه

 [17[﴾غَرْبِیۀٍونَۀٍ ال شَرْقیۀٍ و ال زیتُ مبارکَۀٍ شَجرَةٍ﴿

  درخت پربرکت زیتونى که نه شرقى است و نه غربى یعنی
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 ی. بعضتابد یم یکسان یتوندرخت ز يآفتاب رو یعنی» است یو نه غرب یشرق نه»

هم صبح و هم  یتونروغن ز يرو یفقط بعد از ظهر آفتاب دارند ول یادرختان فقط صبح 

 .خورد یعصر آفتاب م

و  یروسو و یکروبها و م یبد، آلودگ یزهايمحفوظ بودن از چ يبه معنا یپاک شاید

را دور  یبندارد بلکه آس یبیهم اثر نکند. نه فقط آس یسم پاش یدباشد. بله شا یطانش

 .کند یم

 :(ع) آمده استیر(ص) به حضرت امیامبرپ یتوص در

الزَّیت و ادهنْ بِه فَإِنَّه منْ أَکَلَ الزَّیت و ادهنْ بِه لَم یقْرَبه الشَّیطَانُ أَربعینَ   کُلِ  علی یا

 [18یوما[

بخورد  یتونکه روغن ز یکس یراکن ز یبخور و با آن رون مال یتونروغن ز یعل يا یعنی

 .شود یاو نم یکنزدچهل روز  یطانکند ش یو با آن روغن مال

دارد.  یو بررس یشبه آزما یازن ینو ا کنیم یم یرتفس یروسو و یکروبرا به م یطانش ما

 .شود ینم یمارتا چهل روز ب یتونروغن ز یدنانسان با خوردن و مال یعنی ینا

 یتون(ع) سفارش به استفاده از روغن زیر(ص) و هم حضرت امیامبرخداوند و هم پ هم

است  یتون(ع) هم استفاده از روغن ز ی(ص) به حضرت علیامبرش خاص پکرده اند و سفار

 .غافل باشد یتوناز روغن ز یدحال مومن نبا ینبا ا

و  کند ینم یمارهم او را ب یعنی کند یرا به هر دو معنا از انسان دور م یطانش یتونز روغن

 .است یتونروغن ز یپاک يمعنا ینو ا کند یهم انسان را گمراه نم

 .پاك است یاست و هم از گمراه یماريهم پاك از عوامل ب یتونز روغن

و  یمبخور یتونهم روغن ز یتخاص ینبه دست آوردن ا ياست که برا ینا یقنقدر مت بله،

 .یمهم به بدن بمال
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و اگر روغن  نشیند یبدن او نم يرو یکروببمالد، م یتوناگر روغن ز ییمبگو توانیم می

 .شود یبدن او نموارد  یکروببخورد، م یتونز

 یمهم مناسب دانست یپوست يعفونت ها يبرا یتونروغن ز یاتروا ینبا استناد به هم بله

 ي یهپا ي روغن بنفشه ی،روغن مال يبرا یعنیبدن  یرونیمصارف ب يجهت ما برا ینبه هم

 یمشکل یاسردرد و  ی(ص) وقتیامبرپ یمدار یتروا یدرون ي استفاده يبرا یباشد ول یتونز

 ي استفاده یمجهت گفته ا ینبه هم ریختند یم ینیروغن کنجد درون ب کردند، یم یدادر سر پ

 .روغن کنجد باشد یدبا یدرون

  

 يو مشکالت مغز تومور

 يمغز ياز علل و اسباب تومورها یکی یدشا شوند، یها امروزه به تومور مبتال م خیلی

 .باشند یبسسبب آ یدشا یلباشد. پرتوها و امواج موبا »یلموبا«

 .دارند یما فرستاده اند، هدف يکه برا یزيفرستادند و هرچ یهدف يها را برا موبایل

 عالئم

و بعد با تهوع و استفراغ و تشنج همراه است که در  شود یبا سردرد شروغ م ابتدا

اختالل  یتی،شخص ییراتتغ ی،کودن ی،کند ذهن ییجی،گ ییاول است. در مراحل نها ي مرحله

 .در انتقال مطالب است

. شود یم یحس ینخاع و ب يو باعث فشار رو آید یتومور در نخاع به وجود م گاهی

 .و اسپاسم از عالئم آن است يو الغر یضعف عضالن

 .است یمخوش خ یو گاه یمبدخ یگاه يمغز يها تومور

خوش  یپوفیزه ي غده يبر اساس مکان تومور دارد. تومورها یماتیتقس يمغز تومورهاي

هم  یباشد که قابل جراح یاست. ممکن است تومور جائ یحساس يجا یاست ول یمخ

 .نباشد

 .گیرد یصورت م یزيهم در مغز خونر یو گاه یانگل يها یستساده و ک يها کیست
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 تواند یداشته باشد و م یعلل مختلف تواند یکه تومور از بلغم باشد. تومور م یمندار دلیلی

 .از چشم زخم باشد

 يپرتوها یامعلول پرتو است. پرتو چشم زخم  یشتراست و ب یکیجهش ژنت یک تومور

 .سبب تومور بشوند تواند یم یاتم

شده است مضر است و  یادز يو تشعشعات هسته ا يهسته ا یروگاهو ن یکه بمب اتم االن

 .شدند یکل منطقه سرطان یه،در روس »یلچِرنوو«در انفجار 

است.  یمیاییش يعلت تومور ها و سرطان ها داروها گویند یم یغرب يخود دکترها البته

شده  یعشده است، سرطان شا یادکه استفاده از داروها ز یاز وقت یراهم هست ز ینطورهم

 .است

 یانبوده است و  ینفر سرطان دارد و در گذشته سرطان یکهشت نفر  یااز هفت  امروزه

عمدا مواد سرطانزا داخل آن قرار  یاداروها ذاتا سرطان زا هستند  یاکم بوده است.  یلیخ

اگر مواد سرطانزا داخل آن  یآن ها ندارد ول يبرا ینفع ییداروها به تنها ینا یراز دهند یم

 .تومان است یلیونم یصدتا س یستدرمان سرطان دو ي ینههز یزندبر

 درمان

 يثفا با آب مرزنجوش، دارو يروبا آب مرزنجوش، دا یهمرزنجوش جامع، شاف ي قطره

کننده  یتتقو يجامع با آب مرزنجوش و داروها ي(ص) با آب مرزنجوش و دارویامبرپ

 .مانند قرص خون و مانند آن

دار  یکبخورند و مواد آرسن یدبا عسل با یالانجام بدهند که ژل رو یدورم را با دستور

 یدهست که با یزرد آلو و مانند آن مصرف کنند و دعائ ي و هسته یبس ي مانند هسته

 .بخوانند

 .504، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .یه، ط اسالم341، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [2]
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 .یه، ط اسالم342، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [3]

 .یه، ط اسالم342، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .502، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]

 .22یهآ ید،سوره حد [6]

 .503، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .یه، ط اسالم305، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .20یهسوره مومنون، آ [11]

 .154ص ی،مکارم االخالق، طبرس [12]

 .یه، ط اسالم331، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .20یهسوره مومنون، آ [14]

 .یه، ط اسالم332، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .یه، ط اسالم331، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .35یهسوره نور، آ [17]

 .485، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

  
  



2359 

 

) یـاهی گ ي(غذاهایاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 242

ـ  یمـــاريب معرفــی  – ؛ (عضـــالت یلعضـــالت(تحل یاتروفـ

96/02/24 

 
  

 سرکه

  

از  یشگیريپ يو موثر، درمان و برا یدمف ییبود. غذاها یاهیگ يراجع به غذاها صحبت

 .یستها وجود دارد که محجور واقع شده است و به عنوان غذا و خورشت مطرح ن یماريب

 .شده است یاديز یدو سرکه تاک یتونز روغن

 :آمده است یتونمورد روغن ز. در شود یم» صبغ«به  یرقرآن از خورشت تعب در

﴿ رَةً وشَج نْ تَخْرُجطُورِ م لینسلْآکغٍ لبص نِ وهبِالد تتَنْب ناء1[﴾ ی] 

نان «]، و از آن روغن و  روید [درخت زیتون و (نیز) درختى را که از طور سینا مى یعنی

 (گردد (آفریدیم براى خورندگان فراهم مى» خورش

 .کند یرنگ و رنگ کردن است. خورشت نان را رنگ م يبه معنا »صبغ»

. سرکه جزء شود یکه با نان خورده م یزيبه عنوان خورشت مطرح است و چ سرکه

سرکه را به عنوان غذا و خورشت  یامروزه کس یو سفارش شده است ول یدمف يغذاها

 .شناسد ینم

اشتهاء آور  یک است و به عنوان یدرست کردن ترش ياستفاده از سرکه برا بیشترین

 .کردند یخورشت استفاده م یکاز سرکه به عنوان  یمقد یول شود یاستفاده م
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رنگارنگ عادت گرده اند و به انواع خورشت ها و انواع فسد  يبه غذاها یامردم دن شاید

مردم قبول  ید،نان و سرکه بخور ییمعادت کرده اند، اگر ما بگو یدجد يفود ها و غذاها

 .کنند ینم

از  یگرد يبه مرحله از درك برسند که با دانستن منافع سرکه و مضرات غذاها یدبا مردم

 .سرکه استفاده کنند

 یادز ي بداند که با استفاده یها مستاصل و خسته هستند، اگر کس یمارينسبت به ب مردم

کردن  یاءحتما به سمت اح شود، ینم یقلب یماريو فشار خون و ب یابتاز سرکه مبتال به د

 .شوند یم یدهکردن نان در سرکه، کش یتمانند تل یاسالم يها سنت

 .و زمان است یغتبل یازمنداست و ن یکار فرهنگ این

برگردند بلکه از نسل  یاسالم ينوع غذاها ینزمان به ا ینکه اهل ا یمما توقع ندار االن

 .یمانتظار دار یندهآ

م عادت نکرده اند. هر کدام از و مردم ه آید ینم یرگ یعیخوب و طب ي امروزه سرکه البته

سمت  ینبشود مردم به ا یهخوب ته ي است. اگر سرکه یگريشود به نفع د یندو تام ینا

بشوند،  یعیطب ي بشوند و طالب سرکه یقاگر مردم تشو یگرو از طرف د شوند یم یدهکش

 .شود یم انفراو یعیخوب و طب ي سرکه

 :آمده است یتروا در

معن  امالْخَل  الْخَلُ  الْإِد یهف تیا أَقْفَرَ ب2[ م] 

از غذا  یو خال یرکه در آن سرکه باشد فق ياست خانه ا یسرکه چه خوب خورشت یعنی

 .شود ینم

مسائل غافل  ینما از ا یدارد ول یسرسفره باشد، برکات یاکه سرکه در خانه باشد و  همین

 .یمهست
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فرمود خانه  یراو هم ارتباط با اقتصاد دارد ز شود یم یمتسرکه هم مربوط به سال منافع

 .شود ینم یرکه در آن سرکه باشد فق يا

 :آمده است یگرد یتروا در

 [3إِلَى رسولِ اللَّه ص الْخَلَّ و الزَّیت طَعام الْأَنْبِیاء[  الْأَصباغِ  أَحب کَانَ

 يغذا یتونبوده است و روغن ز (ص) سرکهیامبرخورشت ها نزد پ ینمحبوب تر یعنی

 .است یاءانب

 .کامل خواهد بود يبخورد، غذا ییاگر انسان نان با سرکه به تنها بنابراین

 کند یم یفو قلب را ضع شود یاستخوان م ییدگیسرکه باعث سا گوید یم یطب سنت بله،

 .است یاتکه درست بر خالف روا

 .کند یم یترا تقو معده ي یچهرفالکس معده خوب است و در يبرا سرکه

 :(ص) آمده استیامبراز پ یتیروا در

 [4[ و ملْح  خَلٌ  اللَّه و ملَائکَتَه یصلُّونَ علَى خوانٍ علَیه إِنَّ

 .فرستند یآن سرکه و نمک باشد صلوات م يکه رو يخداوند و فرشتگان بر سفره ا یعنی

خداوند بر سفره صلوات  ینکه. همشود یم یشترسرکه سر سفره برکت و فوائد سفره ب بودن

 .است یمردم کاف یبترغ يبرا فرستد یم

 .شده است یادز یماريکه چرا ب شویم یاست و متوجه م یادسرکه ز فوائد

 :آمده است یتروا در

 [5[ الْمرَّةَ و یطْفئُ الصفْرَاء و یحیِی الْقَلْب یکْسرُ

و قلب را زنده  کند یو صفراء را خاموش م شکند یسرکه مره(صفراء و سوداء) را م یعنی

 کند یم

 زند، یم یباست و آس یزاست. چون صفراء تند و ت یدصفراء مف يبه خصوص برا سرکه

 .برد یم ینو آثار سرکه را از ب يسرکه تند
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 .است یدهردو مف يصفراء و هم سوداء خشک است و سرکه برا هم

 یدياست و سرکه ترش و اس یاییباز است و قل يتلخ است و تلخ به معنا يبه معنا مره

خوانده اند  یمیکه ش ي. افرادشود یبه آب و نمک م یلبا باز جمع بشود تبد یکهاست و زمان

 .شکستن به چه معنا است دانند یم

 یاديز يباز که تند یابسوزاند و  تواند یرا م یزدارد و همه چ یاديکه قدرت ز اسیدي

 .شوند یم یلو به آب و نمک تبد شوند یم یخنث شوند یبا هم جمع م یدارد، وقت

NOH با HCL شوند یبه آب و نمک طعام م یدلتب. 

بودن و باز از باز بودن  یداز اس یدو اس رود یم یناز ب یزهمه چ یعنیشکستن،  بنابراین

 .شوند یبه آب و نمک م یلو تبد شود یخارج م

 کند یقلب را زنده م سرکه

سرکه  فرماید یما م یاتروا یول کند یم یفرکه قلب و معده را ضعس گویند یها م سنتی

 .که ضعف قلب دارند، سرکه بخورند ي. افرادکند یقلب را زنده م

معلول مره، اعم از صفراء و  یشترب یقلب يها یماريکه ب شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .سوداء است

 یترال،م ي یچهقلب، در ي یچهقسم مانند مشکالت در یکدو قسم است که  یقلب بیماري

فشار خون معلول صفراء است. قسم  یا یچهدر يو گشاد یتنگ یا یافتادگ یاآئورت  ي یچهدر

 .شدن قلب معلول سوداء است یفکرونر قلب و ضع یدوم مانند گرفتگ

 يها یچه. هم درکند یقلب را زنده م یجهو در نت کند یم یلصفراء و سوداء را تعد سرکه

 ي. رسوب هاکند یقلب را باز م يکرونرها یو هم گرفتگ کند یم یتل و تقوقلب را نرما

 .برد یم ینداخل رگ ها را از ب

 .قلب سرد است يکننده ها یتطبع سرکه سرد است و کال تقو رسد ینظر م به
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صفراء  یمهم خشک یاست که هم سوداء سرد است و هم طبع سرکه سرد است، ول درست

با  یکهاست و زمان یدي. سرکه اسدهد یرخ م یمیاییش یندفرا یکو سوداء است. عرض کردم 

 ینو از ب کند یو آن را حل م شود یم یلبه آب و نمک تبد شود یباز (صفراء و سوداء) جمع م

 .برد یم

 یچو باز با هم جمع بشوند، ه یداس یکهکه زمان دانند یحد م ینها هم در ا یرستانیدب حتی

 .مانند ینم یکدام باق

به نمک  یلو تبد برد یم یناز ب یسوداء، بلکه سوداء را به طور کل ينه تنها سرد سرکه

 .. نمک طبع گرم داردشود یم

 یسنت یغاتندارد. تبل يندارد و سرکه ضرر یها منع یبلغم يکه سرکه برا رسد ینظر م به

 يکه سرکه برا گوییم یو ما م یستهمه خوب ن يسرکه برا یمها باعث شده است که فکر کن

 .ما مطلق است یاتروا یراهمه خوب است ز

 .باشد يخمر یدکرد که سرکه با یمخواه عرض

و سوداء  شکند یسوداء م یرامنع مصرف در زمستان ندارد ز یچه سرکه سرد است ول اگر

 .هم سرد است

. اگر سرکه از خرما شود یم یهاست که از آن ته يسرکه تابع ماده ا گویند یم یبعض البته

چغندر  یابشود باز هم گرم است و اگر از جو  یهبشود، طبع گرم دارد و اگر از انگور ته یهته

 .بشود سرد است یهته یبس یا

 ي ماده یک» حمراء«جلد اول آمد که مره سه نوع سوداء و صفراء و حمراء است.  در

حمراء که  یست. معلوم نیددر بدن است. درمان دارد و به جلد اول مراجعه کن يتلخ و قرمز

تلخ و قرمز رنگ داخل بدن است.  ي مره است و باز است. هر ماده یراخون باشد ز ي غلبه

 یهشاف يداده نشده است و فقط درمان آن که دارو یحتوض یادز ءدر مورد حمرا یاتدر روا

 .است وارد شده است
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 :آمده است یگرد یتروا در

معن  و رَاررُ الْمکْسالْخَلُّ ی امیِی الْقَلْبالْإِدح6[ ی] 

 ... شکند ی... سرکه مرار را م یعنی

انواع مرار اعم از  یاست و تمام» مره«آمده است. مرار جمع » مرار« یتروا ینا در

 .حداقل جمع سه تا است یراز شود یسوداء و صفراء و حمراء را شامل م

 .کند یقلب را برطرف م یکیتار سرکه

 :آمده است یتروا در

 [7[ ینیرُ الْقَلْب  الْخَلُ

 .کند یسرکه قلب را روشن م یعنی

درون را  یفتد،قلب هستند. انار اگر در معده ب ي کننده یبه عنوان نوران یزهاچ يسر یک

 کند یم یسرکه قلب را نوران فرماید یهم م ینجا. ادانم یرا نم یتروا ینا ي. معناکند یم ینوران

 .مربوط به ذهن و تفکر بشود یدشا یابه قلب باطن مرتبط باشد  یدشا

 کند یم یتعقل را تقو سرکه

 [8[ یشُد الْعقْل الْخَلُّ

 .کند یم یتسرکه عقل را تقو یعنی

 .کند یم یزو ذهن را ت کند یم یادو قدرت درك را ز عقل

 .شود یو ضعف درك با سرکه درمان م يو مغز یمشکالت قلب بنابراین

 گیرد یزنا را م يجلو سرکه

 :آمده است یتروا در

 [9شَهوةَ الزِّنَا.[  بِالْخَلِّ یقْطَع الاصطباغُ

 .کند ینان و سرکه شهوت زنا را قطع م خوردن
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به خانم  یندارم ول یلکه به همسر خود تما گویند یم يافراد یددرمان را شروع کن اگر

 ییخود ارضا یکس یابه همجنس دارم  یلتما گوید یم یکس یادارم  یاديز یلتما یگرد يها

 .آن ها نان و سرکه است ي به حرام دارند که درمان همه یلو م

وجود ندارد و خطور به ذهن  یگرد يدارد که اصال در طب ها ییدرمان ها یاسالم طب

 .کند ینم

و عنوان » مصداق اظهر« ینجاآمده است. زنا در ا یتدر روا یلو م» شهوت« ي کلمه

 .است یداست. البته تجربه هم نشان داده است که در درمان همه مف یرمش

 .دم است ي به گناه از عوارض غلبه یلم یراهم باشد ز» دم«که درمان  یستن یدبع بله

 .شود یم یشترانسان بر شهوت ب ي بشود سلطه یادعقل که ز بله

 کند یم یتلثه را تقو يخمر ي سرکه

 :آمده است یتروا در

 [10[ مرِ یشُد اللِّثَۀَ و یقْتُلُ دواب الْبطْنِ و یشُد الْعقْلالْخَ خَلُّ

 ... کند یلثه را محکم م يخمر ي سرکه یعنی

 .شود یو بعد خمر م شود یکه اول خمر م ياست. سرکه ا يخمر ي سرکه، سرکه بهترین

 .است یدکل دهان مف يبرا يخمر ي سرکه

 :آمده است یتروا در

 [11[ و یشُد الْفَم  الْبطْنِ  دواب  عنْده خَلُّ الْخَمرِ فَقَالَ یقْتُلُ ذُکرَ

و  کشد یشکم را م يشد فرمود انگل ها یاد يخمر ي نزد امام صادق(ع) سرکه یعنی

 .کند یدهان را محکم م

 .درمان آن سرکه است شوند یدهان دارند و زود زخم م ي یوارهد یکه سست افرادي

 .آفت دهان هم خوب است يو حناء برا سرکه

 کشد یانگل ها را م سرکه
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ها، انگل  ینوسدر کل بدن مانند س یگريد ي. انگل هاکشد یشکم را م يانگل ها سرکه

و اگر پاره بشود کشنده  شود یآب م ي یسهبه ک یلگربه، انگل کبد(انگل سگ)، انگل سگ تبد

 .شود یوارد بدن م یجاتسبزو از راه  کند یم یتبه تمام بدن سرا یرااست ز

خوب شسته نشود به بدن منتقل  يو اگر سبز شود یم يسبز یزهايسگ وارد جال مدفوع

 .شود یم

گربه  ي لباس برود سبب ابتالء به انگل کشنده يو اگر رو رود یلباس ها م يرو گربه

 .شود یم

گوسفند قرار دارد و کله  ینوسکه داخل س ییها انگل است، مانند انگل ها ینوسس داخل

 .انگل ها سرکه است ین. درمان ایایدب یرونتا انگل ها ب کوبند یم ینرا به زم

 :آمده است یتروا در

کلَیا[  بِخَلِ  عۀٌ إِلَّا قَتَلَهابد کفوی جقَى فبلَا ی فَإِنَّه یهف سرِ فَاغْتَم12الْخَم] 

مگر  ماند ینم یباق یانگل یرادر آن عوطه ور شو زپس  يخمر ي برشما باد سرکه یعنی

 .کشته شود

انگل را  یول کند یسرکه را سرکه م یکروببلکه م برد ینم ینرا از ب یدمف یکروبم سرکه

 .برد یم یناز ب

رفتن و غوطه ور شدن در سرکه است تا سرکه  يدارد که غوطه ور شدن به معنا احتمال

 يخوردن سرکه باشد. افراد یاداز ز یهکنا »یهفاغتمس ف«کل بدن را بپوشاند. احتمال دارد 

 .در سرکه غوطه ور هستند یاگو خورند یسرکه م یادکه ز

 »خورم یم یادز یرش« یدبگو خواهد یم یاست. مثال کس یاددر عرب ها ز یهکنا این

 .شوم یغوطه ور م یردر ش گوید یم

. مثال شود یاستعمال م یزن یعاتما یاوارد کردن نان در خورشت  يبرا» فاغتمس« ي کلمه

غوطه  یرنان در ش یعنی» اللبن یغمس الخبز ف« شود یگفته م کنند یم یرنان را داخل ش یوقت
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نان او است که در سرکه غوطه ور  يبلکه برا یستانسان ن ياغتماس برا ینور شد. بنابرا

 .شود

 .قرار بدهنان خود را داخل سرکه  یعنی» طعامک یهفاغتمس ف«گفته شود  مثال

هر روز  کنیم یندارد، سفارش م یکه انگل گربه دارند و راه درمان يجهت افراد ینهم به

 .کار را انجام بدهند تا انگل ها کشته بشوند ینمدت ا یکسرکه بخورند.  یوانل یک

ناشتا  رسد یموارد به نظر م یناشتا باشد و در باق شود یانگل شکم خورده م يبرا اگر

 .روز مصرف کند یکرا در طول  یوانل یک شود یندارد. م یبودن لزوم

و سمت  آید یدر کبد به وجود م یشترب یسهک ین. اشود یم یسهبه ک یلسگ تبد انگل

 .کند یراست بدن ورم م

 یمها را خواه یماريب ین. انشاء اهللا عالئم ازند یو مغز م یناییبه ب یبگربه آس انگل

 .خواند

  

 سرکه ي یهته طرز

و داخل خم بگذارند  یرندکنند آب انگور را بگ یهاز انگور سرکه ته خواهند یکه م افرادي

مکان  يگرم باشد. حداقل دما یدخمره با يهفته محکم ببندند. جا یکو در آن را به مدت 

 .ماند یم یریندرجه باشد. اگر مکان خمره سرد باشد انگور ش 28 یا 27 یدخمره با

تا  یدبازکن یمهن یادر خمره را باز  يهفته قدر یکبماند بهتر است. بعد از  یشترب هرچه

 .شود یلمگس سرکه وارد شود و آب انگور را به سرکه تبد

. حباب گویند یم »یشنش«که به آن  کند یانگور شروع به صدا و جوشش م یاز مدت بعد

انقالب اول است. ظرف  ینکه ا آید یباال م ینمواد ته نش ي و همه آیند یها مانند جوش باال م

 .شود یو ماده تلخ و خمر م گیرد یسه روز اول، انقالب اول صورت م

 ینباال آمده، دوباره ته نش يها ینخمره گرم باشد بعد از چهل روز ته نش يجا اگر

 .که انقالب دوم است شود یترش م یهو ما شوند یم
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 .ماده ترش شده باشد، سرکه درست شده است اگر

سرکه ترش نشده باشد، هنوز خمر است و ممکن است نود روز طول بکشد تا خمر  اگر

 .به سرکه بشود. بهتر است که نود روز بگذرد بهتر است یلتبد

 .استفاده کرد یدسرکه ترش نشده است نبا اگر

ما سرکه درست کرد و سر کالس به من داد تا  ياز رفقا یکی یممشهد بود زمانیکه

 .رود یم یجسرم گ خورم یم یبخورم. گفتم چطور؟ گفت وقت

تا ترش بشود و بعد آب  ریزند یاست که انگور را با خوشه م ینسرکه ا ي یهدوم ته روش

 .ماند ی. با خوشه چهل روز مشود یو سرکه م گیرند یآن را م

 .ماند یم یقاگر ظرف تکان بخورد مشروب با بله

 .شود ینجس نم یول شود یکه خوشه نجس م گویند یفقها م یبعض شاید

خوردن آن جائز  یول یستمرحله نجس ن یچسرکه در ه ي یهدر ته یممعتقد هست ما

 .یستن

 .احتمال کپک زدن وجود دارد يهر سرکه ا در

 .به سرکه شده است یلاست که خود به خود تبد يسرکه ا این

 :آمده است یتروا در

 [13[ أَنْتُم  و لَا تَأْکُلُوا ما أَفْسدتُموه - خَلَّ الْخَمرِ مما فَسد کُلُوا

نه آنکه شما آن را فاسد کرده  یدکه خود فاسد شده است را بخور يخمر ي سرکه یعنی

 .یدا

 .به سرکه شده است خوب است یلکه خود به خود تبد يا سرکه

 یانمک  یاکهنه  ي به خمر سرکه ینکهبه سرکه بشود مانند ا یلاست که خمر تبد روشی

 .یمبالنگ اضافه کن ي پوسته
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 يآن تا پوشاندن رو يشود و رو یختهخرما ها درون خم ر یدسرکه خرما با ي یهته براي

 .بشود و تا چهل روز بماند یختهخرما ها آب ر

آن آب  يا روبشود و ت یختهکشمش ها درون خم ر یدکشمش با ي سرکه یهته براي

 .بشود بعد چهل روز بماند یختهر

 .یایدباز بشود تا مگش سرکه ب يدرب خم مقدار یدها هم با این

 .که در شرائع شش نوع خمر ذکر شده است شود یبا عسل هم درست م سرکه

 .یستکه خاطرم ن یگريو جو و د یرو خرما و عسل و انج انگور

 .شود یبه سرکه م یلو فورا تبد یختآن آب ر يرو یدعسل هم با ي سرکه ي یهته براي

 .ترش بشود یدرب خم بسته باشد تا حساب يروز چند

 .به سرکه شده است یلاز چهل روز صاف بشود و تبد بعد

 .به سرکه بشود یلاوقات نود روز هم ممکن است طول بکشد تا خمر تبد گاهی

است که انگور  یخصش یتهم وجود دارد و آن عصبان یگريکه شرط د گویند یم بعضی

 .شده است یرینکه انداختم ش ي. خود من تا به حال هر سرکه اکند یسرکه آماده م يرا برا

 یزيکهنه اضافه کرده اند چ ي به آن سرکه یاسرکه خود به خود درست شده است  اینکه

 .خبر بدهد یدکه سرکه را درست کرده است با يکه بتوان متوجه شد و فرد یستن

و ماده به  گیرد یانقالب ها صورت م یم،نمک هم به ماده سرکه اضافه کن یا اگر سرکه بله

 .یمکار را انجام نده ینفرموده است که ا یتروا یول شود یم یلسرکه تبد

 یستن» ما فسد«  یهست ول »يخل خمر« یمنمک اضافه کن یاکهنه  ي به ماده، سرکه اگر

 .یمکار ما به فساد ماده کمک کرده ا ینبا ا یراز

 .آن ترش تر است ي تر باشد سرکه یرینهرچه ش انگور

رنگ  یريو ماده ش شود یباعث کپک زدن م یرابشود ز یختهآب ر یدانگور ها نبا روي

 .شود یم
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 «عضالت یاتروف« یماريب معرفی

عضالت، ضعف عضالت است.  یخواند. اتروف یموجود دارد که خواه یسروفیو د اتروفی

 .در کودکان وجود دارد یگاه یماريب ینا

و مانند  یستدبا تواند یو نم رود یو راه نم گیرد یبچه ضعف عضالت دارد و گردن نم گاهی

 .تکه گوشت است یک

 یچهبه ماه یجو به تدر کند یم یرکوچک را درگ يها یچهبزرگساالن ابتداء ماه اتروفی

پا ها، به خصوص از زانو  يو باعث الغر رسد یو به دست و پا م کند یم یتبزرگ سرا يها

دارد. به  یحال ضعف و ناتوان ینو درع شود یلک لک م يبه پا یهو پا شب شود یم یینتا پا

و به انسان  افتد یاز کار م یهر يها یچهو ماه شود یم یگوشت تکهکه بدن  رسد یم ییجا

 .کنند یوصل م یدستگاه تنفس

 یماريب ینا یرامان سرفه است زعلل آن در یکیشده است و  یعامروزه شا یماريب این

 .است ینوع فلج یک

نصف بدن را  يو فلج مغز يام اس و سکته مغز یرابا ام اس متفاوت است ز اتروفی

 .کند یم یگريد

 .آید یموارد بعدا به وجود م یاست و برخ يموارد مادر زاد برخی

 .مبتال شده است یماريب ینسرفه را درمان کرده است و بچه به ا مادر

 .شود یم یماريب یناز جمله شربت سرفه سبب ا یماییش ياز داروها استفاده

 درمان

 یاءعضو الغر را اح یک تواند یاست. فشار م» فشار«از درمان ها  یکی یاتروا بنابر

 .یاوردخود را بدست ب یرويمرتب پا ها را با دست فشار بدهند تا ن یدکند. با

 .است ریخوردن گوشت پخته شده با ش یگرد درمان

 :آمده است یتروا در
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 [14اللَّحم بِاللَّبنِ فَکُلْها فَإِنِّی جعلْت الْقُوةَ و الْبرَکَۀَ فیهِما[ اطْبخِ

 قرار دادم یر... قوت و برکت را در گوشت پخته شده با ش یعنی

 یها و ناتوان یحال یب یشترب یراز آورد یمشکالت را به وجود م ینصفراء ا ي غلبه بیشتر

 .ها از صفراء است

سنجد مصرف  یقسو یدبا رود یم ینو از ب رود یم یلعضله تحل یماريب یندر ا چون

 .شود یاندهبشود تا گوشت رو

 .باشد یدمف یمارب يسرفه کردن برا یدشا بله

 .20یهسوره مومنون، آ [1]

 .486، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .483، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .487، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .یه، ط اسالم330، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [5]

 .486، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .302، ص63ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [7]

 .485، ص2ج ی،المحاسن، برق [8]

 .یه، ط اسالم330، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .487، ص2ج ی،المحاسن، برق [10]

 .487، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .487، ص2ج ی،المحاسن، برق [12]

 .74الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [13]

 .64ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [14]
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 –(حبوبــات) یاتوارد شــده در روا يادامــه بحــث غــذاها 243

 96/02/25؛ (ی(ضعف عضالن ینوروپات یماريب معرفی

 
  

 ((عدسحبوبات

 .است یتونغذاها روغن ز یناز ا یکیمقدس است که از غذاها مبارك و  بعضی

 :آمده است یتروا در

تی الزَّیف سبِراً انْغَمدم یهف ورِكب قْبِلًا وم یهف ورِكارِ بالْأَخْی امإِد رَارِ ونُ الْأَبهسِ  دالْقُد  

 [1[ مرَّتَین

 .دو مرتبه غوطه ور شده است یدر پاک یتون.... روغن ز یعی

 .که مقدس است، عدس است ییغذا ینهم مقدس است. سوم سرکه

 .و معرفت و امثال آن ارتباط دارند یمانسه غذا با گناه نکردن و ا این

 گیرد یقرار م یرکردن و نازك کردن قلب است. انسان زود تحت تاث یقعدس رق خاصیت

 .کردن اشک چشم است یادعدس ز یگرد تی. خاصشود یزود ناراحت م یگراند يو برا

دعا کرده  خورد یکه عدس م یبرکت عدس و شخص يبرا یاءآمده است که انب یاتروا در

 .اند

 :آمده است یتروا در

کُملَیع سقَدم و كاربم سِ فَإِنَّهدۀَ - بِالْععمرُ الدکْثی و رِقُّ الْقَلْبی إِنَّه قَ - و إِنَّه و كارب د

 [2[ عیسى ابنُ مرْیم  آخرُهم - نَبِیاً  فیه سبعونَ

 برکت عدس دعا کردند يعدس را مبارك کردند و برا یامبر... هفتاد پ یعنی

 :آمده است ی(ص) به حضرت علیامبرسفارش پ در
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الْقَلْب و یکْثرُ الدمعۀَ و إِنَّه بارك علَیه  و هو یرِقُّ  مقَدس  مبارك  علی کُلِ الْعدس فَإِنَّه یا

 [3سبعونَ نَبِیا[

و هفتاد  کند یم یادو اشک چشم را ز کند یم یقعدس بخور و قلب را رق یعل يا یعنی

 .عدس برکت خواستند يبرا یامبرپ

 یاددر عاشورا عدس ز کنند یسفارش م کند، یم یادعدس اشک چشم را ز ینکها یلدل به

 .یدبخور

است و  يماد یماريب یکقلب  یرحم یقساوت قلب و ب شود، یاستفاده م یتروا ینا از

 .است که همان عدس است يجهت درمان آن ماد ینهمان عضو است به هم يبرا

به نظر  ینبنابرا شد یمانند ذکر و دعا برطرف م یاتبود با معنو يقساوت قلب معنو اگر

 یو باطن یو در قلب نفسان آید یاست که در قلب تپنده به وجود م یوت اختاللقسا رسد یم

 .کند یرا اصالح م ياست قلب ماد يو عدس که ماد آید یبه وجود نم

 یزهايندارند بلکه چ یتبا هم سنخ یراباطن انسان را درست کند ز تواند ینم عدس

 .مانند موعظه و دعا و قرآن ممکن است باطن را درست کند یگريد

 يماد يها یمارياز سنخ ب یو روان یروح يها یماريب یشتراست که ب ینبنده ا اعتقاد

سنخ هستند. درست است علماء دو علم اخالق و طب را از  یکهستند و از  یکیهستند و 

 .هستند يتند و همه ماددو در ارتباط هس یناعتقاد دارم ا یهم جدا کرده اند ول

و  یدارد و انسان عصبان یرهوا در اخالق انسان تاث ینقش دارد، حت یاتدر اخالق غذا

 .شود یبدخلق م

 ي. عقل هم مادیمثابت کرده ا یلاست و در جلد اول با ده ها دل یکروبم یطانش بله

 .اردبا بدن انسان ند یتینباشد سنخ ياگر ماد یرااست ز يروح هم ماد یاست و حت
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نه مکان دارد و نه  یعنیندارد. مجرد است  یقتحق یروح مجرد است ول شود یم گفته

مگر  شود؟ یوارد بدن انسان نم یدر بدن انسان است. مگر روح در چهار ماهگ یزمان ول

 .مجرد مکان ندارد یراز یستروح مجرد ن ینبنابرا شود؟ یروح از بدن خارج نم

 .یستاست و مجرد ن يهم باشد ماد ياگر نور یاست، حت يروح بخار بله

روح هم  شود یاستفاده م یاتآمده است که از روا» عجائب و اسرار خلقت«کتاب  در

و روح هم اجل دارد و ممکن است هزاران سال  میرد یزمان معلوم م یکمرگ دارد و در 

 .یردبعد از بدن بم

 .یستنکه مکان داشته باشد، مجرد  یزيولوج در بدن کرده است و چ روح

داشتن در  یاهس ي . نقطهآید یبه وجود م یاهس ي نقطه یکدر قلب او  کند یکه گناه م کسی

که  یو عالمه مجلس یدمراجعه کن» بحاراالنوار«جهت به کتاب  ینروح معنا ندارد. به هم

 يو ماد یستاست که روح مجرد ن یندال بر ا یاتتمام روا گوید یکار است م ینخبره در ا

 .است

. مگر یستروح مجرد ن فرمایند یم یاتروا یروح مجرد است ول گویند یسفه مفال فقط

محکوم به مکان  تواند یروح اگر مجرد باشد نم یراز یستروح در بدن ن یندفالسفه بگو ینکها

 .باشد

 :است ینا یهقض اصل

نُوراً، ثُم   اللَّه تَبارك و تَعالَى أَحد واحد، تَفَرَّد فی وحدانیته، ثُم تَکَلَّم بِکَلمۀٍ فَصارت إِنَّ

وحاً فَأَسر تارۀٍ فَصمبِکَل تَکَلَّم ی، ثُمتیذُر ی وخَلَقَن داً ص ومحالنُّورِ م کنْ ذَلخَلَقَ مکَنَه  اللَّه

هلَى خَلْقع تَجفَبِنَا اح ،اتُهمکَل و اللَّه وحنُ رنَا، فَنَحاندی أَبف کَنَهأَس النُّورِ و کی ذَلا زِلْنَا  ففَم ،

نَعبده و نُقَدسه و  ،رِففی ظُلَّۀٍ خَضْرَاء حیثُ لَا شَمس و لَا قَمرَ، و لَا لَیلَ و لَا نَهار، و لَا عینَ تَطْ

 [4نُسبحه، و ذَلک قَبلَ أَنْ یخْلُقَ الْخَلْقَ.[

 (ص) و روح خلق شدیامبرنور پ ینگفت و نور شد و از ا ي... خداوند کلمه ا یعنی
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 .است يهستند و کلمه هم ماد» کلمه«از سنخ  همه

 :قرآن آمده است در

 [5[﴾ فَیکُون کُنْ لَه یقُولَ أَنْ یئاًشَ أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما﴿

موجود «گوید:  فرمان او چنین است که هر گاه چیزى را اراده کند، تنها به آن مى یعنی

 شود درنگ موجود مى ، آن نیز بى»باش!

 يهم ماد» کلمه«مانند روح و مالئکه و فرشتگان همه به سبب کلمه است و  یهست همه

باشد و اگر  يماد یداست. کلمه با يفرمود کلمه نور شد و نور هم ماد یتدر روا یرااست ز

 .یستنباشد کلمه ن يماد

 .مجرد است و فقط خداوند مجرد است خداوند

. ماده محکوم به زمان میرد ی. مجرد نممیرد یدارد که روح هم مانند خود بدن م يا ادله

 .داشته باشد یداست و مکان هم با

جهت روح  ینزمان و مکان دارد به هم ي سه بعد به عالوه یعنیه ماده است و ماد مخلوق

سبک است. فرکانس  یگريو د ینسنگ یلیخ یکی یول گذارند یم یرتاث یکدیگرو بدن در 

 .بلند است یگريکوتاه و د یکی

آمد که خداوند تکلم کرد و نور به  یتدر روا یرااز موج و فرکانس است ز یهست ي همه

 .وجود آمد

 .شود یجان م یب یدوح دارد و اگر آن را قطع کنر اننگشت

 :در قرآن آمده است یراز خورد یغذا هم م روح

﴿ً و ملَه مقُهکْرَةً فیها رِزب ا ویش6[﴾ع] 

 .و هر صبح و شام، روزى آنان در بهشت مقرّر است یعنی

 .خورد یم ياست روز ینزم یندر برزخ که در هم روح

 :آمده است یتروا در
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فَإِنَّه یرِقُّ الْقَلْب و یسرِع   بِالْعدسِ  رجلٌ إِلَى النَّبِی ص قَساوةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَه علَیک شَکَا

 [7الدمعۀَ و قَد بارك علَیه سبعونَ نَبِیا[

قلب را  یراکرد فرمود برتو باد عدس ز یت(ص) از قساوت قلب شکایامبربه پ يمرد یعنی

 بخشد یو اشک را سرعت م کند ینازك م

با ماده برطرف  یرااست ز يکه قساوت قلب ماد فرماید یبه صراحت م یتروا این

 .افتاد یاتفاق نم ينداشت و اثر یتنبود سنخ ياگر قساوت قلب ماد یراز شود یم

 .آورد یبلکه دم است که قساوت م آورد یقساوت نم سوداء

 :آمده است یتدر روا اینکه

 [8الْیبوسۀُ کَانَ عزْمه الْقَسوة[  بِه  مالَت فَإِنْ

 کند یشود با قساوت اراده م یبه خشک یلاگر ما یعنی

 .صفراء است يبرا یتروا این

 .کند یو خشک م کند یرطوبت را از بدن خارج م عدس

و قلَّۀَ الدمعۀِ فَأَوحى اللَّه إِلَیه   ه تَعالَى قَسوةَ الْقَلْبِبعض أَنْبِیاء بنی إِسرَائیلَ شَکَا إِلَى اللَّ أَنَّ

 [9[ أَنْ کُلِ الْعدس فَأَکَلَ الْعدس فَرَقَّ قَلْبه و کَثُرَت دمعتُه

کرد  یتبه خداوند از قساوت قلب و کم بودن اشک شکا یااله یاءاز انب یکی یعنی

 .شد یادعدس بخور و او عدس خورد و قلبش نازك شد و اشکش ز کرد یخداوند به او وح

به  یاست و ارتباط یدل نازک يبه معنا یقباشد. رق یدر مقابل خشک یقرق یستن معلوم

 .ندارد یو خشک یبوست

 یدهستند با یچشم هستند و مجبور به استفاده از اشک مصنوع یخشک يکه دارا افرادي

 .عدس بخورند یقسو یاعدس 

 :آمده است یتیروا در
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اللَّه أَکَلْت دبأَبِی ع نْدسٍ  عدرَقَۀً بِعع م  سدقُولُونَ إِنَّ الْعی ؤُلَاءإِنَّ ه اكدف لْتعج فَقُلْت  

 [10قَدس علَیه ثَمانُونَ نَبِیاً قَالَ کَذَبوا لَا و اللَّه و لَا عشْرُونَ نَبِیاً.[

شوم اهل سنت  یتدق(ع) خورشت عدس خوردم عرض کردم فدانزد امام صا یعنی

 ینب یستکرده اند فرمود دروغ گفتند به خدا ب یس(ص) عدس را تقدیامبرهشتاد پ گویند یم

 .نکردند یسهم عدس را تقد

 فرمایند یدر المحاسن م یتصدوق، و دو روا یخش یفاالخبار تال یوندر ع یتروا یک

 .عامه است يمطلب برا ینا فرماید یم یتروا ینا یول عدس را مقدس داده اند یامبرانپ

محمد بن « یاست ول »یالکاف«در کتاب  یتروا یناست که اگرچه ا ینا ییروا جمع

 .نشده است یقتوث کند یکه از او نقل م یاست و کس یتکه در سند روا »یضف

 .یمجمع کن یفضع یاتروا ینب یستن یازيهستند و ن یفضع یاتروا تمام

عدس را مبارك دانسته اند و  یامبراننخست پ یتدر سه روا یمدقت کن یاتدر روا اگر

آمده است که  یراخ یتنکرده اند. در روا یسدعا کرده اند که عدس برکت داشته باشد و تقد

 .صورت نگرفته است یسیتقد فرماید یعدس را مقدس کرده اند و امام (ع) م یامبرهشتاد پ

با هم  یتدو دسته روا ینشدن است. بنابرا یادز يه معناو مبارك ب یپاک یعنی تقدس

 .تعارض ندارند

شئ موجود  يمعنا ندارد و برا آید یبه وجود م یندهکه در آ یدر مورد عدس »قداست»

 .نسل خود برکت دعا کرده اند يبرا یامبرانباشد مثال پ یندهآ يبرا تواند یبرکت م یاست ول

 ین. بنابراگویید ینخود م يبه معنا» حمص«آمده است اهل عراق به عدس  یاتروا در

شده است نخود است و آنچه برکت  یآن نف یساست که آن که برکت و تقد ینا یگراحتمال د

 .دارد عدس است

 .موافق عامه است یراز شود یم یهبرکت، حمل بر تق یاتاست که روا ینسوم ا جمع

 :معتبر آمده است یتروا در
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قُلْت كارب سدص قَالَ إِنَّ الْع ونَ أَنَّ النَّبِیرْوی ع إِنَّ النَّاس اللَّه دبأَبِی عل  هلَیونَ  ععباً   سنَبِی

].سدالْع یهمنُ نُسنَح و صمالْح کُمنْدع ونَهمسي یالَّذ و11فَقَالَ ه] 

 يبرا یامبرکه هفتاد پ کند ی(ص) نقل میامبردم مردم از پبه امام صادق(ع) عرض کر یعنی

و ما  گویند یاست که مردم به آن نخود م یزيهمان چ ینعدس برکت را دعا کردند فرمود ا

 .گوییم یبه آن عدس م

 .نکرده اند یبرکت عدس را نف ي امام (ع) مسئله یتروا در

و  گویند یهم عدس مو عدس  گویند یدارد که اهل حجاز به نخود عدس م احتمال

 .گویند یاحتمال دارد که اهل عراق به عدس نخود م

شده  یبرکت از نخود نف گوییم یم یاتروا ینجمع ب يبرا یمجمل شده است ول یتروا بله

 .عدس اثبات شده است ياست و برا

معروف است  یعرب يآمده است. و آنچه در کشورها» خورشت عدس« یتروا در

گوشت هم دارد. » مرق«. در یما یدهاست. ما تا به حال خورشت عدس نشن »یمهخورشت ق«

 .شده است یبرکت از نخود نف ین. بنابرایما یدهآبگوشت با عدس ند

 يآثار به جهت دعا ینا یستن یدو بع کند یو دل را نازك م کند یم یاداشک را ز عدس

 .است یامبرانپ

 عدس سویق

 .شود یعدس م یقت داده بشود، سوبشود و تف یابعدس خوب و نرم آس اگر

 :آمده است یتروا در

و یقَوي الْمعدةَ و فیه شفَاء منْ سبعینَ داء و یطْفئُ الصفْرَاء و   الْعطَش  الْعدسِ یقْطَع سوِیقُ

لَه  لَقَا  ع إِذَا هاج الدم بِأَحد منْ حشَمهیبرِّد الْجوف و کَانَ إِذَا سافَرَ ع لَا یفَارِقُه و کَانَ یقُولُ 

 [12اشْرَب منْ سوِیقِ الْعدسِ فَإِنَّه یسکِّنُ هیجانَ الدمِ و یطْفئُ الْحرَارةَ.[



2379 

 

است و  یماريو درمان هفتاد ب کند یم یتو معده را تقو کند یرا قطع م یعدس تشنگ یعنی

 یقسو رفت یو امام (ع) هرگاه مسافرت م کند یو درون را سرد م کند یصفراء را خاموش م

 شد یخون م یجاناز خادمان مبتال به غلبه و ه یکیو هرگاه  کرد یعدس را از خود جدا نم

و حرارت را  دهد یم ینخون را تسک یجانه یراعدس بخور ز ویقس فرمود یامام(ع) م

 .کند یخاموش م

خون و تمام مشکالت  یجاند و لکه در بدن دارند و هدارن یرکه جوش دارند و که افرادي

 .عدس مصرف کنند یقصفراء دارند سو یادارند  یخون

عدس  یقهر دو را دارد به او سو ینکها یاصفراء دارد  یادم  یشخص یدشک کرد اگر

 .کند یهر دو را درمان م یراز یدبده

 .سودازا است یراغلظت خون را درمان کند ز یستن معلوم

فرموده است که درون را سرد  یراکه عدس سرد است ز شود یاستفاده م یتروا ینا از

 .کند یم

 :السند آمده است یحصح روایت

 جارِیۀً لَنَا أَصابها الْحیض و کَانَ لَا ینْقَطع عنْها حتَّى أَشْرَفَت علَى الْموت فَأَمرَ أَبو جعفَرٍ إِنَّ

 [13قَ الْعدسِ فَسقیت فَانْقَطَع عنْها و عوفیت.[ع أَنْ تُسقَى سوِی

به مرگ شد امام باقر(ع)  یکنزد ینکهمداوم شد تا ا یزياز ما مبتال به خونر يدختر یعنی

 .عدس بدهند و او خوب شد یقدستور داد به او سو

 عدس درمان تمام یقکه سو یستن یداست. بع یزيعدس درمان خونر یقسو بنابراین

 .است یقاعدگ یزيمراد خونر یشترب ینجاا یها باشد ول یزيخونر

را  یابتبر اثر د یتشنگ یمزاج و حت یمانند استسقاء و گرم یعدس انواع تشنگ سویق

 ي نباشد حداقل عارضه یابتباشد. اگر درمان د یابتدرمان د تواند یم ینبنابرا کند یدرمان م

 .کند یرا درمان م یابتید یتشنگ
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 .کند یرا هم درمان م یابتد یعدس حت یقاعتقاد بنده سو به

اگر سوداء  یراز شود یجهت صفراء درمان م ینبه هم کند یم یادعدس سوداء را ز سویق

 .شود یباال برود صفراء درمان م

 .هستند یتروا ینو عدس الملک مشمول ا یانواع عدس مانند عدس معمول ي همه

 .باشد يسه قاشق غذاخور یاناشتا به مقدار دو  یقبنابر قانون سو یقمصرف سو مقدار

 :معتبر آمده است یتروا در

فَرَفَع طَرْفَه   اللَّه تَبارك و تَعالَى لَما عافَى أَیوب ع نَظَرَ إِلَى بنی إِسرَائیلَ قَد ازدرعت إِنَّ

 بنییوب الْمبتَلَى عافَیتَه و لَم یزْدرِع شَیئاً و هذَا لإِلَى السماء و قَالَ إِلَهِی و سیدي عبدك أَ

کَانَت و هذُرکَفّاً فَاب کتحبنْ سخُذْ م وبا أَیی هلَّ إِلَیج زَّ وع ى اللَّهحفَأَو عریلَ زرَائإِس  تُهحبس

ع کَفّاً م وبفَأَخَذَ أَی لْحا میهفسدذَا الْعه فَخَرَج هذَرا فَبنْه  أَنْتُم و  ونَهمتُس  صمنُ   الْحنَح و

].سدالْع یهم14نُس] 

و آن را بکار  یرمشت بگ یک یحتتسب يفرمود از دانه ها یوح یوبخداوند به ا یعنی

 یک(ع)  یوبدر آن نمک بوده است حضرت ا یا(ع) از نمک بوده یوبحضرت ا یحتسب یاگو

نخود  ینرا کاشت و عدس به وجود آمد امام (ع) فرمود شما به ا یحتسب يمشت از دانه ها

 .ییموگ یو ما به آن عدس م گویید یم

 .السند است یحصح یتروا یباشد ول یامبرپ ي معجزه یدمطلب سخت است و شا ینا باور

 .شکل است احتمال دارد مراد امام(ع) نخود باشد يگرد و کرو یحتسب يدانه ها چون

 .(ع) باشدی(ع) قبل از حضرت موسیوبا حضرت

  

 ینوروپات یماريب معرفی

داخل در عنوان  یماريب ین. ارود یم یلعضالت و حجم عضالت تحل یماريب ینا در

 .هست »یعضالن یآتروف«
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هم جزء عنوان  ینوپاتیداد. م یمخواه یحوجود دارد که بعدا توض یسروفیو د آتروفی

 .است یسروفید

لک  يو مانند پا شود یپا ها الغر م یمارينوع ب ینکه در ا یمداد یحقبل توض ي جلسه

 .شود یلک م

 .ناشناخته است یماريب ینعلت ا گوید یم يامروز طب

 یبآس یشترینو ب شوند یم یردرگ یعصب يها یشهو ر یطیمح يعصب ها یماريب ینا در

 .خورد یبه عصب م

است.  یماريب یناز آثار ا ی،عضالن يو ضعف و الغر یتحتان يدر اندام ها یکرخ ایجاد

در دستگاه گوارش  یو باعث اختالالت آید یدر مردمک چشم به وجود م یعیطب یرحالت غ

 .شود یم

 درمان

بابونه و مانند آن، استفاده از رشد  یاز،پ یز،عصب مانند مو يکننده ها یتاز تقو استفاده

و  رویاند یگوشت را م یراها هم مناسب ز یقسنجد و تمام سو یقعضالت مانند سو ي دهنده

 .کند یاستخوان را محکم م

 :آمده است یتروا در

رَاءیالْغُب هملَح  نْبِتی  ما  اللَّح نْبِتی هجِلْد و ظْمالْع نْبِتی هظْمع 15لْجِلْد[و] 

 ... رویاند یآن استخوان م ي و هسته رویاند یگوشت سنجد گوشت م یعنی

و باعث  کند یم یتاست که هم تقو یگرهم درمان د یرگوشت پخته شده با ش خوردن

 .باشد یرگوشت و ش یماردائم ب يغذا یدرشد عضالت است. با

 .برد یم ینانسان را از بو توان  یرون یراز شود یمربوط به صفراء م یشترب یماريب این

سخت  يها یماريآمده است که تمام ب یتدر روا یرابشود ز یتطبائع چهارگانه رعا باید

 .از طبائع است یکیاز 
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 :آمده است یتروا در

أَو بلْغَمٍ غَالبٍ فَلْیشْتَغلِ الرَّجلُ بِمرَاعاةِ   محتَرِقٍ  عامۀَ هذه الْأَرواحِ منَ الْمرَّةِ الْغَالبۀِ أَو دمٍ إِنَّ

شَی هلَیع بلَ أَنْ تَغْلقَب هکَه نَفْسلهعِ فَیائالطَّب هذنْ هم 16[ ء] 

بلغم  یاخون سوخته  یاسوداء غالب  یاسخت از صفراء  يها یماريب ینا ي همه یعنی

 ....غالب است

 .دهد یدر جوان ها رخ م یشترب یماريب این

 .485، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .75االمام الرضا، امام رضا ع، ص یفهصح [2]

 .504، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .131ص ی،حل یمانمختصر البصائر، حسن بن سل [4]

 .82یهآ یس،سوره  [5]

 .62یهآ یم،سوره مر [6]

 .504، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .111، ص1صدوق، ج یخعلل الشرائع، ش [8]

 .504، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

 .یه، ط اسالم343، ؛ ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم342، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .یه، ط اسالم307، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .یه، ط اسالم343، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [14]

 .یه، ط اسالم361، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [15]

 .110ص یشابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [16]
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 ادامه –(حبوبات) یاتوارد شده در روا يادامه بحث غذاها 244

 96/02/26؛ ((ضعف عضالتیاتروف یماريب معرفی

 
  

 نخود

مدح شده  یاتاست که در روا» نخود«از حبوبات  یکیراجع به حبوبات است.  صحبت

 .است

مسئله  ین. اکردند ی(ع) از نخود پخته شده هم قبل از غذا و هم بعد از غذا استفاده مائمه

 .دارد یو فوائد فراوان یتکه نخود اهم دهد ینشان م

فرهنگ  یهم هست ول یمرسوم است و عادت خوب یراندر ا» بوداده«نخود  خوردن

مانند عراق وجود دارد و نخود پخته جزء تنقالت  یگرد يدر کشورها» پخته«خوردن نخود 

 .خورند ینخود پخته م ییغذا يوعده ها ینو ب شود یآن ها محسوب م

 :از امام کاظم آمده است یتیروا در

 [1[ الْمطْبوخَ قَبلَ الطَّعامِ و بعده  حمصالْ  أَبو الْحسنِ الرِّضَا ع یأْکُلُ کَانَ

 .خورد یامام کاظم (ع) قبل و بعد از غذا نخود پخته م یعنی

 :از امام رضا (ع) آمده است یتیروا در

صمه  الْحدعب امِ ولَ الطَّعقَب و بِهعدکَانَ ی رِ وعِ الظَّهجول دی2[ ج] 

قبل و بعد از غذا نخود درخواست  یشهکمر درد خوب است و هم ينخود برا یعنی

 .کرد یم

کمر  يما برا ياز داروها یکی یتروا یننخود درمان کمر درد است. بر اساس ا بنابراین

 .نخود است یقدرد سو

 :فرماید یم یگرد یتروا در
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 [3فَقَالَ هو جید لوجعِ الصدر[  الْحمص  عنْده ذُکرَ

 .خوب است ینهدرد س ينخود برا یعنی

 ییدتا یتروا یناست و ا یدمف یهو ر ینهمشکالت س يهم معروف است که نخود برا امروز

 .مطلب است ینا

 یتاز جماع است و تجربه نشان داده است که نخود تقو یهکمر درد کنا گویند یم بعضی

 یشجماع پ یاديز یهاحکه از ن يکمر درد ينخود برا یعنی باشد، یهم م یجنس ي کننده

 .است یدمف آید یم

است و احتمال دارد کمر درد و ضعف  یجنس یروين ي کننده یتنخود تقو بنابراین

 .هر دو را درمان کند ی،جنس

نخود بو داده مصرف مصرف  یا یمهنخود به صورت ق یامردم دن یشترجهت ب ینهم به

ها معلول  ینو ا دهند یمانند آبگوشت حتما نخود هم قرار م ییو در غذاها کنند یم

 .باشد یسفارشات ائمه(ع) م

 .نخود است یهم نوع »لپه»

  

 باقال

و باد زا  آورد یم یاست که باقال قساوت و فراموش یعدارد. شا يهم منافع متعدد باقال

 .کنند یم یانمطالب را ب ینما برعکس ا یاتروا یاست ول

 :و محاسن آمده است یالسند از امام صادق(ع) در کتاب کاف یحصح یتروا در

 [4یمخِّخُ الساقَینِ و یزِید فی الدماغِ و یولِّد الدم الطَّرِي.[  الْباقلَّى  أَکْلُ

 یدو خون تازه تول کند یم یادو مغز را ز کند یخوردن باقال استخوان را مغز دار م یعنی

 .کند یم
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خون در بدن است.  یدمغز استخوان و تول ینب یکه ارتباط شود یاستفاده م یتروا ینا از

خون در مغز استخوان است و باقال مغز استخوان را  یدتول شود یکه امروزه هم گفته م یزيچ

 .کند یم یتتقو

 .شدن مغز هم بشود یادمغز استخوان سبب ز یتکه تقو یستن بعید

مغز  یوندکه مشکل مغز استخوان دارند و سرطان خون دارند و در انتظار پ يافراد براي

 .شود یمغز استخوان م یتباعث تقو یرااستخوان هستند، باقال بخورند ز

جامع با  يافراد دارو ینا گوییم یجهت م یندرمان سرطان خون باشد به هم تواند یم باقال

 .آب باقال بخورند

است که  ینا يامروز يباشد. مشکل باقالها یمیاییدون کود شب یاز باقال، باقال بوم مراد

 .سرطان زا است یمیاییکود ش ینو هم شود یداده م یمیاییکود ش

 .هم نخورده باشد یمیایینشده باشد و کود ش یکیباشد و اصالح ژنت یبوم یدبا باقال

درشت و پوست کلفت با کود  يدارد. باقالها یزر ياست و دانه ها یزر یبوم باقالي

و چون در شمال  شود یم یدباقال در شمال کشور تول یشتر. بکنند یم یداپرورش پ یمیاییش

هستند تا ضعف خاك جبران  یمیاییمجبور به استفاده از کود ش کنند یاز خاك استفاده م یادز

 .کند یم یباقال را سم یمیاییش ودبشود و استفاده از ک

 یاست و ارتباط یمیاییبه باقال هست به جهت استفاده از کود ش تیکه حساس »فاویسم»

 ي است و از غلبه یاز کم خون یسمفاو یرااست ز یسمبا خود باقال ندارد. باقال درمان فاو

خون  یدمغز استخوان و تول ي کننده یتباشد، تقو یکصفراء است و اگر باقال سالم و ارگان

 .است

 .شود یان مدرم یسمبشود فاو یادخون ز وقتی

 .قرص خون است يصفرابر و دارو يدارو یسمفاو یماريب درمان

 .کند یآن را درمان م ي یوارهسنجد و برگ چغندر خود استخوان و د ي هسته
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 :آمده است یگريالسند د یحصح یتروا در

 [5[ الْباقلَّى یمخِّخُ الساقَینِ و یولِّد الدم الطَّرِي أَکْلُ

 .کند یخون تازه م یدو تول کند یم یادخوردن باقال مغز استخوان را ز یعنی

است  یفتادهخون تازه فاسله ن یدشدن مغز استخوان و تول یادز ینما ب یتروا ینا در

 .است یادخون ز یدمغز استخوان و تول یناحتمال ارتباط ب ینبنابرا

 :از امام صادق(ع) آمده است یگرد یتروا در

 [6لَّى بِقشْرِه فَإِنَّه یدبغُ الْمعدةَ.[الْباق کُلُوا

 .کند یم یمعده را دباغ یراز یدباقال را با پوست آن بخور یعنی

 رسد یبه نظر م یاز پوست باقال، پوست دوم و پوست نازك آن است ول یقنقدر مت البته

اطالق دارد و مردم پوست کلفت » قشر« یراشامل بشود ز یزکه پوست سبز و کلفت آن را ن

 .جهت امام (ع) سفارش به خوردن آن کرده است ینبه هم خورند یآن را معموال نم

 :آمده است یتروا در

ع الْباقلَّى حتَّى رفع و لَم یأْکُلْ عیسى ع غَیرَه حتَّى رفع و لَم یأْکُلْ عیسى   عیسى  طَعام کَانَ

النَّار[ع شَی رَتْه7ئاً غَی] 

 یسیبه آسمان رفت و حضرت ع یکهباقال بوده است تا زمان یسیحضرت ع يغذا یعنی

 .است خورده یرا که با آتش پخته شده بود را نم یزيچ

است و حتما  کرده یها را درمان م یماريبوده است و تمام ب یب(ع) طبیسیع حضرت

 .غذا است یناو بهتر يغذا

 .بوده است یتروا یناز ا يخام خوار ي مسئله شاید

داشته  يفوائد یکل يبه طور يخام خوار یددارد و شا يخام فوائد يخوردن باقال شاید

غذا  یداست و گوشت س يکه خوردن گوشت ضرور یماستفاده کرد یاتما از روا یباشد ول

 .دارد یاديها است و فوائد ز
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 .کرد یجو را نپخته مصرف م یحت یسیع حضرت

 .یستن يدرمان کند، کار بد يبخواهد با خام خوار یکس اگر

که شکم او از  يبود به طور ینزم ياز سبز یسیحضرت ع يآمده است غذا یتروا در

 .است شده یسبز م یاد،ز يخوردن سبز

 .زائد بدن، پوست اول باقال را له کنند و بمالند يدرمان موها يبرا بله،

  

 لوبیا

 یبادزا است ول یاخته شده است. معروف است که لوباز حبوبات شنا یکیهم  لوبیا

 .و بادشکن است کند یو باد را طرد م یستبادزا ن یالوب فرمایند یائمه(ع) م

 :آمده است یتروا در

اءنَۀَ.[ اللُّوبِیطتَبسالْم احالرِّی طْرُد8ی] 

 .کند یپنهان را طرد م يبادها یالوب یعنی

 يبرا یاکه بادشکن باشد و باد را از شکم خارج کند و  یمدرست کن ییدارو یمبخواه اگر

 .یمآن دارو قرار بده یبرا در ترک یالوب توانیم یباشد م یدنفخ شکم مف

نه  فرمود ی(ص) میامبرپ یباد زا است ول کردند یهم اصحاب عرض م یتونمورد ز در

 .کند یباد را طرد م یتونو ز کند یم یدباد تول یگرد یزچ

 .کند یاست که انسان وجود آن ها را احساس نم ییبادها عنیی »مستبطنه»

نفخ  ياز طبائع چهارگانه و هم شامل باد به معنا یکی يهم شامل باد به معنا »الریاح»

 .شود یم

  

 ماش

مانند درمان  يفوائد یاتآن در روا ياز حبوبات مدح شده است و برا یکیهم  ماش

 .پوست ذکر شده است یديبهک و سف
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 شود یم يزده بشود خون جار یغاست و اگر ت یتفاوت دارد. بهک سطح یسیبا پ بهک

 .شود یخارج م یدزده بشود آب سف یغاست و اگر ت یعمق یسیپ یول

 :آمده است یتروا در

فی  رجلٌ إِلَى أَبِی الْحسنِ ع الْبهقَ فَأَمرَه أَنْ یطْبخَ الْماش و یتَحساه و یجعلَه شَکَا

].هام9طَع] 

کرد امام(ع) امر کرد تا ماش را به صورت  یتبه امام کاظم(ع) از بهک شکا يمرد یعنی

 .خود قرار بدهد يسوپ درست کند و در غذا

غذاها استفاده کند.  ي ماش را در همه ینکها یااز غذاها سوپ ماش قرار بدهد  یکی یعنی

 .هد و پلو ماش بخوردماش را هم قرار د کند یمثال اگر برنج درست م

  

 جاوورس

است که در برنج  یزير ي. ارزن هاشود یگفته م» گاورس« یا» گارس«به آن  یفارس در

 .رود یم ینجاورس از ب کنند یم یاالن چون سم پاش یبوده است ول یادز یماست. قد یادز

تر است و  یزاز ارزن ر کردند یبرنج ها جدا م يجاورس را از البال یمها در قد خانم

 .براق است

حداقل به  یابه عنوان غذا  یمدر قد یول یستدارو معروف ن یاجاورس به عنوان غذا  االن

 است شده یعنوان دارو استفاده م

 :آمده است یتروا در

عام لَیس فیه منْ أَکَلَ مع أَبِی الْحسنِ الْأَولِ ع هرِیسۀً بِالْجاورسِ و قَالَ أَما إِنَّه طَ حدثَنی

 [10.[معدةِو لَا لَه غَائلَۀٌ و إِنَّه أَعجبنی فَأَمرْت أَنْ یتَّخَذَ لی و هو بِاللَّبنِ أَنْفَع و أَلْینُ فی الْ -ثقَلٌ

من نقل کرد امام(ع) فرمود  يبرا خورد یجاورس م یمکه با امام رضا(ع) حل یشخص یعنی

غذا  ینندارد و از ا يو ضرر یبآس یچندارد و ه ینیاست که سنگ ییجاورس غذا یمحل
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درست شود  یردرست کنند و اگر جاورس با ش یمغذا را برا ینخوشم آمد و دستور دادم تا ا

 .خواهد بود معدهو نرم تر در  یشترنفع آن ب

 .گندم در آن جاورس به کار رفته است يجاورس به جا حلیم

 .بهتر باشد رسد یپخته بشود به نظر م یرگوشت با ش يجاورس به جا اگر

 .جاورس به عنوان درمان اسهال آمده است یقاز سو یاتروا در

 :آمده است یتروا در

رِضْتی أَنْ آخُذَ  مرَنأَم سِ وراووِیقَ الْجع س اللَّه دبو عی أَبل فصی فَوطْنینَۀِ فَانْطَلَقَ بدبِالْم

 [11لْجاورسِ و أَشْرَبه بِماء الْکَمونِ فَفَعلْت فَأَمسک بطْنی و عوفیت.[سوِیقَ ا

 یرهجاورس را با آب ز یقمبتالء به اسهال شدم امام صادق(ع) فرمود سو ینهدر مد یعنی

 .کردم یداپ یتکار را انجام دادم و عاف ینمصرف کنم و ا

وجود داشته  یمطالب یگره در مورد حبوبات دبه طور پراکند یاتروا یناست ب ممکن

 .باشد

  

 سبزیجات

  

در سفره حرص و ولع  يبودن سبز يداشتند و رو یدتاک يسبز ي مسئله ي(ع) روائمه

 .یایدسر سفره ب يتا سبز خوردند یکه ائمه(ع) غذا نم يداشتند به گونه ا

که نان و نمک (ع) یرحضرت ام یداشتند و حت یدتاک يائمه(ع) بر خوردن سبز تمام

 .کرد یمصرف م يهمراه آن سبز خورد یم

 :آمده است یتروا در

الَ کُنْتةِ فَمدائلَى الْمع ع اللَّه دبأَبِی ع علَى  مقْلِ  عبِی   الْب لَّۀٍ کَانَتعل نْهأَنَا م تتَنَعام و

هلَیع قٍ إِلَّا وبِطَب ؤْتی ینَ ع لَمنؤْمیرَ الْمأَنَّ أَم تملا عنَانُ أَ ما حفَقَالَ ی إِلَی قْ فَالْتَفَتب و لٌ قُلْت

 [12لم جعلْت فداك فَقَالَ لأَنَّ قُلُوب الْمؤْمنینَ خَضرَةٌ و هی تَحنُّ إِلَى أَشْکَالها.[
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خوردن کرد و من  يبه همراه امام صادق(ع) سر سفره بودم امام(ع) شروع به سبز یعنی

 یاحنان آ يرد و فرمود انخوردم امام(ع) رو به من ک يکه داشتم سبز یبه جهت مشکل يسبز

 يسبز ینکهمگر ا آوردند ینم ییغذا ینیسفره و س یچ(ع) هیرحضرت ام يکه برا دانی ینم

سبز است و به هم  ینمومن يقلب ها یراشوم؟ فرمود ز یتداشته است عرض کردم چرا فدا

 .دارد یلرنگ خود م

 ینبنابرا بود، یدمق يبه خوردن سبز کرد یمصرف نم یزيچ یچ(ع) که هیرام حضرت

 .دارد یتاهم يخوردن سبز

 .کند یم یداپ یلم يطبع سالم، به سبز بنابراین

 ي. احتمال دارد مراد همان قلب صنوبرکنیم یم یرتفس »یکیژنت ي بسته«را  یقلب باطن ما

طراوت قلب  ي،رنگ آن سبز نباشد و مراد از سبز شدن قلب صنوبر یدباشد که البته شا

 .باشد يصنوبر

 .خواند یمبلکه جزء تره بار است که خواه یستن یجاتجزء سبز یارو خ پیاز

که طبع  یزيچ یول یستن یانسان يرا نپسندد غذا یزيکه طبع سالم اگر چ یمگفته بود ما

خلق شده است که  يانسان طور یعنیو مطلوب است.  یانسان يغذا پسندد یسالم آن را م

 .او مناسب است يبرا یزآن چ

 :آمده است یتروا در

علَیها بقْلٌ فَأَمسک   یکُنْ  إِلَی الْماضی ع یوماً فَأَجلَسنی للْغَداء فَلَما جاءوا بِالْمائدةِ لَم بعثَ

قَالَ  رَةِضْیده ثُم قَالَ للْغُلَامِ أَ ما علمت أَنِّی لَا آکُلُ علَى مائدةٍ لَیس فیها خُضْرَةٌ فَأْتنی بِالْخُ

 [13فَذَهب الْغُلَام فَجاء بِالْبقْلِ فَأَلْقَاه علَى الْمائدةِ فَمد یده ع حینَئذ و أَکَلَ.[

 يسفره سبز يصبحانه نشاند و رو يامام کاظم(ع) دنبال من فرستاد و من را برا یعنی

ندارد  يکه سبز يا سفره يرو انید ینم یانبود و امام(ع) دست نگه داشت و به غالم فرمود آ

 .آورد و دستش را دراز کرد و خورد يغالم رفت و سبز یاورب يمن سبز يبرا خورم یغذا نم
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 ینبنابرا خورد ینداشته باشد، غذا نم يکه سبز يمهم است که امام(ع) از سفره ا خیلی

 .است یدمف یسالمت ياست و برا يضرور یسالمت يبرا يسبز

 :آمده است یتروا در

 [14[ الْبقْل  ء حلْیۀٌ و حلْیۀُ الْخوانِ شَی لکُلِّ

 .است يسفره سبز ینتوجود دارد و ز ینتیز یزيهرچ يبرا یعنی

 یتجهت در روا ینخورده نشود. به هم يسفره فوائد دارد اگر چه سبز يرو يسبز بودن

 :آمده است

 [15[ بِالْبقْلِ فَإِنَّه مطْرَدةٌ للشَّیطَانِ مع التَّسمیۀِ و فی رِوایۀٍ زینُوا موائدکُم  موائدکُم خَضِّرُوا

و  یکروب(میطانبه همراه بسم اهللا گفتن ش یدسبز کن يخود را با سبز يسفره ها یعنی

 ینتز يخود را با سبز يآمده است سفره ها یگرد یتو در روا کند ی) را طرد میروسو

 .یدده

 .شود یپخته غذا محسوب م يسبز یراخام است ز يمراد سبز بیشتر

 .کند یرا طرد م یطانسر سفره ش یجاتبسم اهللا و هم بودن سبز هم

  

 تره

از  یکهشد در حال یازن یب توان یتره است. بلکه از تره نم يسبز ینو باالتر ینتر مهم

آمده است که حکم تره، حکم نان است.  یتشد. در روا یازن یب توان یم یگرد يها يسبز

 .شود یهم خورده م یینان را به تنها یول شود یبا نان خورده م یگرد يغذاها غذاها یعنی

 :آمده است یتروا در

رَتذُک ثَلَهص فَقَالَ کُلُوا الْکُرَّاثَ فَإِنَّ م ولِ اللَّهسر نْدقُولُ عی  الْبقُولِ  فی   الْبزِ فثَلِ الْخُبکَم

 [16سائرِ الطَّعامِ أَو قَالَ الْإِدامِ.[

 .مانند نان در سائر غذاها است یجاتسبز یان... مثل تره در م یعنی

 .است يتره ضرور يسبز بنابراین
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 :آمده است یگرد یتروا در

 [17[ الْکُرَّاث  ء سید و سید الْبقُولِ شَی لکُلِّ

 .تره است یجاتسبز یدوجود دارد و س یديس یزيهر چ يبرا یعنی

 :آمده است یگرد یتروا در

و فَضْلُه علَى الْبقُولِ   الْبقُولُ عنْد رسولِ اللَّه ص فَقَالَ سنَام الْبقُولِ و رأْسها الْکُرَّاثُ ذُکرَ

 یهف و اءرِ الْأَشْیائلَى سزِ عکَفَضْلِ الْخُببأَنَا أُح ی ولقَب اءقْلَۀُ الْأَنْبِیب ی وقْلَتب یه رَکَۀٌ وبه  و آکُلُه و

 [18کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى نَباته فی الْجنَّۀِ یبرُقُ ورقُه خُضْرَةً و حسنا[

نقطه) و سر  ینشد فرمود کوهان (باالتر یجات(ص) صحبت از سبزیامبرنزد پ یعنی

غذا ها است و  یگرنان بر د يمانند برتر یجاتتره بر سائر سبز يتره است و برتر یجاتسبز

و  خورم یقبل از من است و من تره را دوست دارم و م یاءانب يمن است و سبز يتره سبز

 .درخشد یم یباییو ز ياز سبز یکهدر حل کنم یم اهآن در بهشت نگ یاهبه گ یاگو

خرفه از  يخانم ها سبز يبرا یدرت زهرا(س) خرفه بوده است، شاحض يسبز اینکه

 .داشته است یاختصاص ياز ائمه(ع) سبز یکها بهتر است و هر  يسبز ي همه

 .تره آمده است يمدح برا بهترین

 يغذاها و داروها است. برا یمعرف يها برا یتاستفاده از ظرف ی،طب اسالم خصوصیت

 یفتعر یزياز چ خواهند یم یکهزمان ی. در طب اسالمبینم یمتره فرموده اند آن را در بهشت 

 .کنند یروش استفاده م ینکنند از ا

 یبهشت يدارو یديترد یچرا که تره در آن بکار رفته است را بدون ه ییدارو توانیم یم ما

 .در بهشت است یااست و گو یبهشت يدارو ینا ییمبگو یمارو به ب یمکن یمعرف

 یفتعر یلیخ یاز کاسن یاتاست. البته در روا یتره نسبت به کاسن يبرتر یتروا ینا مفاد

 .شده است

 :آمده است یمانبن سل یحییاز  یتیروا در
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تیأْکُلُ رأری وه ضَۀٍ ووی رانَ فنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسسا الْحالْکُرَّاثَ  أَب   اكدف لْتعج لَه فَقُلْت

علَیه  یقْطُرُأَنَّ الْهِنْدبا یقْطُرُ علَیه کُلَّ یومٍ قَطْرَةٌ منَ الْجنَّۀِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْهِنْدبا  إِنَّ النَّاس یرْوونَ

فَقَالَ لَا ی دمسی فَإِنَّه نَّۀِ قُلْتی الْجف اءی الْمف سنْغَمنَّۀِ فَإِنَّ الْکُرَّاثَ منَ الْجلَقُقَطْرَةٌ مع  بِه

19ء[ شَی] 

شوم  یتعرض کردم فدا خورد یتره م یدمدر خراسان د یامام رضا (ع) را در باغ یعنی

فرمود  ریزد یقطره از بهشت م یک یکاسن يهر روز رو گویند یمردم م خوري؟ یچرا تره م

 .شود یتره در آب بهشت غوطه ور م ریزد، یم یکاسن يهر روز رو یبهشت ي قطره یکاگر 

 .نشود یغکند و صرفا خوردن تره تبل یدامدح ها به مردم انتقال پ ینا باید

 :آمده است یگرد یتروا در

لَا تَأْکُلُ  کُنْت منَانُ لا حی یا فَقَالَ لبلَى الْهِنْدع لْتةِ فَمدائلَى الْمع ع اللَّه دبأَبِی ع عم

 نَّهالرِّوایۀِ فی الْهِنْدبا قَالَ و ما الَّذي جاء عنَّا فیه قَالَ قُلْت إِالْکُرَّاثَ فَقُلْت لما جاء عنْکُم منَ 

فَکَی قُلْت عبلَى الْکُرَّاثَ إِذاً سی فَعمٍ قَالَ فَقَالَ لوی کُلِّ ینَّۀِ فنَ الْجم قَطَرَات هلَیقَطَّرُ عی آکُلُه ف

 [20[ قْذف رءوسهقَالَ اقْطَع أُصولَه و ا

خوردم فرمود چرا تره  یکاسن يسفره بودم سبز یکبا امام صادق(ع) سر  یعنی

وارد شده است  یکه از جانب شما راجع به کاسن یتیعرض کردم به جهت روا خوري؟ ینم

 ریزد یاز بشهت در هر روز م ییقطره ها یکاسن يفرمود چه آمده است؟ عرض کردم رو

 .ریزد یم تر روز هفت قطره از بهشتره در ه يفرمود رو

 تره فوائد

 ياست، برا یدروده مف یزيسرطان خون و خونر ياست. برا یخون يها یماريب درمان

 .ماده خوب است یربواس یزيخونر يو برا یاسهال خون

 .چسبد یبه تره نم یفکث یزآمده است که چ یتشسته بشود. در روا یداالمکان تره نبا حتی

 :آمده است یتروا در
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فَقَالَ أَطْعموه الْکُرَّاثَ ثَلَاثَۀَ أَیامٍ   طُحالٌ  غُلَام لأَبِی الْحسنِ ع فَسأَلَ عنْه فَقیلَ بِه اشْتَکَى

 [21فَأَطْعمنَاه فَقَعد الدم ثُم برَأَ.[

عرض شد  یدبود امام(ع) از مشکل او پرس یماراز غالمان امام کاظم(ع) ب یکی یعنی

قطع شد و  یزيو خونر یمو ما به او داد یدطحال دارد فرمود به او سه روز تره بده یماريب

 .خوب شد

و خون  شود یم یزي. سرطان خون سبب خونرشود یخون هم مربوط به طحال م سرطان

 .شود یو سبب افت پالکت و افت خون م کند یسالم را از بدن خارج م يها

 یراپالکت بشود ز یدها مناسب باشد و سبب تول یزيمام خونرت يتره برا رسد ینظر م به

 .شود یم یزي. اگر پالکت کم شود، انسان مبتال به خونرگیرد یرا م یزيخونر يپالکت جلو

 .گرم تره بخورند یستکه حداقل سه روز صد تا دو یدکن یهها توص یسرطان به

 طحال یماريب درمان

و قَد عالَجه بِکُلِّ علَاجٍ و أَنَّه یزْداد کُلَّ یومٍ شَرّاً   الطِّحالِ  إِلَیه رجلٌ منْ أَولیائه وجع شَکَا

بِی و أَطْعم حتَّى أَشْرَف علَى الْهلَکَۀِ فَقَالَ لَه اشْتَرِ بِقطْعۀِ فضَّۀٍ کُرَّاثاً و اقْله قَلْیاً جیداً بِسمنٍ عرَ

 [22[ منْ بِه هذَا الْوجع ثَلَاثَۀَ أَیامٍ فَإِنَّه إِذَا فَعلَ ذَلک برِئَ إِنْ شَاء اللَّه تَعالَى

داروها درمان  ي کرد و با همه یتاز اصحاب امام باقر(ع) از درد طحال شکا یکی یعنی

درهم تره بخر  یکامام(ع) فرمود  یردبود بم یکنزد ینکهتا ا شد یکرده بود و هر روز بدتر م

خوب  یراسرخ کن و سه روز استفاده کن ز یگاو عرب یاو آن را با روغن زرد گوسفند 

 .ان شاء اهللا شود یم

 

 .رود یو دنده ها م ینهدرد سمت چپ است و به سمت س طحال،

 .که تره خشک هم موثر باشد یستن یدبع بله،

 .تره مصرف کنند یدها باال است نبا که پالکت خون آن يافراد نه،
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 ینعرب و سرزم یناست که در سرزم يگاو یاروغن زرد گوسفند  ی،از سمن عرب مراد

 .که گرم و خشک باشد ینیخشک باشد. سرزم

 .است يگاو هند یشگاوم یست،ن »یشگاوم« ی،مراد از گاو عرب نه،

که کم  ي. افرادشود یخون م یدباعث تول یعنی کند، یصورت را برطرف م يزرد تره

 .دارند خوب است که تره مصرف کنند یخون

 :آمده است یتروا در

تقَالَ کُلِ  اشْتَکَی منَع فَرّاً قُلْتصم اكی أَرنِ ع فَقَالَ لسا الْحأَب تةً فَأَتَییدینَۀِ شَکَاةً شَددبِالْم

رَأَتفَب 23[ الْکُرَّاثَ فَأَکَلْتُه] 

شدم نزد امام کاظم(ع) آمدم فرمود چه شده تو را زرد رنگ  یمارب یداشد ینهددر م یعنی

 .من هم تره خوردم خوب شدم گوید یم يعرض کردم بله فرمود تره بخور راو بینم؟ یم

درست کند،  یکم خون يدارو خواهد یم یاست و اگر کس یکم خون يتره دارو بنابراین

 .از مواد آن تره است یکی

 .است یمراد همان کم خون یشترب ینجادر ا یصفراء هم باشد ول ممکن است بله،

 یربواس درمان

 :آمده است یتیروا در

یاح أَبو عبد اللَّه ع عنِ الْکُرَّاث فَقَالَ کُلْه فَإِنَّ فیه أَربع خصالٍ یطَیب النَّکْهۀَ و یطْرُد الرِّ سئلَ

قْطَعی و  ].هلَینَ عمنْ أَدمذَامِ لنَ الْجانٌ مأَم وه یرَ واسو24الْب] 

 ... کند یرا قطع م یر.... تره بواس یعنی

 .کند یرا قطع م یربواس یزيآمده است تره خونر یگرد یتروا در

 :آمده است یگرد یتروا در

رجلٍ رأَى أَبا الْحسنِ ع بِخُرَاسانَ یأْکُلُ الْکُرَّاثَ منَ الْبستَانِ کَما هو فَقیلَ لَه إِنَّ فیه  عنْ

 نْهم لَّقُ بِهفَقَالَ ع لَا تَع ادمالسیرِ.[ شَیاسولْبل دیج وه و 25ء] 
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 .خوب است یربواس ي... تره برا یعنی

هم نداشته  یزينر باشد و خونر یراگر بواس یحت کند یرا درمان م یرتره اصل بواس بنابراین

 .باشد

  

 «یاتروف« یماريب معرفی

و منشا  یشروندههم پ یاست و گاه یارث یعضالت است و گاه یضعف و سست اتروفی

 .است »یفلج بصل«نخاع  یازچههمان فلج پ یادارد  ینخاع

را  ینخاع ي و پوسته یحرکت ي و منطقه آورد یبه وجود م یدر اعصاب نخاع اختالل

 .رساند یم یبآس

که بعدا به عضالت ساعد،  کند یم یرنخاع را درگ ي پوسته یعصب و گاه ي پوسته گاهی

 .ندک یم یداپ یتدست و به کل عضالت سرا

  

 یعضالن یسروفید بیماري

عضالت را آب  یسروفیاست. د یعضالن ي یشروندهاست که ضعف پ یهم ارث یماريب این

 .است یشروندهاست و پ یو سبب ضعف عضالن کند یم

 یسروفید یماريصفراء است و ب ي معلول غلبه یعضالت است ول یلیلتح یاتروف بیماري

 .بلغم است یماريمعلول ب یعضالت است ول یلهم تحل

در  یشترب یسروفید یماريو ب افتد یدر جوان ها اتفاق م یشترب یجهت اتروف ینهم به

 .شود یافراد مسن مشاهده م

 درمان

شدن گوشت بدن  یادکه سبب ز یزهاییبلغم و صفراء درمان بشود و از چ یدبا بنابراین

 يرفتن براحمام  یانروز در م یکسنجد،  یقسو یر،مانند پختن گوشت با ش شود یم
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گندم و جو شسته و نشسته استفاده  یقو سو ی،اتروف يو هر روز حمام رفتن برا یسروفید

 .کرد

 .505، ص2ج ی،المحاسن، برق [1]

 .505، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .264، ص63ج ی،بحاراالنوار، عالمه مجلس [3]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [4]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [5]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [6]

 .183ص ی،مکارم االخالق، طبرس [7]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [8]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [9]

 .یه، ط اسالم344، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [10]

 .یه، ط اسالم345، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [11]

 .یه، ط اسالم362، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [12]

 .یه، ط اسالم362، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [13]

 .176ص ی،مکارم االخالق، طبرس [14]

 .176ص ی،مکارم االخالق، طبرس [15]

 .یه، ط اسالم365، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [16]

 .510، ص2ج ی،المحاسن، برق [17]

 .513، ص2ج ی،المحاسن، برق [18]

 .513، ص2ج ی،محاسن، برقال [19]

 .513، ص2ج ی،المحاسن، برق [20]
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 .511، ص2ج ی،المحاسن، برق [21]

 .30ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [22]

 .511، ص2ج ی،المحاسن، برق [23]

 .یه، ط اسالم365، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [24]

 .یه، ط اسالم365، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [25]
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) یجاتآمـده است(سـبز   یاتکه در روا ییغذاها ادامه بحث 245

 96/02/27ی؛ استخوان ينئوپالسم ها یماريب معرفی –

 
  

دارد و در  یاديتره است و فوائد ز یجاتسبز یناست، بهتر یجاتراجع به سبز صحبت

 .آمده است یدر طب اسالم یاساس يداروها یبترک

است را تره و آب  یاز قرص خون که همان مرکب شش از مرکبات اسالم یاديز مقدار

 .داده است یلتره تشک

 يتره برا شود یاستفاده م یاتو مجموع روا» قرص خون« يمربوط به دارو یتروا از

 .مناسب است »یرارواح البواس«و  یربواس

 .تره بخورند یاددارند ز یرکه مشکل بواس افرادي

سبب انعقاد خون و سبب  شود یمناسب است و معلوم م یزيخونر يبرا یبه طور کل تره

طحال و  ي یهاز ناح یزيمانند خونر یزيانواع خونر يو جلو شود یپالکت خون م یشافزا

 .گیرد یزنانه را م يها یهناح یزيو خونر یربواس

 یرغ یمیاییقرص آهن ش يبرا یخوب یگزینو جا کند یم یادبدن را ز یعیآهن طب تره

 .است یعیطب

 :آمده است یتروا در

یاح أَبو عبد اللَّه ع عنِ الْکُرَّاث فَقَالَ کُلْه فَإِنَّ فیه أَربع خصالٍ یطَیب النَّکْهۀَ و یطْرُد الرِّ سئلَ

قْطَعی و  ].هلَینَ عمنْ أَدمذَامِ لنَ الْجانٌ مأَم وه یرَ واسو1الْب] 

 کند یرا قطع م یرو بواس کند ی... تره بادها را از بدن خارج م یعنی

خوردن  یستمعلوم ن کند، یرا قطع م یربواس یزياست که تره خونر ینا یتروا ینا ظاهر

 .را درمان کند یربشود، بواس یدهتره هم مال ي اگر له شده یستن یدتره مراد است. بع یدنمال یا
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نر و ماده  یردرمان دو نوع بواس تواند یکه تره م دشو یاستفاده م یتروا یناطالق ا از

 .باشد

چون  یول کند یالبته تره به طور موقت دهان را بدبو م کند، یدهان را خوشبو م تره

 ییو باعث درمان بدبو برد یم یندهان را از ب يها یکروبدارد، م یکش یکروبم یتخاص

 .شود یدهان م

 یناز ب یا کند یشده است و تره بلغم را کم م یدهان بلغم معرف ییعلت بدبو یاتروا در

و  برد یم یندهان که همان بلغم باشد را از ب ییتره سبب عفونت و بدبو ین. بنابرابرد یم

 .است» بلغم« یزعامل عفونت ها ن یشترینب

بسازد » باد ي طرد کننده« يبخواهد دارو یاز طبائع چهارگانه است و اگر کس یکی »باد»

 .آن تره است ي زندهاز مواد سا یکی

 .است مراد از باد، نفخ و باد شکم باشد ممکن

 .است» باد«التهاب است و علت التهاب هم  يبه معنا »یاحر« ي کلمه یشتر،ب البته

 .از طبائع چهارگانه است یکیکه  باد

منجر به   و اگر التهاب برطرف شود، کند یتره التهابات دهان و لثه را برطرف م بنابراین

 .ممکن است از التهاب لثه باشد ییبدبو یراز شود یدهان م ییشدن بدبو برطرف

علت آن  کند یو باد م شود یکه قرمز رنگ م یاز عفونت همان باد است، هر موضع مراد

 .باد است

 .به وجود آمده در موضع، از باد است یو سرخ درد

عفونت و التهابات مربوط به  یمباد در کل التهابات بدن و دردها نقش دارد و گفت حداقل

در بدن است که  یباد پادشاه  یات،باد است و احساس درد هم مربوط به باد است. طبق روا

 .با آن مراعات کرد یدبا

  

 کند یم یشگیريجذام خوب است و از جذام پ يبرا تره
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 :آمده است یتروا در

أَربع خصالٍ یطَیب النَّکْهۀَ و یطْرُد الرِّیاح   فیه  فَإِنَ  هأَبو عبد اللَّه ع عنِ الْکُرَّاث فَقَالَ کُلْ سئلَ

نَهمنْ أَدمذَامِ لنَ الْجانٌ مأَم وه یرَ واسوالْب عقْمی 2.[ و] 

چهار خصلت دارد  یرااز امام صادق(ع) در مورد تره سوال شد فرمود تره بخور ز یعنی

و تره امان از جذام است  کند یرا قطع م یرو بواس کند یو باد را طرد م کند یدهان را خوشبو م

 .که تره دائما بخورد یکس يبرا

 یتدر مورد روا توضیحی

به تمام عام ها  یا گردد یبرم یرمتاخر به عام اخ یدق یادر اصول فقه است که آ اختالفی

 .گردد یبرم

 یدق یعنی يبه آخر» اال الفساق« یاآ» اکرم العلماء و اطعمهم و احترمهم اال الفساق« مثال

 گردد؟ یبه اکرام و اطعام هم برم یا گردد یاحترام برم

مانند اکرم العلماء و احترم االطباء و اکرم الشعراء اال  یایداگر چند جمله پشت سر هم ب یا

به تمام جمالت  یا گردد یبر م» اکرم الشعراء« یعنی یراخ ي به جمله» اال الفساق« یاالفساق، آ

 گردد؟ یبرم یقبل

اشعار و  یدشا یول گردد یبرم یرمتاخر به جمله و عام اخ یداست که ق ینا یقنمت قدر

 .در تمام موارد هم داشته باشد يظهور

 يجمله ها يبرا یراخ یدو شمول ق گردد یبرم یراخ ي است که به جمله ینظاهر ا ولی

 .مورد شک است یگرد

 .باشد یمسئله تابع قرائن و شواهد هم م ینا البته

 یامدهن» ادمان« یدتره، ق ي یلهبه وس یردرمان بواس يمثال برا یگرد یاتچون در روا بله،

 .و درمان جذام است یريجلوگ يفقط برا» ادمان« یدکه ق شود یاست، معلوم م

  

 تره شستن
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 يرو یبهشت ي قطره یراز یدو تکان هم نده ییدآمده است که آن را نشو یمورد کاسن در

تکانده شود  یاشسته  یدنبا یاول یقدارد به طر یبهشت ي آن است، حاال تره هم که هفت قطره

 .است که موارد مختلف است ینا یاتروا ي مستفاد از عامه یول

 یدتره با ینا شود، یمنتقل مو  شود یو دست به دست م شود یم یدهچ ینیتره از سرزم اگر

تره   است و گل ندارد، ییزو تره تم چیند یتره را از محل خود م یاگر کس یشسته بشود ول

 .نشسته خورده بشود یدبا

 .شسته بشود یدبا زنند یاگر سم م یندارد ول یباشد اشکال یوانیاگر کود ح بله،

 :آمده است یتروا در

کَما هو فَقیلَ إِنَّ فیه السماد فَقَالَ لَا   الْبستَانِ  منَ  أَبا الْحسنِ بِخُرَاسانَ یأْکُلُ الْکُرَّاثَ رأَى

شَی نْهم لَقُ بِهعیرِ[ یاسولْبل دیج وه و 3ء] 

د به تره عرض ش خورد یکه از بستان تره را نشسته م یدامام رضا(ع) را د یشخص یعنی

 .خوب است یربواس يو برا چسبد یبه تره نم یزيکود داده شده است فرمود از کود چ

 چسبد یگل به تره م یول چسبد یبد مانند کود به تره نم یزهايدارد که چ یتیخاص تره

 .شست و خوردن گل حرام است یدو گل را با بینیم یچنانچه ما م

خواهد تره را  یم یاگر کس ینب است بنابراخو یربواس ي(ع) فرمود تره نشسته برا امام

 .مصرف کند یدنشسته با ي استفاده کند، تره یربواس يبرا

و  ییزتم یدنشسته باشد. تره با یدتره با گوییم یقرص خون م يجهت ما در دارو ینهم به

 .نشسته باشد

 .تره تازه باشد یددر قرص خون آب تره مورد استفاده است با چون

در موارد  یبدون شستن بخورد ول تواند یدر خود باغ و محل کشت تره باشد م یکس اگر

 .به شستن باشد یازن یدشا یگرد

 :آمده است یتروا در
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تأَین رسا الْحأَب  قْطَعلَ یالْکُرَّاثَ  الْأَو  هولبِأُص  أْکُلُهفَی اءبِالْم لُهغْس4.[ فَی] 

 .خورد یو م یدشو یکند و با آب م یم یشهکه تره را با ر یدمامام کاظم(ع) را د یعنی

شسته بشود. احتمال  یدخاك است با یرز یشهاست و چون ر یشهر يبه معنا »اصول»

 .تره است یددارد که امام(ع) در باغ نباشد و مراد جدا کردن قسمت سف

 یرااست ز یشهو مراد همان در آوردن از ر یستمراد از قطع اصول، قطع کردن ساقه ن  نه،

 فرمود یساقه باشد امام(ع) م یدناسعتمال وجود دارد و اگر مراد بر ینگونهدر زبان ائمه(ع) ا

 .یستن» باء«به  یازو ن» اصول الکراث یقطع«

 :از امام رضا(ع) آمده است یگرد یتروا در

ةِ یعنی الدبرَةَ یغْسلُه بِالْماء و الْمشَار  الْکُرَّاثَ منَ  منْ رأَى أَبا الْحسنِ ع یأْکُل حدثَنی

 [5[ یأْکُلُه

 .خورد یشست و م ی... امام رضا(ع) تره را از محل کشت تره را م یعنی

شود  یاستفاده م یردرمان بواس ياگر برا یتوان تره را شست ول یم یبه طور کل بنابراین

 .تره شسته بشود یدنبا

  

 کردن تره پاك

 .جدا بشود یدباتره  یدسف قسمت

 :از امام کاظم(ع) آمده است یتیروا در

لَا تَأْکُلُ  کُنْت منَانُ لا حی یا فَقَالَ لبلَى الْهِنْدع لْتةِ فَمدائلَى الْمع ع اللَّه دبأَبِی ع عم

 نَّهو ما الَّذي جاء عنَّا فیه قَالَ قُلْت إِ الْکُرَّاثَ فَقُلْت لما جاء عنْکُم منَ الرِّوایۀِ فی الْهِنْدبا قَالَ

فَکَی قُلْت عبلَى الْکُرَّاثَ إِذاً سی فَعمٍ قَالَ فَقَالَ لوی کُلِّ ینَّۀِ فنَ الْجم قَطَرَات هلَیقَطَّرُ عی آکُلُه ف

قَالَ اقْطَع  ولَهه  أُصوسءر فاقْذ 6[ و] 

 .تره و سر تره را قطع کن یتحتان یدقسمت سف یا شهی.... ر یعنی
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علت  یول دهند یکار را انجام م ینشکل مرسوم است و ا ینپاك کردن تره به هم امروزه

 .دانند یکار را نم ینا

 .وارد شده است و چه بسا بعض از طرق معتبر باشد یقبه چند طر یتروا این

 :کرد یآن مصرف م ي یشهکه فرمود امام (ع) تره را با ر یتیروا در

قْطَعالْکُرَّاثَ  ی  هولبِأُص  ]أْکُلُهفَی اءبِالْم لُهغْس7فَی] 

و سر تره  یتحتان یداست که قسمت سف یندر تره ا یمورد خاص است و قانون کل یک

 .جدا بشود یدبا

  

 مصرف تره مقدار

مصرف کند.  یادز یدکند با استفاده خواهد یاز تره به عنوان دارو م خواهد یم یکس اگر

 .گرم تره مصرف کند یستدو یامثال روزانه صد 

 :آمده است یتروا در

 [8بِقطْعۀِ فضَّۀٍ کُرَّاثاً[ اشْتَرِ

 درهم تره بخر یک...  یعنی

مقدار مصرف  یدبا شود یبار االغ تره بود، معلوم م یک ي درهم در آن زمان اندازه یک

 .باشد یادمعتد به و ز یددرمان با يتره برا

  

 تره با نمک خوردن

 .دارد یتیکه حتما خصوص خورد ی(ع) تره با نمک میرام حضرت

 [9[ الْجرِیشِ  بِالْملْحِ  أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع یأْکُلُ الْکُرَّاثَ کَانَ

 .کرد یمصرف م یش(ع) تره با نمک جریرحضرت ام یعنی

 خرما با تره خوردن

 :آمده است یتروا در
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الْکُرَّاث أَنَّه رَ وص التَّم ولِ اللَّهسر ع10[ أَکَلَ م] 

 .(ص) خرما و تره را با هم خوردندیامبر(ع) و پیرحضرت ام یعنی

  

 یامبراز خوردن تره توسط پ نهی

 :شده است یت(ص) روایامبرپ در

 [11[ ى لأَنَّ الْملَک یجِد رِیحهرسولُ اللَّه ص عنِ الْکُرَّاث فَقَالَ إِنَّما نَه نَهى

 یتشده بود به خاطر اذ ی(ص) از خوردن تره نهیامبرپ ینکهامام صادق(ع) فرمود ا یعنی

 .تره بود ياز بو یلشدن جبرئ

خوردن تره با خرما  شود ی(ص) از خوردن تره با خرما بهره مند بود معلوم میامبرپ اینکه

 .است یدمف

  

 یاستخوان ينئوپالسم ها بیماري

توده ها در استخوان به وجود  یناست. ا یمو بد خ یمخوش خ یاستخوان يها توده

دارد و  یدشد یلیو درد خ شود یو شکستن و تلف شدن استخوان ها م یو باعث خراب آید یم

 .تحمل است یرقابلغ

مخدر و ترامادول دارد در قانون آمده است که به آن ها مواد  یکه تومور استخوان افرادي

 .دارد یديدرد سخت و شد یراداد ز توان یم یونو اف

 يتا برا یمتوده ها را بگو ینا یدارد و قصد داشتم تمام اسام یانواع یاستخوان يها توده

 .ندارد یتوده ها تفاوت ینانواع ا یهرچند در طب اسالم یداسکن معتل نشو یت یخواندن س

از  یو بعض کند یم یربزرگ مانند استخوان ساق پا را درگ ياز توده ها استخوان ها بعض

 .کند یم یراستخوان را درگ ي فقط پوسته یو بعض کند یم یرآن ها تمام استخوان را درگ

 یراستخوان را درگ ي که فقط پوسته شود یم یدهنام» سلول ژانت« یسلول سرطان این

 .کند یم
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 .هم وجود دارد یگرد ی. اسامباشد یم» سارکوما«تحت عنوان  یماريب ینا ینعناو بیشتر

 درمان

سلعه  يدارو  (ص)یامبرپ يثفا و دارو يکل انواع سرطان مانند دارو يکه برا ییها درمان

 .به حمال است که داروها را به استخوان ببرد یازن یجامع امام رضا(ع) است ول يدارو یا

شود و  یابسنجد آس ي سنجد است. هسته ي دارو به سمت استخوان ها، آب هسته حمال

استخوانساز را با آب بجوشانند و داروها را با آب آن  يدارو یابشود.  یدهدر آب جوش

 .مصرف کنند

و هم داروها را به سمت استخوان  کند یم یتو تقو یماستخوانساز هم استخوان را ترم آب

 .برد یم

و  یماريبه نوع ب یشود که بستگداروها مصرف ب یدچهار هفته با یادو هفته  حداقل

 .آن دارد یکهنگ

 یرندارد. مثال اگر تومور تمام بدن شخص را درگ یخاص يکل بدن است و جا يبرا عسل

 .یمکه دارو را با آب عسل مصرف کن یمکرده باشد مجبور

  

 در مورد ماه مبارك رمضان مطالبی

 يخوردن سحر لزوم

صرفا افطار  تواند یم یگرد يخورده بشود. در ماه ها يسحر یدماه رمضان حتما با در

خورده بشود  يسحر یدحتما با شود یدر ماه رمضان گفته م یول یستن يبه سحر یازکند و ن

 :فرماید یخداوند م یراآب باشد ز یوانل یکهرچند 

﴿کُلُوا و وا وتَّى اشْرَبنَ حیتَبی طُ لَکُمالْخَی ضینَ الْأَبم طالْخَی دونَ الْأَسر م12[﴾الْفَج] 

و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شب) براى شما آشکار  یعنی

 گردد
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رخصت خداوند با  یراحتما انجام بدهد ز یددهد، انسان با یرخصت م یوقت خداوند

دهد. مانند رخصت آن را مانند امر انجام ب یدرخصت انسان ها متفاوت است و انسان با

 .برود یدشخص با »یمرخص« شود یگفته م یپادشاهان که وقت

 .خورده بشود ي(ص) هم سفارش کرده است که حتما سحرپیامبر

 يرو ید. تاکخورد یم یاداست و انسان گرسنه است و ز یعیطب ي افطار وعده ي وعده

 .است يسحر یفیتک

  

 در ماه رمضان یضعف و گرسنگ احساس

و  یبه جهت تشنگ یادارند و  یداحساس ضعف شد یراز گیرند یها روزه نم خیلی

 يشده است که در سحر یدضعف راه چاره دارند. تاک ین. اگیرند یروزه نم یدشد یگرسنگ

 .با خرما بوده است یق(ص) سویامبرپ يخورده بشود و سحر یقسو

 .شود یگندم و جو م یقحمل بر سو سویق

 .کند یبرطرف م يرا تاحدود یگرسنگو خرما مشکل ضعف و  سویق

کردم که  يدر سحر یقشروع به خوردن سو کردیم یکار م یکهتجربه کردم، زمان بنده

 .داشت یرتاث یلیخ

  

 یکردن احساس تشنگ برطرف

دانه  یکمصرف شود.  یدخوب است، خورن خرما به همراه آب با یتشنگ يبرا یزچ دو

آب گرم  یندارد ول یخرما خورده شود و بعد از آن آب خورده بشود. آب گرم و سرد فرق

 .برد یم ینرا از ب یتشنگ یشترب

گرم و در  يدر مسافرت و در هوا ی. حتبرد یم ینرا از ب یعدس هم تشنگ سویق

 .شود یعدس خورده بشود انسان تشنه نم یقاگر سو  حرکت،
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 يحرخوردن افطار و س مقدار

 يحاضر یزدر افطار چ یول شود یخورده م ینسنگ يغذا ياست که در سحر ینا معمول

 .که اشتباه است شود یخورده م

 یدشام است و شام با يرو یدافطار معادل شام است و تاک شود یاستفاده م یاتروا از

 .باشد يقو

 .باشد یقسبک مانند سو یزچ یدمعادل صبحانه است و با سحري

خوردن آب  یازمندچرب بخورد ن يمانند گوشت و غذا ینسنگ يدر سحر غذا یکس اگر

سفارش شده است که بعد از  یراز شود یصورت معده خراب م ینکه در ا شود یم یادز

 .آب خورده بشود یدچرب نبا يگوشت و غذا

  

 یمارانب يدار روزه

قرآن آمده است که  یهها با روزه منافات ندارد. در آ یمارياز ب یلیمعتقد هستم خ بنده

 یردروزه بگ یدمعتد به باشد نبا یماريب یا یردروزه بگ یددر سر دارد نبا یمشکل یاگر کس

جامع  يبا دارو یراز شود یمحسوب نم یماريمن مشکل دارد ب ي معده یدبگو یاگر کس یول

 .شود یحل م دههضم کنن يدارو یا

کم شود که  یدنبا یابتی. آب بدن دبرد یقند او را باال م یرابد است ز یابتید يبرا غذا

 .یفتدامکان دارد قندشان ب کنند یمصرف م ینکه انسول يدرمان آن عرض شد. افراد

 .خوب است و از آب هم بهتر است یلیخ يدر سحر هندوانه

 .یه، ط اسالم365، ص6ج ینی،کل ی،الکاف [1]

 .510، ص2ج ی،المحاسن، برق [2]

 .512، ص2ج ی،المحاسن، برق [3]

 .513، ص2ج ی،المحاسن، برق [4]

 .512، ص2ج ی،المحاسن، برق [5]
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 .513، ص2ج ی،المحاسن، برق [6]

 .513، ص2ج ی،المحاسن، برق [7]

 .30ص یسابوري،ن یاتطب االئمه، ابن سابور الز [8]

 .511، ص2ج ی،المحاسن، برق [9]

، 112، باب، باب االطعمه المباحه192، ص25ج ی،حرعامل یحش یعه،وسائل الش [10]

 .یت، ط آل الب8ح

 .512، ص2ج ی،المحاسن، برق [11]

 .187یهسوره بقره، آ [12]

  

  


